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CERERI SERVICIU
l Margarit Constantin, deținut la 
Penitenciarul Tulcea, caut loc de 
muncă pe raza jud.Tulcea și împre-
jurimi, având calificare și experi-
ență în următoarele domenii: 
alimentație publică și turism, 
construcții, pază, constultanță IT. 
Disponibilitate pe timpul nopții. 
Relații 0738.344.949, oferte pe 
mail: oantadoru2000@gmail.com 
sau la Penitenciarul Tulcea. 

OFERTE SERVICIU  
l Logos Accounting Services anga-
jeaza in Bucuresti operator intro-
ducere s i  val idare date cu 
c u n o s t i n t e  e n g l e z a .  Te l . 
0314380979.

l Comuna Sîntandrei, cu sediul în 
localitatea Sîntandrei, strada Prin-
cipală, nr. 452, județul Bihor, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual 
vacant aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, modificată și completată 
de H.G. nr.1027/2014. Tipul 
postului: post vacant contractual. 
Denumirea postului: inspector de 
specialitate, clasa I, gradul I. 
Condiții specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii 
superioare economice, profilul 
economic, specializarea marketing; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 4 
ani. Data, ora și locul de desfășu-
rare a concursului: Proba scrisă: 
data de 27 martie 2018, ora 10.00, 
la sediul instituției; Proba de 
interviu: data de 29 martie 2018, 
ora 12.00, la sediul instituției. 
Candidații vor depune dosarul de 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicare în Monitorul 
Oficial, respectiv în perioada 
05.03.2018-16.03.2018. Date 
contact: tel. 0259/468950, Compar-
timent resurse umane.

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
„Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare, 
str.Victor Babeș, nr.34, județul 
Maramureș, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
vacante în conformitate cu preve-
derile HG nr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare: -1 
post de asistent medical la Secţia 
Pneumologie III; -1 post de asistent 
medical la Ambulatoriu Integrat. 
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării funcțiilor contractuale 
sunt: -studii postliceale sau echiva-
lente/studii de scurtă durată/studii 
superioare în specialitate; -certificat 
de membru al OAMGMAMR vizat 
pe anul 2018; -șase luni vechime în 
specialitate. Concursul se va desfă-
șura conform calendarului 
următor: -19.03.2018, termenul-li-
mită de depunere a dosarelor; 
-27.03.2018, proba scrisă, ora 10.00; 
-30.03.2018, proba orală, ora 10.00. 

Relații suplimentare la sediul 
Spitalului de Pneumoftiziologie 
„Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare, 
str.Victor Babeș, nr.34, județul 
Maramureș, telefon: 0262.275.995, 
interior: 114, site: www.spitalpneu-
mobaiamare.ro

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
„Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare, 
str.Victor Babeș, nr.34, județul 
Maramureș, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi temporar vacante 
în conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare: -1 post 
asistent medical la Dispensar TB; -1 
post asistent medical la Secția 
Pneumologie Copii. Condiţiile 
specifice necesare în vederea parti-
cipării la concurs și a ocupării 
funcțiilor contractuale sunt: -studii 
postliceale sau echivalente/studii de 
scurtă durată/studii superioare în 
specialitate; -certificat de membru 
al OAMGMAMR vizat pe anul 
2018; -șase luni vechime în speciali-
tate. Concursul se va desfășura 
conform calendarului următor: 
-12.03.2018, termenul-limită de 
depunere a dosarelor; -27.03.2018, 
proba scrisă, ora 10.00; -30.03.2018, 
proba orală, ora 10.00. Relații supli-
mentare la sediul Spitalului de 
Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae 
Rușdea” Baia Mare, str.Victor 
Babeș, nr.34, județul Maramureș, 
telefon: 0262.275.995, interior: 114, 
site: www.spitalpneumobaiamare.ro

l Primăria Orașului Panciu, cu 
sediul în localitatea Panciu, judeţul 
Vrancea, strada Titu Maiorescu, 
nr.15, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant, 
aprobat prin HG nr. 1027/2014. 
Denumirea postului: post vacant 
contractual: muncitor necalifi-
cat,treapta profesională I. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-concurs organizat exclusiv pentru 
persoane cu handicap; -nivelul 
studiilor: studii generale absolvite 
cu diplomă; -nu necesită vechime 
în muncă. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -probă 
unică -proba practică: 27 martie 
2018, ora 10.00, la sediul instituţiei. 
Data-limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul 
de concurs este de 10 zile lucrătoare 
de la afișare, la sediul instituţiei. 
Date contact: telefon: 0237.275.811, 
e-mail: drambamihaela@gmail.
com

