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OFERTE SERVICIU
l Compania Noodle Pack angajeaza 
personal in Baneasa Shopping City 
Casieri si lucratori comerciali - 
Minimum studii medii - Dorinta de a 
activa intr-o pozitie stabila - Dorinta 
de dezvoltare personala Salariu moti-
vant cuprins intre 2000 - 2200 lei net 
(in mana) Contact 0735061107.

l Firmă germană angajează șoferi 
profesioniști categoria CE+ADR 
pentru transporturi marfă (prelată) 
pe teritoriul Germaniei. 1.950Euro 
salariu+ 24Euro diurna. Contract 
german, concediu, dispecerat în 
limba română. Așteptăm CV-ul dvs. 
la  e -mai l :  Bewerbung@ullr i-
ch-gruppe.de. 
Tel.0049.176.186.777.57.

l Societatea comercială Madaloft 
SRL, specializată în imobiliare și 
comerț cu ridicata a bunurilor de 
consum de natura produselor textile 
de casă, îmbrăcămintei și mobilei, 
oferă spre ocupare un post de 
Director societate comercială cod 
COR 112004. Cerințele candidatului: 
-Vechime în domeniu 15 ani; 
-Cunoaștere limbă turcă avansat; 
-Cunoaștere limbă engleză mediu; 
-Studii superioare economice. Candi-
dații interesați pot trimite un Curri-
culum Vitae la adresele de e-mail: 
murat@maydogan.com și bedirtexda-
mars@gmail.com. Candidații selec-
tați vor fi invitați la un interviu, a 
cărui dată va fi stabilită de comun 
acord cu fiecare. Compania își 
rezervă dreptul de a testa competen-
țele declarate de către candidați.

l Scoala primara Maria International 
School of Bucharest, cu sediul in str. 
Piata Amzei, nr. 6 angajeaza: - profesor 
in invatamantul primar (pt. profesor 
limba engleza, spaniola si ungara). 
Conditii minime de ocupare: Vechime 
in domeniu 3 ani, studii superioare, 
alte conditii: Limba Engleza, durata 
nedeterminata, perioada contractului 
incepe la data de 3 septembrie 2018, 
Salariul de incadrare 4.162 lei brut, 
Valabilitatea ofertei pana la 10 august 
2018. Pedagog scolar (limba engleza, 
spaniola si ungara). Conditii minime 
de ocupare: studii superioare, alte 
conditii: limba Engleza, durata nede-
terminata, perioada contractului 
incepe la data de 3 septembrie 2018, 
Salariul de incadrare 4.162 lei brut, 
Valabilitatea ofertei pana la 10 august 
2018. Preferam candidati cu varsta 
intre 29-33 ani si experienta in scoli 
internationale (minim 3 ani). Modul de 
contact cu scoala este pe mail si tele-
fonic  la  contact@misb .ro  s i 
0730.432.092. Interviurile se tin Vineri, 
10.08.2018, intervalul orar 12:00-18:00 
la sediul din Str. Piata Amzei, nr.6.

l Primăria Salcia, cu sediul în locali-
tatea Salcia, strada Principală, 
numărul 1, judeţul Teleorman, orga-
nizează concurs, conform Legii 

nr.188/1999, pentru ocuparea funcţi-
ilor publice vacante de: -referent, 
clasa III, grad profesional superior, 
funcţie publică de execuţie în cadrul 
Compartimentului Registrul Agricol 
și Fond Funciar (responsabil registrul 
agricol); -inspector, clasa I, grad 
profesional principal, funcţie publică 
de execuţie în cadrul Compartimen-
tului Asistenţă Socială și Stare Civilă 
(responsabil asistenţă socială); 
-inspector, clasa I, grad profesional 
superior, funcţie publică de execuţie 
în cadrul Compartimentului Buget 
Contabilitate (contabil). Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 06.09.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 10.09.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: -studii 
medii absolvite cu diplomă de bacala-
ureat pentru postul de referent, clasa 
III, grad profesional superior; -studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă pentru postul 
de inspector, clasa I, grad profesional 
principal; -studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă pentru postul de inspector, 
clasa I, grad profesional superior; 
-vechime: -pentru referent, clasa III, 
grad profesional superior, 7 ani în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice; -pentru 
inspector, clasa I, grad profesional 
principal, 5 ani în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice; -pentru inspector, clasa I, 
grad profesional superior, 7 ani în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Salcia. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Salcia, persoană 
de contact: Zamfir Sorin, secretar 
UAT Salcia, jud.Teleorman, telefon 
mobil: 0771.641770, telefon/fax 
Primăria Salcia: 0247.357.095-
0247.357.099, e-mail contact: 
secretar_calmatuiu@yahoo.com.

