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OFERTE SERVICIU
l VAUBAN IT RO SRL anga-
jează: Operator introducere vali-
dare și prelucrare date 413201, 
studii medii, engleză, 5 posturi. 
CV și relații la: 0735.047.400.

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

l Compania de construcţii SC 
ILA Vorhaben SRL angajează: 
muncitori  cu experienţă în 
construcţii, dulgheri, fierari beto-
niști, zidari, sudori, tencuitor și 
zugravi pentru proiecte în Timi-
șoara. Cei interesaţi sunt rugaţi să 
participe la sesiunea de interviuri 
organizate în Timișoara, str.Zorile, 
nr.3. Pentru mai multe informaţii 
suplimentare ne puteţi contacta la 
numărul de telefon: 0721.270.075.

l Şcoala Gimnazială Numărul 1, 
comuna Cernica, judeţul Ilfov, 
anunță scoaterea la concurs, pe 
perioadă nedeterminată, a 2 
posturi contractuale vacante de 
îngrijitor, studii medii, vechimea 
nu este obligatorie, conform HG 
286/2011. Perioada de depunere a 
dosarelor: 12 septembrie-25 
septembrie 2018, la sediul institu-
ției din strada Traian, numărul 19, 
comuna Cernica, judeţul Ilfov, ora 
16.00. Calendarul probelor de 
concurs: -proba scrisă, pe data de 
4 octombrie 2018, ora 10.00, și 
interviul, pe data de 5 octombrie 
2018, ora 10.00, la sediul instituției 
din strada Traian, numărul 19, 
comuna Cernica, judeţul Ilfov. 
Relaţii la telefon: 021.369.50.77.

l Primăria Comunei Secusigiu, cu 
sediul în localitatea Secusigiu, 
strada Principală, nr.275, judeţul 
Arad, organizează concurs pentru 
ocuparea a 1 funcţie contractuală 
temporar vacantă de: inspector, 
grad profesional asistent, Compar-
timent Taxe și Impozite, conform 
HG nr.286/2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 27.09.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu: data și ora vor fi 
stabilite o dată cu afișarea rezulta-
telor la proba scrisă. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare; 
-vechime în speciliatatea studiilor: 
1 an. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 

termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Secusigiu. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Secusigiu, persoană de 
contact: Dan Danina,  telefon: 
0257.411.320, e-mail: primariase-
cusigiu@yahoo.com.

l Primăria Orașului Panciu, cu 
sediul în localitatea Panciu, 
judeţul Vrancea, strada Titu Maio-
rescu, nr.15, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual temporar vacant, 
aprobat prin HG nr.286/2011, 
modificată și completată prin HG 
nr.1027/2014. Denumirea postului: 
muncitor necalificat, post contrac-
tual temporar vacant pe perioadă 
determinată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: studii generale sau școală 
profesională absolvite cu diplomă; 
-vechimea în muncă necesară 
ocupării postului: minimum 5 ani. 
Probele de concurs, data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: 
-Proba practică: 26 septembrie 
2018, ora 10.00 (probă unică), la 
sediul instituţiei. Data-limită până 
la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este de 5 zile lucrătoare de la 
afișare, la sediul instituţiei. Date 
contact: telefon: 0237.275.811, 
e-mail: drambamihaela@gmail.
com.

l Grădiniţa cu Program Normal 
„Lumea Copilăriei”, cu sediul în 
localitatea Gura Humorului, str. 
Sf. Mihail, nr. 28, judeţul Suceava, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -îngrijitor: 1/2 normă. 
Concursul se va desfășura astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
03.10.2018, ora 9.00; -Proba prac-
tică în data de 03.10.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: medii; -vechime: nu nece-
sită stadiu de vechime; -stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Grădiniţei 
cu Program Normal „Lumea 
Copilăriei”, Gura Humorului. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Grădiniţa cu Program Normal 
„Lumea Copilăriei” Gura Humo-
rului,  persoană de contact: 
Ungurianu Loredana, telefon fix: 
0230.230.817, mobil: 0740.239.571.

l Primăria Comunei Andrid, cu 
sediul în localitatea Andrid, str.
Principală, nr.508, judeţul Satu 
Mare, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: 1.Muncitor calificat, 1 
p o s t ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 03.10.2018, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Andrid; 
-Proba interviu în data de 
05.10.2018, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Andrid. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.Şofer- 1 
post: -cele prevăzute de art.3, din 
HG nr. 286/2011; -studii -minim 
școală profesională; -vârsta 
minimă -21 ani împliniţi; -posesor 
permis de conducere categoria D; 
-atestat șofer transport persoane; 
-nu sunt condiţii de vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 25.09.2018, ora 15.00, la sediul 

Primăriei Comunei Andrid. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Andrid, persoană de 
contact: Nyilvan Marcel Dumitru, 
te lefon:  0261.820.409,  fax: 
0261.820.492, e-mail: primariaan-
drid@yahoo.com.

l Primăria Mihail Kogălniceanu, 
jud. Tulcea organizează concurs în 
conformitate cu prevederile H.G. 
286/2011, reactualizată, pentru 
ocuparea pe perioadă determinată 
a postului contractual temporar 
vacant de guard. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
comunei Mihail Kogălniceanu, 
judeţul Tulcea, în data de 26 
septembrie 2018, ora 10:00 proba 
scrisă și în data de 28 septembrie 
2018, ora 10:00 interviul. Dosarul 
înscrierii la concurs se poate 
depune la sediul  Primăriei 
comunei Mihail Kogălniceanu,  
judeţul Tulcea în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial 

Partea a III-a. Dosarul de înscriere 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art. 6 din Anexa 1 la HG nr. 
286/2011. Condiţiile de participare 
la concurs și bibliografia stabilită 
se afișează la sediul Primăriei 
comunei Mihail Kogălniceanu, 
judeţul Tulcea. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute la art. 3 din  Anexa 
1 la HG 286/2011. Condiţii speci-
fice: -studii generale, absolvite cu 
diplomă, - vechime în specialitatea 
studiilor: -nu e cazul. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la nr. tel. 
0240/548291.