l Muzeul Naţional Secuiesc, cu 
sediul în localitatea Sfântu 
Gheorghe, strada Kós Károly, 
numărul 10, judeţul Covasna, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
unei funcţii contractual temporar 
vacant de: 1.Conservator gradul I, 
1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 20 martie 2018, ora 11.00; 
-Proba interviu în data de 21 
martie 2018, ora 11.00. Pentru 

participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Studii superioare, 
specialializare în domeniul Istoria 
Artei sau Istorie; -Fără vechime; 
-Cunoașterea limbii engleze (nivel 
mediu); -Abilităţi de comunicare; 
-Cunoștinţe de operare pe calcu-
lator: MS Word, Excel, Power 
Point. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs până 
la data de 13 martie 2018, ora 
15.00, la sediul Muzeului Naţional 
Secuiesc. Relaţii suplimentare la 
sediul Muzeului Naţional Secuiesc, 
persoană de contact: Rátz Judit, 
telefon: 0267.312.442, e-mail: office.
sznm@gmail.com

l Primăria Comunei Traian Vuia, 
cu sediul în localitatea Sudriaș, 
strada Principală, numărul 163A, 
judeţul Timiș, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de: consilier superior în Comparti-
mentul Agricol, 1 post. Concursul 
se va desfășura la sediul Primăriei 
Traian Vuia astfel: -Proba scrisă în 
data de 04.04.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
06.04.2018, ora 15.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de l icenţă sau echivalente; 
-vechime: 9 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăria Comunei Traian 
Vuia. Relaţii suplimentare și coor-
donatele de contact pentru depu-
nerea dosarelor de concurs: la 
sediul  instituției :  Primăria 
Comunei Traian Vuia, persoană de 
contact: Farcas Dorina Anisoara 
-inspector superior, telefon/fax: 
0256.324.479, e-mail: comunatrai-
anvuia@yahoo.com

l Primăria Comunei Focuri, 
judeţul  Iași organizează concurs de 
recrutare pentru ocupare a unui 
post vacant, contractual de execuție 
din aparatul de specialitate, cu 
normă întreagă, pe durată nedeter-
minată .  A.  Postul  vacant : 
-Muncitor necalificat debutant în 
cadrul compartimentului  gospodă-
rire comunală, cu atribuții de 
muncitor întreținere. B. Condiții 
specifice pentru ocuparea postului: 
a) Studii: generale. b) Vechime în 
muncă ----- C. Probele stabilite 
pentru concurs: -selecţia dosarelor 
de înscriere în data de 28.03.2018, 
ora 10,00; -probă scrisă în data de 
12.04.2018, ora 10,00; -interviu în 
data de 17.04.2018 ora 10,00. Toate 
probele concursului se desfășoară 
la sediul Primăriei Comunei 
Focuri, judeţul Iași. D. Data- limită 
până la care se pot depune actele 
pentru dosarul de concurs: 
26.03.2018, ora 15,00. E. Date de 
contact ale persoanei care asigură 
secretariatul comisiei de concurs: 

-Secretarul Primăriei Comunei 
Focuri, tel. 0232413620. Anunțul 
detaliat privind desfășurarea 
concursului, precum și bibliografia 
de concurs sunt afișate la avizierul 
Primăriei Comunei Focuri, judeţul 
Iași și pe site-ul www.comunafo-
curi.ro, secțiunea  știri și eveni-
mete– concursuri.

l Centrul Judeţean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiţionale Ilfov, organi-
zează la sediul din Calea Bucureș-
tilor, nr. 222C, Ors. Otopeni,  Jud 
Ilfov,  concursul pentru ocuparea 
unui post de contabil șef, G. II,  
nivelul de studii,  superioare econo-
mice de lungă durată, în cadrul 
Compartimentului Financiar 
Contabilitate Resurse Umane și 
Administrativ, experienţă profesio-
nală în domeniul contabilitate  
Administraţie Publică minimum 5 
ani, vechime în muncă minimum 
10 ani  Administraţie Publică,  
e x p e r i e n ţ a  î n  s i s t e m u l 
FOREXEBUG minimum 1 an, 
condiţie eliminatorie. Dosarele de 
concurs se depun, la sediul 
Centrului Judeţean pentru Conser-
varea și Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ilfov pâna la data de 
20.03.2018 ora 16.00- la Comparti-
mentul Financiar Contabilitate 
Resurse Umane și Administrativ. 
Concursul se organizează după 
cum urmează: a) 20.03.2018: data 
limită pentru depunerea dosarelor 
de concurs; b) 22.03.2018: selecţia 
dosarelor; c) 26.03.2018: proba 
scrisă ora 10.00; d)28.03.2018: ora 
10.00 interviu; Relaţii suplimentare 
se pot obţine la Compartimentul 
Financiar Contabilitate Resurse 
Umane și Administrativ din cadrul 
Centrului Judeţean pentru Conser-
varea și Promovarea Culturii 
Tradiţionale  Ilfov sau la tel. 
0761.639.718, între orele 8.00-16.00, 
sau pe adresa de internet www.
centrulculturalilfov.ro, secţiunea 
anunţuri.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând casă cu 2 apartamente în 
Râșnov. Tel. 0722/515478.