l Primăria Comunei Iacobeni, 
judeţul Suceava, cu sediul în locali-
tatea Iacobeni, str.Republicii, nr.73, 
judeţul Suceava, în baza HG 
286/2011, organizează concurs/
examen pentru ocuparea postului de 
natură contractuală vacant de: -șofer 
(microbuz școlar) în cadrul Apara-
tului de specialitate al Primarului 
comunei Iacobeni- compartimentul 
Întreţinere, pe perioadă nedetermi-
nată. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
28.08.2018, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Iacobeni, judeţul 
Suceava; -Proba interviu: data de 
30.08.2018, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Iacobeni, judeţul 
Suceava. Pentru participarea la 
concurs/examen, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-Studii -absovent de școală generală/
școală profesională/liceu; -Permis de 

conducere categoria D cu atestat 
profesional pentru transportul public 
de persoane, în termen de valabili-
tate; -Vechime în muncă: nu este 
obligatorie. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs/
examen în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Iacobeni, 
judeţul Suceava. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Comunei Iaco-
beni, judeţul Suceava, persoană de 
contact: Coca Rodica, telefon: 
0230.577.128, 0745.357.894, e-mail: 
primariaiacobeni@yahoo.com.

l Şcoala Gimnazială Nr.1, satul 
Balcani, cu sediul în localitatea 
Balcani, strada Şcolii, nr.272, judeţul 
Bacău, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -șofer pentru microbuzul 
școlar: 1 post; -bibliotecar: 0.5 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 1.
Şofer pentru microbuzul școlar: 
-Proba scrisă în data de 28.08.2018, 
ora 9.00; -Proba practică în data de 
29.08.2018, ora 9.00; -Proba interviu 
în data de 29.08.2018, ora 11.00. 
2.Bibliotecar: -Proba scrisă în data de 
28.08.2018, ora 11.00; -Proba practică 
în data de 29.08.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 29.08.2018, 
ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 1.Şofer 
pentru microbuzul școlar: -studii: 
medii/școală profesională; -să deţină 
permis de conducere categoria D; 
-atestat de transport persoane; 
-vechime: nu este obligatorie. 2.Bibli-
otecar: -studii: universitare de licenţă 
în domeniul biblioteconomie; -compe-
tenţe IT; -experienţă în domeniu de 
minim 5 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele 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: Şcoala Gimnazială Nr.1, satul 
Balcani. Relaţii suplimentare la 
sediul: Şcoala Gimnazială Nr.1, satul 
Balcani, persoană de contact: Buca-
taru Maria, telefon: 0786.887.818, 
e-mail scoala_balcanibacau@yahoo.
com.

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
03.09.2018 orele 10.00, proba scrisă și 

în data de 07.09.2018, proba de 
interviu pentru ocuparea unei funcții 
publice de execuție, perioadă nedeter-
minată la Compartimentul consta-
tare, impunere persoane juridice din 
subordinea Direcției taxe, impozite 
locale de: -consilier, clasa I, grad 
profesional superior. Principalele 
cerinţe obligatorii  de participare la 
concurs: -să îndeplinească condiţiile 
prevăzute la art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici republicată; - studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul științelor econo-
mice; -minim 7 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Dosarele de 
înscriere se pot depune la Comparti-
mentul resurse umane,  în termen de 
20 de zile de la data publicării anun-
ţului. Pentru relaţii suplimentare vă 
puteţi adresa la Compartimentul 
resurse umane, din cadrul Primăriei 
Municipiului Dorohoi sau la tel. 
0231/610133, interior 114.

l Anunţ  de  concurs: Primăria 
Comunei Oarja, Judeţ Argeș, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcţiilor publice de execuţie vacante, 
după cum urmează: inspector, clasa I, 
grad profesional debutant în cadrul 
Compartimentului Registru Agricol și 
Fond Funciar. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 

prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs și a ocupării funcţiei 
publice sunt: studii universitare absol-
vite cu diplomă de licenţă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul știinţelor juri-
dice sau administrative. Concursul se 
va organiza conform calendarului 
următor: Termenul limită pentru 
depunerea dosarelor - 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial; 03 septembrie 2018, ora 10:00: 
proba scrisă; 05 septembrie 2018, ora 
10:00: proba interviu. Locaţia de desfă-
șurare a concursului: comuna Oarja, 
sediul Primăriei Oarja. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotă-
rârea Guvernului nr. 611/2008. Coor-
donate de contact pentru primirea 
dosarelor de concurs: Primăria 
Comunei Oarja, comuna Oarja, str. 
Primăriei nr.459, telefon/fax: 
0248/660.341, email: primarie@oarja.
cjarges.ro, persoană de contact: Ţibrian 
Elena Roxana –Inspector Resurse 
Umane. Bibliografia și relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Primă-
riei Comunei Oarja, din comuna 
Oarja,  str. Primăriei, nr.459, telefon 
0248/660341.
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l Consiliul Judeţean Gorj organi-
zează concursul de promovare în 
funcția publică de conducere vacantă 
de director executiv la Direcţia mana-
gementul proiectelor și relații externe 
din aparatul de specialitate al Consi-
liului Județean Gorj. A. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Consiliului Județean Gorj din str. 
Victoriei nr. 4, mun. Târgu-Jiu, jud. 
Gorj, astfel: - proba scrisă: 03 septem-
brie 2018, ora 1030, la sediul Consi-
liului Judeţean Gorj; - interviul: în 
termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data susținerii probei scrise. B. 
Condiții de participare la concurs. 
Pentru a participa la concursul de 
promovare în funcţia publică de 
conducere vacantă de director 
executiv la Direcţia managementul 
proiectelor și relații externe din 
aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Gorj, funcţionarii publici 
trebuie să îndeplinească cumulativ 
condițiile prevăzute la art. 57 alin. (6) 
lit. b) și alin. (7), precum și art. 66 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, republicată 
(r2), cu modificările și completările 
ulterioare, după cum urmează: 1. Să 
fie absolvenţi de studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul funda-
mental: științe sociale, ramura de 
știință: științe economice; 2. Să fie 
absolvenţi de masterat sau de studii 
postuniversitare în domeniul admi-
nistraţiei publice, management sau în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice, în condiţiile 
legii; 3. Să aibă perfecționări /specia-
lizări în domeniul managementul 
proiectelor; 4. Să fie numiţi într-o 
funcţie publică din clasa I; 5. Vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice minimum 
7 ani; 6. Să nu aibă în cazierul admi-
nistrativ o sancțiune disciplinară 
neradiată în condiţiile legii. C. Candi-
daţii vor depune dosarul de concurs 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării  anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III, respectiv în 
perioada 03.08.2018-22.08.2018, la 
sediul Consiliului Judeţean Gorj. D. 
Coordonate de contact pentru 
primirea dosarelor de concurs: 
Şendroiu Cristina, consilier juridic 
superior la Compartimentul de 
management al unităților sanitare 
preluate, monitorizare indicatori, 
salarizare din aparatul de specialitate 
al Consiliul Judeţean Gorj, adresa de 
corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, 
str. Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 236, 
telefon: 0372531236, adresă de 
e-mail: cristina.sendroiu@cjgorj.ro.

