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OFERTE SERVICIU
l Hotel Oxford si Hotel Malibu 
din Mamaia angajeaza in conditii 
foarte avantajoase: receptioner, 
camerista, bucatar sef, bucatar, 
bufetier, ospatari si ajutori de 
ospatari cu experienta. Oferim 
cazare, detalii la 0735.333.103, 
office@hoteloxford.ro.

l SCTA Filaret SA, angajează 
cu contract individual de muncă: 
-contabil cu studii medii/Relaţii 
la tel. 0722559592; -mecanici 
auto, pregatitor vopsitorie, zidar/ 
Relaţii la tel. 0722501432.

l Firmă de construcţii angajează 
pentru punct de lucru Timişoara: 
-finisor, lăcătuş, sudor, dulgher, 
fierar betonist; -Macaragiu - cali-
ficare macaragiu GRUPA B - 
m a n e v r e a z ă  m a c a r a l e 
deplasabile pe căi cu şină de 
rulare având braţ şi platformă 
rotitoare; -Maşinist pod rulant - 
macaragiu grupa E. OFERIM: 
cazare, 2 mese/zi, salariul atracti-
v+tichete masă val.15 lei+bonus 
relocare+prime de sărbători. Se 
cere şi se oferă seriozitate. Menţi-
onăm că se decontează trans-
portul acasă o dată la trei  
săptămâni. Candidaţii interesaţi 
pot obţine detalii suplimentare la 
numărul de telefon 0745.474741 
de luni până vineri în intervalul 
orar 08:00-16:00.

l Academia Română – Filiala 
Iaşi, Centrul de Cercetări Antro-
pologice ,,Olga Necrasov”, orga-
nizează, în ziua de 18 iunie 2018, 
ora 0900,  concurs pentru 
ocuparea postului de  cercetător 
ştiinţific, cu normă întreagă, 
perioadă nedeterminată, în 
domeniul Biologie, specializarea 
Antropologie. Concursul se va 
desfăşura  conform Leg i i 
319/2003 privind Statutul perso-
nalului de cercetare-dezvoltare. 
Condiţii specifice postului: studii 
superioare de specialitate în 
domeniul Biologie, să fie înscris 
la doctorat sau să deţină titlul de 
doctor în domeniul postului 
(Biologie) şi să aibă minim 5 
(cinci) articole publicate în 
reviste BDI. Dosarul de concurs 
se depune în termen de 30 de zile 
de la data publicării anunţului la 
ziar. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la secretariatul 
Centrului din str. Codrescu nr. 2 
şi/sau de la Biroul Resurse 
Umane, Salarizare, telefon: 
0332101115.

l Primăria Comunei Feleacu, cu 
sediul în localitatea Feleacu, 
nr.131, județul Cluj, în baza Legii 
188/1999, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea urmă-

toarelor posturi vacante pentru 
funcțiile publice: -1 post -funcție 
publică de execuție -inspector 
clasa I, gradul profesional prin-
cipal, la Compartimentul Urba-
nism; -1 post -funcție publică de 
execuție -polițist local clasa I, 
gradul profesional principal, la 
Compartimentul Poliție Locală; 
-1 post -funcție publică de 
execuție -consilier clasa I, gradul 
profesional superior, la Compar-
timentul Asistență Socială. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs: Nivelul studiilor: 
Compartimentul Urbanism: 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în: 
-domeniul fundamental Ştiințe 
inginereşti- ramura de ştiință: 
Inginerie civilă, din care speciali-
zarea: Construcții civile, indus-
triale şi agricole; Căi ferate, 
drumuri şi poduri; -domeniul 
fundamental ştiințe sociale 
-ramura de ştiință: Ştiințe juri-
dice, specializarea: Drept. 
Compartimentul Poliție Locală: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în: 
-domeniul fundamental Ştiințe 
sociale -ramura de ştiință: Ştiințe 
juridice, Ştiințe administrative, 
din care specializarea: Drept, 
Administrație publică, Poliție 
locală. Compartimentul Asis-
tență Socială: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în: -domeniul fundamental 
Ştiințe sociale -ramura de ştiință: 
Sociologie-Teologie, specializarea 
Asistență socială, Teologie asis-
tență socială. Vechime în specia-
litatea studiilor necesare ocupării 
postului: Compartimentul Urba-
nism: minim 5 ani vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice; 
Compartimentul Poliție Locală: 
minim 5 ani vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
t ă r i i  f u n c ţ i e i  p u b l i c e ; 
Compartimentul Asistență 
socială: minim 9 ani vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -Proba scrisă: data: 
14 iunie 2018, ora 11.00, la sediul 
instituţiei; -Interviul: data: 18 
iunie 2018, ora 10.00, la sediul 
instituției. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul instituției în 
termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României.  Date 

contact: localitatea Feleacu, 
nr.131, comuna Feleacu, judeţul 
Cluj, tel./fax: 0264.237.097, 
persoană de contact: Pasca 
Ileana -consi l ier  superior  
Compartimentul Contabilitate, 
Primăria Comunei Feleacu, 
judeţul Cluj.  
 
l Complexul Muzeal Arad, cu 
sediul în localitatea Arad, P-ța 
G.Enescu, nr.1, judeţul Arad, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: muzeograf, grad 
profesional IA, cu atribuții în 
domeniul arheologie, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scr isă  în  data  de  
07.06.2018, ora 12.00; -Interviul 
în data de 12.06.2018, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii universitare de licență 
absolvite, cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul 
fundamental ştiințe umaniste şi 
arte, ramura de ştiințe: istorie, 
specializarea istorie; studii postu-
niversare în specializarea istorie 
(doctorat); -înregistrarea ca arhe-
olog expert în Registrul arheolo-
gilor din România; -atestat 
expert bunuri arheologice şi 
istoric documentare/arheologie 
romană; -vechime în speciali-
tatea muzeografie: minim 5 ani; 
-carnet de conducere categoria B. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Complexului 
Muzeal Arad, P-ța G.Enescu, 
nr.1. Relaţii suplimentare la 
sediul  Complexului Muzeal 
Arad, P-ța G.Enescu, nr.1, 
persoană de contact: Emanuela 
Bundea, telefon: 0257.281.847, 
luni-vineri, între orele 09.00-
15.00.

l Primăria Comunei Cenei, cu 
sediul în localitatea Cenei, strada 
Principală, nr.134, judeţul Timiş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: inspector 
de specialitate II, 
număr posturi:  1, 
c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba 
scrisă în data de 
07.06.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data 
de 08.06.2018, ora 
10.00. Pentru partici-
parea  la  concurs 
candidaţii trebuie să 
îndeplinească urmă-

toarele condiţii: -studii: studii 
superioare, specialitatea contabi-
litate şi informatică de gestiune, 
diplomă de licenţă; -vechime: 8 
ani. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Cenei. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 
Comunei Cenei, persoană de 
contact :  Szabo  Virg in ica 
-inspector de specialitate, respon-
sabil resurse umane, telefon: 
0766.068.787, fax: 0256.366.416, 
e-mail: primaria.cenei@cjtimis.ro

l Spitalul Municipal Sighişoara, 
judeţul Mureş, organizează, în 
conformitate cu prevederile HG 
nr. 286/2011, concurs pentru 
următoarelor posturi contrac-
tuale vacante pe perioadă nede-
t e r m i n a t ă :  - 1  p o s t 
kinetoterapeut, la Laboratorul de 
Recuperare, Medicină Fizică şi 
Balneologie; -1 post nutriționist, 
la Secția Medicină internă. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs: -kinetoterapeut: 
-studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul 
kinetoterapie; -fără condiţii de 
vechime; -nutriționist: -studii 
superioare absolvite cu diplomă 
de licență în domeniul nutriție şi 
dietetică; -fără condiţii de 
vechime. Concursul se va desfă-
şura la sediul Spitalului Muni-
cipal Sighişoara, str.Zaharia 
Boiu, nr.40, astfel: -proba scrisă: 
07.06.2018, ora 10.00; -proba 
interviu: 13.06.2018, ora 12.00. 
Dosarele de înscriere se depun la 
Biroul RUNOS al Spitalului 
Municipal Sighişoara, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
afişării anunțului, respectiv până 
în data de 29.05.2018, la ora 
15.00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Biroul  RUNOS, 
tel.0265.771.656, int.229, şi pe 
site-ul Spitalului Municipal 
Sighişoara: www.spitalsighisoara.
ro.

l Spitalul Clinic de Urgenţă 
pentru Copii „Sf.Maria” Iaşi 

organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante, pe perioadă 
nedeterminată, în conformitate 
cu prevederile HG nr.286/2011, 
modificată şi completată de HG 
1027/2014: 1.Secția clinică orto-
pedie pediatrică: -1 post de regis-
trator medical debutant; -1 post 
de brancardier; 2.Secția clinică 
gastroenterologie: -1 post de 
îngrijitoare. Concursul constă în 
următoarele etape succesive: 
selecţia dosarelor de înscriere, 
proba scrisă şi proba interviu. 
Pentru postul de registrator 
medical interviul conține şi o 
aplicație practică. Condiţii de 
desfăşurare a concursului: 1.
Ultima zi pentru depunerea 
dosarelor de înscriere este 
29.05.2018, ora 15.30. 2. Data şi 
ora organizării probei scrise: 
11.06.2018, ora 09.00. 3.Data şi 
ora interviului: 15.06.2018, ora 
10.00. 4.Locul depunerii dosa-
relor şi al organizării probelor de 
concurs: Spitalul Clinic de 
Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iaşi, strada Vasile Lupu, 
nr.62. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs pentru postul 
de registrator medical debutant: 
-studii: diplomă de bacalaureat. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs pentru postul de îngri-
jitoare şi brancardier: -studii: 
şcoală generală. Anunţul de 
concurs, bibliografia şi tematica 
sunt afişate la avizier şi pe site-ul 
unităţii1: www.sfmaria-iasi.ro. 
Relaţii suplimentare se obţin de 
la persoana care asigură secreta-
riatul comisiei de concurs, servi-
ciul resurse umane, telefon: 
0232.264.266, int.157.