l Consiliul Naţional de Soluţio-
nare a Contestaţiilor (CNSC) 
organizează concurs, la sediul 
instituţiei din București, str. 
Stavropoleos nr. 6, sector 3, pe 
data de 03.10.2018, ora 10:00 - 
proba scrisă și 09.10.2018, ora 
10:00 - proba interviu, pentru 
ocuparea a 2 (două) posturi de 
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execuţie vacante pentru perso-
nalul contractual pe durată nede-
terminată, după cum urmează: 1. 
Consilier Juridic -1 post; 2. Consi-
lier -1 post. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -Studii 
superioare de lungă durată; 
-Minim 3 ani experienţă în dome-
niul ştiintelor juridice/economice 
(post studii superioare); -Cunoş-
tințe de operare pe calculator 
-Word, Excel, Internet -nivel 
mediu, subiect cuprins în proba 
scrisă. Dosarele de concurs se 
depun la sediul Angajatorului 
până pe data de 26.09.2018, ora 
16:00. Documentele solicitate 
candidaţilor, condiţiile generale de 
participare la concurs, bibliografia 
precum şi calendarul de desfăşu-
rare a concursului  se afişează la 
sediul instituţiei şi pe website-ul 
www.cnsc.ro. Relaţii suplimentare 
la tel. (021)310.46.41 - interior 104.

l Direcția de Asistență Socială 
Adjud, cu sediul în localitatea 
Adjud, str.Stadionului, nr.2, 
județul Vrancea, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale de execuție vacante, 
conform HG nr. 286/2011, de: 
numărul funcțiilor: 1 post; numele 
funcțiilor: 1) Șofer I- 1 post. 
Concursul va avea loc în data de 
03.10.2018, ora 09.30 -probă prac-
tică, la sediul Direcției de Asis-
tență Socială Adjud, din str. 
Stadionului, nr. 2, Adjud, județul 
Vrancea. Interviul va avea loc în 
data de 09.10.2018, ora 09.30, la 
sediul Direcției de Asistență 
Socială Adjud, din str. Stadionului, 
nr. 2, Adjud, județul Vrancea. 1.
Pentru participarea la concursul 
de şofer I -perioadă nedeterminată 
-din cadrul Compartimentului 
economico-financiar, achiziții 
publice, resurse umane, securitatea 
muncii şi administrativ, din subor-
dinea Consiliului Local Adjud, 
județul Vrancea, candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime: 
minim 3 ani; -carnet de conducere 
valabil, minim categoriile B, C, D; 
-atestat valabil pentru transport 
persoane; -cunoştințe minime de 
mecanică auto; -disponibilitate la 
program prelungit. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Direcției 
de Asistență Socială Adjud, din str.
Stadionului, nr.2, județul Vrancea. 
Relații suplimentare şi condițiile 
de participare se obțin de la 
Direcția de Asistență Socială 
Adjud, din str.Stadionului, nr.2, 
Adjud, județul Vrancea -Compar-
timent economico-financiar, achi-
ziții publice, resurse umane, 
securitatea muncii şi administrativ, 
persoană de contact: inspector 
Tudorancea Florina Raluca 
( 0 7 6 6 . 8 9 1 . 2 8 6 ) ,  t e l e f o n : 
0237.641.908, interior: 225, fax: 
0237.641.912, e-mail: prima-
riaadjud@gmail.com.

l Școala Gimnazială Liebling, cu 
sediul în localitatea Liebling, 
nr.525, judeţul Timiş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: contabil, 
normă de 0.50, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 03.10.2018, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 
03.10.2018, ora 10.00; -Proba prac-
tică în data de 03.10.2018, ora 
11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
- s tud i i :  s tud i i  economice ; 
-vechime: 5 ani; -să aibă experi-
enţă în contabilitate; -să fie 
dispusă la program f lexibil în 
unitate; -să fie o persoană socia-
bilă. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul: 
Școala Gimnazială Liebling. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Școala Gimnazială Liebling, 
persoană de contact: Murariu 
Erika, tel.0256.396.518, zilnic, 
9.00-14.00.

l Spitalul Municipal Sighişoara, 
judeţul Mureş, organizează, în 
conformitate cu HG nr.286/2011, 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale 
vacante pe perioadă nedetermi-
nată: -Moaşă debutantă- 2 posturi: 
-studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în specialitate; 
-adeverinţă de la OAMGMAMR 
Mureş pentru participare la 
concurs; -fără condiţii de vechime. 
Asistent medical de radiologie 
debutant- 1 post: -diplomă de 
absolvire a şcolii postliceale în 
specialitatea de asistent medical 
de radiologie; -adeverinţă de la 
OAMGMAMR Mureş pentru 
participare la concurs; -fără 
condiţii de vechime. Asistent 
medical de laborator debutant- 1 
post: -diplomă de absolvire a şcolii 
postliceale în specialitatea de asis-
tent medical de laborator; -adeve-
rinţă de la OAMGMAMR Mureş 
pentru participare la concurs; 
-fără condiţii de vechime. Asistent 
medical generalist debutant- 9 
posturi: -diplomă de absolvire a 
şcolii postliceale în specialitatea 
asistent medical generalist; 
-adeverinţă de la OAMGMAMR 
Mureş pentru participare la 
concurs; -fără condiţii de vechime. 
Asistent social debutant- 1 post: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă în domeniul 
asistenţă socială; -aviz de exerci-
tare a profesiei; -fără condiţii de 
vechime. Registrator medical 
debutant- 1 post: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -cunoştinţe de operare calcu-
lator (Word, Excel, Internet) 
dovedite cu diplomă de absolvire a 
unui curs de operator calculator; 
-fără condiţii de vechime. Personal 
auxiliar sanitar (infirmieră debu-
tantă- 3 posturi, îngrijitoare- 4 
posturi şi brancardier- 2 posturi): 