l Primăria municipiului Râmnicu 
Sărat organizeaza concurs de recru-
tare pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacantă: - consilier clasa 
I, grad profesional asistent în cadrul 
Compartimentului Achiziţii Publice 
- Biroul Proiecte cu Finanţare 
Externă si Achizţtii Publice - 
Aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Râmnicu Sărat. 
Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat în data de 04.09.2018, ora 10,00 
- proba scrisă, iar interviul va avea loc 
în termen de maxim 5 zile lucrătoare 
de la data susţinerii probei scrise. 
Data și ora susţinerii interviului se 
vor afișa odată cu rezultatele la proba 

scrisă. Condiţiile de participare, la 
concursul menţionat mai sus, sunt 
cele prevăzute în  art.54 si 57 alin. (1), 
(2), (3), (4), (5) din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici republicată, actualizată 
precum si cele specifice prevăzute în 
fișa postului și anume: - studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalenta în știinţe 
administrative/drept/știinte econo-
mice sau stiinte ingineresti. - 
m i n i m u m  1  a n  v e c h i m e  î n 
specialitatea studiilor. Aceste condiţii 
de participare la concurs se vor afișa 
la sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat, precum și pe site-ul 
Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat www.primariermsarat.ro. Dosa-
rele de înscriere la concurs se depun 
în perioada 03 -22 august 2018. Coor-
donate de contact: sediul instituţiei: 
str.Nicolae Bacescu, nr.1, mun.
Râmnicu Sărat, numărul de telefon 
este 0238561946, numărul de fax este 
0238561947, adresa de e-mail 
primarie_rmsarat@primariermsarat.
ro. Persoana de contact: Georgiana 
Horohai, șef birou resurse umane.

l Institutul Naţional de Gerontologie 
și Geriatrie „Ana Aslan”, cu sediul în 
București, str.Căldărușani, nr.9, 
sector 1, București, cod fiscal: 
4283333, organizează concurs în 
conformitate cu HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante contractuale, pe 
perioadă nedeterminată, cu respec-
tarea condițiilor generale și specifice 
în vigoare: -1 post kinetoterapeut 
debutant (S), Laborator RMFB, 
sediul Otopeni: diplomă de licenţă în 
specialitate, fără vechime; -1 post 
asistent medical generalist principal 
(PL), Ambulator integrat, Cabinet 
cardiologie, sediul central: diplomă 
de școală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, 
adeverință grad principal, minim 5 
ani vechime ca asistent medical gene-
ralist; -1 post asistent medical balneo-
fizioterapie principal (PL), Laborator 
RMFB, sediul Otopeni: diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echiva-
lentă sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform 

Hotărârii Guvernului nr.797/1997, 
adeverință grad principal, minim 5 
ani vechime ca asistent medical 
balneofizioterapie; -1 post economist, 
grad II (S) -Serviciul Achiziţii 
Publice, Contractare: diplomă de 
licenţă, minim un an vechime în 
specialitate, minim un an experiență 
în achiziții publice. Condițiile gene-
rale de ocupare a posturilor sunt 
p r e v ă z u t e  l a  a r t . 3  d i n  H G 
nr.286/2011. Proba scrisă se va desfă-
șura în data de 05.09.2018, ora 10.00, 
și interviul în data 07.09.2018, ora 
09.00, în str.Căldărușani, nr.9, Sector 
1, București. Dosarele de concurs vor 
conține documentele prevăzute la 
art.6 din HG 286/2011 și se pot 
depune până la data de 20.08.2018, 
ora 13.00, la sediul Institutului din str.
Căldărușani, nr.9, Sector 1. Informa-
ţiile referitoare la organizarea și 
desfășurarea concursului, bibliografia 
și, după caz, tematica, calendarul de 
desfășurare a concursului sunt afișate 
la sediul Institutului, pe pagina de 
internet:  www.ana-aslan.ro și 
portalul: posturi.gov.ro. Relații supli-
mentare la tel.031.805.93.01-05, 
int.123.