l Spitalul Clinic de Urgenţă 
pentru Copii „Sf.Maria” Iaşi 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea următorului 
post temporar vacant, pe peri-
oadă determinată, în conformi-
t a t e  c u  p r e v e d e r i l e  H G 
nr.286/2011, modificată şi 
completată de HG 1027/2014: 1.
Secția clinică pediatrie IV: -1 post 
de asistent medical cu studii 
postliceale. Concursul constă în 
următoarele etape succesive: 
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selecţia dosarelor de înscriere, 
proba scrisă și proba interviu. 
Condiţii  de desfășurare a 
concursului: 1.Ultima zi pentru 
d e p u n e r e a  d o s a r e l o r  d e 
înscriere este 21.05.2018, ora 
15.30. 2.Data și ora organizării 
probei scrise: 04.06.2018, ora 
09.00. 3.Data și ora interviului: 
08.06.2018, ora 10.00. 4.Locul 
depunerii dosarelor și al organi-
zării  probelor de concurs: 
Spitalul Clinic de Urgenţă 
pentru Copii „Sf.Maria” Iași, 
strada Vasile Lupu, nr.62. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs pentru postul de 
asistent medical (PL): -studii: 
diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotă-
rârii Guvernului nr.797/1997; 
-vechime minim 6 luni ca asis-
tent medical .  Anunţul  de 
concurs, bibliografia și tematica 
sunt afișate la avizier și pe 
site-ul unităţii: www.sfma-
ria-iasi.ro. Relaţii suplimentare 
se obţin de la persoana care 
asigură secretariatul comisiei de 
concurs,  serviciul  resurse 
umane, telefon: 0232.264.266, 
int.157.

l Primăria Orașului Tășnad, 
Județul Satu Mare, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcției publice de 
execuție vacante de inspector, 
grad profesional asistent- în 
cadrul Serviciului Urbanism și 
Amenajarea teritoriului, gospo-
dărire comunală- Comparti-
mentul Urbanism. Condiţiile 
specifice necesare în vederea 
participării la concurs și a 
ocupării funcției contractuale 
sunt: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă în ramura de știință arhi-
tectură- specializarea- arhitec-
tură :  domeniul  urbanism 
- specializarea proiectare și 
planificare urbană, amenajarea 
și planificarea peisajului, urba-
nism și amenajarea teritoriului, 
domeniul inginerie civilă, specia-
lizarea inginerie urbană și 
dezvoltare regională: domeniul 
geografie- specializarea- planifi-
carea teritorială; vechime în 
muncă: minim 1 an. Concursul 
se va organiza conform calenda-
rului următor: proba scrisă- 

13.06.2018,  ora 12.00,  la 
Primăria oraș Tășnad. Interviul 
se va anunța ulterior. Dosarele de 
înscriere la examen se pot 
depune în termen de 20 zile 
lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
partea a III-a, la sediul Primăriei 
Orașului Tășnad, Judeţul Satu 
Mare. Dosarul de înscriere la 
examen trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011. Relații suplimentare 
se pot obține la numărul de 
telefon 0261.825.860 sau pe 
wwwprimariatasnad.ro

l Primăria Orașului Tășnad, 
Județul Satu Mare, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcției publice de 
execuție vacante de referent III, 
grad superior- la Comparti-
mentul de evidență a persoanei și 
stare civilă. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării 
la concurs și a ocupării funcției 
contractuale sunt: studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; vechime cel puțin 9 ani în 
specializarea studiilor necesare 
exercitării funcției publice. 
Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
proba scrisă- 13.06.2018, ora 
12.00, la Primăria oraș Tășnad. 
Interviul se va anunța ulterior. 
Dosarele de înscriere la examen 
se pot depune în termen de 20 
zile lucratoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al 
României, partea a III-a, la 
sediul  Primăriei  Orașului 
Tășnad, Judeţul Satu Mare. 
Dosarul de Înscriere la examen 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.6 din HG nr.286/2011. Relații 
suplimentare se pot obține la 
numărul de telefon 0261.825.860 
sau pe wwwprimariatasnad.ro.

l În anunţul publicat în supli-
mentul de mică publicitate al 
ziarului Jurnalului de marţi, 
08.05.2018,  s-au strecurat o serie 
de erori în ceea ce privește datele 
la care Teatrul Dramatic ”Ion D 
Sîrbu” Petroșani organizează 
concursurile pentru posturile 
vacante, astfel: concursurile vor 
avea loc în data de 08.06.2018, 
ora 10.00 pentru postul de 
director și ora 12,00 pentru 
postul de șef serviciu, iar intervi-
urile vor avea loc în data de 
13.06.2018, ora 10,00 pentru 
postul de director și ora 12.00 
pentru postul de șef serviciu. 
Data limită pentru depunerea 
dosarelor este 30.05.2018, ora 
14.00.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând casă Bulevardul Griviţei, 
demisol, parter, etaj, mansardă, 
Brașov.Telefon 0749/585753, 
0744/550966.

l Vând casă și teren, comuna 
Brăduleţ (Argeș).Detalii, tel. 
0784535335.

CITAȚII  
l Tesler Roza, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in localitatea 
Sarasau, judetul Maramures este 
chemata la Judecatoria Sighet in 
ziua de 23.05.2018 ora 8.30, sala 
14, in calitate de parata in 
Dosarul 1844/307/2017 in proces 
cu Federatia Comunitatilor 
Evreiesti din Romania -Cultul 
Mozaic, in calitate de reclamant, 
avand ca obiect uzucapiune.  

l Numitii Lazar Gheorghe si 
Lazar Niculina, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in localitatea 
Vlasinesti fn, jud. Botosani, sunt 
citati la Judecatoria Arad pe 
data de 24.05.2018, ora 08.30, 
completul C-21-2018, sala 144 in 
calitate de prati in  dosarul civil 
nr. 2572/55/2018, in proces de 
ordonanta presedintiala – succe-
siune, cu reclamanta Asociatia 
de Proprietari Str. Hateg nr.1 
Bl.5/1.

l Ungureanu Ticu, cu domiciliul 
necunoscut, este citat pentru 
data de 21.05.2018, ora 12.00, la 
sediul biroului notarului public 
Agachi Cornelia din Botoșani, 
România, strada Calea Naţio-
nală nr.103A, în calitate de 
succesibil în dosarul privind 
succesiunea defunctei Snaider 
Maria-Manuela, decedată la data 
de 19.05.2017, cu ultim domiciliu 
în Botoșani. Potrivit legii, succe-
sibilul care nu acceptă moște-
nirea în termen de 1 an de la 
deschiderea acesteia,  este 
prezumat că a renunţat la moște-
nire.

l  N u m i t u l  D u m i t r e s c u 
Florentin, CNP 1750414364214, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
satul Poșta, comuna Frecăţei, 
Judeţul Tulcea, este citat în cali-
tate de pârât pentru divorţ, în 
dosarul Judecătoriei Tulcea, nr. 
3644/327/2017, cu termen la 25 
iunie 2018.

l Numitul Brănzanu Ionel Vale-
rică, cu ultimul domiciliul 
cunoscut in Pascani, str. Morilor, 
nr.14, jud. Iasi, este chemat la 
Tribunalul Iasi- Judecator 
Sindic, la data de 31.05.2018, ora 
9:00, Secţia II Civilă-Faliment, 
camera S.II.-etaj II, Complet 

com s1 fal in calitate de parat in 
proces cu C.I.I. Pohrib Ionela in 
calitate de reclamant, in dosarul 
nr. 11806/99/2013/a1 avand ca 
obiect  angajarea raspunderii 
conform art.138 din Legea 
85/2006. In caz de neprezentare a 
partilor, se va putea trimite un 
inscris, judecata urmand a se 
face in lipsa.

l Paratul Rusu Ion este citat 
pentru data de 6 iunie 2018, la 
Judecatoria Iasi, completul 13, 
ora 8.30, in ds nr. 4026/245/2018 
in proces cu reclamantele Beji-
naru Silvia si Boghean Iulia, 
pentru succesiune, iesire din 
indiviziune, partaj judiciar.

l Numiții Itu Valeriu și Bădițoiu 
Aurel ambii cu ultim domiciliu 
cunoscut în Brașov, str. Ecaterina 
Varga, nr.3, jud.Brașov, sunt 
citați la Judecătoria Brașov și la 
Tribunalul Brașov în calitate de 
pârâți în dosarul civil nr. 
35918/197/2011 al Judecătoriei 
Brașov, în proces de rectificare 
Carte funciară cu reclamanții 
Lucian Vasile și Luchian Narica 
în calitate de reclamanți. Numiții 
Itu Valariu și Bădițoiu Aurel au 
posibilitatea de a-și pregăti 
apărarea pentru următorul 
termen de judecată, propunând 
probele de care să se folosească.

l Numiţii Andreica Maria, Ana, 
Maria Floarea, Silvia, Emil, 
Costan sunt chemaţi în instanţă 
la Judecătoria Bistriţa, în dosar 
număr 197/190/2005, în data de 
22.05.2018, ora 9.00.

l Se citeaza paratul Robitu 
Constantin, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Mun. Resita, Al. 
Gugu , nr.2, sc.A, et.1, ap.6, jud.
Caras-Severin, pentru termenul 
de judecata din 06.06.2018, la 
Judecatoria Resita, in dosar 
nr.3454/290/2017,avand ca obiect 
divort fara copii minori.In caz de 
neprezentare, cauza se ve judeca 
si in lipsa.

l Se citează Hrubari Eremei, 
Bușco i  Nas tas ia ,  Bușco i 
Catarina, Bușcoi Firoana, Bușcoi 
Maria, Bușcoi Floarea, Clepșa 
Ioan a Carpi, Man Sandor lui 
Nekita,  Clepșa Ana născ. 
Neamțiu, Rus Ioan, Rus Firoana 
născ. Drăgan, Mic Pantilimon, 
Zinvel  Alexandru,  Gatini 
Floarea, Hostea Sidor, Hrubari 
Saveta, Pugna Simion, Pugna 
Toader, Pugna Floarea, Pugna 
Grigore lui Dumitru, Zinvel 
Grigore, Zinveliu Ana căs. 
Frasinar, Neamț Peter lui Larion, 
Neamț Irina lui Vasile, Maciuka 
Anisia căs. Cainar la Judecătoria 
Năsăud sala 2, în data de 30 mai 

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de poliţist 
local, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului 
evidenţa persoanelor, instruire şi administrativ al Poliţiei Locale 
Suceava.

