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OFERTE SERVICIU
l Loc de muncă la abator în 
Germania, pentru muncitori 
calificați și necalificați. FĂRĂ 
comision! FĂRĂ cunoașterea 
limbii germane! FĂRĂ experi-
ență profesională! Salariul de 
început net min. 1.100 Euro 
(depinde de postul ocupat). 
Aplică acum! Tel.0733.445.599.

l Școala Gimnazială Nr.4 Turnu 
Măgurele organizează în cadrul 
proiectului european „Dezvoltarea 
capitalului uman din Municipiul 
Turnu Măgurele prin participarea la 
educație”, cod MySMIS 107012, 
concurs pentru ocuparea posturilor 
de expert profesor „a doua șansă” și 
expert profesor „școală după școală”. 
Mai multe detalii la sediul unității din 
str.Chimiei, nr.18 și pe adresa: http://
scoala4turnumagurele.webs.com.

l Societatea SD3 Salubritate si Desz-
apezire S3 SRL angajează șef birou, 
șef serviciu, șef formaţie, consilier 
juridic, specialist resurse umane, 
inspector SU, economist, tehnician 
Faz, revizor tehnic auto, secretară, 
tehnician, operator calculator, statisti-
cian, controlor calitate, operator 
facturare, gestionar, arhivar, analist 
IT. Verificarea aptitudinilor profesio-
nale va consta în proba interviu. 
Așteptăm CV-ul dumneavoastră pe 
adresa de e-mail: salubritate.s3@
yahoo.com sau personal la sediul 
societăţii din Calea Vitan, nr.154-158, 
sector 3.

l Tunari Salubrizare- Ilfov organi-
zează în data de 29.08.2018 concurs 
recrutare pentru 1 Șofer microbuz și 1 
Muncitor necalificat. Detalii la 
0786.305.431.

l Rectificare: La Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, nr. 772 din 2 
august 2018, la anunţul cu numărul 
de înregistrare 167.874 al Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltări Rurale 
amânat prin anunţul publicat Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, nr. 815 din 10 august 2018, cu 
numărul de înregistrare 169.297 se 
face următoarea rectificare: în loc de: 
„Proba scrisă în data de 27 august 
2018, ora 10.00, la sediul Ministerului  
Agriculturii și Dezvoltări Rurale;“ se 
va citi: „Proba scrisă în data de 29 
august 2018, ora 11.00 la sediul 
Academiei de Studii Economice din 
București, Piaţa Romană, nr. 6, 
sectorul 1, Amfiteatrul I, Parter, 
Intrarea din Str. Caderea Bastiliei.

l Anunt. Primaria comunei Sintana 
de Mures, cu sediul in Sintana de 
Mures, Str.Morii, nr.26, in baza 
H.G.nr.286/2011, modificat si 

completat organizeaza concurs 
pentru ocuparea a unui post contrac-
tual in cadrul institutiei. Denumirea 
postului -sofer microbuz scolar I - 
Compartiment Paza, Transport , 
Ingrijitori -post contractual pe peri-
oada nedeterminata. Conditii speci-
fice de participare la concurs: 1. 
Pentru postul de sofer microbuz 
scolar I: -studii generale/medii; 
-permis de conducere categoriile B, D; 
-atestat profesional pentru conduca-
torii auto care efectueaza transport 
public de persoane, in termen de 
valabilitate; -aviz psihologic eliberat 
de cabinet recunoscut de Ministerul 
Transporturilor -vechime in munca 
minim 3 ani fara antecedente rutiere 
grave (penal sau permis suspendat) 
-se prezinta cazier auto de la servicul 
politiei rutiere. Data, ora si locul de 
desfasurare a concursurilor: Proba 
scrisa: 14.09.2018, ora 10.00, la sediul 
Primariei comunei Sintana de Mures; 
Interviul se va anunta la o data ulteri-
oara. Data limita pana la care candi-
datii vor depune actele pentru dosarul 
de concurs este 06.09.2018, orele 
13.00, la sediul primariei comunei 
Sintana de Mures, Str.Morii nr.26. 
Date contact: secretar comisie Kiss 
Gabriela Adela tel.: 0265323517. 
Primar, Moldovan Dumitru.

l Spitalul Municipal Motru, cu 
sediul în localitatea Motru, strada 
Carol Davilla, nr.4, judeţul Gorj, 
o r g a n i z e a z ă  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de: asistent 
medical generalist debutant, 1 post 
-Ambulatoriu integrat -Cabinet orto-
pedie-traumatologie. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 17.09.2018, ora 9.00; -Proba prac-
tică în data de 20.09.2018, ora 9.00; 
-Interviul în data de 25.09.2018, ora 
9.00. Condiţii specifice de participare: 
1.diplomă de absolvire a școlii sani-
tare postliceale, diplomă de absolvire 
a învăţământului superior de scurtă 
durată sau diplomă de licenţă de 
asistent medical generalist; 2.fără 
vechime. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Municipal Motru, 
din strada Carol Davilla, nr.4, județul 
Gorj. Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Municipal Motru, persoană 
de contact: jurist Cruceru Sidonia, 
t e l e fon :  0253 .410 .003 ,  fax : 
0253.410.078, e-mail: spitalmotru@
yahoo.com.

l Primăria Orașului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, în temeiul H.G. 
286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, scoate la concurs 

posturile contractuale vacante: 6 
posturi- îngrijitor - debutant- Servi-
ciul De Monitorizare Și Administrare 
a Unităţilor de Învăţământ - 
Compartiment Administrativ -studii 
medii/ generale. Data limită depunere 
dosare: 05.09.2018 orele 14:00, la 
sediul Primăriei Oraș Bragadiru. 
Concursul începe în data de: 
13.09.2018  orele 10:00 - proba scrisă, 
data și ora interviului vor fi comuni-
cate ulterior. Concursul  se desfășoară 
la sediul Primăriei Oraș Bragadiru, 
judeţul Ilfov. Anunţul, bibliografia și 
tematica de concurs se află afișate la 
avizierul unităţii și pe site-ul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Oraș Bragadiru sau 
la telefon 021/4480795.