-diplomă de absolvire a şcolii 
generale ;  -fără condiţ i i  de 
vechime. Șofer- 1 post: -diplomă 
de absolvire a liceului sau a şcolii 
profesionale; -permis de condu-
cere pentru şofer profesionist 
valabil pentru autovehicule din 
categoria B şi C; -1 an vechime ca 
şofer profesionist. Concursul se va 
desfăşura la sediul Spitalului 
Municipal Sighişoara, str.Zaharia 
Boiu, nr.40, astfel: -proba scrisă în 
data de 03.10.2018, astfel: -ora 
08.00 -pentru moaşă, asistent 
medical de radiologie, asistent 
medical de laborator, asistent 
social şi registrator medical; -ora 
10.00 -pentru asistent medical 
generalist, şofer; -ora 12.00 
-pentru personal auxiliar sanitar 
(infirmiere, îngrijitoare şi brancar-
dieri); -interviul în data de 
09.10.2018, astfel: -ora 08.00 
-pentru moaşă, asistent medical de 
radiologie, asistent medical de 
laborator, asistent social şi regis-
trator medical; -ora 10.00 -pentru 
asistent medical generalist, şofer; 
-ora 12.00 -pentru personal auxi-
liar sanitar (infirmiere, îngrijitoare 
şi brancardieri). Dosarele de 
înscriere se depun la Biroul 
RUNOS al Spitalului Municipal 
Sighişoara, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării anun-
țului, respectiv până în data de 
25.09.2018, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
B i r o u l  R U N O S ,  t e l e f o n : 
0265.771.656, interior: 229 şi pe 
site-ul Spitalului Municipal Sighi-
şoara: www.spitalsighisoara.ro.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
„Sf. Pantelimon” Focşani, cu 
sediul în Focşani, str. Cuza-Vodă, 
nr. 50-52, judeţul Vrancea, organi-
z e a z ă ,  î n  c o n d i ţ i i l e  H G 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractual vacante -peri-
oadă nedeterminată: -1 post refe-
rent de specialitate III (S) 
-Serviciul achiziţii  publice, 
contractare, aprovizionare, trans-
port; -1 post operator date I 
-Farmacia nr.2. Condiţii specifice: 
Pentru postul de referent de speci-
alitate III (S): -Diplomă de licenţă 
-studii juridice; -Vechime în speci-
alitate: 6 luni. Pentru postul de 
operator date I: -Diplomă de 
bacalaureat; -Vechime în activi-
tate: 6 ani şi 6 luni. Concursul 
constă în: -3 probe succesive: 
selecţie dosare de înscriere, proba 
scrisă şi interviul. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 03.10.2018, ora 9.00; 
-Proba interviu în data de 
08.10.2018, ora 9.00. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în perioada 11.09.2018-
25.09.2018, ora 16.00, inclusiv, la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă „Sf.Pantelimon” Focşani, 
judeţul Vrancea. Relaţii suplimen-
tare la sediul spitalului, Serviciul 
RUONS, telefon: 0237.625.000, 
fax: 0237.625.191, www.spitalvn.
ro.

l Primăria Comunei Dumbrăvița, 
cu sediul în localitatea Dumbrăvița, 
strada Petofi Șandor, nr.31, județul 
Timiş, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual 
v a c a n t ,  a p r o b a t  p r i n  H G 
nr.286/2011, modificată şi comple-
tată de HG nr.1027/2014. Denumirea 
postului: educator, pe perioadă nede-
terminată, 1 post. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: studii superioare absolvite 
cu diplomă de licență şi o formare în 
pedagogie (modulul pedagogic sau 
liceul pedagogic), sau o specializare 
în urma absolvirii cu diplomă de 
licență în domeniul Științelor Educa-
ției; -vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: cel 
puțin 1 an. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: data de 01.10.2018, ora 10.00, 
la sediul instituției; Proba interviu: 
data de 03.10.2018, ora 10.00, la 
sediul instituţiei. Data-limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial al 
României, la sediul instituției şi pe 
site-ul instituției. Documentele nece-
sare pentru dosarul de concurs vor fi 
cele prevăzute de art.6 din HG 
nr.286/2011, actualizată. Detalii 
privind bibliografia de concurs sunt 
disponibile la sediul instituției şi pe 
site-ul: http://www.e-primarii.ro/
primaria-dumbravita-tm, secțiunea 
Știri/Anunțuri. Date de contact: 
Lozici Alina Lăcrămioara, telefon: 
0736.657.102.

l Primăria Comunei Dumbrăvița, 
cu sediul în localitatea Dumbrăvița, 
strada Petofi Șandor, nr.31, județul 
Timiş, organizează concurs pentru 
ocuparea posturilor contractuale 
vacante, aprobat prin HG nr. 
286/2011, modificată şi completată 
de HG nr.1027/2014. Denumirea 
posturilor: pedagog de recuperare, 
pe perioadă nedeterminată, 2 
posturi. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor: 
medii, şcoală postliceală sau curs de 
calificare, absolvite cu diplomă în 
specializarea pedagog de recuperare; 
-vechimea nu este o condiție. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a concur-
sului:  Proba scrisă:  data de 
01.10.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuției; Proba interviu: 03.10.2018, ora 
10.00, la sediul instituției. Data-li-
mită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial al României, la sediul institu-
ției şi pe site-ul instituției. Documen-
tele necesare pentru dosarul de 

concurs vor fi cele prevăzute de art.6 
din HG nr. 286/2011, actualizată. 
Detalii privind bibliografia de 
concurs sunt disponibile la sediul 
instituției şi pe site-ul: http://
www.e-primarii.ro, primaria-dum-
bravita-tm, secțiunea Știri/Anunțuri. 
Date contact: Lozici Alina Lăcrămi-
oara, tel.0736.657.102.