Concursul de recrutare va consta în susţinerea a trei probe de către 
candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, după cum urmează: 
proba suplimentară pentru verificarea aptitudinilor fizice adecvate 
muncii poliţieneşti, ce va consta în măsurarea înălţimii candidaţilor 
şi susţinerea de către aceştia a unor probe sportive conform H.C.L. 
nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursurilor şi examenelor pentru ocuparea 
funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Suceava şi a Procedurii 
privind organizarea şi desfăşurarea probei suplimentare (verificarea 
aptitudinilor fizice) la concursurile organizate pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie vacante sau temporar vacante din 
cadrul Poliţiei Locale Suceava; proba scrisă; interviul.

Proba suplimentară se va desfăşura în data de 14 iunie 2018, cu 
începere de la ora 10:00, la Stadionul “Areni” (sala de sport) din 
vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava;

Proba scrisă se va desfăşura în data de 18 iunie 2018, cu începere de 
la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: cele 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă din domeniul: ştiinţe juridice, ştiinţe 
economice sau ştiinţe administrative cu specialitatea administraţie 
publică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de minim 9 ani; aptitudini fizice adecvate muncii 
poliţieneşti: condiţie fizică adecvată şi statura corespunzatoare: 
pentru femei minim 165 cm înălţime, pentru bărbaţi minim 170 cm 
înălţime.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului 
Suceava în termen de 20 zile de la data publicării anunţului 
concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a, 
respectiv în perioada 14 mai - 4 iunie 2018.

Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A, 
tel: 0230-212696, fax: 0230-520593, email cristinai@primariasv.ro, 
persoana de contact - Iasinschi Cristina, consilier Serviciul resurse 
umane.
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2018 ora 8:30, în calitate de 
p â r â ț i  î n  d o s a r u l  n r. 
3484/265/2017, în proces cu 
Bușcoi Nicolae Eugen ș.a, având 
ca obiect succesiune ș.a.

l Se citează Vartolomei Sebas-
tian, Vartolomei Anastasia soția 
lui Barta Dumitru, Vartolomei 
Marina, Vartolomei Silvia soția 
lui Rus Larion la Judecătoria 
Năsăud sala 2, în data de 30 mai 
2018 ora 8:30, în calitate de 
p â r â ț i  î n  d o s a r u l  n r. 
3471/265/2017, în proces cu Bobb 
Floarea ș.a, având ca obiect 
succesiune ș.a.

DIVERSE  
l Aceasta informare este efec-
tuata de OMV Petrom SA, str. 
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucu-
resti, ce intentioneza sa solicite 
de la Administratia Bazinala de 
Apa Prut - Barlad, aviz de gospo-
darire a apelor pentru realizarea 
lucrarilor de “Lucrari de amena-
jare platforma, drum acces si 
foraj sonda H8 Independenta” 
propus a fi amplasat in locali-
tatea Branistea, extravilan, 
Judetul Galati. Aceasta investitie 
este noua. Ca rezultat al proce-
sului de productie nu vor rezulta 
ape uzate. Aceasta solicitare de 
aviz este conforma cu prevede-
rile Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile ulte-
rioare. Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului 
de Gospodarire a Apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele 
care doresc sa transmita obser-
vatii, 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 Aceasta informare este efec-
tuata de OMV Petrom SA, str. 
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucu-
resti, ce intentioneza sa solicite 
de la Administratia Bazinala de 
Apa Prut - Barlad, aviz de gospo-
darire a apelor pentru realizarea 
lucrarilor de “Lucrari de amena-
jare platforma, drum acces si 
foraj sonda H11 Independenta” 
propus a fi amplasat in locali-
tatea Schela, extravilan, Judetul 
Galati. 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 ulte-
rioare. Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului 
de Gospodarire a Apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele 
care doresc sa transmita obser-
vatii, 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 Informare. Această informare 
este efectuată de Primăria 
Comunei Slatina-Timiș, cu 
sediul social în localitatea Slati-
na-Timiș, str. Principală, nr. 32, 
jud. Caraș-Severin, ce intențio-
nează să solicite de la Adminis-
trația Bazinală de Apă Banat 
Timișoara aviz de gospodărire a 
apelor pentru proiectul „Modifi-
carea soluţiei de captare a apei, 
transport și tratare în cadrul 
proiectului „Sistem de alimen-
tare cu apă și staţie de tratare a 

apei în satul Ilova, comuna Slati-
na-Timiș”, judeţul Caraș-Se-
verin”, amplasamentul fiind 
localizat în comuna Slati-
na-Timiș ,  sat  I lova,  jud. 
Caraș-Severin. Această solicitare 
de aviz este conformă cu preve-
derile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificările și completările 
ulterioare. Persoanele care 
doresc să obțină informații supli-
mentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor 
pot contacta solicitantul de aviz 
la adresa menționată. Persoanele 
care doresc să transmită obser-
vații, sugestii și recomandări se 
pot adresa solicitantului la 
adresa: localitatea Slatina-Timiș, 
str. Principală, nr. 32, jud. 
Caraș-Severin, tel. 0255.260.844, 
după data de 11.05.2018.

l S.C. Thomas 76 SRL, cu 
sediul in Bucuresti, sect.3, str.
Prevederii, nr.9, cam.1, bl.PM20, 
et.2, ap.14, inregistrata la 
O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I. 
nr. RO11463531 informeaza pe 
cei interesati ca s-a depus solici-
tarea pentru emiterea autoriza-
tiei de mediu pentru activitatea 
cod CAEN 8129 -alte activitati 
de curatenie Desfasurata in str. 
Bucuresti, sect.3, str. Lt-Col 
Dumitru Papazoglu, nr.84. Infor-
matii se pot solicita la sediul 
Agentiei  Pentru Protectia 
Mediului Bucuresti din sectorul 
6,  Aleea Lacul Morii  nr.1 
(Barajul Lacul Morii -in spatele 
benzinariei Lukoil), intre orele 
9.00-12.00, de luni pana vineri. 
Propuneri sau contestatii se pot 
depune la sediul A.P.M. Bucu-
resti in termen de 10 zile de la 
data publicarii prezentului 
anunt.

l Informare. Această informare 
este efectuată de Paul Centea II, 
localitatea Beregsău Mare, nr. 
144, com. Săcălaz, jud. Timiș, 
tel.0724.233.053, ce intenţio-

nează să solicite de la Adminis-
traţia Bazinală de Apă Banat 
aviz de gospodărire a apelor 
pentru realizarea lucrărilor de 
„Amplasare platformă pentru 
depozitarea gunoiului de grajd”, 
amplasate în localitatea Bere-
gsău Mare, jud. Timiș, CF nr. 
405302-Săcălaz, cad. 405302. 
Această investiţie este nouă. Ca 
rezultat al acestei investiţii se vor 
produce următoarele: -Platformă 
de depozitare a gunoiului de 
grajd. Ca rezultat al procesului 
de  producţ ie  vor  rezul ta 
temporar următoarele ape uzate: 
tehnologice, ce se vor vidanja și 
aplica pe teren sau vor fi folosite 
la umectarea gunoiului în faza 
de compostare. Această solicitare 
de aviz este conformă cu preve-
derile Legii apelor nr.107/1996, 
cu modificările și completările 
ulterioare. Persoanele care 
doresc să obţină informaţii supli-
mentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor 
pot contacta solicitantul de aviz 
la adresa menţionată. Persoanele 
care doresc să transmită obser-
vaţii, sugestii și recomandări se 
pot adresa solicitantului la 
adresa de mai sus sau telefonic la 
dna. arh. Stoia Alina, tel. 
0724.233.053, după data de 
14.05.2018.

SOMAȚII
l Avand in vedere ca prin acti-
unea civil ace face obiectul dosa-
rului  nr.  1922/55/2018 al 
Judecatoriei Arad, reclamantii 
Ilea petru Teodor, Ilea Viorica 
ambii domiciliati in Arad, Piata 
Eroilor nr. 6, ap. 1 si reclamanta 
Lucaci Valentir Catalina domici-
liata in Arad Piata Eroilor nr. 6, 
ap. 2, solicita dobandirea prin 
uzucapiune a dreptului de 
proproetate asupra imobilului 
(cota de 1/2 reclamantii Ilea 
Petru Teodor si Ilea Viorica si 
cota de 1/2 reclamanta Lucaci 

Vantir Catalina) constand din 
teren intravilan in suprafata de 
1565 mp, situate in Arad, Piata 
Eroilor nr. 6, identificat in CF 
nr.343785 Arad (CF vechi 2121- 
Muscel), avand nr. Top 285-286/2 
– Muresel, in care este mentio-
nata ca proprietar, numita 
Becker Ecaterina, invitam pe cei 
interesati sa faca opozitie fara de 
aceasta actiune, in termen de o 
luna de la afisarea prezentei 
somatii, in caz contrar urmand a 
se trece la judecarea cauzei. 
Termen de judecata fixat in 
cauza: 25.06.2018, sala 146, ora 
08:30.

l Judecătoria Timișoara, Secţia 
I Civilă, dosar nr.6307/325/2018.
Somaţiune. Aducem la cunoș-
tinţa celor interesaţi cererea de 
înscriere a dreptului de proprie-
tate cu titlu de uzucapiune 
formulată de petentul Miucin 
Sfetomir, domiciliat în sat Cenei, 
comuna Cenei, nr.361, jud.Timiș, 
și cu domiciliul procedural ales 
în Dumbrăviţa, str.Aron Gabor, 
nr.28A, jud.Timiș, la Cabinet de 
avocat Petre Felicia Mihaela, 
prin care se solicită să se constate 
că a dobândit dreptul de proprie-
tate asupra imobilului teren 
intravilan situat administrativ în 
Cenei, nr.224, jud.Timiș, înscris 
în CF nr.402220 Cenei, nr.topo-
grafic 2952/2084/2-10 (nr.CF 
vechi 2518 Cenei) în suprafaţă 
de 1.079mp, ca efect al uzuca-
piunii de peste 20 de ani de la 
moartea proprietarului tabular 
Micin Sfetozar și că, dacă în 
termen de o lună de la publicare 
nu se va face opoziţie, instanţa 
va păși la judecarea cauzei. 
Președinte, Grefier Ileana Taran.