l Asociaţia de Dezvoltare Interco-
munitară Termoenergetica Bucu-
rești-Ilfov, cu sediul în Str. Nerva 
Traian nr.3, etaj.10, sector 3, Bucu-
rești, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi, pe 
durată nedeterminată: -Comparti-
mentul Audit Intern -1 post Auditor 
intern; -Biroul Achiziții -1 post Expert 
achiziții publice; -Biroul Management 
de Proiecte -1 post Manager proiect. 
Dosarele de înscriere la concurs, se 
vor depune la sediul asociației, până 
la data de 27.08.2018, ora 12:00 și vor 
conţine în mod obligatoriu: Cerere de 
înscriere la concurs; curriculum vitae; 

copia actului de identitate sau orice 
alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; copiile docu-
mentelor care să ateste nivelul studi-
ilor și ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum 
și copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice 
postului; carnetul de muncă și/sau, 
după caz, adeverinţele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie și/sau 
în specialitatea studiilor, în copie; 
adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul 
de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate; cazier 
judiciar sau declarație pe proprie 
răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu 
funcţia pentru care candidează. 
Copiile actelor prezentate vor fi înso-
țite de documentele originale. Condi-
ţiile de participare la concurs și 
bibliografia sunt precizate în Anunţu-
rile extinse privind selecţia pentru 
ocuparea posturilor de mai sus și  se 
găsesc la sediul asociaţiei și pe site 
www.aditbi.ro. Informații la telefon: 
0744.750.363 -Biroul Resurse Umane.

l Spitalul Clinic de Urgenţă ”Bagda-
sar-Arseni” București organizează, în 
perioada 20.09.2018–21.09.2018, în 
conformitate cu Ordinul M.S. nr. 

284/2007 pentru aprobarea Metodolo-
giei - cadru de organizare și desfășu-
rare a concursurilor / examenelor 
pentru ocuparea funcțiilor publice 
specifice comitetului director din 
spitalele publice, cu modificările și 
completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea funcției de director 
financiar-contabil, în cadrul Comite-
tului Director. Concursul se va desfă-
șura la sediul unității, din Șoseaua 
Berceni nr. 12, sector 4, București, 
după cum urmează: - Proba scrisă: în 
data de 20.09.2018, ora 10.00; - Susți-
nerea proiectului de specialitate: în 
data de 21.09.2018, ora 09.00; - Susți-
nerea interviului de selecție: în data 
de 21.09.2018, ora 12.00. Depunerea 
dosarelor de concurs are loc în peri-
oada 27.08.2018-11.09.2018 (inclusiv), 
între orele 09.00 - 15.00, la sediul 
spitalului. La concurs se pot înscrie 
candidații care îndeplinesc, cumu-
lativ, condițiile generale și următoa-
rele criterii specifice: a) sunt 
absolvenţi de învăţământ universitar 
de lungă durată, cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în profil 
economic; b) au cel puţin 2 ani 
vechime în specialitatea studiilor; c) 
deţin certificatul de atestare a cunoș-
tinţelor dobândite în domeniul Siste-
mului european de conturi, precum și 
de cunoaștere a reglementărilor 
europene în domeniu; Relații supli-
mentare se pot obține la telefon 021 

OFERTA DE VÂNZARE ACTIVE

Ins�tutul de Cercetări Metalurgice SA (ICEM SA), cu sediul în str. Mehadiei, nr. 39, sector 6, Bucureș�, anunță
LICITAȚIE CU STRIGARE, desfășurată după regula licitației compe��ve, respec�v la un preț în urcare, pornind de
la prețul de ofertă de 4.990.000 Lei (nu include TVA), pentru vânzarea ac�vului C.17 “Baracă metalică u�lități”
cu teren aferent (3.434 mp), recodificat C.1 cf. noului nr. cadastral 232235. 
Pentru par�ciparea la licitație este obligatorie achiziționarea Dosarului de prezentare care poate fi procurat zilnic,
în zilele lucrătoare, în perioada 22.08.2018–28.09.2018, între orele 09.00-14.00, la sediul ICEM SA din str. Mehadiei,
nr. 39, sector 6, Bucureș�, cod poștal 060543, email: icem.bucures���ahoo.com, telefon: 021.220.55.06, fax:
021.220.42.95.
Plata garanției de par�cipare de 249.500 Lei se face prin virament cu ordin de plată, în contul ICEM SA (în lei):
RO67 RNCB 0066 0038 9918 0001 deschis la BCR Sucursala Crângași sau se poate depune și sub formă de
scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relații
de corespondență.

Plata Dosar de prezentare = 200 Lei + TVA, taxa de par�cipare = 3.000 Lei + TVA și taxa de acces direct la datele și
informațiile despre ac�v de 100 Lei + TVA, se poate face prin virament în contul ICEM SA sau în numerar la casierie.

Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de prezentare sunt: 
- dovada de achitare a prețului Dosarului de prezentare;
- împuternicire (procură) pentru persoana care ridică Dosarul de prezentare (dacă este cazul);
- BI/CI sau pașaport al persoanei care ridică Dosarul de prezentare;
- angajament de confidențialitate semnat de către persoana împuternicită pentru semnarea valabilă în numele și
pe seama persoanei fizice sau juridice, române ori străine ofertante.

Potențialii cumpărători vor depune la sediul ICEM SA, în plic sigilat, documentele de par�cipare, cel mai târziu în
data de 01.10.2018, ora 10.00, acest termen fiind termen de decădere.

Deschiderea plicurilor se va face în prezența tuturor ofertanților sau ai reprezentanților legali ai acestora, în data
de 01.10.2018, ora 11.00.

Verificarea și analizarea documentelor de par�cipare la licitație se va face până la data de 01.10.2018, ora 12.00.
Afișarea listei ofertanților acceptați se va face în data de 01.10.2018, ora 15.00.