l Administraţia Municipală pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant 
(contractual) din cadrul Serviciului 
Urmărire, Derulare Contracte de 
Investiții: Şef Serviciu– 1 post.  
Condiții specifice privind ocuparea 
postului de Şef Serviciu: -pregătirea 
de specialitate: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă. -vechime minimă în 
specialitatea necesară: 3 ani. Proba 
scrisă se va desfășura în data de 
29.08.2018, ora 11:00 la sediul Admi-
nistraţiei Municipale pentru Consoli-
darea Clădirilor cu Risc Seismic, 
Serviciul Resurse Umane, Bulevardul 
Națiunile Unite, nr. 1, bloc 108A, iar 
interviul se va susţine într-un termen 
de maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Dosarele 
se pot depune până la data de 
17.08.2018 la sediul Administraţiei 
Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic, Serviciul 
Resurselor Umane, Bulevardul Nați-
unile Unite, nr. 1, bloc 108A, etaj 1, 
luni-vineri între orele 10.00-15.00. 

Cerinţele specifice privind ocuparea 
postului se vor afișa la sediul Admi-
nistraţiei Municipale pentru Consoli-
darea Clădirilor cu Risc Seismic și pe 
site-ul P.M.B. (www.pmb.ro) și pe 
portalul posturi.gov.ro. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la numărul 
de telefon 0213715050 interior 123.

l Vă rugăm să publicaţi în data de 
03.08.2018 anunţul pentru amânarea 
probelor concursului organizat de 
Spitalul Universitar de Urgenţă 
București pentru ocuparea posturilor 
contractuale vacante de economist 
debutant– 1 post, referent de speciali-
tate gr. I– 1 post, referent de speciali-
tate debutant– 1 post în cadrul 
Serviciului Achiziţii Publice Contrac-
tare și consilier juridic gr. II– 1 post în 
cadrul Compartimentului juridic, 
după cum urmează: -susţinerea 
probei scrise se amână din data de 
16.08.2018 ora 10:00 în data de 
23.08.2018 ora 10:00: -susţinerea 
probei practice se amână din data de 
23.08.2018 ora 10:00 în data de 
30.08.2018 ora 10:00. Menţionăm că 
anunţul iniţial a fost publicat în coti-
dianul „Jurnalul” Cotidian Naţional 
din data de 18 iulie 2018. Persoană de 
contact: Şef interimar Serviciul 
Resurse Umane- Bratu Laura 
D a n i e l a ,  n u m ă r  t e l e f o n : 
021.318.05.22/ 195.              

CITAȚII  
l Berbece Petru este chemat in data 
de 4.10.2018 la judecatoria iasi, 
c o m p l e t  0 2 M  i n  d o s a r  n r 
10058/245/2017 in contradictor cu 
Bourel Mihaela.

l Health Smart Investment Broker 
de Asigurare SRL este citată în cali-
tate  de  pârâtă ,  în  dosar  nr. 
3337/288/2017, al Judecătoriei Rm. 
Vâlcea, având ca obiect – pretenții 
contractuale, pentru termenul din 
data de 13.09.2018, ora 09.00, în 
proces cu reclamanta Uniqa Asigu-
rări SA.

l Parohia Sf. Ierarh Nicolae 
(Parohia Nicolae Bălcescu I) cu sediul 
în orașul Flămânzi, jud. Botoșani, 
face cunoscut celor interesaţi faptul 
că pe rolul Judecătoriei Botoșani, jud. 

Botoșani, se află înregistrat dosarul 
nr. 591/193/2018 având ca obiect 
constatarea dreptului de propritate 
asupra Cimitirului pendinte de 
parohie, prin uzucapiune, cu termen 
de judecată la data de 21.09.2018, 
pârâte fiind: UAT Oraș Flămânzi și 
Consiliul Local al orașului Flămânzi, 
jud. Botoșani.

DIVERSE  
l Unitatea Militară 02517 Craiova, 
titular al proiectelor Lucrări de inter-
venţie la pavilioane și la reţelele de 
utilităţi în cazarma 807 Craiova și 
Realizare pavilion comandament și 
pavilion parcare în cazarma 807 
Craiova, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către APM Dolj: Nu se 
supune evaluării impactului asupra 
mediului în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului și de evaluare adecvată, 
pentru proiectele menţionate mai sus, 
propuse a fi amplasate în judeţul 
Dolj, municipiul Craiova, str.
Amaradia, nr.48. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
APM Dolj, municipiul Craiova, 
strada Petru Rareș, nr.1, în zilele de 
luni până joi între orele 08.00-16.30 și 
vineri între orele 08.00-14.00, precum 
și la următoarea adresă de internet: 
http://apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/obser-
vaţii la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 5 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ, până la data 
de 07.08.2018.

l Anunţ public privind decizia etapei 
de încadrare Imo Invest Total. Denu-
mirea titularului: Imo Invest Total 
SRL, titular al proiectului: Construire 
spaţiu comercial parter înalt și 
amenajare incintă, împrejmuire și 
utilităţi jud.Ilfov, com.Ciolpani, sat 
Ciolpani, str.Calea București, 
nr.190C, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Ilfov în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului și de evaluare adec-
vată pentru proiectul: Construire 
spaţiu comercial parter înalt și 
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amenajare incintă, împrejmuire şi 
utilităţi, propus a fi amplasat în jud.
Ilfov, com.Ciolpani, sat Ciolpani, str.
Calea Bucureşti, nr.190C. Nu se 
supune evaluării impactului asupra 
mediului şi evaluării adecvate. 
Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov, din Bucu-
reşti, str.Aleea Lacul Morii, nr.1, 
Sector 6, în zilele de luni până joi, 
între orele 9.00-11.00, precum şi la 
următoarea adresă de internet: http://
apmif.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publicării 
prezentului anunţ, până la data de 
08.08.2018.