VÂNZĂRI TERENURI  
l Vând teren industrial în spate la 
Inna Schaeffler, 21000 mp. Tel. 
0722/515478.

CITAȚII  
l Numita Stoica Elena, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Brăila, Bule-
vardul Al. I. Cuza, Nr 161, Judeţul 
Brăila, este citată la Judecătoria 
Brăila pentru data de 21 martie 
2018, ora 12.00, complet C12 civil, 
în calitate de pârâtă în dosarul civil 
nr. 21089/196/2017, în contradic-
toriu cu reclamanta SC Compania 
de Utilităţi Publice Dunărea Brăila.

l Numitul Mordoșan Gabriel, în 
calitate de pârât, cu ultimul domi-

ciliu cunoscut în București, str. 
Serg. Florescu Nicolae, nr. 100, 
sector 4, este chemat la interoga-
toriu la termenul de judecată din 
30.03.2018, ora 11, sala I, Judecă-
t o r i a  P i t e ș t i ,  î n  d o s a r u l 
3878/280/2017, având ca obiect 
divorţ cu copii, în contradictoriu cu 
numita Mordoșan Rose-Marie.

l Numita Georgescu Florica 
Bombonica, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Bogaţi, sat 
Bîrloi, nr.16, judeţul Argeș, este 
citată în data de 07.03.2018, ora 
09.00, la Judecătoria Topoloveni, 
cu sediul în orașul Topoloveni, 
Calea București, nr.111, judeţul 
Argeș, Completul C3, camera 1, în 
calitate de pârât în dosarul 
nr.552/828/2017, pentru cauza 
având ca obiect partaj bunuri 
comune, reclamant fiind Ene 
Dumitru.

l Fire Credit SRL, reclamant, 
cheamă pe Ioniţă Alexandru, cu 
ultimul domiciliu în Jud. Giurgiu, 
parte în dosar nr. 12880/236/2017, 
la Judecătoria Giurgiu în termen 
de 10 zile pentru înmânarea cererii 
de chemare în judecată.

l Kovacs Alexandru Vasile, cu C.I. 
seria HD, NR.612191, cu CNP: 
1860724125771, cu domiciliul în 
Deva, jud. Hunedoara,  str. 
Haraului, nr 40, vă anunţ că sunteţi 
citat în calitate de părăt de către 
Căldăraș Delia la Judecătoria 
Deva pe data de 29.03.2018 orele 
13.

DISPARIȚII  
l Dispărut în Tulcea, județul 
Tulcea- Barac Eugen-Dănuț, în 
14.12.1991, cu ultimul domiciliu în 
Tulcea, str. Eternității, nr. 30, bl. E2, 
sc. B, ap. 36, județul Tulcea. Dacă 
aveți informații, vă rugăm să-l 
contactati pe Barac Nicolae, domi-
ciliat în Tulcea, str. Călugăreni, nr. 
40 B, județul Tulcea- 0745.033.364. 
S-a deschis procedura de declarare 
a morții în instanță. 

DIVERSE  
l Aceasta informare este efectuata 
de OMV Petrom SA, str. Coralilor, 
nr. 22, sector 1, Bucuresti, ce inten-
tioneza sa solicite de la Adminis-
t r a t i a  B a z i n a l a  d e  A p a 
Buzau-Ialomita, aviz de gospo-
darire a apelor pentru realizarea 
lucrarilor de “Lucrari de suprafata, 
foraj, echipare de suprafata si 
conducta de amestec sonda 697 
Oprisenesti” propus a fi amplasat 
in localitatea Ianca, extravilan, 
Judetul Braila. Aceasta investitie 
este noua. Ca rezultat al procesului 
de productie nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz 
este conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sa obtina infor-
matii suplimentare cu privire la 
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solicitarea avizului de Gospodarire 
a Apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa mentionata. 
Persoanele care doresc sa transmita 
observatii, sugestii si recomandari 
se pot adresa solicitantului sau la 
Expert Serv SRL, cu sediul in str. 
Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, 
jud. Prahova, cod postal 100329, 
tel/fax: 0244-513233.