LICITAȚIA CU STRIGARE va avea loc la data de 02.10.2018, la ora 10.00 la sediul ICEM SA din str. Mehadiei, nr. 39,
sector 6, Bucureș�. 
Alte relații la tel. 0729.336.724, fax 021.220.42.95; e-mail: icem.bucures���ahoo.com
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334 30 25, interior 1221 - D-na 
Mihaela PĂRĂU, secretar comisie, la 
sediul și pe website-ul spitalului 
https://www.bagdasar-arseni.ro/. 
Bibliografia de concurs, temele 
pentru proiectul de specialitate și 
structura acestuia se afișează pe 
site-ul spitalului https://www.bagda-
sar-arseni.ro/, la secțiunea „Posturi 
vacante”.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și  Protecţia  Copilului Buzău, 
organizează concurs pentru ocuparea 
a două funcții publice de execuţie 
vacante din cadrul unui serviciu din 
structura instituţiei, astfel: serviciul 
contabilitate consilier, clasa I, grad 
profesional superior-1 post. Consilier, 
clasa i, grad profesional principal-1 
post. Tip concurs: Recrutare pe 
functie de execuție. Data de sustinere 
a probei scrise: 24.09.2018, ora 10:00. 
Data de susținere a interviului: în 
maxim 5 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. Locaţia de 
desfășurare a concursului: Buzău, 
sediul DGASPC. Observaţii supli-
mentare: Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 zile 
de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
DGASPC Buzău. Condiții de partici-
pare.Condiţii generale: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici (R2), cu modificările și 
completările ulterioare; Condiţii 
specifice-pentru consilier, clasa I, grad 
profesional superior: studii superi-
oare de lunga durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
ramura de știință: științe economice; 
vechime în specialitatea studiilor 
minim 7 ani. Condiţii specifi-

ce-pentru consilier, clasa I, grad 
profesional principal: studii superi-
oare de lunga durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
ramura de știință: științe economice; 
vechime în specialitatea studiilor 
minim 5 ani. Dosar de înscriere.
Pentru concursul de recrutare (funcţii 
publice de conducere și funcţii 
publice de execuţie), dosarul va 
cuprinde următoarele documente, 
conform prevederilor art. 49 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, modificată și 
completată de H.G. nr. 1173/2008.
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul DGASPC Buzău și la nr. de 
telefon 0238.711052.

l Creart -Centrul de Creaţie, Artă și 
Tradiţie al Municipiului București, cu 
sediul în București, str.Piaţa Laho-
vari, nr.7, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: conducerea 
instituției: director adjunct (S) II, 1 
post, conform HG nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. Documente necesare pentru 
întocmirea dosarului de concurs: 
-cerere de înscriere la concurs adre-
sată conducătorului instituţiei publice 
organizatoare; -copia actului de iden-
titate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz; -copiile documentelor care să 

ateste nivelul studiilor și ale altor acte 
care atestă efectuarea unor speciali-
zări, precum și copiile documentelor 
care atestă îndeplinirea condițiilor 
specifice ale postului solicitate de 
instituția publică; -copia carnetului 
de muncă sau, după caz, adeverinţele 
care atestă vechimea în muncă, în 
meserie și/sau în specialitatea studi-
ilor; -cazierul judiciar; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa 
care atestă starea de sănătate conţine, 
în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Minis-
terul Sănătăţii; -curriculum vitae. 
Copiile de pe certificatele prevăzute 
mai sus se prezintă însoţite de docu-
mentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu originalul de 
către secretariatul comisiei de 
concurs, sau în copii legalizate. 
Conform art.3 al HG nr.286/2011, 
pentru a ocupa un post contractual 
vacant sau temporar vacant candi-
dații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții generale: a)are 
cetățenia română, cetățenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în 
România; b)cunoaște limba română, 
scris și vorbit; c)are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d)
are capacitate deplină de exercițiu; e)
are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abili-
tate; f)îndeplinește condițiile de studii 
și, după caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; g)nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. 1.Pentru Director 
adjunct (S) II, concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 14 
septembrie 2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 20 septembrie 
2018, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii speci-
fice: -diplomă de inginer; -cunoștinţe 
de operare/programare pe calculator, 
respectiv Microsoft Office: Word, 
Excel, Power Point -nivel avansat; 

-vechime în muncă de minimum 5 
ani. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul creart, din str.
Piaţa Lahovari, nr.7, sector 1, 
Compartimentul Resurse Umane. 
Relaţii suplimentare la sediul din str.
Piaţa Lahovari, nr.7, sector 1, 
Compartimentul Resurse Umane, 
persoană de contact: Iordache 
Florentina, telefon: 0728.728.659.

CITAŢII
l Bonchis Emilia, reclamanta in 
dosar nr. 1659/265/2018 al judecato-
riei Nasaud, cheama in judecata 
paratii Grapini Octavia, Pacurariu 
Oviciu, Pacurariu Horatiu, Pacurariu 
Enea, Pacurariu Olimpia, pentru 
data de 09 octombrie 2018.

l Danciu, Matroana, reclamanta in 
dosar nr. 1658/265/2018 al Judecato-
riei Nasaud, cheama in judecata 
paratii dragota Nechita, Dragota 
Varvara, Dragota Antonia, pentru 
data de 09 octombrie 2018.

l Bodescu Ana, reclamanta in dosar 
nr. 348/265/2018 al Judecatoriei 
Nasaud, chema in judecata pe paratii 
Filip Maria, Vasile Grigore, Vasile 
Vasile, Vasile Sinziana, Vasile George, 
Vasile Ana, vasile saveta, vasile Rodo-
vica, Vasile Gavrila, Vasile Valeria, 
Vasile Niculaie, pentru data de 18 
septembrie 2018.