ADUNĂRI GENERALE  
l Nr. inregistrare 33/11.05.2018.
Convocator.Subscrisa Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis, 
cu sediul ales in Dr.Tr. Severin, 
str. Zabrautului nr. 7A, jud.
Mehedinti, CUI: 38704372, inre-
gistrata in RFO II sub nr. 0918, 
prin reprezentant asociat coordo-
nator Serban Valeriu, in calitate 
de administrator judiciar al 
debitoarei  SC My Lady SRL cu 
sediul Dr.Tr. Severin, str.Eroii de 
la Cerna nr.49, jud.Mehedinti, 
J25/202/1999, CUI 12109568, 
conform Incheierii de sedinta din 
data de 18.04.2018, pronunţată 
de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a 
II - a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în 
dosarul nr. 910/101/2018, în 
temeiul art.53 alin. (1)  și art.  58 
alin. (1) lit. g) din Legea 85/2014, 
convoacă. Adunarea Generală a 
Asociatilor S.C. MY LADY 
S.R.L. care se va desfășura în 
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data de 21.05.2018, ORA 10:00, 
la sediul ales al administrato-
rului judiciar Consultant Insol-
venta SPRL din Dr.Tr.Severin, 
str.Zăbrăuțului nr. 7A, jud.Mehe-
dinți. Ordine de zi: 1. Desem-
narea unui administrator special 
care să reprezinte interesele 
societății și ale asociatilor și care 
să participe la procedura de 
insolventa/ faliment a debitorului 
SC MY LADY SRL, precum și 
stabilirea retribuției acestuia. 
Accesul Asociatilor la Adunarea 
Generală se face în baza procurii 
speciale acordată persoanei 
fizice/juridice care îi reprezintă. 
Asociatii Societății au posibili-
tatea de a vota prin corespon-
dență. În acest sens, pe baza 
convocatorului, acționarii vor 
prezenta, în forma scrisă, sub 
semnătură și cu aplicarea ștam-
pilei, comentariile și poziția lor 
cu privire la fiecare aspect de pe 
ordinea de zi. Administrator 
judiciar, Consultant Insolvență 
S.P.R.L. Filiala Timis prin  prin 
ec.  Valeriu Serban.

LICITAȚII  
l Societatea Complexul Ener-
getic Oltenia SA cu sediul în 
Targu-Jiu, str. A.I. Cuza, nr.5, 
judeţul Gorj, număr de înmatri-
culare la Registrul Comerţului 
J18/311/2012, C.U.I. 30267310, 
o r g a n i z e a z ă  î n  d a t a  d e 
24/05/2018, ora 11:00, licitatie 
publica deschisa cu calificare, cu 
strigare, competitivă, pentru 
fiecare reper, pentru vanzarea de 
„locomotive”.Bunurile (7 loco-
motive de la ELCFU Motru) si 
preturile de pornire sunt prezen-
tate in Anexa la Regulament.
Documentaţia de valorificare 
(Regulament, proiect de contract 
si formulare) se poate procura 
doar in baza unei solicitari trans-
mise la adresa e-mail iustin.
stiuca@ceoltenia.ro, persoana de 
contact: Iustin Marian Stiuca, 
tel: 0372819765. Data limită de 
depunere a ofertelor este 
24.05.2018, ora 09:00.

l Primăria orașului Cernavodă 
organizează în data de 5/06/2018, 
ora 10:00, în sala de ședințe a 
Consiliului Local, licitație 
publică în vederea închirierii 
următoarelor spații: •Spațiu – 
Etaj I, Corp C – Policlinică din 
incinta Spitalului orășenesc 
Cernavoda, în suprafaţă de 18 
mp, cu destinația Cabinet 
Medical Individual – speciali-
tatea neurologie; • Spațiu – Etaj 
I, Corp C – Policlinică din 
incinta Spitalului orășenesc 
Cernavodă, în suprafaţă de 20,67 
mp, cu destinația Cabinet 
Medical Individual – speciali-

tatea reumatologie; • Spațiu – 
Etaj I, Corp C – Policlinică din 
incinta Spitalului orășenesc 
Cernavoda, în suprafaţă de 18 
mp, cu destinația Cabinet 
Medical Individual – speciali-
tatea urologie. Caietul de sarcini 
poate fi ridicat de la Primăria 
orașului Cernavodă, Serviciul 
Administrație Publică, Fond 
Locativ, Comunicare și Arhivă, 
contra sumei de 20 lei, începând 
cu data de 16/05/2018.Ofertele 
pot fi depuse până pe data de 
4/06/2018 ora 15:00, la Centrul 
de Informare Cetățeni, str. Dacia 
nr.3, Cernavoda.Relații supli-
mentare la tel. 0241 487176, 
persoană de contact Lupu Geor-
giana.

l SC Centrul Logistic Şi De 
Sevicii Berceni SRL, prin lichi-
dator judiciar CII Petcu Viorica, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică în data de 22.05.2018, 
ora 13,00, la sediul lichidatorului 
din Ploiești, str. Splaiului nr. 26, 
bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. 
Prahova următoarele bunuri: 
Teren arabil extravilan St 7500 
mp situat in com. Aricestii 
Rahtivani, jud. Prahova; In caz 
de neadjudecare in data de 
22.05.2018, se vor organiza inca 
9 licitaţii in datele de 29.05.2018, 
0 5 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  1 2 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
1 9 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  2 6 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
0 3 . 0 7 . 2 0 1 8 ,  1 0 . 0 7 . 2 0 1 8 , 
17.07.2018 si 24.07.2018 ora 
13,00. *Taxa de participare la 
licitaţie este de 100 RON plus 
TVA, garanţia de participare este 
de 10% din valoarea pretului 
oferit plus TVA. Achitarea lor se 
poate face cu ordin de plată în 
contul de lichidare sau numerar 
la sediul lichidatorului. Vânzarea 
se face în baza prevederilor Legii 
nr. 85/2006. Inscrierea la licitaţie 
se va face cu cel putin o zi inainte 
de data licitatiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform 
art. 53 din Legea 85/2006. Alte 
relaţii privind activele scoase la 
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 
0244-513366 sau 0244-597751.

l SC Intergepa Trans SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică în data de 
22.05.2018 ora 14,00 la sediul 
lichidatorului din Ploiești, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, 
ap. 2, jud. Prahova, • teren in 
suprafata de 14.854 mp cu plat-
forma betonata, situat in Onesti, 
str. Gării nr. 3, jud. Bacau si 
urmatoarele constructii situate 
pe acesta: Constructie sediu. 
Constructie atelier. Cladire bufet. 
Cladire statie carburanti. Cladire 
atelier • teren intravilan si arabil 
in suprafata de 25.460 mp situat 

in Oltenita, Şos, Călărași, Km 4, 
jud. Călărași si urmatoarele 
cladiri situate pe acesta: Cladire 
camin apa; Cladire bucatarie 
furaje; Cladire cantina filtru; 2 
cladiri hala; Cladire moara; 
Rezervor apa. In caz de neadju-
decare in data de 22.05.2018, se 
vor organiza licitatii si in datele 
de 29.05.2018, 05.06.2018, 
12.06.2018,  19.06.2018 s i 
26.06.2018 ora 14,00. Taxa de 
participare la licitaţie este de 100 
RON + TVA, garanţia de partici-
pare este de 10% din pretul oferit 
plus TVA. Achitarea lor se poate 
face cu ordin de plată în contul 
de lichidare sau în numerar la 
sediul lichidatorului. Vânzarea se 
face în baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Inscrierea la licitatie se 
va face cu cel putin o zi inainte 
de data licitatiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform 
art. 53 din Legea 85/2006. Alte 
relaţii privind activele scoase la 
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 
0244-513366 sau 0244-597751.

l SC “Lupu Confex” S.R.L., 
prin lichidator judiciar CII Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică cu strigare în 
data de 22.05.2018, ora 13.30 la 
sediul lichidatorului din Ploiești, 
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. 
A, ap. 2, jud. Prahova următoa-
rele bunuri: - terenuri si cladiri 
situate in Urlati, str. 1 Mai, jud. 
Prahova - teren extravilan St – 
22.366,35 mp situat in Valea 
Bobului, Urlati, jud. Prahova; - 
autoutilitara VW LT35, an fabri-
catie 2003; - bunuri, echipamente 
tehnologice, birotica, materii 
prime, obiecte de inventar. In caz 
de neadjudecare in data de 
22.05.2018, se vor mai organiza 
licitatii, in zilele de 29.05.2018, 
05.06.2018 si 12.06.2018 la ora 
13.30. Taxa de participare la lici-
taţie este de 100 RON plus TVA, 
garanţia de  participare este de 
10% din valoarea bunului plus 
TVA. Achitarea lor se poate face 
cu ordin de plată în contul de 
lichidare al debitoarei sau în 
numerar la sediul lichidatorului. 
Vânzarea se face în baza preve-
deri lor Legii  nr.  85/2006. 
Inscrierea la licitaţie se va face 
cu  cel putin o zi inainte de data 
licitaţiei. Bunurile se vor vinde 
libere  de sarcini conform art. 53 
din Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-
513366 sau 0244-597751.