l Partium Insolvency IPURL cod 
de identificare fiscală RO31260973, 
sediul profesional în Oradea, str. 
Szigligeti Ede, nr.8, ap. 1, județul 
Bihor, număr de înscriere în tabloul 
practicienilor în insolvență RFO-II-
0655, lichidator judiciar în dosarul 
7028/111/2017 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bihor, privind pe debitoarea 
Belverde SRL CUI 15467455, RC 
J5/651/2003 îi anunţă pe toţi credi-
torii societății privind  deschiderea 
procedurii prevăzută de Legea nr. 
85/2014 şi  în consecinţă: Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţei dumnea-
voastră asupra averii debitoarei 
este data de 19.03.2018; Termenul 
limită de verificare a creanţelor, 
întocmire şi comunicare a tabelului 
preliminar al creanţelor va fi data 
de 29.03.2018; Termenul pentru 
întocmirea şi comunicarea tabelului 
definitiv al creanțelor va fi data 
23.04.2018; Prima şedinţă a 
adunării creditorilor va avea loc în 
data de 10.04.2018, ora 14:00, la 
adresa din Oradea, str. Iosif Vulcan, 
nr.7, ap.9, jud. Bihor.

l Beneficiarul Nordic Petfood 
Production SRL, proprietar al tere-
nurilor situate in judet Ilfov: 
-oras Buftea, Str.Milano, nr.6,  nr.
cadastral 50274, in suprafata de 
12.055mp, -oras Buftea, Str. Inde-
pendentei, nr.cadastral 58588, in 
suprafata de 10.522mp, -oras 
Buftea, Str.Independentei, nr. 
cadastral 5779, in suprafata de 
4850 mp, -oras Buftea, Str.Indepen-
dentei, nr. cadastral 56173, in 
suprafata de 4850 mp si Nordic 
Petfood Distribution SRL, propri-
etar al terenurilor situate in judetul 
Ilfov: -oras Buftea, Str. Milano, 
nr.8, nr.cadastral 51279, in supra-
fata de 5.823mp, -oras Buftea, Str.
Milano, nr. 8, nr. cadastral 51280, in 
suprafata de 64mp, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a Avizului (de 

Oportunitate/Tehnic Consultativ/
Favorabil) pentru documentatia 
PUZ -Plan Urbanistic Zonal 
-Dezvoltare Unitate de Productie 
Hrana Pentru Animalele de 
Companie". Documentatia este 
depusa pentru consultare la Consi-
liul Judetean Ilfov la data de 
01.03.2018. Observatii/comentarii 
se primesc in scris la Directia de 
Urbanism din cadrul Consiliului 
Judetean Ilfov, Strada Ghe.Manu, 
nr.18, sector 1 (tel. 021.212.56.93) in 
termen de 15 zile de la publicarea 
prezentului anunt.

l Swiss Grain SRL, proprietar al 
terenului situat in comuna Stefane-
stii de Jos, Tarla 44, Parcela 337, nr. 
cadastral 50753 si 50754 in supra-
fata de 53.135 mp, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a Avizului de 
Oportunitate pentru documentatia 
PUZ –“Ansamblu Rezidential cu 
Dotari si Servicii Complementare”. 
Documentatia a fost depusa pentru 
consultare la Consiliul Judetean 
Ilfov la data de 02 martie 2018. 
Observatii/comentarii se primesc in 
scris la Directia de Urbanism din 
cadrul Consiliului Judetean Ilfov, 
Bucuresti, Sector 1, Str. General 
Gheorghe Manu nr.18 (tel . 
021.212.56.93), in termen de 15 zile 
de la publicarea prezentului anunt.

l Subsemnatul Voicu Danut, cu 
domiciliul in orasul Gaesti, Str.13 
Decembrie, nr.72, judet Dambovita, 
in calitate de proprietar al terenului 
in suprafata de 60.675mp, situat in 
tarla 4, parcela 106/2,(fosta S.C. 
Rovadis S.A.), conform actului de 
v a n z a r e - c u m p a r a r e  n r. 
1822/28.06.2011, pune in vedere 
tuturor proprietarilor care detin 
constructiile cu caracter industrial 
de tip hala si fundatii +elemente de 
structura, ce se afla in imediata 
vecinatate a sediului primariei 
Crangurile, sat Badulesti, judet 
Dambovita, identificat cu nr. 
Cadastral 70108, UAT Crangurile, 
sa demareze urgent consolidarea/ 
demolarea acestora, deoarece 
prezinta un risc iminent de prabu-
sire. Relatii la Primaria Crangurile.

SOMAȚII  
l România. Judecătoria Sânni-
c o l a u  M a r e .  D o s a r  n r. 