l Primăria Comunei Dumbrăvița, 
cu sediul în localitatea Dumbrăvița, 
strada Petofi Șandor, nr.31, județul 
Timiş, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual 
v a c a n t ,  a p r o b a t  p r i n  H G 
nr.286/2011, modificată şi comple-
tată de HG nr.1027/2014. Denumirea 
postului: psihopedagog, pe perioadă 
nedeterminată, 1 post. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: studii superioare în 
specializarea psihopedagogie; 
-atestat de liberă practică eliberat de 
Colegiul Psihologilor; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: nu este o condiție. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă: data de 
01.10.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuției. Proba interviu: data de 
03.10.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuţiei. Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, la 
sediul instituției şi pe site-ul institu-
ției. Documentele necesare pentru 
dosarul de concurs vor fi cele prevă-
zute de art.6 din HG nr.286/2011, 
actualizată. Detalii privind biblio-
grafia de concurs sunt disponibile la 
sediul instituției şi pe site-ul: http://
www.e-primarii.ro/primaria-dum-
bravita-tm, secțiunea Știri/Anunțuri. 
Date de contact: Lozici Alina Lăcră-
mioara, telefon: 0736.657.102.

l Primăria Comunei Dumbrăvița, 
cu sediul în localitatea Dumbrăvița, 
str. Petofi Șandor, nr. 31, județul 
Timiş, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant aprobat prin HG nr.286/2011, 
modificată şi completată de HG 
nr.1027/2014. Denumirea postului: 
îngrijitor clădiri, 1 post vacant 
contractual pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor: 
generale sau medii; -nu necesită 
vechime. Data, ora şi locul de desfă-
şurare a concursului: Proba practică: 
-data de 01.10.2018, ora 10.00, la 
sediul instituţiei; Proba interviu: 
-data de 03.10.2018, ora 10.00, la 
sediul instituţiei. Documentele nece-
sare pentru dosarul de concurs vor fi 
cele prevăzute de art.6 din HG 
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286/2011, actualizată. Data-limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este 
de 10 zile lucrătoare de la afișare, la 
sediul instituției și pe site-ul Primă-
r i e i  D u m b r ă v i ț a :  h t t p : / /
www.e-primarii.ro/primaria-dum-
bravita-tm, secţiunea Ştiri/Anunţuri. 
Date contact: Lozici Alina Lăcrămi-
oara, tel.0736.657.102.

CITAŢII
l Mzati Rachid este chemat în 1 
nov 2018 orele 8.30 la Judecătoria 
Iași în calitate de pârât în dosarul 
nr. 30384/245/2016 al CO2 pentru 
divorț, exercitare autoritate părin-
tească, stabilire locuință minor și 
pensie de întreținere în contradic-
toriu cu Coșman Ionela.

l Numitul Tarhon Gheorghe cu 
ultimul domiciliu cunoscut în oraș 
Tg. Frumos, str. Petru Rareș, bl.
G1-1, sc. B, et.1, ap.7, jud. Iași este 
citat în calitate de pârât în proces 
cu Ciobanu Mariana –partaj 
bunuri comune la Judecătoria 
Pașcani în dosar nr. 4830/866/2017 
pentru data de 13.09.2018, ora 
9.00, complet C09 MF.

l Numita Patron (fostă Obreja) 
Daniela, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în satul și comuna Ripi-
ceni, str. Ripicenii Vechi, nr. 18, 
jud. Botoșani, este citată la Jude-
cătoria Săveni, jud. Botoșani, pe 
data de 18.10.2018, în calitate de 
pârâtă în dosarul nr. 500/297/2018, 
ce are ca obiect partaj bunuri 
comune, în proces cu reclamantul 
Obreja Costică.

DIVERSE
l În temeiul art. 99 alin. (3) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii generale de insol-
venţă a debitorului SC Grand 
Auto Mall SRL, CIF: 31364605, 
J25/96/2013, dosar nr. 1882/101 
anul 2018 -Tribunalul Mehedinţi. 
Termen pentru depunerea cere-
rilor de creanţă la 17.10.2018; 
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar 
al creanţelor la 07.11.2018; 
Termen pentru depunerea eventu-
alelor contestații este de 7 zile de 
la publicarea în Buletinul Proce-
durilor de Insolvenţă a tabelului 
preliminar și pentru afișarea tabe-
lului definitiv al creanţelor la 
28.11.2018. Administrator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timis.

l Denumire județ: Prahova. 
Denumire UAT: Berceni. Sectoare 
cadastrale: 5, 10, 22, 27, 33, 49 
OCPI Prahova anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale 
nr. 5, 10, 22, 27, 33, 49, pe o peri-
oadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art. 14 alin. (1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității 
Imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare. Data de început a 

afișării: 17.09.2018. Data de sfârșit 
a afișării: 15.11.2018. Adresa 
locului afișării publice: Primăria 
Comunei Berceni, sat Berceni, str. 
Prof. Voicu Ion, nr. 140A, com. 
Berceni. Repere pentru identifi-
carea locației: Primăria comunei 
Berceni (centrul satului Berceni). 
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul: Primăriei Berceni 
și pe site-ul ANCPI.
Alte indicații utile pentru cei inte-
resați: berceniprimaria@yahoo.
com; 0720.037.077. Informații 
privind Programul național de 
cadastru și carte funciară 2015-
2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata sub 
dosar nr. 985/246/2018, recla-
mantii Horga Petru si Horga 
Raveica Adriana, sot si sotie, 
ambii cu domiciliul in com Taut, 
sat Nadas nr. 283, jud. Arad in 
contradictoriu cu paratii Zdrica 
pavel si Zdrinca Raveca cu domi-
ciliul in Arad solicita inscrierea 
dreptului de proprietate pe titlu de 
uzucapiune, asupra imobilului 
teren extravilan inscris in CF nr. 
302953 taut, cu nr. vechi 2682 
Taut, identificat prin numarul 
topographic 1113-1119/a.12/135, 
teren extravilan in suprafata de 
24.1110 mp (2,411 ha). Petentul 
sustine ca foloseste acest imobil de 
peste 20 de ani, de la decesul 
proprietarului tabular defunctul 
Ples Ioan, decedat la data de 
21.07.1940, prin jonciunea posesiei 
reclamantilor cu posesia paratilor 
si a antecesorilor acestora. In 
urma acesteia sunt somati, in baza 
art. 130 din decretul Lege nr. 
115/1938, toti cei interesati de 
indata sa inainteze opozitie la 
Judecatoria Ineu deoarece in caz 
contrar, in termen de o luna de la 
aceasta ultima publicare se va 
proceda la solutionarea cererii. 
Prezenta somatie se va afisa timp 
de o luna la tabla de afisare a 
Judecatoriei Ineu si la Primaria 
comunei Taut. 