ACHIZIȚII PUBLICE  
l Compania Municipală Iluminat 
Public Bucureşti SA, cu sediul în 
Bucureşti, Sector 1, Str.Aristide 
Demetriade, nr.2, Etaj 3, organizează 
Licitație Deschisă pentru contractul 
de achiziție carburanți pe bază de 
card de credit. Documentele necesare 
întocmirii ofertelor se regăsesc pe 
site-ul companiei „cmipb.ro” Secți-
unea Achiziții.

LICITAȚII  
l SC Metalsil Prod SRL, cu sediul în 
Braşov, str.Carierei, nr.127, scoate la 
licitaţie utilaje specifice domeniului 
de turnare a metalelor neferoase 
uşoare -aluminiu, conform anexei ce 
se regăseşte la sediul din Braşov, str.
Carierei, nr.127. Detalii la telefon, 

persoană de contact: Urdă Ioan, 
0743.267.533.

l Primăria Comunei Dorneşti, 
Judeţul Suceava scoate la licitaţie 
publică cu strigare în vederea vânzării 
unui autoturism Dacia Logan,cu 
număr de înmatriculare SV-51-PRI, 
unui tractor rutier U650 M, cu număr 
de înmatriculare SV-21-PRO şi a unei 
remorci basculabile RAB, cu numărul 
de înmatriculare SV-80-GNW, care se 
af lă în proprietatea Primăriei 
Comunei Dorneşti. Licitaţia va avea 
loc la data de  04.09.2018 ora 10,00 la 
sediul Primăriei comunei Dorneşti. 
Preţul de pornire al licitaţiei, pentru  
următoarele bunuri mobile este: 1. 
Autoturism Dacia Logan - valoarea 
de 5.823 lei; 2. Tractor  rutier  U650 
M - valoarea de 13.578 lei; 3. Remorcă  
basculabilă RAB - valoarea de 2.818 
lei. Licitatorii vor achita pană la ora 
începerii licitaţiei o taxă de partici-
pare în sumă de 450 lei şi o garanţie 
de participare de 500 lei pentru 
fiecare bun mobil solicitat. Caietul de 
sarcini pentru vânzarea unui autotu-
rism Dacia Logan, cu număr de 
înmatriculare SV-51-PRI, a unui 
tractor rutier U650, cu număr de 
înmatriculare SV-21-PRO şi a unei 
remorci basculabile RAB, cu numărul 
de înmatriculare SV-80-GNW, ce va  
procura contra cost de la Primăria 
Comunei Dorneşti înainte de depu-
nerea cererii  pentru înscrierea la lici-
taţie. În cazul în care licitaţia nu se va 
susţine la data stabilită se va repeta 
saptămânal la aceeaşi oră. Relaţii 
suplimentare se pot solicita la 
numărul de telefon 0230/568.217 
-Primăria Comunei Dorneşti.

 l Continvest Insolventa SPRL orga-
nizeaza licitatie publica cu strigare in 
vederea vanzarii in conformitate cu 
prevederile Legii 85/2006, a urmatoa-
relor active apartinand CET SA: 
Sediu administrativ central - cladire 
birouri, situat in Braila, bdul. Al. I. 
Cuza, nr. 3 et VI, la pretul de 880.600 
lei. Se pot vinde si birouri separate cu 
cota indiviza din caile de acces si din 
spatiile comune. Prêt/birou incepand 
de la 43.915 lei; Activul Cazan de 
Apa Fierbinte, situat in Brăila, calea 
Călăraşilor nr. 321B, la pretul de 
777.441 lei; Mijloace de transport: 
Autoutilitara 10215 FA 31 la pretul 
de 7.210 lei; Autoutilitara Dacia 1307 
la pretul de 1.540 lei; Mijloace fixe si 
obiecte inventor compus din: Aparate 
de masura, electrice si electronice, la 
pretul de 5.900 lei; Birotica si calcula-
toare la pretul de 8.267 lei; Mobilier la 
pretul de 11.244 lei; Diverse bunuri la 
pretul de 460 lei. Listele complete pot 
fi studiate la sediul lichidatorului. 
Preturile nu contin TVA Licitatiile se 
organizeaza in datele de 09.08.2018, 
16.08.2018, 23.08.2018 si 30.08.2018, 
ora 11.00. Alte informatii: Licitatiile 
se organizeaza la sediul lichidatorului 
judiciar din Constanta, str. Maior 
Sofran, nr. 3. Caietele de sarcini  se 
pot ridica de la sediul lichidatorului, 
contra sumelor cuprinse intre 50 lei si 
2.500 lei. Garantia de participare la 
licitatie de 10% din valoarea de 
pornire trebuie achitata cu cel putin 2 
zile anterior datei licitatiei. Tel. 
0241/542942; 0720/300.464.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
următoarele autoturisme: Ford Focus, 
nr. inmatriculare IF37CAR (2.300 
lei), Citroen Berlingo, nr. inmatricu-
lare PH52RTV (12.600 lei), Citroen 
Berlingo, nr. inmatriculare PH53RTV 
(4.700 lei), Citroen Berlingo, nr. inma-
triculare PH54RTV (12.600 lei), 
Citroen Berlingo, nr. inmatriculare 
PH17RTV (15.400 lei), Citroen 
Berlingo, nr. inmatriculare PH16RTV 
(15.400 lei). Pentru autovehiculele 
care nu sunt înscrise în evidențele 
Ministerului de Interne pe numele 
debitoarei Asesoft Technologies SRL, 
acestea se vor adjudecata în aceste 
condiții, toate demersurile pentru 
întocmirea documentației în vederea 
înmatriculării acestora cad în sarcina 
adjudecatarului. Licitaţia va avea loc 
în 09.08.2018, ora 15/00 la sediul 
lichidatorului judiciar din str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoa-
nele interesate vor achizitiona caietul 
de prezentare în suma de 500 lei + 
TVA de la sediul lichidatorului şi vor 
depune taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în ziua de 16.08.2018 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 