l Paun Florin, reclamant in dosar nr. 
3045/265/2017 al Judecatoriei 
Nasaud, chema in judecata paratii 
Iacob Varvari, Pop Florian, Bulta 
Maria, Pop Ioan, Pop Ioana, Marcus 
Alexandru,  Pop Vasi le ,  Pop 
Alexandru, Pop Ana, Buia Maxim, 
Gagea Florea, Marica Leonte, Kuku 
Sandor, Siminic Maxim, gagea Maria, 
Cucu Solomon, pentru data de 19 
septembrie 2018.

l Paratul Haji Taleb Mahmoud, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
Romania: Iasi, str. Petre Ispirescu 
nr.3, bl.A3, sc.B, et.6, ap.3, in prezent 
cu domiciliu necunoscut, este citat la 
Judecatoria Iasi- sectia civila, din 
Iasi, strada Anastasie Panu nr.25, 
completul 36M, in dosarul nr. 
25.593/245/2017, reclamanta Haji 
Taleb Margareta (obiect “desfacerea 
casatoriei”) pentru termenul din 
17.09.2018, ora 12.

l În dosarul 1113/210/2018 al Jude-
cătoriei Chișineu-Criș, reclamanții 
Raut Aurelia și Popa Aurelian în 
contradictoriu cu Weckerle Matei, 
Carol, Josif, toți decedați, solicită 
constatarea faptului juridic al uzuca-

piunii, prescripție achizitivă și 
nașterea dreptului de proprietate 
asupra imobilului din Sântana, C.F. 
301705 Sântana, top 1740/1 casa și 
teren și ca OCPI Chișineu-Criș să 
efectueze operațiunile în vederea 
intabulării dreptului nostru de 
proprietate cu titlu de uzucapiune. 
Toți cei interesați pot formula 
opoziție.

l Curean Raveca născ.Hângănuţ 
Kurean Tudora căs.Tomoroga 
Curean Simion Sereţan Ioana căs.
Kurean Tomoroga Ana căs.Curean 
Tomoroga Flore Tomoroga Gheorghe 
Tomoroga Grigore lui Grigore Tomo-
roga Ioan Tomoroga Ioan lui Grigore 
Tomoroga Petre Tomoroga Simion 
Tomoroga Toader Tomoroga Varvara 
Tomoroga Vasile Bortă senior, Curean 
George, Curean George, Curean 
Nicolae, Hingănuţ Ioan și Rus 
Sofronia sunt citaţi în calitate de 
pârâţi în dosarul nr.328/112/2017 
-Curtea de Apel Cluj, pentru 
12.09.2018, ora 08.30, sala 38.

DIVERSE
l Cabinet individual de insolvenţă 
Maria Cristina Leţu, administrator 
judiciar la SC Ancuta Lucky Trans-
port S.R.L., cu sediul în Mioveni, str.
Unirii, bl. P5, sc. A, ap.19, jud. Argeș, 
CIF 18291255, număr de înregistrare 
în ONRC J 03/66/2006, desemnat 
prin încheierea din 11.07.2018 
pronunţată de Tribunalul Specializat 
Argeș - în Dos. nr. 140/1259/2018 
notifică dechiderea procedurii gene-
rale de insolvenţă cu următoarele 
termene: înregistrare cereri creanţe 
27/08/2018; întocmire tabel preli-
minar 17/09/2018, întocmire tabel 
definitiv 11/10/2018, depunere contes-
taţii la declaraţia de creanţă -7 zile de 
la publicarea tabelului preliminar în 
B.P.I., soluţionare contestaţiilor 
27/09/2018.

l Beneficiarul proprietar al terenului 
situat în comuna Clinceni, jud.Ilfov, 
tarla 9, nr.cadastral 51796, în supra-
faţă de 28.528mp, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de obţinere a Avizului de oportunitate 
pentru documentaţia de PUZ 
-„Iniţiere Plan Urbanistic Zonal 
(PUZ) pentru construire hală depozi-
tare-servicii logistice, platforme beto-
nate, împrejmuire teren, utilităţi”. 
Documentaţia a fost depusă pentru 
consultare la Consiliul Judeţean Ilfov 
la data de 21.08.2018. Observaţii/
comentarii se primesc în scris la 
Direcţia de Urbanism din cadrul 
Consiliului Judeţean Ilfov, București, 
sector 1, strada General Gheorghe 
Manu, nr.18 (tel.021.212.56.93), în 
termen de 15 zile de la publicarea 
prezentului anunţ.
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l Anunt de intentie privind elabo-
rarea planului urbanistic de detaliu 
PUD Drumul Gura Crivatului nr.39, 
sector 3, Bucuresti, construire imobil 
locuinte colective S+P+2E+M. SC 
Risen Residence Real Estate S.R.L 
aduce la cunostinta publicului inte-
resat initierea Planului Urbanistic de 
Detaliu “Construire imobil locuinte 
colective S+P+2E+M “ si supune spre 
consultare aceasta documentatie de 
urbanism. Initiere: SC Risen Resi-
dence Real Estate SRL. Elaborator: 
SC Dacra Studio SRL. Documentatia 
tehnica poate fi consultata la adresa: 
str.Calea Dudesti nr.191. incepand cu 
23.08.2018, timp de 15 zile;