l Comuna Focuri, Judeţul Iași, 
CIF 4540046. Anunţ privind 
concesionarea prin negociere 
directă a Iazului Focuri, aflat în 
domeniul public al comunei 
Focuri, judeţul Iași: 1. Informaţii 

generale privind concedentul– 
Comuna Focuri, cu sediul în 
Comuna Focuri, judeţul Iași, 
telefon +40232413620, fax 
+40232413717. 2. Informaţii 
generale privind obiectul conce-
siunii- concesionarea Iazului 
Focuri, af lat în extravilanul 
Comunei Focuri, în vederea 
realizării de culturi piscicole și 
activităţi conexe. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atri-
buire: 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: -de la sediul conce-
dentului– Comuna Focuri, cu 
sediul în Comuna Focuri, judeţul 
Iași, telefon +40232413620, fax 
+40232413717. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/ compartimen-
tului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de 
atribuire; -compartimentul de 
achiziţii publice din cadrul 
Primăriei Comunei Focuri, cu 
sediul în Comuna Focuri, judeţul 
Iași, telefon +40232413620, fax 
+40232413717. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului  nr. 
54/2006; -Taxa pentru obţinerea 
documentaţiei de atribuire: 50 
lei. Aceste sume se vor achita în 
numerar la casieria conceden-
tului.3.4. Data limită pentru 
so l ic i tarea  c lar i f icăr i lor ; 
-22.05.2018, orele 15.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor; 
-25.05.2018 orele 10.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele- sediul consultantului:  
-SC Silver Rom Agro SRL, 
șoseaua Bucium, nr. 32A, Iași, 
jud.Iași, CUI RO 25472475, 
telefon/ fax 0232/222.288, 
0232/264.663.4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă; -un exemplar în 
original și un exemplar în copie. 
Nu sunt admise oferte alterna-
tive.5. Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r ; 

-25.05.2018, orele 12.00 la sediul 
consultantului SC Silver Rom 
Agro SRL, șoseaua Bucium, nr. 
32A, Iași, jud.Iași, CUI RO 
2 5 4 7 2 4 7 5 ,  t e l e f o n /  f a x 
0232/222.288, 0232/264.663.6. 
Denumirea instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Soluţionarea litigiilor 
apărute în legătură cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modifi-
carea și încetarea contractului de 
concesiune, precum și a celor 
privind acordarea de despăgubiri 
se realizează potrivit prevederilor 
Legii contenciosului adminis-
trativ nr. 554/2004, cu modifică-
rile ulterioare. Acţiunea în 
justiţie se introduce la secţia de 
contencios administrativ a tribu-
nalui în a cărei jurisdicţie se află 
sediul concendentului. 7. Data 
transmiterii spre publicare a 
prezentului anunţ: 11.05.2018.

l Turnătoria Centrala Orion SA, 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Jud. Prahova, scoate la vanzare 
prin licitatie, urmatoarele bunuri 
mobile:  autoturism Daewoo 
Cielo TF19Y, an fabricatie 1999, 
nr. inmatriculare PH-15-TCO- 
440 euro; autoturism Mercedes 
300 SE, an fabricatie 1992, nr. 
inmatriculare PH-20-TCO – 
3.465 euro; autoturism Nubira, 
an fabricatie 2003, nr. inmatricu-
lare PH-35-TCO - 550 euro; 
autoutilitara Iveco Daily 65C15, 
an fabricatie 2004, nr. inmatricu-
lare PH-33-TCO - 2.200 euro. 
Pretul bunurilor nu include TVA. 
Licitatiile se vor organiza in data 
de 18.05.2018 ora 13:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este repro-
gramata  pentru  data  de 
2 1 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  2 3 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
2 5 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  3 0 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
0 4 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  0 6 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
0 8 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  1 1 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
13.06.2018, 15.06.2018, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de parti-
cipare se pot obtine numai de la 
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sediul lichidatorului judiciar. 
Telefon/fax :  0787344547/ 
0244597808, email office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.

l Marcana Trans SRL, societate 
in faliment, prin lichidator judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, vinde 
prin licitatie publica, in bloc, 
terenuri agricole in suprafata 
totala de 127.737 mp, situate in 
extravilanul Comunei Filipestii 
de Targ, Sat Bratasanca, Judetul 
Prahova, la pretul total de 
127.700 euro fara TVA. Licitatia 
se va organiza la sediul lichidato-
rului  judiciar  in data de 
18.05.2018, ora 13:00, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 21.05.2018, 
2 3 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  0 4 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
0 6 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  0 8 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
1 1 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  1 3 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
15.06.2018, 18.06.2018, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul lichidatorului 
judiciar insotite de toate docu-
mentele prevazute in regula-
mentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii precum si achi-
zitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la sediul 
lichidatorului judiciar, din 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 32, Judetul Prahova, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
0787344547/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l Compania Energopetrol SA, 
societate in reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, vinde prin licitatie 
publica, teren in suprafata de 
2.143 mp (suprafata exacta 
urmand a fi stabilita, dupa 
dezembrarea terenului), din 
terenul situat in Campina, Str. 
Industriei, nr. 3 Bis, Judetul 
Prahova, impreuna cu construc-
tiile situate pe acesta, respectiv 
C1, C2, C3 si C4, la pretul total 
de 150.000 euro, fara TVA. Lici-
tatia se va organiza la sediul 
administratorului judiciar in 
data de 18.05.2018, ora 14:00, iar 
in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este repro-
gramata  pentru  data  de 
2 1 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  2 3 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
0 4 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  0 6 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
0 8 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  1 1 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
1 3 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  1 5 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
18.06.2018, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administrato-
rului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regu-

lamentul de vanzare. Inscrierea 
la licitatie se poate efectua cu 48 
de ore inaintea datei tinerii licita-
tiei, mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la sediul 
administratorului judiciar, din 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 32, Judetul Prahova, la 
numerele de telefon 0787344547 
/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.

l Cabinet Individual de Insol-
venţă Ștefănescu Cristian, cu 
sediul în Craiova, str. A. I. Cuza, 
Bl. PATRIA, Sc. B, et. 1, Ap. 5, 
judeţul Dolj, Nr. matricol: 
1B4603, Tel./Fax: 0251/414187, 
reprezentată de Ștefănescu Cris-
tian, notifică faptul că în temeiul 
art. 71 alin.1 din Legea 85/2014 
s-a dispus deschiderea procedurii 
simplificate de insolvenţă împo-
t r i v a  d e b i t o a r e i  S . C . 
ALPHAVET S.R.L., cu sediul în 
Mun.Craiova, cart. Valea Roșie, 
bl. G 4, ap. 12, jud. Dolj, având 
J16 /1060 /2002  ș i  C .U.I . : 
15025453, în dosarul numărul 
3340/63/2018, af lat pe rolul 
Tribunalului DOLJ, cu urmatoa-
rele termene limită: 1. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor asupra 
averii debitorului este 19.06.2018. 
2. Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor este 
03.07.2018. 3. Termenul pentru 
întocmirea și afișarea tabelului 
d e f i n i t i v  a l  c r e a n ţ e l o r 
este11.09.2018. 4. Data primei 
ședinte a Adunării Generale a 
Creditorilor este 06.07.2018, ora 
13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Craiova, str. A. I. 
Cuza, Bl. PATRIA, Sc. B, et. 1, 
Ap. 5, judeţul Dolj. Relații la tel.: 
0745.574.440.

l SC AUTO RO SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la lici-
tatie a urmatoarelor bunuri 
mobile af late in patrimoniul 
debitoarei si anume: Fiat Doblo, 
nr. inmatriculare PH-12-VDB, 
an fabricatie 2006, la pretul de 
6230 lei (fara TVA), Seat Altea 
nr. inmatriculare PH-13-JYJ, an 
fabricatie 2005, la pretul de 
10.920 lei (fara TVA), Seat Altea 
nr. inmatriculare PH-13-JNX, an 
fabricatie 2005, la pretul de 
11.550 lei (fara TVA). Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
30 % din cel stabilit in raportul 
de evaluare aprobat de Adunarea 
Creditorilor in 13.08.2015 si in 
conformitate cu Adunarea 
Creditorilor din 28.11.2017. 
Sedintele de licitatii vor avea loc 

p e  d a t a  d e :  1 7 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
2 4 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  3 1 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
07.06.2018, 14.06.2018, orele 
13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, 
cab 7B.Relatii suplimentare la 
sediul lichidatorului judiciar, cat 
si la telefon 0344104525.

l SC AUTO RO SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la lici-
tatie a urmatorului bun imobil 
aflat in patrimoniul debitoarei: 
Teren intravilan in suprafata de 
965 mp,  s i tuat  in  orasul 
Comarnic, str. Podul Lung, nr. 
71, compus din suprafata de 347 
mp, inscrisa in CF nr.5127 a 
localitatii Comarnic, suprafata 
de 193 mp inscrisa in CF nr.5125 
a localitatii Comarnic, suprafata 
de 425 mp inscrisa in CF nr.1007 
a localitatii Comarnic. Terenul 
intravilan in suprafata de 965 
mp, situat in orasul Comarnic, 
str. Podul Lung, nr.71 cu compo-
nenta mentionata mai sus se 
vinde la pretul de 22.260 lei (fara 
TVA). Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 30 % din cel 
stabilit in raportul de evaluare 
aprobat de Adunarea Credito-
rilor in 13.08.2015 si in conformi-
tate cu Adunarea Creditorilor 
din 08.05.2017. Sedintele de lici-
tatii vor avea loc pe data de: 
1 7 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  2 4 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
3 1 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  0 7 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
14.06.2018, orele 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B.Relatii 
suplimentare la sediul lichidato-
rului judiciar, cat si la telefon 
0344104525.

l SC AUTO RO SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la lici-
tatie stocului de piese auto si 
bunuri mobile aflat in patrimo-
niul debitoarei si anume: amorti-
zoare, set centura, axiale, discuri 
de frana, suport cutie de viteza, 
biele, cap bara, legatura axal, 
bara directie, bielelte de directie, 
bielete reglabile, brate, bucse, 
pipe bielete, covorase, brate 
suspensie, placa ambreaj, pivo-
turi, placute de frana, saboti de 
frana, filtre, filtre aer, filtre 
pompe de ulei, filtre benzina, 
filtre pentru motor, fise bujii, 
furtune de frana, ornament de 
frana de levier, de antena, orna-
ment banda, ornamente levier, 
set ochi pisica, set pedale, set 
tuning, huse, covorase, carpete, 
pentru diverse tipuri de autotu-
risme, la pretul de 203.181,3 lei 
(fara TVA). Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 30 % din 
cel stabilit in raportul de 

evaluare aprobat de Adunarea 
Creditorilor in 13.08.2015 si in 
conformitate cu Adunarea 
Creditorilor din 08.05.2018. 
Sedintele de licitatii vor avea loc 
p e  d a t a  d e :  1 7 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
2 4 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  3 1 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
07.06.2018, 14.06.2018, orele 
13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, 
cab 7B.Relatii suplimentare la 
sediul lichidatorului judiciar, cat 
si la telefon 0344104525.