următoarele bunuri mobile: Citroen 
Berlingo PH33TEH (4.202 lei), 
cameră termoviziune (9.493 lei), 
camera HD (1.513 lei), sistem wireless 
pentru monitorizare parametrii vitali 
(71.026 lei), laptopuri (23.890 ≈ 1.480 
≈  2 . 6 3 6  l e i ) ,  s e r v e r e 
(11.354≈46.569≈33342≈2446 lei), 
tablete (1.326≈1.016 lei), statie grafica 
( 4 . 7 9 9  l e i ) ,  s m a r t p f o n u r i 
(1.862≈1.751≈1.265≈1.548 lei), tensio-
metre (85≈256 lei), multifunctionale 
(592≈480≈475 lei), scanere (5.777 lei), 
etc. Preturile nu contin TVA. Licitaţia 
va avea loc în 09.08.2018, ora 15/00 la 
sediul lichidatorului judiciar din str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoa-
nele interesate vor achizitiona caietul 
de prezentare în suma de 500 lei + 
TVA de la sediul lichidatorului şi vor 
depune taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în ziua de 16.08.2018 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Universal Construct Prod SA prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
bunurile debitoarei: magazie (hală) cu 
s.d. 1250 mp şi teren aferent cu 
suprafața de 1.381 mp, situată în 
com. Bacia, jud. Hunedoara, la pretul 
de 119.500 lei (scutit de TVA) şi teren 
în suprafață de 3.195 mp situat în 
com. Bacia, jud. Hunedoara la pretul 
de 23.500 lei + TVA. Licitaţia va avea 
loc în data de 10.08.2018, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
17.08.2018, aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Vlamar 4U SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunuri 
mobile: masina taiat beton (275 lei), 
autoturism Peugeot Partner (1.400 
lei), opturator pneumatic (80 lei). 
Licitaţia va avea loc în data de 
08.08.2018, ora 15/30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800.

l Trebor Exim SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică teren 
intravilan in suprafata de 5.857 mp si 
indiviz in suprafata de 161 mp, 
situate în Băicoi, jud. Prahova la 
pretul de 58.850 lei + TVA. Licitaţia 
va avea loc în data de 13.08.2018, ora 
14/00 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 20.08.2018 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Editura Cristimpuri SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică proprie-
tate imobiliară, compusa din aparta-
ment cu două camere, situată in 
Boldeşti Scaieni, Calea Unirii, Nr. 73, Bl. 
19, Sc. B, Etaj. 2, Ap. 32, jud. Prahov, la 
prețul de evaluare de 118.300 lei. Lici-
taţia va avea loc în data de 13.08.2018, 
ora 15/00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l Editura Cristimpuri SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare în bloc prin licitaţie 
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publică bunuri mobile (cărți religioase, 
cești, căni) la prețul de inventar de 
14.148 lei si cu un discount pentru 
vanzarea fortata de 30%. Licitaţia va 
avea loc în data de 13.08.2018, ora 
15/30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 20.08.2018 aceeași oră, în 
același loc.

l Anduţu Distribution SRL - in fali-
ment, prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, anunta vanzarea prin 
negociere directa, conform art. 118 din 
Legea nr. 85/2006, a proprietatii imobi-
liare compusa din teren intravilan 
fâneață situată în com Predeal – 
Sarari, sat Vitioara de Sus în suprafață 
de 2174 mp, inscrisa in Cartea 
funciara nr. 20013, nr. cadastral 142, 
imobil asupra caruia este instituita 
sarcina - ipoteca in favoarea Ronin 
Impex SRL, ce va fi radiata conform 
art. 53 din Legea nr. 85/2006, vanzare 
aprobata de Adunarea creditorilor din 
data de 03.02.2017. Cel mai mare pret 
oferit la data prezentului anunt este 
10.200 lei, pasul de supraofertare este 
de 1.000 lei. Persoanele interesate vor 
achizitiona caietul de prezentare de la 
sediul lichidatorului și vor depune 
oferta impreuna cu taxa de garanţie de 
2.000 lei pana la data de 05.09.2018. 
Negocierea si incheierea actului de 
adjudecare se va face la data de 
06.09.2018 ora 14:00 la sediul lichida-
torului din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
ap. 3, Ploiești, tel/fax: 0244 519800.