LICITAŢII
l 1. Directia Silvica Iasi, cu sediul 
in Iasi, Str. Gh. Asachi nr. 2, vinde 
prin licitatie, urmatoarele mijloace 
fixe: Motostivuitor BALCANCAR, 
parcat la depozitul Santa, judetul; 
autospecializata basculanta I.M. 
Marsa; tractor rutier U.T.B. 650; 
autoutilitara Dacia Double Cab 
4X4, parcate  la  Ocolul Silvic Iasi; 
autoutilitara Dacia Double Cab 
4X4, parcat la  Ocolul Silvic Radu-
caneni; autoutilitara Daevo Cielo, 
parcat la Ocolul Silvic Padureni. 2. 
Licitatia se desfasoara in conformi-
tate cu Hotararea Guvernului nr. 
841/23 octombrie 1995 (actualizata) 
si va avea loc in data de 28.09.2018, 
ora  10.00 la sediul Directiei Silvice 
Iasi, tel / fax: 0232 244680 / 0232 
244631. Relatii suplimentare se pot 
obtine de la Directia Silvica Iasi, tel: 

0232 / 244680. La licitatie poate 
participa orice persoana fizica sau 
juridica, care prezinta la data tinerii 
sedintei de licitatie urmatoarele 
documente: - Documentul de achi-
tare a tarifului de  participare la 
licitatie, in valoare de 100 lei; - 
Documentul de achitare a garantiei 
de participare(10% din pretul de 
pornire). Tariful  si garantia de 
participare se pot achita la casieria 
unitatii sau prin ordin de plata in 
contul RO06 RZBR 0000 0600 0650 
2777, deschis la Raiffeisen Bank 
Iasi, cu specificatia destinatiei. - 
Copia de pe Certificatul de inmatri-
culare la Registrul comertului si 
Codul fiscal pentru persoanele juri-
dice romane sau actul de identitate 
pentru persoanele fizice; - Caietul 
de sarcini si anexa se pot procura 
gratuit de la compartimentul meca-
nizare al Directiei Silvice Iasi. 3. 
Preturile de pornire fara TVA, a 
licitatiei sunt:  motostivuitor = 8460 
lei,  autospecializata=7200 lei, 
tractor rutier=5400 lei, Dacia 
Double Cab 4X4 = 800 lei, Dacia 
Double Cab 4X4 = 800 lei, Cielo = 
700 LEI. 4. Documentele de partici-
pare la licitatie, se primesc cu cel 
mult 4 zile inaintea datei stabilite 
pentru tinerea licitatiei, dar nu mai 
tarziu de 27.09.2018, ora 16:30.

l SC “Natura Farm” SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, 
a activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: activul nr.1: 1. bunuri 
perisabile conform inventar (stoc de 
marfă Magazin Naturist) vânzarea 
se va face prin licitatie publica cu 
strigare, cu preţul de pornire  de 
994,40lei ( fara TVA) reprezentând 
80% din prețul de evaluare a bunu-
rilor. Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce urmează 
a fi scoase la vânzare au obligaţia, 
sub sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui înainte cu minim 
5(cinci) zile raportat la data stabilită 
pentru vânzare, la sediul lichidato-
rului judiciar din Iași, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iași. Licitaţia va 
avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Iași, Str. Vasile Lupu 
Nr. 43, Jud. Iași, în data de 
13.09.2018 ora 15:30, și se va desfă-
șura în conformitate cu prevederile 
legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei și ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credi-
torilor din data de 12.12.2016. Adju-
decarea se va face în conformitate 
cu prevederile Regulamentului de 
organizare și desfășurare a licita-
ţiei., Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei cat 
si la sediul lichidatorului. Adjudeca-
tarul va fi ţinut la plata preţului de 
adjudecare in termenul stabilit prin 
Regulamentul de organizare și 
desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii 
sunt obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie de 
participare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a licita-
tiei. Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Pentru partici-
parea la licitaţie, potenţialii cumpă-
rători trebuie să se înscrie la sediul 

lichidatorului judiciar din mun. 
Iași, Str. Vasile Lupu Nr. 43, jud. 
Iași, până la data de 13.09.2018 ora 
15:00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine: - C.I.I. Pohrib Ionela la tele-
foanele: 0232/240.890 ; 0742/109890, 
Fax 0232/240890

l S.C. Lux Agra SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, 
anunţă scoaterea la vânzare, a acti-
velor societăţii debitoare, după cum 
urmează: activul nr.1: imobilului 
teren în suprafaţă totală de 50.510 
mp, compus din urmatoarele 
parcele: 1. Parcela de teren arabil - 
situată în intravilanul satului 
Zăicești, com Bălușeni, jud. Boto-
șani în p.c. 1/35,2,4/1 și 5/1, supra-
faţă totală de 8.284,00 mp, înscris în 
CF 295/N a com. Bălușeni, nr. topo 
432. 2. Parcela de teren arabil - 
situată în extravilanul com Bălu-
șeni, jud. Botoșani în sola 1, p.c. 
1/35, suprafaţă totală de 17.616,00 
mp, înscris în CF 294/N a com. 
Bălușeni, nr. topo 431. 3. Parcela de 
teren arabil - situată în intravilanul 
și extravilanul satului Zăicești, com 
Bălușeni, jud. Botoșani în p.c. 
1/37,1/38 și 1/44, suprafaţă totală de 
24.610,00 mp (din care 5.919 mp 
t e r e n  i n t r a v i l a n  î n  p . c . 
1/37,1/38,1/44 și 18,691 mp teren 
extravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44), 
înscris în CF 507/N a com. Bălușeni, 
nr. topo 246/2-555-492. cu preţul de 
pornire  de  247.477,30 lei (fara 
TVA). Persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, 
să facă dovada acestui fapt până la 
data de 12.09.2018 ora 16:00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iași, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. 
Licitaţia va avea loc la sediul lichi-
datorului judiciar din Iași, Str. 
Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iași, în 
data de 13.09.2018 ora 16:00, și se 
va desfășura în conformitate cu 
prevederile legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei și ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 
28.09.2012. Ofertantii sunt obligati 
sa depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de participare la 
licitatie in procent de 10% din 
pretul de incepere a licitatiei. 
Garantia se va depune in numerar, 
prin  plata in contul indicat de lichi-
dator. Pentru participarea la lici-
taţie, potenţialii cumpărători 
trebuie să se înscrie la sediul lichida-
torului judiciar din mun. Iași, Str.  
Vasile Lupu Nr. 43, jud. Iași, până la 
data de 13.09.2018 ora 15:00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: C.I.I. 
Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232/240.890; 0742/109890, Fax 
0232/240890.