l S.C. Citadin S.A. IASI, cu 
sediul in Bd. T.Vladimirescu, nr. 
32C, organizeaza procedura 
“licitatie deschisa”, cu oferte de 
pret in plic inchis, in vederea 
atribuirii contractului de achi-
zitie: filer de calcar si ciment. 
Procedura de achizitie se va 
desfasura conform prevederilor 
“Regulamentului privind organi-
zarea si desfasurarea achiziti-
ilor” al SC Citadin SA Iasi.
Pentru participare la procedura 
de achizitie, ofertantii trebuie sa 
indeplineasca conditiile cerute in 
"Documentatia de achizitie". 
Documentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii www.
citadinis.ro si va fi accesata pana 
pe data de 06.06.2018 pe baza de 
cod unic de acces, ce va fi comu-
nicat doar persoanelor care soli-
c i t a  i n  s c r i s  a c c e s u l  l a 
documentatie cu date de identifi-
care clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind 
siguranta informatiilor pentru 
evitarea introducerii unor virusi 
in sistemul informatic al socie-
tatii. Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: 
pretul cel mai scazut. Documen-
tatia de ofertare va fi depusa la 
sediul SC Citadin SA pana la 
data de  06.06.2018, ora 10:00. 
Deschiderea ofertelor va avea loc 
la data de 06.06.2018, ora 12:00, 
la sediul S.C. Citadin S.A. Relatii 
suplimentare privind procurarea 
documentatiei si conditiile de 
participare se pot obtine la tel.: 
0751048290.

l S.C. Citadin S.A. IASI, cu 
sediul in Bd. T.Vladimirescu, nr. 
32C, organizeaza procedura 
“licitatie deschisa”, cu oferte de 
pret in plic inchis, in vederea 
atribuirii contractului de achi-
zitie: BITUM RUTIER. Proce-
dura de achizitie se va desfasura 
conform prevederilor “Regula-
mentului privind organizarea si 
desfasurarea achizitiilor” al SC 
Citadin SA Iasi. Pentru partici-
pare la procedura de achizitie, 
ofertantii trebuie sa indepli-
neasca conditiile cerute in 
"Documentatia de achizitie". 
Documentatia de achizitie va fi 

postata pe site-ul societatii www.
citadinis.ro si va fi accesata pana 
pe data de 07.06.2018 pe baza de 
cod unic de acces, ce va fi comu-
nicat doar persoanelor care soli-
c i t a  i n  s c r i s  a c c e s u l  l a 
documentatie cu date de identifi-
care clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind 
siguranta informatiilor pentru 
evitarea introducerii unor virusi 
in sistemul informatic al socie-
tatii. Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: 
pretul cel mai scazut. Documen-
tatia de ofertare va fi depusa la 
sediul SC Citadin SA pana la 
data de  07.06.2018, ora 10:00. 
Deschiderea ofertelor va avea loc 
la data de 07.06.2018, ora 12:00, 
la sediul S.C. Citadin S.A. Relatii 
suplimentare privind procurarea 
documentatiei si conditiile de 
participare se pot obtine la tel.: 
0751048290.

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 
2.157.032,90 lei (respectiv 
486.750 EURO) (55% din 
valoarea de evaluare fara TVA). 
Activul nr.2: Proprietate imobi-
liara - teren situat in Zona Anti-
biotice, jud. Iasi cu front la E583, 
avand suprafata de 8.558 mp. 
Pretul de vanzare fiind in 
cuantum de 625.734,45 lei 
(respectiv 141.201,50 EURO) 
(55% din valoarea de evaluare 
fara TVA). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi scoase 
la vânzare au obligaţia, sub sanc-
ţiunea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
16.05.2018 orele 11.00, la sediul 
lichidatorului 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 17 mai 2018 orele 
15:00 și se va desfășura în 
conformitate cu prevederile legii 
nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei și ale regulamentului 
de vânzare aprobat de adunarea 
c red i tor i lo r  d in  data  de 
28.03.2018. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organi-
zare și desfășurare a licitaţiei, 
Regulament ce poate fi consultat 
atat la dosarul cauzei cat si la 
sediul lichidatorului. Adjudeca-
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tarul va fi ţinut la plata preţului 
de adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de 
organizare şi desfăsurare a licita-
ţiei. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de partici-
pare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a 
licitatiei. Garantia se va depune 
in numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, 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 17.05.2018, orele 13.00.
Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela  la 
telefoanele:  0232/240.890; 
0742/109899; Fax 0232/240890.

l Anunț de participare la lici-
tație pentru concesiune de 
bunuri proprietate publică în 
b a z a  O U  N r . 
54/2006.1.Informații generale 
privind concedentul : Comuna 
Ileanda, strada 1 Decembrie 
1918 nr. 43, loc. Ileanda, județul 
Să la j ,  CIF 4495204 ,  te l /
fax:0260.648.607, e-mail: prim.
ileanda@gmail.com (persoana 
de contact Goron Maria, tel. 
0787331736, e-mail: marya_
goron@yahoo.com). 2.Informații 
generale privind obiectul conce-
siunii: Concesionarea suprafeței 
de 3685mp teren compus din 
două parcele, situat în intravi-
lanul localității Ileanda, comuna 
Ileanda, după cum urmează: 
Parcela nr. 2 în suprafață de 
4 8 0 m p ,  c a t e g o r i a  c u r ț i 
construcții, nr.cadastral 50116, 
situată în loc. Bizuşa, având ca 
vecini : DC 34, N - teren proprie-
tate privată  identificat cu 
CF:50083 şi Valea Săcăturii. 
Parcela nr.3 în suprafață de 
3205mp,  ca tegor ia  cur ț i 
construcții, nr.cadastral 50114, 
situată în loc. Bizuşa, având ca 
vecini : Restaurant Bizuşa, 
Pădure Romsilva, Valea Săcă-
turii. Terenul se află cuprins în 
Anexa nr. 34 la HG 966/2002  
privind inventarierea bunurilor 
care aparțin domeniului public 
al Comunei Ileanda în suprafață 
de 3685mp, la poziția 32. 3.
Informații privind documentația 
de atribuire. Documentația de 
atribuire care conține şi caietul 
de sarcini se poate procura de la 
Biroul Achiziții Publice din 
cadrul Comunei Ileanda.3.1.Se 
poate intra în posesia documen-
tației de atribuire şi a caietului 
de sarcini, conform OU 54/2006, 
art. 20 alin. 2 lit. b, punerea la 
dispoziția persoanei interesate 
care a înaintat o solicitare în 
acest sens a unui exemplar din 

documentația de atribuire, pe 
suport hârtie şi/sau pe suport 
magnetic. 3.2.Biroul Achiziții 
Publice din cadrul Comunei 
Ileanda, strada 1 Decembrie 
1918 nr.43, loc. Ileanda,  județul 
Sălaj. 3.3.Documentația de atri-
buire care include şi caietul de 
sarcini se poate procura  gratuit. 
3.4.Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 07/06/2018, ora 
14:00. 4. Informații privind ofer-
tele: În documentația de atri-
buire care include si caietul de 
sarcini este redat explicit modul 
cum trebuie formulată oferta. 
4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 13/06/2018, ora 16:00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Biroul Achiziții Publice 
din cadrul  Comunei Ileanda, 
strada 1 Decembrie 1918 nr. 43, 
l o c .  I l e a n d a ,  j u d e ț u l 
Sălaj.4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare 
ofertă:  Oferta se va depune 
într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigílate, unul exterior şi 
unul interior. 5. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
14/06/2018, ora 10:00, în biroul 
Viceprimar din cadrul Comunei 
Ileanda, strada 1 Decembrie 
1918 nr. 43, județul Sălaj.6. 
Tribunalul Sălaj, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 12, oraş Zalău, 
județul Sălaj, tel: 0260-611.085, 
fax: 0260-611.551, e-mail: trsj@
just.ro.Plângerea prealabilă se 
adresează autorității publice în 
termen de 30 de zile de la data 
comunicării actului contestat. 
Acțiunea în justiție se introduce 
la secția de contencios adminis-
trativ a tribunalului în a cărui 
jurisdicție se află sediul conce-
dentului. Împotriva hotărârii 
tribunalului se poate declara 
recurs la secția de contencios 
administrativ a curții de apel, 
conform prevederilor legale. 7. 
Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate 
în vederea publicării: 08/05/2018. 
A N U N Ț U L  A  F O S T 
PUBLICAT ÎN MONITORUL 
OFICIAL AL ROMÂNIEI 
PARTEA A VI-A, NR.85 DIN 
10.05.2018.