NOTIFICĂRI
l Notificare privind deschiderea 
procedurii  insolvenţei - procedura 
simplificată. Date privind dosarul: 
Număr dosar: 2310/115/2018, Tribu-
nalul Caraş-Severin Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios, Administrativ 
şi Fiscal ; Judecător sindic: Roiescu 
Claudia.Debitor: S.C. Pepforest 
Exclusiv S.R.L.; Cod Unic de Înre-
gistrare: 30370021; Sediu social: 
Domaşnea, nr. 198B, Jud. Caraş-Se-
verin ; Număr de Ordine în Registrul 
Comerţului: J11/325/2012.Subscrisa 
Darada Insolv I.P.U.R.L. în calitate 
de lichidator judiciar al debitorului 
S.C. Pepforest Exclusiv S.R.L., 
conform Incheierii Civile nr. 80/JS/
CC din data de 27.07.2018, pronun-
ţată de către Tribunalul Caraş-Se-
verin, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal , 
în dosarul  nr. 2310/115/2018, în 
temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. 
(2), art. 100 alin.(1) şi urm. din Legea 
nr. 85/2014, coroborate cu art. 71 
alin. (2) sau, după caz, art. 73 alin. 
(1) din acelaşi act normative Notifică 
Deschiderea procedurii  insolvenţei 
- procedura simplificată - împotriva 
debitoarei S.C. Pepforest Exclusiv 
S.R.L.Termenul pentru depunerea 
cererii de admitere a creanţei este: 
11.09.2018. Termenul limită de veri-
ficare a creanţelor, de admitere, 
afişare şi publicare a Tabelului preli-
minar al creanţelor este: 24.09.2018. 
Contestațiile la tabelul preliminar al 
creanţelor pot fi depuse în termen de 
7 zile de la data publicării tabelului 
în BPI. Termenul pentru întocmirea, 
depunerea şi publicarea Tabelului 
definitiv al creanţelor admise este: 
22.10.2018.În temeiul art.71 alin.2 
din Legea nr. 85/2014, opozițiile pot 
fi depuse de către creditori in termen 
de 10 zile de la primirea prezentei 
notificări.Termenul pentru depu-
nerea raportului prevăzut de art. 97 
din Legea nr.  85/2014 este 
06.09.2018.Se notifică faptul că 
prima şedinţă a Adunării Credito-
rilor debitoarei va avea loc la data 

de: 01.09.2018, orele 12.00,  la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Reşiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918, 
nr.7, et.2, ap.21, jud.Caraş-Severin, 
având ca ordine de zi: prezentare 
situaţie debitor; desemnare comitet 
creditori; confirmare lichidator judi-
ciar; stabilire onorariu lichidator 
judiciar; alte menţiuni. Lipsa credito-
rilor de la această adunare, consti-
tuie acordul tacit al acestora cu 
privire la punctele de vedere de pe 
ordinea de zi.

COMUNICAT
l Informam investitorii si actionarii 
societatii ca, in conformitate cu 
prevederile Regulamentului nr. 
5/2018 art. 125 (2) Raportul pentru 
Semestrul I 2018, al Romaero SA, a 
fost trimis catre A.S.F si BVB-Piata 
AeRo. Acest raport poate fi concultat 
la cerere la sediul societatii din bldv 
Ficusului nr. 44, Bucuresti, Romania, 
pe website-ul societatii www.romaero.
com sau la adresa www.bvb.ro la 
simbolul RORX. Informatii supli-
mentare la telefon 021-599.41.04.

LICITAŢII
l Primăria Municipiului Târgu Jiu 
anunţă organizarea unei licitaţii 
publice deschise privind închirierea 
imobilului, clădire şi teren, în care a 
funcțional centrala termică de cartier 
Comuna din Paris, în suprafață de 
115 mp, destinat desfăşurării de acti-
vități comerciale, cu excepția celor de 
alimentație publică, pe o perioadă de 
30 ani. Prețul de pornire este de 230 
euro/lună (2 euro/mp/lună). Licitaţia 
va avea loc în data de 18.09.05.2018, 
ora 13.00, la sediul Primăriei Munici-
piului Târgu Jiu. Data limită de 
depunere a ofertelor este 18.09.2018, 
ora 10.00. Caietul de sarcini şi 
Instrucţiunile pentru ofertanţi 
precum şi relaţii suplimentare se 
obţin de la Biroul Licitaţii şi Achiziții 
Publice din cadrul Primăriei Munici-
piului Târgu Jiu, tel. 0253.205038.

l Primăria Municipiului Târgu Jiu 
anunţă organizarea unei licitaţii 
publice deschise privind închirierea 
imobilului, clădire şi teren, în care a 
funcțional centrala termică de cartier 
din Strada Ioan Slavici, în suprafață 
de 175 mp, destinat desfăşurării de 
activități din domeniile sănătate şi 
învățământ, pe o perioadă de 30 ani. 
Prețul de pornire este de 350 euro/
lună (2 euro/mp/lună). Licitaţia va 
avea loc în data de 18.09.2018, ora 
13.30, la sediul Primăriei Munici-
piului Târgu Jiu. Data limită de 
depunere a ofertelor este 18.09.2018, 
ora 10.00. Caietul de sarcini şi 
Instrucţiunile pentru ofertanţi 
precum şi relaţii suplimentare se 

obţin de la Biroul Licitaţii şi Achiziții 
Publice din cadrul Primăriei Munici-
piului Târgu Jiu, tel. 0253.205038.

l Primăria Municipiului Târgu Jiu 
anunţă organizarea unei licitaţii 
deschise pentru transmiterea drep-
tului de superficie pentru terenul în 
suprafață de 6000 mp, situat în 
Municipiul Târgu Jiu, Zona Narci-

selor destinat realizării unui parc de 
agrement şi amenajarea lacului exis-
tent pentru pescuit sportiv, fără spații 
cu destinație de alimentație publică. 
Durata superficiei este 25 ani. Locul 
de unde poate fi achiziţionată docu-
mentaţia şi costul documentaţiei: 
Biroul Licitaţii din cadrul Primăriei 
Municipiului Tg. - Jiu, etaj 2, costul 
documentaţiei este de 50 lei Ron şi se 

poate achita numerar la casieria 
concedentului sau cu ordin de plată. 
Data limită şi locul de depunere a 
ofertelor: 18.09.2018, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Municipiului Târgu 
Jiu, B-dul. Constantin Brâncuşi, nr. 
19, parter, camera C.I.C. Numărul de 
exemplare in care trebuie depusă 
oferta: 1 exemplar. Data, ora şi locul 
de deschidere a ofertelor: 18.09.2018, 

Etiss Clothing SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunuri mobile la 
valoarea de piaţă. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 30.08.2018, ora 
15/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 06.09.2018, 13.09.2018, 20.09.2018 si 27.09.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

Nr 
crt

Denumire bun mobil Unitate Cantitate
Valoare de piaţă

(lei)