l Anunț privind organizarea licita-
ției de vânzare masă lemnoasă 
fasonată, producția anului 2018. 
Organizatorul licitației: 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 și ora desfă-
șurării licitației: 28.09.2018, orele 

09:00. Locul desfășurării licitației: 
sediul Primăriei Comunei Remetea, 
Comuna Remetea ,  Județu l 
Harghita. Tipul licitației: licitație 
publică cu strigare. Licitația este 
organizată și se va desfășura 
conform prevederilor Regulamen-
tului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
REGULAMENT din 5 octombrie 
2017, Aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 
2017. Data și ora preselecției: 
21.09.2018, ora 09:00. La preselecție 
nu participă operatorii economici. 
Data și ora limită până la care poate 
fi depusă documentația pentru 
preselecție și înscrierea la licitație 
este 21.09.2018 ora 16:00. Lista 
partizilor care se licitează, prețul de 
pornire a licitației pentru fiecare 
partidă sunt afișate la sediul organi-
zatorului și pe site-ul www.ocoale-
deregim.ro . Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată, oferit la licitație 
este de 350 mc, volum brut, din 
care: 1.Pe natură de produse: APV 
nr. 2392, UP VII Remetea - Vf 
Caprei, UA 103C, 105A, 105C, 
106A, 106C volum brut pus pe lici-
tație: 350 mc. 2. Pe specii: Molid - 
350 mc; volum brut pus pe licitație. 
Prețul de pornire a licitației este de 
300 lei/mc fără  TVA; pasul de 
majorare a preţului  este de 5 Ron 
conform HCL nr. 76 din Octombrie 
2017. După strigare și în continuare 
după fiecare eventuală strigare 
(dacă este cazul) pasul de majorare 
a preţului  este de 5 Ron. Opera-
torul economic participant la lici-
tație trebuie să facă dovada 
achitării  sumei garanției de 
contractare, în contul comunei 
Remetea, deschis la Trezoreria 
Municipiului Gheorgheni, prin 
instrumente bancare legale deconta-
bile împreună cu documentația de 
participare la licitație, care este în 
cuantum de 5% din valoarea de 
pornire al licitației, adică: 5250 Lei. 
Masa lemnoasă fasonată 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 11.09.2018. Garanția de contrac-
tare va fi plătită pe contul Comunei 
Remetea, care este următorul: 
RO28TREZ3535006XXX001336 
deschis la Trezoreria Municipiului 
Gheorgheni. Pentru participarea la 
licitație, solicitantul trebuie să 
depună, până la data de 21.09.2018 
ora 16:00, o cerere de înscriere la 
licitație, la care trebuie să anexeze 
documentele prevăzute în caietul de 
sarcini, inclusiv ordinul de plată 
privind plata garanției de contrac-
tare. Pentru informații și date supli-
m e n t a r e  v ă  p u t e ț i  a d r e s a 
organizatorului licitației: Comuna 
Remetea, tel: 0266-352-101.

l Debitorul Kaproni Transport 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1. Mijloace de transport (autoutili-
tare, capete tractor, semiremorci) în 
valoare de 29.873,75 Euro exclusiv 
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TVA; Prețul Regulamentului de 
licitație pentru bunurile aflate în 
patrimoniul debitoarei SC Kaproni 
Transport SRL este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. -Prețul de pornire al 
licitaților pentru mijloacele de trans-
port aparținând SC Kaproni Trans-
port SRL reprezinta 25% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este condiți-
onată de: -consemnarea în contul nr. 
RO98 BACX 0000 0017 0899 8000 
deschis la Uni Credit Bannk SA Ag. 
Ploiești până la orele 14.00 am din 
preziua  stabilită licitaţiei, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la 
aceeași dată a Regulamentului de 
participare la licitație pentru bunu-
rile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
mijloacele de transport aflate în 
patrimoniul debitoarei prima 
ședință de licitație a fost fixată în 
data de 21.09.2018, ora 12.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe de 
licitații vor fi în data de 28.09.2018, 
05.10.2018, 12.10.2018, 19.10.2018, 
ora 12.00. Toate ședințele de licitații 
se vor desfășura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiești, Str. Elena Doamna, Nr. 
44A, Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimen-
tare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro. 

l Debitorul SC Kaproni SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare: 1.Imobil 
”teren intravilan”, în suprafață de 
3.189mp. situat în Com. Valea Călu-
gărească, Sat Valea Popi, T 8 - A 
270, Județ Prahova, preț pornire 
licitație -23.917,50 Euro. 2.Imobil 
”teren intravilan”, în suprafață de 
668mp. situat în Com. Valea Călu-
gărească, Sat Valea Popi, T 20 -A 
714, Județ Prahova, preț pornire 
licitație -5.010,00 Euro. 3.Utilaje de 
confecționat cuie și plasă, aparți-
nând societății debitoare Kaproni 
SRL, în valoare de -17.886,10 Lei 
exclusiv TVA; 4.Mijloace fixe și 
obiecte de inventar, aparâinând 
societății debitoare Kaproni SRL, în 
valoare de 32.345,55 Lei exclusiv 
TVA. Prețul Regulamentului de 
licitație pentru bunurile aflate în 
patrimoniul debitoarei SC Kaproni 
SRL este de 500,00 Lei exclusiv 
TVA. -Prețul de pornire al licitaților 
pentru imobile ”terenuri” aflate în 
patrimoniul SC Kaproni SRL repre-
zintă 50% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul 
de Evaluare pentru fiecare teren în 
parte; -Prețul de pornire al licitțtilor 
pentru utilaje confecționat cuie și 
plasă af late în patrimoniul SC 
Kaproni SRL reprezintă 10% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 

arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte; -Prețul 
de pornire al licitaților pentru 
mijloacele fixe și obiecte de inventar 
aparținând SC Kaproni SRL repre-
zintă 15% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul 
de Evaluare pentru fiecare bun în 
parte; -Listele cu aceste bunuri pot fi 
obținute de la lichidatorul judiciar 
cu un telefon în prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consem-
narea în contul nr. RO22 BACX 
0000 0017 0906 3000 deschis la Uni 
Credit Bank SA, Ag. Ploiești, până 
la orele 14.00 am din preziua stabi-
lită licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; -achizi-
ționarea până la aceeași dată a 
Regulamentului de participare la 
licitație pentru bunurile din patri-
moniul debitoarei, de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru terenuri, 
mijloace fixe și obiecte de inventar, 
prima ședință de licitație a fost 
fixată în data de 12.10.2018, ora 
10:00, iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în data de 
26.10.2018; 09.11.2018; 23.11.2018; 
07.12.2018; 21.12.2018, ora 10:00.  
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
tare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. Anunțul poate fi vizua-
lizat și pe site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Mecanoenergetica 
SA , cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
Calea Timișoarei, nr. 22, jud. Mehe-
dinţi, CIF: RO1605469, J25/348/1991, 
aflata  în procedură de reorganizare 
judiciara, in judicial reorganisation, 
en redressement, în dosar nr. 
7395/101/2015 prin administrator 
judiciar Consultant Insolvență SPRL 
reprezentata de Popescu Emil, cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
ţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi,  scoate 
la vânzare: -Activ Functional format 
din Teren fără construcții SL = 
20.509,89 mp, Constructii (C30 - hala 
mecanica grea P+1E, Scd = 4125,43 
mp - nr. cadastral 52844-C1, C39- 
hala mecanica usoara P+2E, Scd = 
2815,86 mp - nr. cadastral 52841-C1, 
C24 - hala sablare vopsire Sc = 1680 
mp, nr. cadastral 52840-C1, C20 - 
pavilion administrativ P +2E, Scd 
=672,85 mp, nr. cadastral 52842-C1, 
C9 - microcantina, Sc = 178 mp, nr. 
cadastral 52839-C1, C8 - corp TS 
laboratoare P+2E, Scd = 1366,38 mp, 
nr. cadastral 52845-C1, C7 - Hala 
constructii metalice, Sc = 2582 mp, 
nr. cadastral 1377/7, C25 -statie trafo 
6kv, Sc = 457 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1 -C25, C23 -castel apa, Sc 
= 18 mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1 
-C23, C22 -atelier instalatori, Sc = 
162 mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1 
-C23, C21 -stocator oxigen, Sc = 10 
mp (demolat )  nr.  cadastra l 
1377/1/1/1/1- C21, C12/2 -magazie 
centrala, Sc = 492 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C12/2, C27 -statie 

compresoare, Sc = 116 mp, nr. cadas-
tral 1377/1/1/1/1-C27, C28 -depozit 
de table si agregate, Sc = 41 mp 
(demolat) nr. cadastral 1377/1/1/1/1-
C28, retea canalizare, statie epurare 
SBR 16000 L) Instalatii tehnice (Cap 
frezat FLN, Cazan basic, presa pit 
abcant, instalatii sudare, aere conditi-
onate, instalarii incalzire, masini 
debitat, strunguri, masini de gaurit, 
compresoare,prese hidraulice, masini 
de frezat, poduri rulante, celule elec-
trice, transformatoare, calculatoare, 
etc.), Utilaje, Mijloace de transport 
(Autoturisme Daewoo Cielo, Nubira, 
Autotrator Roman, etc.), Mobilier, 
Aparatura, Birotica, Sisteme 
protectie, Instalatie electrica subte-
rana de forta 6Kv - 2 cabluri cu o 
lungime de 1340 ml (Raport de 
evaluare nr. 50/05.04.2018 intocmit 
de expert evaluator Cojocaru Marian 
si aprobat prin hotararea comitetului 
creditorilor nr. 227/20.04.2018) la 
pretul de 2.647.610,00 euro. Valorile 
nu includ TVA (19%) și plata se va 
face in lei la cursul BNR din ziua 
plății. -Creditori garantați: BCR SA, 
DGRFP Craiova A.J.F.P. Mehedinti, 
Electroargeș SA, Energomontaj SA. 
Titlul executoriu în baza căruia admi-
nistratorul judiciar procedează la 
vânzarea Activului functional al 
debitoarei SC Mecanoenergetica SA 
descris anterior, o reprezinta sentinta 
nr. 43 din data de 30.05.2018 de 
confirmare a planului de reorgani-
zare modificat pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de insol-
vență nr. 7395/101/2015 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va 
avea loc la biroul lichidatorului judi-
ciar din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 
19.09.2018 orele 14:00. Informăm toți 
ofertanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei și să 
achiziționeze caietul de sarcini in 
cuantum de 1000 lei. Contul unic de 
insolvență al debitoarei este la BCR - 
RO66RNCB0179034575100001. 
Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la ședinţa de licitaţie din data de 
19.09.2018 să depună oferte de 
cumpărare și documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a fost 
achitată garanția de licitație și 
contravaloarea caietului de sarcină in 
suma de 1000 lei până la data de 
18.09.2018 orele 17:00 la adresa 
menționată anterior. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra 
Activului functional al debitoarei SC 
Mecanoenergetica SA sa anunțe 
administratorul judiciar înainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Raportat la dispozitiile art. 91 
din Legea 85/2014, Activul functional 
al debitoarei SC Mecanoenergetica 
SA se vinde liber de orice sarcini, 
precum privilegii, ipoteci, gajuri, sau 
drepturi de retentie, sechestre, de 
orice fel. Relaţii la sediul administra-
torului judiciar sau la telefon 
0742592183, 0756482035, tel./fax: 
0252354399 sau la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro. 
Administrator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL prin ec. Emil 
Popescu.