l Debitorul SC Valleriana 
Medics Consult SRL -în fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Și Asociații S.P.R.L., 
scoate la vânzare: Bunurile 
mobile aparținând Sc Valleriana 
Medics Consult SRL -în fali-
ment, prețul de pornire al licita-
ției fiind diminuat cu 20% față 
de cel stabilit prin Raportul de 
evaluare, exclusiv TVA, în bloc 
sau individual, iar lista cu aceste 
bunuri poate fi obținută de la 
lichidatorul judiciar. Pretul caie-

tului de sarcini este de 500 de lei, 
exclusiv TVA şi se achită prin 
OP în contul nr. RO 43 INGB 
5514 9999 0051 3726 deschis la 
Ing Bank – Sucursala Dorobanți, 
pe seama lichidatorului  judiciar 
Dinu Urse şi Asociații SPRL sau 
în numerar la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Bucureşti, 
Str. Buzeşti nr.71, et. 5, sector 1. 
Garanția de participare la lici-
tație, în valoare de 10% din 
prețul de pornire al licitației 
pentru bunurile mobile pentru 
care se licitează, va fi platită în 
lei la cursul BNR din data efec-
tuarii plății, pe seama debitoarei 
SC Valleriana Medics Consult 
SRL în contul de lichidare nr. 
RO75 CARP 0160 0084 5973 
RO01 deschis la Banca Comer-
cială Carpatica. Participarea la 
licitație este condiționată de 
depunerea dovezii de achitare a 
caietului de sarcini cât şi de 
dovada achitării garanției de 
participare la licitație care se vor 
depune în original la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, 
sector 1, cel mai târziu cu o zi 
înainte de data şi ora stabilite 
pentru şedinta de licitație. Prima 
şedință de licitație a fost fixată în 
data de 28.05.2018, ora 14.00 iar 
dacă acestea nu se adjudecă la 
această dată, următoarele 
şedinte de licitații vor fi în data 
de: 04.06.2018, 11.06.2018, 
18.06.2018, 25.06.2018, ora 
14.00. Toate şedințele de licitații 
se vor desfăşura la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucureşti, 
Str. Buzeşti nr. 71, et. 5, sector 1. 
Pentru relații suplimentare 
sunați la 021.318.74.25, email: 
dinu.urse@gmail.com.

l Debitorul Alusteel Construct 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse Și 
Asociații  SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Proprietate imobiliară 
– “teren intravilan în suprafață 
de 1.837 mp. şi construcții edifi-
cate pe acesta în suprafață 
construită de 550 mp.” situată în 
Comuna Berceni, Sat Corlățeşti, 
Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 121C, 
Județ Prahova, nr.cadastral 
20969, înscris în Cartea Funciară 
nr. 20969, a Comunei Berceni, 
Județ Prahova, preț pornire lici-
tație – 144.500,50 Euro exclusiv 
TVA; 2.Imobil – “teren extra-
vilan în suprafață de 3.567 mp.” 
situata în Comuna Berceni, Sat 
Corlățeşti, Tarlaua 36, Parcela 
A352/21, Județ Prahova, nr. 
cadastral 1605, înscris în Cartea 
Funciară nr. 1605, a Comunei 
Berceni, Județ Prahova, preț 
pornire licitație – 23.185,50 Euro 
exclusiv TVA; 3.Autoturism 
Dacia  Logan (MCV), nr. înma-

triculare PH 29 ACP, an fabri-
cație 2008, preț pornire licitație 
–1.275,00 Euro exclusiv TVA; 4.
Autoturism Dacia  Logan 
(MCV), nr. înmatriculare PH 30 
ACP, an fabricație 2005, preț 
pornire licitație –450,00 Euro 
exclusiv TVA; 5.Autoturism 
Dacia Logan, nr.înmatriculare 
PH 14 ARM, an fabricație 2007, 
preț pornire licitație – 1.000,00 
Euro exclusiv TVA; 6.Autotu-
rism Dacia 1307, nr. înmatricu-
lare PH 03 EZZ, an fabricație 
1996, preț pornire licitație  – 
47,00 Euro exclusiv TVA; 7.
Autoturism DACIA  1307, nr. 
înmatriculare PH 08 UAP, an 
fabricație 2000, preț pornire lici-
tație – 50,50 Euro exclusiv TVA; 
8.Autoturism Skoda Octavia, nr. 
înmatriculare PH 15 HHB, an 
fabricație 2010, preț pornire lici-
tație – 2.600,00 Euro exclusiv 
TVA; 9.Autoturism Renault 
Symbol, nr. înmatriculare PH 23 
ACP, an fabricație 2010, preț 
pornire licitație –1.350,00 Euro 
exclusiv TVA; 10.Autoutilitară 
Peugeot Boxer, nr. înmatriculare 
PH 20 ACP an fabricație 1998, 
preț pornire licitație –1.200,00 
Euro exclusiv TVA; 11.Mijloace 
f ixe  aparț inând Alustee l 
Construct SRL în valoare de 
49.714,50 Lei exclusiv TVA; 12.
Obiecte de inventar aparținând 
Alusteel Construct SRL în 
valoare de 3.189,00 Lei exclusiv 
TVA.Prețul Caietului de sarcini 
pentru imobile 1.000,00 Lei 
exclusiv TVA. Prețul Regula-
mentului de licitație pentru 
autoturisme şi mijloacele fixe 
este de 500,00 Lei exclusiv TVA. 
Prețul de pornire al licitaților 
pentru imobil, autoturisme şi 
mijloacele fixe aparținând Alus-
teel Construct SRL reprezintă 
75% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte, iar listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de 
la lichidatorul judiciar cu un 
t e l e f o n  î n  p r e a l a b i l  l a 
021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
consemnarea în contul nr. RO90 
BREL 0002 0016 2815 0100 
deschis la Libra Internet Bank - 
Suc. Ploieşti până la orele 14 am 
din preziua stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; achiziționarea 
până la aceeaşi dată a Caietului 
de sarcini şi Regulamentului de 
licitație pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru imobile, autoturisme, 
mijloacele fixe şi obliectele de 
inventar, prima şedință de lici-
tație a fost fixată în data de 
25.05.2018, ora 11.00, iar daca 

bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor fi în data 
de 08.06.2018;15.06.2018; 
2 2 . 0 6 . 2 0 1 8 ;  2 9 . 0 6 . 2 0 1 8 ; 
0 6 . 0 7 . 2 0 1 8 ;  1 3 . 0 7 . 2 0 1 8 ; 
20.07.2018 ora 11.00. Toate 
şedințele de licitații se vor desfă-
şura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploieşti, 
Str. Elena Doamna, Nr. 44A, 
Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl.  Cristian 
Ciocan.

l Debitorul Kaproni Transport 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse Și 
Asociații  SPRL, scoate la 
vânzare: Mijloace de transport 
(autoutilitare, capete tractor, 
semiremorci) în valoare de 
35.848,00 Euro exclusiv TVA; 
Prețul Regulamentului de lici-
tație 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 transport aparți-
nând SC Kaproni Transport 
SRL reprez intă  30% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
aratată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi 
obținute de la lichidatorul judi-
ciar cu un telefon în prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
consemnarea în contul nr. RO43 
BITR 0030 1007 2528 RO01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucu-
reşti, Ag. Ploieşti până la orele 
14 am din preziua  stabilită lici-
taţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; 
achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Regulamentului de parti-
cipare la licitație pentru bunurile 
din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru mijloacele de transport 
aflate în patrimoniul debitoarei 
prima şedință de licitație a fost 
fixată în data de 25.05.2018, ora 
12.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele şedințe de licitații vor fi 
î n  d a t a  d e  0 8 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
1 5 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  2 2 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
29.06.2018, ora 12.00. Toate 
şedintele de licitații se vor desfă-
şura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploieşti, 
Str. Elena Doamna, Nr. 44A, 
Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
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mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl.  Cristian 
Ciocan. Anunțul poate fi vizua-
lizat și pe site www.dinu-urse.ro.

l Subsemnatul Ladariu Anghel, 
executor judecătoresc, în circum-
scripția Curții de Apel Alba Iulia, 
cu sediul în Loc Deva, Str.Ciprian 
Porumbescu, Bl.19A, Sc.D, Ap.35, 
J u d . H u n e d o a r a ,  a v â n d 
CUI:30029351, organizează lici-
tație  publică,  la  data de 
22.05.2018, ora 12:00, la sediul 
biroului său, pentru vânzarea la 
licitație publică a proprietății 
imobiliare situate în localitatea 
Mintia (Com.Vetel), nr.97, jud.
Hunedoara, reprezentând teren 
intravilan înscris în CF nr.60106 
Vetel (provenită din conversia de 
pe hârtie a CF nr.651), având nr. 
Cad A1, TOP 66/1/1 suprafața de 
749mpm casă+ curte intravilan, 
CAD A1.1 CAD C1, TOP 66/1/1-
C1, la prețul de 284.742,00lei, preț 
stabilit prin raportul de evaluare, 
întocmit de expertul autorizat 
Muntea Marinel, membru titular 
ANEVAR. Imobilul este grevat 
de: ipoteca de rang I în favoarea 
creditorului CEC BANK SA 
Sucursala Deva. Somăm pe toți 
cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului urmărit să-l 
anunțe pe executorul judecătoresc 
înaintea datei stabilite pentru 
vânzare. Invităm pe toți cei care 
doresc să cumpere imobilul 
urmărit silit să se prezinte la data, 
locul și ora stabilită pentru 
vânzare, având asupra lor cartea 
de identitate și până la această 
dată să prezinte oferte de cumpă-
rare. Potrivit dispozițiilor art.838 
alin.1 lit.l CPC, ofertanții trebuie 
să consemneze la dispoziția 
executorului judecătoresc, cel mai 
târziu până la data de 22.05.2018, 
suma de 28.474,20Lei, reprezen-
tând garanția de participare de 
10% din prețul de pornire a licita-
ției imobilului, în contul nr.RO62 
CECE HD01 71RO N000 0000, 
deschis la CEC Bank SA Sucur-
sala Deva, la dispoziția BEJ 
Ladariu Anghel.