1 MAȘINĂ DE CUSUT 5 FIRE buc 1 1.105

2 MAȘINĂ DE CUSUT JK 786E-4-514 buc 1 711

3 MAȘINĂ JK-768B-DI-4-514 buc 1 1.421

4 MAȘINĂ DE CUSUT 5 FIRE buc 2 2.210

5 MAȘINĂ JK buc 2 2.380

6 MAȘINĂ DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 1 765

7 MAȘINĂ DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 1 1.020

8 MAȘINĂ DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 2 3.060

9 MASINI DE CUSUT Dt 802a buc 1 631

10 MAȘINĂ DE CURATAT ATE DOIT DT-F100S buc 6 5.598

11 MAȘINĂ DE CUSUT dt ft 100s buc 4 2.672

12 MAȘINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 1.019

13 MAȘINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 7 3.570

14 MAȘINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 1.019

15 MAȘINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 510

16 GENERATOR ABUR 2 POSTURI A202 buc 1 1.495

17 COMPRESOR CU SURUB - KAESER buc 1 21.864

18 REZERVOR DE AER VERTICAL 500L11 BAR CU SUPAPĂ buc 1 1.588

19 AUTOTURISM M1 VOLKSWAGEN Golf, an fabricaţie 2011, diesel buc 1 18.161

20 AUTOUTIL MERCEDS BENZ Sprinter furgon, an fabricaţie 2013, diesel buc 1 45.961

21 MAȘINĂ DE SPALAT RUFE BOSCH buc 1 847

22 USCĂTOR DE RUFE CU CONDENSATOR BOSCH buc 1 857

23 DISTRUGĂTOR FELLOWES99 buc 1 559

24 SEIF SIGMA buc 1 63

25 ASPIRATOR ASL7 buc 1 183

26 MASĂ DE CĂLCAT CU MÂNECAR buc 2 900

27 SIRUBA DL7200-BM1-16 LINIAR AUTOMAT buc 10 10.790

28 COMBINĂ FRIGORIFICĂ 361L A+ 200CM buc 1 240

29 MAȘINĂ DE CUSUT 4 FIRE buc 4 3.740

30 MAȘINĂ DE TĂIAT MATERIAL CURRIS 8 buc 3 1.335

31 UTILAJ CONFECȚII TEXTILE PRESĂ LIPIT TEROMUC buc 1 1.103

32 IMPRIMANTĂ INKJET COLOR HP OFFICE JET PRO 8620 buc 1 226

33 SET CANAPEA buc 1 1.284

34 MĂSUȚĂ buc 1 263

35 MĂSUȚĂ buc 1 99

36 IMPRIMANTĂ HP DESKJET INK ADV 2645 ALL IN ONE buc 1 75

Total                                                                                                                                                                                              139.324 lei

Valorile nu includ TVA.
Practician în insolvenţă,

     Costache Beatrice
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ora 14.00, Sala de şedinţe a Primăriei 
Municipiului Târgu Jiu, etaj 1. Relaţii 
suplimentare se obţin de la Biroul 
Licitaţii din cadrul Primăriei Munici-
piului Târgu Jiu, tel. 0253.205036.

l LADO filiala Cluj, beneficiar al 
proiectului „SIM_CIS4 -Servicii inte-
grate pentru migranți -comunități 
i n t e r c u l t u r a l e  ş i  s o l i d a r e ” 
(FAMI/17.02.04.02), desfăşoară, în 
perioada 21.08.2018-03.09.2018, 
procedura de achiziție de servicii de 
consiliere pentru Punctele de Coordo-
nare Regională din Sibiu şi Târgu-
Mureş, care vor oferi servicii de 
integrare beneficiarilor proiectului în 
zonele vizate. Criteriul de atribuire 
aplicat este „Oferta cea mai avanta-
joasă din punct de vedere economic”, 
iar data-limită de depunere a ofertelor 
este 03.09.2018, ora 16.00. Ofertele vor 
fi transmise la sediul punctului de 
lucru al Achizitorului -Cluj-Napoca, 
bd.21 Decembrie 1989, nr.108, sau pe 
e-mail, la adresa: ionut_terec@yahoo.
com. Documentele sesiunii de selecție 
pot fi consultate în mod liber pe site-
ul: www.ladocluj.ro. Pentru orice 
informații suplimentare vă rugăm să 
ne contactați la adresa de e-mail: 
ionut_terec@yahoo.com.

l În conformitate cu prevederile 
Ordinului MLPTL nr. 1802/2002, 
Spitalul Clinic CF Iaşi, cu sediul în str.
Garabet Ibrăileanu, nr. 1, anunţă 
organizarea licitaţiei publice deschise 
în vederea închirierii spaţiilor situate 
în: str. Banu, nr. 12, în fosta clădire a 
Laboratorului Psihologic CF Iaşi; str.
Garabet Ibrăileanu, nr.3, în clădirea 
Ambulatoriului de Specialitate CF 
Iaşi, str.Garabet Ibrăileanu, nr.1, în 
clădirea Spitalului Clinic CF Iaşi şi 
terenurilor situate în b-dul Carol, nr.1, 
Iaşi. Închirierea se va face pentru o 
perioadă de 5 ani, cu posibilitatea 
prelungirii acesteia. Detalii suplimen-
tare privind spaţiile de închiriat, 
precum şi documentaţia necesară 
participării la licitaţie pot fi obţinute 
de la sediul Spitalului Clinic CF Iaşi, 
precum şi de pe site-ul spitalului: 
http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro. 
Data-limită pentru depunerea ofer-
telor este 05.09.2018, ora 9.00, la 
secretariatul unităţii, iar deschiderea 
acestora va avea loc în data de 
05.09.2018, ora 11.00, la aceeaşi 
adresă.