2755/295/2017. Data: 27.02.2018. 
Somație emisă de Judecătoria 
Sanniculau Mare în dosarul nr. 
2755/295/2017. Prin care se aduce 
la cunoştință tuturor celor intere-
sați că petenții Moşneag Alexandru 
şi Moşneag Elena, ambii cu domici-
liul în loc. Valcani, nr. 410, jud. 
Timiş, au formulat acțiune civilă 
uzucapiune, prin care au solicitat 
instanței să constate joncțiunea 
posesiei exercitată de petenți cu 
posesia exercitată de autorii 
defunct Moşneag Alexandra şi 
Moşneag Maria, asupra imobilului 
reprezentând casa cu nr. 687 şi 
teren instravilan în suprafață de 
1.244 mp, înscris în  CF 402309 
Valcani (CF vechi nr. 1510) nr cad 
961, să constate că au dobândit 
dreptul de proprietate asupra 
imobilului în litigiu cu titlu de bun 
comun, prin uzucapiune, drept 
urmare, să dispună înscrierea drep-
tului de proprietate în favoarea lor 
cu titlu de bun comun, drept 
dibandit prin uzucapiune. În baza 
art. 130 din decretul lege 115/1938 
cei interesați sunt invitați să facă 
opoziție, în termen de o lună de la 
afişarea prezenței. Preşedinte Moța 
Adrian. Grefier Balint Arpad. 

l Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos. 
nr. 228/246/2018. Petentul  Handra 
Ilarie Temie  solicită înscrierea 
dreptului de proprietate pe titlu de 
uzucapiune asupra cotei de 1/2 
parte din imobilul din c.f.308852 
Târnova (c.f. vechi 146 Drauţ) nr.
top.277.278 casa din Drauţ nr. 139 
(vechi 39) şi intravilan în supr. de  
2599 mp. imobil asupra căruia 
figurează ca proprietari Popa Todor 
decedat la 26.12.1931  şi Popa 
Măriuţa decedată la 04.06.1926. 
Petentul susţine că foloseşte acest 
imobil de peste 50 de ani de la 
moartea proprietarului în mod 
continuu, paşnic, public şi sub 

nume de proprietar. Toţi cei intere-
saţi sunt somaţi să depună de 
îndată opoziţie la Judecătoria Ineu 
deoarece în caz contrar în termen 
de 30 de zile de la ultima publicaţie 
se va proceda la rezolvarea cererii.

l Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos. 
nr. 334/246/2018. Petenta Sas 
Floare Angelica solicită înscrierea 
dreptului de proprietate pe titlu de 
uzucapiune asupra cotei de 15/30 
parte din imobilul din c.f. 303424 
Cermei (c.f. vechi 227 Cermei) nr. 
cad.303424   intravilan în supr. de 
2877 mp. imobil asupra căruia 
figurează ca proprietari Jurca Flore 
decedat la 07.08.1933 în cotă de 
5/30 parte, Jurca Nicolae decedat la 
12.07.1930 în cotă de 5/30 parte şi 
Jurca Maria căsăt. Stoica decedată 
la 04.08.1963 în cotă de 5/30 parte, 
imobil situat la nr.administrativ 575 
Cermei. Petenta susţine că foloseşte 
acest imobil de peste 40 de ani de la 
moartea proprietarilor în mod 
continuu,paşnic,public şi sub nume 
de proprietar. Toţi cei interesaţi 
sunt somaţi să depună de îndată 
opoziţie la Judecătoria Ineu deoa-
rece în caz contrar în termen de 30 
de zile de la ultima publicaţie se va 
proceda la rezolvarea cererii.

l Somaţie. Prin prezenta aducem 
la cunoştinţa tuturor celor intere-
saţi a face opoziţie la constatarea 
dreptului de proprietate ca efect al 
prescripţiei achizitive al petenţilor 
Chima Dan şi Chima Iulia (ambii 
domiciliaţi în com.Şinca Nouă, sat 
Şinca Nouă, nr.13, jud.Braşov), 
asupra unei suprafeţe de 1.955mp 
situată în com.Şinca Nouă, înscrisă 
în CF cu nr.101764 Şinca Nouă 
(provenită din conversia de pe 
hârtie a CF cu nr. 862 Şinca Nouă)  
cu nr.top.4470/a/2 teren fânaţ în 
suprafaţă de 1.955mp, că sunt invi-
taţi la Judecătoria Zărneşti în data 

de 22.03.2018, ora 09.00 (C6/sala 
2). Preşedinte, Dobrii Lorena 
Maria. Grefier, Gherasim Mariana.

ACHIZIȚII PUBLICE  
l Compania Municipală Iluminat 
Public Bucureşti SA, cu sediul în 
Bucureşti, Sector 1, Str. Aristide 
Demetriade, nr. 2, Etaj 3, organi-
zează achiziții pentru următoarele 
produse: 1. Furnizare 1 buc. Autos-
pecială cu remorcă transport cablu 
electric. 2. Furnizare 1 buc. Camion 
cu autoîncărcător. 3. Furnizare 1 
buc. Buldoexcavator cu dotare 
suplimentară picon. Documentele 
necesare întocmirii ofertelor se 
regăsesc pe situl companiei „cmipb.
ro” Secțiunea Achiziții.