l Debitorul SC Mecanoenergetica SA, 
cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Calea 
Timișoarei, nr. 22, jud. Mehedinţi, CIF: 
RO 1605469, J25/348/1991, aflata  în 
procedură de reorganizare judiciara, in 
judicial reorganisation, en redresse-
ment, în dosar nr. 7395/101/2015 prin 
administrator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentata de 
asociat coordonator Popescu Emil, cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
ţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi,  scoate la 
vânzare: instalatie electrica subterana 
de forta 6 KV la racordul electric spre 
exterior 06.01 (medie tensiune), L 
=1.340 ml*, amplasat in Mun. Drobeta 
Turnu Severin, str. Calea Timisoarei, 
zona DN6, Judeţul Mehedinţi (Fider-ul 
nr. 1 si Fider-ul nr. 4). la pretul de 
68.290,00 euro/ buc (fider). Valorile nu 
includ TVA (19%) și plata se va face in 
lei la cursul BNR din ziua plății. Titlul 
executoriu în baza căruia administra-
torul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor mobile descrise anterior 
debitoarei SC Mecanoenergetica SA 
descris anterior, o reprezinta sentinta 
nr. 43 din data de 30.05.2018 de confir-
mare a planului de reorganizare modi-
ficat pronunțată de către judecătorul 
sindic in dosarul de insolvență nr. 
7395/101/2015 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinti. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
Mehedinţi la data de 17.09.2018 orele 
14:00. Informăm toți ofertanţii faptul 
că sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei și să achiziționeze 
caietul de sarcini in cuantum de 300 
lei. Contul unic de insolvență - 
RO66RNCB0179034575100001. 
Invităm pe toti cei care vor să participe 
la ședinţa de licitaţie din data de 
17.09.2018 să depună oferte de cumpă-
rare și documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație și contravaloarea 
caietului de sarcină in suma de 300 lei 
până la data de 17.09.2018 orele 11:00 
la adresa menționată anterior, respectiv 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud. Mehedinţi. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra Activului 
functional al debitoarei SC Mecanoe-
nergetica SA sa anunțe administra-
torul judiciar înainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Raportat la 
dispozitiile art. 91 din Legea 85/2014, 
bunurile mobile din patrimoniul debi-
toarei SC Mecanoenergetica SA se vind 
libere de orice sarcini, precum privi-
legii, ipoteci, gajuri, sau drepturi de 
retentie, sechestre, de orice fel. Relaţii 
la sediul administratorului judiciar din 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, telefon 0742592183, 
0756482035, tel./fax: 0252354399 sau 
la adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro.; site www.consul-
tant-insolventa.ro. 

PIERDERI
l Pierdut carnet student si legiti-
matie Hotca Danut Vasile facultatea 
de inginerie electrica Cluj Napoca.

l Pierdut atestat taxi pe numele 
Florescu Marian, eliberat de ARR 
Dolj. Îl declar nul.

l Pierdut certificat atestare profesi-
onală transport marfă pe numele 
Doroghi Florin, emis de ARR Bihor. 
Îl declar nul.

l Pierdut atestat profesional trans-
port marfa  seria 0193990001 pe 
numele Militaru Ştefan. Îl declar 
nul.

l Pierdut certificat de înregistrare 
seria B nr. 1315121/21.07.2009, certi-
ficat constatator de autorizare nr. 
13992/21.07.2009 emis conf. Legii 
359/2004, SC Uruc SRL Fetești, 
CUI: 20818994. Se declară nule.

l Pierdut certificat de înregistrare 
seria B nr. 1309819/11.11.2008, certi-
ficat constatator de autorizare nr. 
17163/05.11.2008 emis conf. Legii 
359/2004, aparţinând II Uruc Victo-
riţa din Fetești, CUI: 24726958.  Se 
declară nule.

l Pierdut card de atestare ADR pe 
numele Petcu Ion Gabriel și atestat 
marfă agabaritică  pe numele Petcu 
Ion Gabriel. Le declar nule.

l Pierdut agreare taxi cu seria 
OBTD nr. 22970 al firmei SC Fidel 
Taxi SRL, eliberat de RAR.

l Pierdut contract vânzare –cumpă-
rare și proces verbal de predare –
primire nr. 7201/1/01.07.1991, 
proprietari , Sima Eugenio, Sima 
Corina Rose Marie, Sima Vlad 
Eugenio, str. Av. Şt. Protopopescu nr. 
7, bloc C3, et. 2, ap. 9, sector 1, emise 
de Societatea Comercială Romcon-
fort SA, Primăria Capitalei, Le 
declar nule.

l Pierdut carte mașină Dacia Logan 
cu nr. de înmatriculare B -234 -DNO 
cu serie J509338. O declar nulă.

l Pierdut acte  CI și permis condu-
cere, atestate marfă și agabaritice 
emise de ARR pe numele de Şerb 
Dobrescu Florin.

l Pierdut recipise  ANPR 2012, 
Lepădat Vasilica 449100, 58267, 
4266559,40936 și Neaţă Floarea 
4019932, 26076,3735719,11535.

l SC Andor Textil SRL cu sediul în 
București , Calea Moșilor nr. 96 (fost 
98) sector 2, compus din spaţiile 
c o m e r c i a l e  9  ș i  1 0 ,  c u 
J40/11993/2013, CUI 32291714, 
pierdut certificat de înregistrare și 
certifict constatator pentru sediu 
social. Le declar nule.

l SC Sfera Global Construct SRL 
din București str. Mihail Sebastian 
nr. 15, bl. 20, ap. 24, sector 5, 
J40/4735/2008, CUI 23502456, 
pierdut certificat de înregistrare. Îl 
declar nul.

l SC Doro Iris Prodcom SRL din 
București , str. Botoșani nr. 57, sector 
5, J40/8415/1992, CUI 405101, 
pierdut certificat constatator  nr. 
261793/26.06.2017 din București, B- 
dul Ghencea nr. 36, bl. C64, parter, 
sector 6. Îl declar nul.