l În conformitate cu prevederile 
Ordinului MLPTL nr.1802/2002, 
Spitalul Clinic CF Iaşi, cu sediul în str. 
Garabet Ibrăileanu, nr. 1, anunţă 
organizarea licitaţiei publice deschise 
în vederea închirierii spaţiilor situate 
în: mun. Suceava, str. N. Iorga, nr.9, în 
clădirea Ambulatoriului de Speciali-
tate CF Suceava; oraş Câmpulung 
Moldovenesc, în clădirea Dispensa-

rului Medical Câmpulung Moldove-
nesc; în oraş Rădăuţi, str. Gării, în 
clădirea Dispensarului Medical Staţia 
CF Rădăuţi; în oraş Fălticeni, str.
Matei Millo, în clădirea Dispensar 
Medical Fălticeni; în oraş Vatra 
Dornei, str.Schitului, nr.3, bloc B3, 
parter. Închirierea se va face pentru o 
perioadă de 5 ani, cu posibilitatea 
prelungirii acesteia. Detalii suplimen-
tare privind spaţiile de închiriat, 
precum şi documentaţia necesară 
participării la licitaţie pot fi obţinute 
de la sediul Spitalului Clinic CF Iaşi, 
precum şi de pe site-ul spitalului: 
http://www.spitaluniversitarcfiasi.ro. 
Data-limită pentru depunerea ofer-
telor este 05.09.2018, ora 9.00, la 
secretariatul unităţii, iar deschiderea 
acestora va avea loc în data de 
05.09.2018, ora 11.00, la adresa: str. 
Garabet Ibrăileanu, nr.1, Iaşi.

l SC Elbama Star SRL prin adminis-
trator judiciar, anunta vanzarea la 
licitatie publica a bunurilor mobile 
aflate in patrimoniul societatii debi-
toare, respectiv: Dumper Moxi an de 
fabricatie 1999 la pretul de 36.321,35 
lei (fara TVA), Autoincarcator 
Ahlmann la pretul de 14.732,9 lei 
(fara TVA), Dumper Terex la pretul 
de 35.360 lei (fara TVA). Vanzarea la 
licitatie publica se efectueaza conform 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
30.08.2016, 16.02.2017, 26.06.2017, 
29.05.2018 si 10.07.2018. Pretul de 
pornire al licitatiei pentru fiecare bun 
mobil este in conformitate cu regula-
mentul de participare la licitatie; 
pretul vanzarii este purtator de TVA. 
Licitatiile publice vor avea loc pe data 
de: 04.09.2018, 05.09.2018, 07.09.2018, 
11.09.2018, 12.09.2018, 13.09.2018, 
17.09.2018, 18.09.2018, 19.09.2018, 
20.09.2018 orele 12.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 
7. Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0344104525.

l Primăria Comunei Lunca, cu sediul 
în localitatea Lunca, nr.1, judeţul 
Bihor, cod fiscal: 4935186, organi-
zează, în conformitate cu prevederile 
OUG nr.54/2006, privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, licitaţie 
publică deschisă în vederea concesio-
nării terenului identificat prin nr.
top.79/1, în suprafaţă de 582mp, teren 
aflat în proprietatea privată a comunei 
Lunca. Licitaţia va avea loc în data de 
17 septembrie 2018, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Lunca, 
localitatea Lunca, nr.1, judeţul Bihor. 
Termenul-limită de depunere a ofer-
telor este data de 17 septembrie 2018, 
ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Lunca. Pentru informaţii suplimen-
tare vă rugăm să vă deplasaţi la sediul 

Primăriei Comunei Lunca sau la 
telefon: 0259.332.540. Persoană de 
contact: secretar Chirodea Radu.

l I.Informații generale privind 
concedentul: UAT Comuna Lieşti, cu 
sediul în comuna Lieşti, județul 
Galați, CIF: 3264562, str.Anghel 
Saligny, nr.269, tel.0236.821.020, fax: 
0236.821.006, e-mail: p807180l@
yahoo.com, organizează în data de 17 
septembrie 2018, ora 11.00, licitație 
publică pentru concesionarea unui 
teren în suprafață de 36.938mp aflat 
în proprietatea privată a comunei 
Lieşti, situat în intravilanul comunei 
Lieşti. II.Informații privind obiectul 
închirierii: Obiectul concesiunii îl 
reprezintă un teren situat în intravi-
lanul comunei Lieşti, județul Galați, 
aparținând domeniului privat al 
comunei Lieşti, având destinația 
actuală de teren arabil. Concesiunea 
se face pentru o perioadă de 49 ani, 
cu posibilitatea prelungirii prin voința 
părților cu o perioadă egală cu cel 
mult jumătate din durata inițială. III. 
Informații privind documentația de 
atribuire: Documentația de atribuire 
a fost aprobată prin HCL a comunei 
Lieşti nr.30 din 19.07.2018 şi conține: 
a) Informații generale privind conce-
dentul; b)Caietul de sarcini; c)Cheltu-
ieli de instituire a concesiunii: -caiet 
de sarcini 250Lei; -taxa de participare 
200Lei; -garanția de participare 
2.918Lei. Prețul documentației de 
atribuire se achită la sediul Primăriei 
Comunei Lieşti. d) Instrucțiuni 
privind organizarea şi desfăşurarea 
procedurii de concesionare prin lici-
tație publică; e) Instrucțiuni privind 
modul de elaborare şi prezentare a 
ofertelor; f)Informații privind stabi-
lirea ofertei câştigătoare; g)Informații 
referitoare la clauzele contractuale 
obligatorii. IV.Informații privind 
ofertele: a) Data-limită pentru depu-
nerea ofertelor: 17 septembrie 2018, 
ora 10.00; b)Adresa la care se depun 
ofertele: Primăria Comunei Lieşti, str.
Anghel Saligny, nr.269, județul 
Galați; c)Oferta se depune într-un 
singur exemplar; d)Data-limită până 
la care se pot solicita clarificări este 10 
septembrie 2018, ora 16.30. V. Data şi 
locul la care se desfăşoară licitația: a)
Ședința publică de licitație se desfă-
şoară la sediul Primăriei Lieşti, 
județul Galați, din str.Anghel Saligny, 
nr.269, în data de 17 septembrie 2018, 
ora 11.00.