LICITAȚII  
l Continvest Insolventa SPRL 
organizeaza licitatie publica cu 
strigare in vederea vanzarii in 
conformitate cu prevederile Legii 
85/2006, a urmatoarelor active 
apartinand CET SA: Sediu admi-
nistrativ central – cladire birouri, 
situat in Braila, bdul. Al. I. Cuza, 
nr. 3 et VI, la pretul de 880.600 lei. 
Se pot vinde si birouri separate cu 
cota indiviza din caile de acces si 
din spatiile comune. Prêt/birou 
incepand de la 43.915 lei; Activul 
Cazan de Apa Fierbinte, situat in 
Brăila, calea Călăraşilor nr. 321B, 
la pretul de 777.441 lei; Mijloace de 
transport : Autoutilitara 10215 FA 
31 la pretul de 7.210 lei; Autoutili-
tara Dacia 1307 la pretul de 1.540 
lei; Mijloace fixe si obiecte inventor 
compus din: Aparate de masura, 
electrice si electronice, la pretul de 
5.900 lei; Birotica si calculatoare la 
pretul de 8.267 lei; Mobilier la 
pretul de 11.244 lei; Diverse bunuri 
la pretul de 460 lei; Stoc de 
magazie, la pretul de 155.209 lei; 

ANUNŢ PUBLICITAR LICITAŢIE
S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr. 23
3333333333333333333333 î3 33l3l3 d3 m33ţ3 o33 11:00 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3c3t3ţ33 publ3c3 cu st333333 
p33t3u vâ33333 d3 m3t3333l3 u33t3, ţ33v3 u33t3, tub333 u33t, compo333t3 333ult3t3 d33 
d33m3mb3333 MF. T3x3 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 3st3 d3 10 l33 cu TVA. G3333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 
l3c3t3ţ33 3st3 10% d33 p33ţul d3 po33333 3 bu3ulu3 l3c3t3t. Pl3cul co3ţ33â3d docum33t3l3 d3 c3p3b3l3-
t3t3 (c333333 d3 p33tic3p333, of33t3 d3 cump33333, ch3t33ţ3l3 33p33333tâ3d t3x3 d3 l3c3t3ţ33 ș3 
33333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33, cop33 dup3 C.I. p33t3u p33so333 fi33c3, cop33 dup3 C33tific3tul 
d3 î33333st3333 3l of33t33tulu3 p33t3u p33so333l3 ju33d3c3, împut3333c333, d3cl333ţ33 d3 
co3fid33ţ33l3t3t3,co3fid33ţ33l3t3t3, 3tc.) s3 v3 î33333st33 l3 3333st33tu33 u33t3ţ33 cu c3l puţ33 o o33 î3333t3 d3 î3c3-
p3333 l3c3t3ţ333. 3f33t33ţ33 vo3 p33333t3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333 
t3x33 d3 l3c3t3ţ33 ș3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333  3ch3t3333 33333ţ333 
d3 p33tic3p333 v333t3 d3 b33c3 î3 cop33 ș3 o333333l, co3tul b33c33 î3 c333 s3 v3 33stitu3 33333ţ33 d3 
p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 p33t3u bu3u33l3 333djud3c3t3. L3st3 cu m3t3333l3l3 sco3s3 l3 l3c3t3ţ33, 
c33tit3ţ3l3, p33ţu33l3 d3 po33333 3 l3c3t3ţ333, locul d3 d3po33t333 ș3 u3d3 pot fi v33u3l333t3, co3d3ţ33l3 
d3d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 su3t 3fiș3t3 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3 s3d33l3 33stiu33lo3 d33 c3d3ul 
Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, p33cum ș3 p3 s3t3-ul R3MGAZ l3 3d33s3 www.3om333.3o, I3fo3m3ţ33 publ3c3, 
L3c3t3ţ33 vâ33333. I3fo3m3ţ33 supl3m33t333 l3 t3l3fo3 0265/402.032 - S33v3c3ul M3c33o E33333tic. 
F3x: 0265/306.340 - Sucu3s3l3 T3. Mu33ș.
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Listele complete pot fi studiate la 
sediul lichidatorului. Preturile nu 
contin TVA Licitatiile se organi-
zeaza in datele de  08.03.2018, 
15.03.2018, 22.03.2018, 29.03.2018, 
ora 11.00. Alte informatii: Licita-
tiile se organizeaza la biroul lichi-
datorului din Braila, bdul. Al. I. 
Cuza, nr. 3 et VI. Caietele de 
sarcini se pot ridica de la lichidato-
rului, contra sumelor cuprinse intre 
50 lei si 2.500 lei. Garantia de parti-
cipare la licitatie de 10% din 
valoarea de pornire trebuie achi-
tata cu cel putin 2 zile anterior 
datei licitatiei. Tel. 0241/542942; 
0720/300.464. 

l Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă "Şerban Cantacuzino" al 
judeţului Prahova organizează 
licitaţie publică cu strigare pentru 
atribuirea contractului de închi-
riere a unor spaţii (părţi din încă-
peri) în suprafaţă utilă de circa 1 
mp/automat, situate în imobilele de 
la următoarele adrese: Ploieşti, str. 
Rudului nr. 96, jud. Prahova; 
Ploieşti, b-dul Petrolului nr. 10, jud 
Prahova; Câmpina, str. Vasile Alec-
sandri nr. 2A, jud. Prahova; Sinaia, 
str. 13 Septembrie nr. 10, jud. 
Prahova; Mizil, str. Ştefan cel Mare 
nr. 6, jud. Prahova în scopul desfă-
şurării activităţii de amplasare, 
exploatare şi întreţinere a unor 
aparate (automate) de băuturi 
calde, produse ambalate şi băuturi 
răcoritoare. Persoanele interesate 
se vor prezenta la sediul unităţii 
din Ploieşti, str. Rudului nr. 96, jud. 
Prahova de unde, în zilele lucra-
toare din perioada 7- 14 martie a.c., 
ora 08-16, pot solicita în scris fişa 
de date a achiziţiei, care se obţine 
contra sumei de 10 lei.

l Debitorul SC Barocco Fleish 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații S.P.R.L., scoate la 
vânzare: Mijloace fixe de carman-
gerie. Prețul de pornire al licitației 
este diminuat cu 60% față de 
valoarea stabilită în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în 
parte exclusiv TVA. Participanții 
la licitație vor trebui să achizițio-
neze până la data şi ora licitației 
Caietul de Sarcini. Prețul Caie-
tului de sarcini reprezintă 1% din 
valoarea bunurilor pentru care se 
licitează şi va fi achitat în numerar 
pe seama lichidatorului judiciar. 
Participarea la licitație este condi-
ționată de consemnarea în contul 
nr. RO68PIRB4207709668001000 
deschis la Piraeus Bank-Suc.Iuliu 
Maniu, cel târziu până la data şi 
ora şedinței de licitațtie, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire al 
licitației pentru fiecare bun pentru 
care se licitează. Prețul Caietului 
de sarcini poate fi achitat în contul 
l i ch idatorulu i  judic iar  nr. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank -Sucursala 
Dorobanți sau în numerar la 
sediul ales al acestuia din Bucu-
reşti str. Buzeşti nr. 71, et. 5, sector 
1. Listele cu bunurile scoase la 
licitație poate fi obținută de la 
lichidatorul judiciar. Prima 
şedință de licitație va avea loc în 
data de 14.03.2018 ora 14.00. 
Dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe 
de licitație vor avea loc în data de: 
2 1 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  2 8 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
0 4 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  1 1 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
1 8 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  2 5 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
0 2 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  0 9 . 0 5 . 2 0 1 8  s i 
16.05.2018 ora 14.00, prețul de 

pornire rămânând acelaşi. Toate 
şedințele de licitații se vor desfă-
şura la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 
71, et. 5, cam. 502-505, sector 1, 
Bucureşti. Pentru relații suplimen-
tare sunați la tel.: 021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com. 

l În aplicarea H.C.L. nr. 27 
/30.01.2018 privind inchirierea 
unor obiective in incinta Bazei de 
Agrement Ostroveni,  Primăria 
muncipiului Râmnicu-Vâlcea face 
următorul anunț privind inchiri-
erea unor obiective in incinta 
Bazei de Agrement Ostroveni. 1. 
Organizator: Municipiul Râmnicu 
Vâlcea. 2. Obiectul licitaţiei: Inchi-
rierea unitara prin licitatie publica 
cu strigare a unor obiective situate 
in incinta Bazei de Agrement 
Ostroveni: - „Bar ciuperca 1” in 
suprafata de 46 mp si teren 
aferent in suprafata de 1.206 mp; 
- „Bar ciuperca 2 (central)” in 
suprafata de 124 mp si teren 
aferent in suprafata de 1.087 mp; 
- Doua terenuri de fotbal, un teren 
de tenis si amenajarile aferente pe 
o suprafata totala de 5.060 mp. 
Obiectivele se inchiriaza pentru 
desfasurarea de activitati comer-
ciale si sportive specifice strandu-
rilor si bazelor de agrement si sunt 
identificate in anexa nr. 1 la HCL 
nr. 27 /30.01.2018. Perioada inchi-
rierii este de 10 ani, cu posibilitate 
de prelungire cu acordul Consi-
liului Local. 3. Modul de organi-
zare: Licitaţia este publică cu 
strigare. La licitatie pot participa 
agenti economici, organizati 