l Debitorul Plantis -Agro SRL socie-
tate în faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse Și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1. Plug regent 5 
brazde -preț pornire licitație -6.750,00 
Lei inclusiv TVA; 2. Semănătoare 
păioase maschio -preț pornire licitație 
-5.625,00 Lei inclusiv TVA; 3. Disc 
latime 6m -preț pornire licitație 
-5.025,00 Lei inclusiv TVA. -Prețul de 
pornire al licitaților pentru bunurile 
mai sus prezentate, aparținând patri-
moniului debitoarei Plantis -Agro 
SRL, reprezintă 25% din valoarea de 
piață inclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru fiecare 
bun în parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în prea-
labil la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: -consem-
narea în contul nr. RO39 UGBI 0000 
8020 0373 8RON deschis la Garanti 
Bank Sa Ploiești până la orele 14.00 
am din preziua  stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de pornire 

a licitației; -achiziționarea până la 
aceeași dată a Caietului de sarcini și 
Regulamentului de participare la lici-
tație pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru utilaje prima ședință 
de licitație a fost fixată în data de 
22.08.2018, ora 12.00, iar daca bunu-
rile nu se adjudeca la aceasta data, 
următoarele ședințe de licitații vor fi 
în data de 29.08.2018, 05.09.2018, 
12.09.2018, 19.09.2018, ora 12.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro. 

l Debitorul Moldocons Grup SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Bunuri mobile de 
tip obiecte de inventar, aparținând 
Moldocons Grup SRL, în valoare de 
59.850,00 Lei exclusiv TVA; 2.Bunuri 
mobile de tip materiale, aparținând 
Moldocons Grup SRL, în valoare de 
160.224,50 Lei exclusiv TVA. -Prețul 
Regulamentului de licitație pentru 
”Obiectele de inventar și Stocul de 
marfă -1.000,00 Lei exclusiv TVA. 
-Prețul de pornire al licitaților pentru 
”Obiectele de inventar și Stocul de 
marfă”, aparținând Moldocons Grup 
SRL, reprezintă 50% 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 lichida-
torul judiciar cu un telefon în prea-
labil la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: -consem-
narea în contul nr. RO46 UGBI 0000 
2820 0687 7RON deschis la Garanti 
Bank SA -Suc. Ploiești până la orele 
14.00 am din preziua  stabilită licita-
ţiei, a garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietului de 
sarcini și Regulamentului de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Pentru ”Obiectele de inventar și 
Stocul de marfă”, prima ședință de 
licitație a fost fixată în data de 
09.08.2018, ora 15:00, iar dacă bunu-
rile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații vor fi 
în data de 16.08.2018; 23.08.2018; 
30.08.2018; 06.09.2018, ora 15:00. 
Toate ședințele de licitații se vor 

desfășura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații supli-
mentare si vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Debitorul Alomed Health SRL 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: -ecograf Doppler 
Tellus Fukuda -Preț pornire licitație 
-4.795,50 Lei exclusiv TVA; -BTL 06 
TOP LINE +BTL 07 (ultrasunete) 
-Preț pornire licitație -1.647,00 Lei 
exclusiv TVA; -BTL 09 (magno 
-terapie) -Preț pornire licitație 
-1.930,50 Lei exclusiv TVA; -BTL 
VAC -Preț pornire licitație -1.073,25 
Lei exclusiv TVA; -BTL 5110 cu sonda 
laser 200MW/830 -Preț pornire lici-
tație -1.953,00Lei exclusiv TVA; -BTL 
22 crioterapie -Preț pornire licitație 
-1.624,50 Lei exclusiv TVA; -masa 
ginecologie cu trei secțiuni -Preț 
pornire licitație -112,75 Lei exclusiv 
TVA; -Electrocauter Surton 120W 
-Preț pornire licitație -684,00 Lei 
exclusiv TVA; -Colposcop Dr 
Camscop 120 M cu accesorii -Preț 
pornire licitație -1.420,00 Lei exclusiv 
TVA; -DL 850 M -Preț pornire licitație 
- 1.660,00 Lei exclusiv TVA; -caseta 
luminoasă simplă față -Preț pornire 
licitație -41,25 Lei exclusiv TVA. 
-Prețul de pornire al licitaților pentru 
mijloacele fixe aparținând ALOMED 
HEALTH SRL reprezintă 25% 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 telefon în 
prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO49 
BREL 0002 0014 9996 0100 deschis la 
Libra Intrenet Bank -Suc. Ploiești 
până la orele 14.00 am din preziua  
stabilită licitaţiei, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației; -achi-
ziționarea până la aceeași dată a 
Caietului de sarcini și Regulamentului 
de participare la licitație pentru bunu-
rile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
mijloacele fixe prima ședință de lici-
tație a fost fixată în data de 
09.08.2018, ora 13:00, iar dacă bunu-
rile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații vor fi 
în data de 16.08.2018, 23.08.2018, 
30.08.2018, 06.09.2018, ora 13:00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 

suplimentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro. 