l Anunţ de participare la licitaţie 
pentru închirierea unor suprafeţe de 
teren situate în albiile minore. 1. 
Informaţii generale: Administraţia 
Bazinală de Apă Olt, str. Remus 
Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul 
Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128; 
t e l e f o n : 0 2 5 0 /  7 3 9 . 8 8 1 ; 
fax:0250/738.255. 2. Obiectul si 

durata închirierii: închiriere supra-
față de teren situat în albie minoră 
pentru o durată de 2 ani. 3. Condi-
ţiile de participare: dovada cumpă-
rării caietului de sarcini; garanția de 
participare la licitatie - 10% din 
valoarea minimă a chiriei anuale 
constituită prin ordin de plată 
confirmat prin extras de cont sau 
scrisoare de garanţie bancară în 
favoarea Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt; certificatul constatator emis 
de Oficiul Registrului Comerţului, 
valabil la data deschiderii ofertelor; 
certificate constatatoare privind 
îndeplinirea obligaţiilor exigibile de 
plata a impozitelor si taxelor către 
stat inclusiv cele locale; certificat de 
atestare fiscală; cazier fiscal al 
persoanei juridice şi al administrato-
rului acesteia emis de DGFP; cazier 
judiciar al persoanei juridice şi al 
administratorului acesteia; certificat 
unic de înregistrare emis de Oficiul 
Registrului Comerţului; bilanţul 
contabil sau extrase de bilanț pentru 
anul anterior în care se inițiază 
procedura, vizat de administraţia 
fiscală; fisa de informatii generale - 
cuantumul cifrei de afaceri minime 
pe anul anterior celui în care se 
inițiază procedura; declarație că nu 
se află in litigiu cu titularul dreptului 
de administrare. 4. Cuantumul 
garanţiei de participare: 10% din 
valoarea minimă a chiriei anuale, 
constituită prin ordin de plată 
confirmat prin extras de cont sau 
scrisoare de garanţie bancară în 
favoarea Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt. 5. Descrierea succintă a 
bunului imobil ce urmează a fi închi-
riat: Închiriere suprafeţe de teren în 
albiile minore ale râurilor şi pârâu-
rilor din Jud.Vâlcea, jud.Olt şi jud. 
Sibiu şi pentru exploatarea de agre-
gate minerale în vederea înlăturării 
materialului aluvionar: Lotul 1 - 
12.576 mp, teren albie minoră a 
pârâului Bistricioara, Loc. Romanii 
de Sus, jud. Vâlcea. Lotul 2 - 6.000 
mp, teren albie minoră a râului Olt, 
Loc. Turnu Roşu, jud. Sibiu. Lotul 3 
- 8.000 mp, teren albie minoră a 
râului Olt, Loc. Turnu Roşu, jud. 
Sibiu. Lotul 4 - 15.000 mp, teren albie 
minoră a râului Olt, Loc. Turnu 
Roşu, jud. Sibiu. Lotul 5 - 15.000 mp, 
teren albie minoră a râului Olt, Com.
Giuvarăşti, jud. Olt. Lotul 6 - 30.542 
mp, teren albie minoră a râului Olt, 
Com.Giuvarăşti, jud. Olt. Lotul 7 - 
40.905 mp, teren albie minoră a 
pârâului Dârjov, Com.Ipoteşti, jud. 
Olt. 6. Data, locul şi ora limitã de 
primire a ofertelor: 13.09.2018 până 
la ora 10:00 la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus 
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 
7. Data şi locul deschiderii acestora: 
13.09.2018 începand cu ora 1030 la 
sediul Administraţiei Bazinale de 

Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. 
Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul de obţi-
nere a caietului de sarcini: de la 
sediul Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt, Biroul Patrimoniu - 
Cadastru, contravaloarea acestuia 
fiind de 1.410 lei. 9. Durata în care 
ofertanţii rãmân angajaţi prin 
termenii ofertelor lor: Perioada de 
valabilitate a ofertei va fi de 90 de 
zile calendaristice de la data licitației 
deschise organizată pentru atribuirea 
contractului de închiriere.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie a urmato-
rului bun imobil aflat in patrimoniul 
debitoarei: constructie C1 situata in 
Sinaia, str. Walter Maracineanu, nr. 
1-3, jud. Prahova, compusa din cladire 
depozit si administrativ la pretul de 
158.550 EUR + TVA. Constructia C1, 
cu componenta mentionata mai sus, 
este edificata pe un teren concesionat 
de Consiliul Local Sinaia. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 30% 
din cel stabilit in raportul de evaluare, 
in conformitate cu hotararea Adunarii 
Creditorilor din 04.04.2018. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 
06.09.2018, 13.09.2018, 20.09.2018, 
orele 13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et.7, cab 7B. 
Detalii suplimentare in caietul de 
sarcini si la telefon 0344104525. Pretul 
caietului de sarcini este 3000 lei fara 
TVA si se achita la sediul lichidato-
rului judiciar.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional trans-
port Marfa si Persoane emis pe 
numele Nan Adrian. Il declar nul.

l Pierdut atestat manager transport 
marfa pe numele Mozaceanu Cosmin 
Ionut.Il declar nul.

l Pierdut certificat inmatriculare si 2 
certificate constatoare pe numele soci-
etatii Dran Business Company SRL, 
CUI 35717688, Le declar nule.

l Pierdut certificat constatator nr. 
15412/28.05.2008 pe numele de 
Lorincz Margit Intrepindere Indivi-
duala, CUI 20772927, F19/217/2001 
pentru punct de lucru din Sat.Corund, 
Com. Corund nr. 1492 jud. Harghita. 
Se considera nul!

l Pierdut urmatoarele documente: 
Certificat de pregatire profesionala a 
conducatorului auto, ADR -Certificat 
de pregatire profesionala a conducato-
rului auto, Cartela conducatorului 
auto si permis de conducere, toate 
apartinand  Buruiana-Trifan Vasile 
Mugurel. Se declara nule.