intr-una din formele prevazute de 
lege, respectiv: societate, intreprin-
dere individuala, intreprindere 
familiala, persoana fizica autori-
zata etc. 4. Elemente de pret: 
Pretul de pornire la licitatie este 
de 135.000 lei /an, fara TVA. Pasul 
licitaţiei este de minim 2.000 lei /
an, fara TVA. 5. Costul documen-
tatiei aferente licitatiei: Caietul de 
sarcini si documentatia aferenta 
acestuia vor fi distribuite contra 
cost participantilor la licitatie, la 
pretul de 10 lei inclusiv TVA, ce se 
achita cu numerar la casieria 
Primariei Municipiului Ramnicu 
Valcea sau prin virament bancar 
in contul RO14 TREZ 6712 1360 
250X XXXX si este nerambur-
sabil. 6. Taxa de participare la 
licitaţie este de 80 lei, se achita cu 
numerar la casieria Primariei 
Municipiului Ramnicu Valcea sau 
prin virament bancar in contul 
RO14 TREZ 6712 1360 250X 
XXXX si este nerambursabila. 
Garanţia de participare este de 
23.000 lei şi va fi depusa de catre 
ofertanti prin virament bancar la 
Trezoreria municipiului, in contul 
RO23 TREZ 6715 006X XX00 
0140 sau printr-un instrument de 
garantare emis in conditiile legii 
de o societate bancara sau de o 
societate de asigurari. Pentru 
participantii care nu castiga lici-
tatia, garantia se va restitui la 
cerere. Cererea de restituire a 
garantiei va cuprinde in mod 
expres contul si banca la care 
urmeaza a fi virata suma respec-
tiva. 7. Data organizarii licitatiei: 
Cererea de inscriere la licitatie si 

documentele aferente se vor 
depune la Registratura Primariei 
Municipiului Ramnicu Valcea 
pana la data de 20.03.2018 ora 
10:00. Licitaţia publică cu strigare 
se va desfăşura în data de 
21.03.2018 ora 12:00 la sediul 
Primariei Municipiului Ramnicu 
Valcea, daca sunt cel putin doi 
ofertanti. Daca la licitatie nu se 
prezinta cel putin doi ofertanti, 
licitatia nu va mai avea loc, inche-
indu-se un proces verbal de 
constatare. Reluarea licitatiei se va 
organiza in aceleasi conditii ca la 
pr ima l ic i tat ie  in  data  de 
28.03.2018 ora 12:00, in acest caz 
cererile de inscriere si documen-
tele aferente putand fi depuse 
pana la data de 27.03.2018 ora 
10:00. In cazul in care si de 
aceasta data se prezinta un singur 
ofertant, acesta este declarat casti-
gator, chiria fiind stabilita prin 
negociere, dar nu mai mica decat 
pretul de pornire al licitatiei 
majorat cu un pas, respectiv 
minim 137.000 lei /an fara TVA. 
Licitantul care adjudeca in acest 
mod obiectivele din incinta Bazei 
de Agrement Ostroveni, trebuie sa 
parcurga prima etapa a licitatiei.

PIERDERI  
l Pierdut proces verbal de predare 
primire a locuintei nr.4T/4541 din 
data 08.09.1993, il declar nul.

l Pierdut legitimatie transport si 
de student, Academia de Studii 
Economice, -Jainea Ioana, le declar 
nule.

l Pierdut legitimaţie de serviciu pe 
numele Popescu Daniel, emisă de 
Agenţia Naţională de Presă Ager-
pres. 

l Corena Trust Construct SRL, 
Bucureşti, sector 3, str. Rîmnicu 
Vîlcea, nr. 31, bl. 17A, sc.1, et. 2, ap. 
12, cam. 2, CUI 13091000, 
J40/1100/08.02.2012  declar pierdut 
certificatul constatator nr. 696792 
din 06.07.2012. Îl declar nul.

l SC Global Plast SRL, CUI 
RO15906240, adresa Sold. Tina 
Petre nr. 3, Bucureşti, declară 
pierdut chitanţierul cu seria BCGP, 
numărul 45601 -45650, ultima 
chitanţă înregistrată fiind 45611, 
următoarele fiind declarate nule.

l Pierdut acte ale societăţii Inte-
prindere Individuală Nicolae Octa-
vian Florin,  datele societăţii,  
F40/1185/2013,  CIF 3/400260, 
chitanţiere, facturi achiziţie marfă,  
borderou de achiziţii,  bonuri fiscale 
ale casei de marcat.  Rog cine le 
gaseşte să sune la 0760125187. 

l Pierdut atestat conducator auto 
Seria CPI nr. 0331257000, eliberat 
de ARR Tulcea pe numele Cornea 
Iulian Dumitru. Se declară nul.