l Anunț negociere directă „Treap-
turi”. 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Primăria 
orașului Horezu, Strada 1 Decembrie, 
numărul 7, Horezu, judeţul Vâlcea, 
telefon 0250860190, fax 0250860481, 
email primaria@orasul-horezu.ro. 2. 
Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului ce urmează să fie 
concesionat: Concesionarea terenului 
intravilan în suprafață de 1709 mp, 
proprietatea publică a orașului 
Horezu, situat în punctul ”Treapturi” 
zona ”Fabrica de stofe mobilă” din 
orașul Horezu, județul Vâlcea în 
vederea construirii ”Platformă indus-
trială – Dezvoltare secție de prelucrare 
lemn” de către întreprinzători particu-
lari. 3. Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: Se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire: 
Prin cumpărare de la Primăria 
orașului Horezu, camera 6. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/ comparti-
mentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: 
Compartiment Administrație locală 
din cadrul Primăriei orașului Horezu, 
Strada 1 Decembrie, numărul 7, 
camera 6. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 22/2007: 
Costul este 100 de lei/exemplar. Se va 
prezenta dovada achitării sumei de 
100 lei de la casieria Primăriei 
orașului Horezu. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
17/08/2018, Ora 12:00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 21/08/2018, Ora 
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria orașului 
Horezu, strada 1 Decembrie numărul 
7, județul Vâlcea. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Ofertele trebuie depuse 
în două exemplare, original și copie. 5. 
Data și locul la care este programată 
începerea procedurii de negociere 
directă: 21/08/2018, Ora 11:00, 
Primăria orașului Horezu, strada 1 
Decembrie, numărul 7, camera 6, 
județul Vâlcea. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 

adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Vâlcea, Scuarul Revoluției 
nr. 1, județul Vâlcea, Telefon (0250)73 
91 20, Fax (0250)73 22 07, adresă 
email:tribunalul-valcea@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunţului negocierii 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 31/07/2018.

l Compania Energopetrol S.A. socie-
tate in reorganizare, scoate la vanzare 
terenul intravilan in suprafata de 3.321 
mp, situat in Baicoi, Str. Popa Sapca, 
Judetul Prahova, nr. cadastral 297. 
Pretul de pornire al licitatiei este de 10 
Euro/mp + TVA. Licitatia se va orga-
niza la sediul administratorului judiciar 
in data de 09.08.2018 ora 10.00, iar in 
cazul in care bunul nu va fi valorificat, 
aceasta este reprogramata pentru data 
de 14.08.2018, 16.08.2018, 21.08.2018, 
23.08.2018, 28.08.2018, 30.08.2018, 
04.09.2018, 06.09.2018, 11.09.2018 la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in original 
la sediul administratorului judiciar 
insotite de toate documentele prevazute 
in regulamentul de vanzare. Inscrierea 
la licitatie se poate efectua cu 48 de ore 
inaintea datei tinerii licitatiei, mai 
multe relatii, precum si achizitionarea 
regulamentului de vanzare se pot obtine 
de la administratorului judiciar, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
0723357858/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

PIERDERI  
l Pierdut certificat constatator PFA 
Florescu M. Elena, cod CAEN 4721. Il 
declar nul.

l Pierdut legitimație serviciu 
ANCOM pe numele Lupu Corina 
Diamanta. O declar nulă.

l Pierdut certificat de înregistrare 
fiscală aparținând SC Mada Cos 
Company SRL, CUI: 37652089, 
J40/7831/25.05.2017, cu sediul social în 
București, Sector 1, Str.Hrisovului, 
nr.7, Bloc 1, Scara 2, Etaj 2, Ap. 58. Îl 
declarăm nul.

l Eu, Miclea Alexandra Victoria, 
declar pierdut Certificat de membru al 
Colegiului Farmaciștilor, seria CJ, Nr. 
18.118, data: 19.06.2013. Îl declar nul.

l Pierdut atestat de marfă pe numele 
de Docea Ionel eliberat de ARR Dolj. 
Îl declar nul.

l Pierdut certificatul de înregistrare și 
anexa ale societății Hotel Lido Bucu-
resti SRL, cu sediul în București, 
Sector 1, B-dul Magheru, nr.5-7, et.1, 
camera nr.111, CUI: 18195606, 
J40/20558/07.12.2005, seria B nr. 
0833733. Le declar nule.

l Pierdut certificat de capacitate de 
conducător de ambarcaţiune cu motor 
pentru agrement fluvial și pe ape inte-
rioare navigabile eliberat de Căpitănia 
Portului Giurgiu pe numele Romeo 
Pomponiu cu numărul 3202 din data 
de 01.09.2000. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de capacitate de 
conducator de ambarcaţiune cu motor 
pentru agrement fluvial și pe ape inte-
rioare navigabile eliberat de Capitănia 
Portului Giurgiu pe numele Simona 
Mihaela Pomponiu cu numărul 3201 
din data de 01.09.2000. Îl declar nul.