l Subsemnatul Ladariu Anghel, 
executor judecătoresc, în circum-
scripția Curții de Apel Alba 
Iulia, cu sediul în Loc.Deva, Str.
Ciprian Porumbescu, Bl.19A, 
Sc.D, Ap.35, Jud.Hunedoara, 
având CUI: 30029351, organi-
zează licitație publică, în data de 
22.05.2018, ora 10:00, la sediul 
biroului său, pentru vânzarea 
imobilului reprezentând spațiu 
pentru învățământ cu regim de 
înălțime și cota aferentă acesteia 
din părțile comune, situat în 
localitatea Deva, str.Viitorului, 
nr.2A, et.P+E, ap. spațiul 1, jud.
Hunedoara, înscris în CF 

nr.64666-C1-U1 a localității 
Deva (nr. CF vechi 6780), nr. 
CAD: 4554, Topo: 3756/48/n/1, la 
prețul de 834.675,00lei, preț 
redus cu 25% din prețul stabilit 
prin raportul de evaluare 
întocmit de expert autorizat 
Muntea Marinel, membru titular 
ANEVAR. Imobilul este grevat 
de ipotecă de rang I în favoarea 
CEC BANK SA, ipotecă de rang 
II în favoarea CEC BANK SA. 
Somăm pe toți cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului 
urmărit să-l anunțe pe execu-
torul judecătoresc înaintea datei 
stabilite pentru vânzare. Invităm 
pe toți cei care doresc să cumpere 
imobilul urmărit silit să se 
prezinte la data, locul și ora 
stabilită pentru vânzare, având 
asupra lor cartea de identitate și 
până la această dată să prezinte 
oferte de cumpărare. Potrivit 
dispozițiilor art.839 alin.1 lit.L 
CPC, ofertanții trebuie să 
consemneze la dispoziția execu-
torului judecătoresc, cel mai 
t â r z i u  p â n ă  l a  d a t a  d e 
22.05.2018, suma de 83.467,50lei, 
în contul nr. RO62 CECE HD01 
71RO N000 0000, deschis la 
CEC BANK SA SUCURSALA 
DEVA, la dispoziția Executo-
rului Judecătoresc Ladariu 
Anghel, reprezentând garanția 
de participare de 10% din prețul 
de pornire a licitației imobilului.

l Primaria Șintereag, jud.Bistri-
ta-Nasaud, tl.0263351026, orga-
nizeaza licitatie publica in 
vederea concesionarii terenului 
in suprafata de 4696 mp, situat 
in extravilanul loc.Cociu. Pretul 
de pornire a licitatiei este de 
7.660 lei/an, respectiv 1644 Euro/
an. Durata concesiunii este de 25 
de ani. Data si ora sedintei de 
licitatie: 31.05.2018, ora 12.00. In 
caz de neadjudecare, licitatia se 
va repeta. Informatii suplime-
n a t r e  s e  p o t  o b t i n e  l a 
t l . 0 2 6 3 3 5 1 0 2 6 .  P r i m a r i a 
comunei Sintereag cu sediul in 
loc.Sintereag, nr.40, organizeaza 
licitatie publica deschisa in 
vederea vanzarii imobilului 
-teren in suprafata de 488 mp 
situat in extravilanul satului 
Caila, inscris in CF nr.25100. 
Pretul de pornire a licitatiei este 
de 2.440 lei. Data si ora sedintei 
de licitatie: 31.05.2018, ora 
11.00. Pretul documentelor 
vanzarii: 50 lei. Valoarea garan-
tiei de participare: 244 lei. Docu-
mentele vanzarii pot fi ridicate 
de catre solicitanti, contracost, 
de la sediul Primariei comunei 
Sintereag. La licitatie poate 
participa orice persoana fízica 
sau juridica ce cumpara docu-
mentele vanzarii si face dovada 
achitarii garantiei de participare. 

In caz de neadjudecare, licitatia 
se  va repeta in zi lele  de 
08 .06 .2018 ,  ora  10 .00  s i 
14.06.2018, ora 10.00. Informatii 
suplimentare se pot obtine la tl. 
0263.351.026.

l Publicaţie de vânzare privind 
licitaţia publică din data de  
23.05.2018. Debitorul SC Avicola 
Dr. Tr.  Severin SA cu sediul 
social in localitatea Simian, 
comuna Simian, judetul Mehe-
dinti, cod identificare fiscala 
1606103, inmatriculata in Regis-
t ru l  Comer tu lu i  sub  nr. 
J25/325/1991, aflata in procedura 
d e  f a l i m e n t ,  d o s a r 
nr.100/101/2005 prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL, cu sediul procesual ales în 
Mun.Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr. 7A, judetul Mehedinti, 
vande prin licitatie publica: 
-Bunurile imobile Proprietate 
imobiliara agro – industrială 
compusă din: *Ferma nr. 3 – ‘Pui 
carne’: - 7 Hale - constructie cu 
regim de inaltime P, avand 
fiecare suprafaţa construită 
fiecare de aproximativ 1063 mp, 
suprafata utila de - cca. 983 mp 
– 7 hale la pretul de 13.355 lei/
buc. si 1 hala la pretul de 13.371 
lei (reprezentand 75% din pretul 
evaluat); - 10 Anexe , Magazii - 
constructii cu regim de inaltime 
P, avand suprafaţa construită 
totala de aproximativ – 16 , 18  
respectiv 23 mp – 7 anexe la 
pretul de 160 lei/buc.; 1 anexa la 
pretul de 180 lei; 1 anexa la 
pretul de 229 lei; 1 magazie la 
pretul de 120 lei (reprezentand 
100% din pretul evaluat); 
*Ferma Nr. 4 -"Pui carne": - 10 
Hale - constructie cu regim de 
inaltime P, avand fiecare supra-
faţa construită de aproximativ – 
1063 mp; suprafata utila de - cca. 
983 mp – 8 hale la pretul de 
13.355 lei/buc; 2 hale la pretul de 
13.371 lei (reprezentand 75% din 
pretul evaluat); - 1 Filtru sanitar 
- constructie cu regim de inal-
t ime P,  avand suprafaţa 
construită totala de aproximativ 
– 198 mp; suprafata utila de - 
cca. 183 mp la pretul de 2.965 lei 
(reprezentand 75% din pretul 
evaluat); - 10 Anexe , Magazii  - 
constructii cu regim de inaltime 
P, avand suprafaţa construită 
totala de aproximativ – 13 
respectiv 17 mp, 1 anexa la 
pretul de 130 lei; 2 anexe la 
pretul de 285 lei/buc.; 7 anexe la 
pretul de 170 lei/buc. (reprezen-
tand 100% din pretul evaluat); 
*Ferma Nr. 5 -"Oua consum":- 4 
Anexe, Magazii constructii cu 
regim de inaltime P, avand 
suprafaţa construită totala de 
aproximativ – 17– 4 anexe la 
pretul de 170 lei/buc.;  - 3 Bazine 

constructie cu regim de inaltime 
P, avand fiecare suprafaţa 
construită de aproximativ – 8 
mp, 28 mp respectiv 107 mp  - 1 
bazin la pretul de 8.043 lei; 1 
bazin la pretul de 2.298 lei; 1 
bazin la pretul de 16.023 lei 
(reprezentand 75% din pretul 
evaluat); Licitaţia publică va 
avea loc în localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi în data de 
23.05.2018 orele 14:00. Partici-
parea la licitatie este conditio-
nata  de  consemnarea  la 
Raiffeisen Bank Sucursala Dr. Tr. 
Severin, pana la data inceperii 
licitatiei publice a unei cauţiuni 
de 10% din pretul de pornire si 
taxele de licitatie, respectiv caiet 
de sarcini in suma de 600 lei. Nr. 
cont: RO65 RZBR 0000 0600 
0062 4485. Relatii suplimentare 
la telefoanele: 0752819051,  
0742592183, 0252354399 sau la 
sediul profesional al lichidato-
rului din localitatea Drobeta 
Turnu Severin, str.Zabrautului, 
nr. 7A, judetul Mehedinti. Lichi-
dator Judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Primăria Comunei 
Berlești, comuna Berlești, sat 
Pârâu Viu, judeţul Gorj, telefon: 
0253.271.088, fax: 0253.271.088, 
cod fiscal: 4956200, e-mail: 
comunaberlesti@yahoo.ro, 
iulys75@yahoo.com. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: teren în supra-
față de 1.586mp, bun public, 
situate în intravilanul comunei 
Berlești, sat Pârâu Viu, județul 
Gorj. 3.Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: de la sediul 
primăriei. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: personal de la sediul 
Primăriei Comunei Berlești, 
județul Gorj. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului de 
la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atri-
buire: Primăria Berlești, sat 
Pârâu Viu,  județul  Gorj , 
Compartimentul Financiar 
Contabil, Impozite și Taxe 
Locale, Achiziții Publice. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
U r g e n ţ ă  a  G u v e r n u l u i 
nr.54/2006: Contravaloare caiet 

de sarcini: 20Lei, se achită la 
casieria unității Primăriei 
Berlești, sat Pârâu Viu,  județul 
Gorj. 4. Informaţii privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 04 iunie 2018, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele:  Primăria 
Comunei Berlești, comuna 
Berlești, sat Pârâu Viu, judeţul 
Gorj. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 2 exemplare originale. 4.4. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 28 mai 2018, ora 
16.00. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 04 iunie 
2018, ora 11.00, Primăria 
Comunei Berlești, comuna 
Berlești, sat Pârâu Viu, judeţul 
Gorj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Judecătoria 
Târgu-Cărbunești, str. Trandafi-
rilor, nr. 45, județul Gorj, telefon: 
0253.378.622, fax: 0253.378.729, 
e-mail: jud-tgcarbunesti@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 11.05.2018.

PIERDERI  
l Pierdut procesul verbal cu 
numărul de înregistrare 1856oV 
din 1991 pe numele Apostol 
Vasile.Îl declarat nul.

l Pierdut Legitimatie de 
student, eliberata de UVVG 
Arad Facultatea de Farmacie,  
pe numele Gligor Mariana. O 
declar nula.

l Pierdut Legitimatie de 
student, eliberata de UVVG 
Arad Facultatea de Farmacie,  
pe numele Nemes (Suba) 
Anamaria. O declar nula.

l Pierdut Atestat profesional 
trasnport marfă pe numele ENE 
Ionel, din Pitești, eliberat de 
ARR Argeș. Se declară nul.

l Pierdut certificat constatator 
nr. 3412/19.02.2016, Solar Busi-
ness Project SRL. Declar nul.

l SC Treiro SRL, societate de 
transport intern și internațional, 
declar pierdută Autorizația de 
Transport Rutier internațional 
de marfă Serbia Destinație 
Tranzit Scutit cu nr.001078. O 
declarăm nulă.

l Declar pierdut și nul Atestat 
marfă eliberat de poliția Mun.
Tg.Jiu pe numele Vezure 
Constantin Cosmin.




