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OFERTE SERVICIU
l Societatea Curent Metal SRL, cu sediul în 
mun.Târgoviște, bld.Libertății, nr.2, clădire 
Mondial, spațiul 12-13, jud. Dâmbovița, 
J15/1375/2017, CUI: 37267059, angajează 
secretară cod caen 412001. Persoanele intere-
sate pot depune CV-urile până la data de 05 
noiembrie 2018 la sediul societății. Concursul 
va avea loc pe 06.11.2018.

l SC Riela Comimpex SRL, din Cluj-Na-
poca, B-dul Muncii, nr.18, angajează: -șef 
echipă- 1 pers.; -vopsitor- 4 pers.; -șlefuitor- 6 
pers.; -lăcătuș mecanic- 2 pers.; -debitator 
metale- 5 pers.; -sudor- 21 pers.; -muncitor 
necalificat- 14 pers.; -bucătar- 1 pers. 
Așteptăm CV-ul dvs.la adresa de e-mail: 
office@rielacomimpex.ro.

l Academia Romană - Filiala Iasi, Institutul 
de Arheologie, organizează, în ziua de 11 
decembrie 2018, ora 09.00, concurs pentru 
ocuparea postului de cercetator stiintific, in 
domeniul Preistoria spatiului romanesc, speci-
alizarea Civilizatiii preistorice la est de 
Carpati. Concursul se va desfăsura conform 
Legii 319/2003 privind Statutul personalului 
de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se 
depune în termen de 30 de zile de la data 
publicării anuntului. Informatii suplimentare 
se pot obtine de la Secretariatul Institutului, si/
sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, 
telefon 0332106173/0332101115.

l Academia Romană - Filiala Iasi, Institutul 
de Informatica Teoretica, organizează,în ziua 
de 07 decembrie 2018, ora 10:00, concurs 
pentru ocuparea unui post de cercetator stiin-
tific, domeniul Filologie, specializarea Lingvis-
tica computationala, prelucrarea limbajului 
natural. Concursul se va desfăsura conform 
Legii 319/2003 privind Statutul personalului 
de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se 
depune în termen de 30 de zile de la data 
publicării anuntului. Informatii suplimentare 
se pot obtine de la secretariatul institutului si/
sau Biroul Resurse Umane,Salarizare,telefon 
0332106505/ 0332101115.

l Academia Romană - Filiala Iasi, Institutul 
de Cercetari Economice si Sociale “Gh.Zane”, 
organizează, în ziua de 10 decembrie 2018, ora 
10.00, concurs pentru ocuparea postului de 
cercetator stiintific grad III, in domeniul 
Economie, specializarea Economie agrara si 
dezvoltare rurala. Concursul se va desfăsura 
conform Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul 
de concurs se depune în termen de 30 de zile 
de la data publicării anuntului. Informatii 
suplimentare se pot obtine de la Secretariatul 
Institutului, si/sau de la Biroul Resurse 
Umane, Salarizare, telefon 0332101115.

l Primăria Orașului Tășnad, județul Satu 
Mare, organizează concurs contractual de 
execuție vacantă de șef serviciu SVSU. 
Concursul se va organiza conform calenda-
rului următor: selectarea dosarelor de 
înscriere: în maxim cinci zile lucrătoare de la 
data expirării termenului de depunere a dosa-
relor. Proba scrisă: în data de 28.11.2018, ora 
12.00, locația Primăria Orașului Tășnad. 
Proba interviu se va comunica ulterior. Condi-
ţiile specifice necesare în vederea participării 
la concurs și a ocupării funcției publice sunt: 
studii medii absolvite cu diplomă de bacalu-
reat/studii generale; vechime minima 3 ani; 
curs Șef serviciu SVSU absolvit cu diplomă; 
permis conducere categ.B. Dosarele de 

înscriere se depun la sediul instituției în 
termen de 10 zile de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României. Relații supli-
mentare se pot obține la numărul de telefon 
0261/825860 sau pe www.primariatasnad.ro.

l Spitalul Orășenesc Hârșova organizează 
concurs pentru ocuparea unui post vacant de 
statistician medical in compartimentul de 
evaluare, statistică medicală și informatică, la 
care au acces persoane fizice care întrunesc 
cumulativ următoarele condiţii specifice: 
studii medii de specialitate sau studii medii 
(bacalaureat), cunoștinte operare PC, 
vechimea în specialitate nu este obligatorie. 
Concursul va avea două etape eliminatorii: 
selecţia dosarelor (14.11.2018, 15.00, la sediul 
spitalului) si proba scrisă (22.11.2018, 14.00, în 
sala mică de consiliu a Primăriei orașului 
Hîrșova). Dosarele de concurs se vor depune la 
sediul Spitalului Orășenesc Hârșova, compar-
timentul RUNOS, până pe 14.11.2018, ora 
15.00. Secretariatul comisiilor de concurs va fi 
asigurat de către cons. jr.Andrei Dogaru 
(dogaru17@mail.com // 0787311030). Anunţul 
integral cuprinzând bibliografia, tematica, 
precum și alte informaţii referitoare la desfă-
șurarea concursului pot fi găsite pe site-ul 
instituţiei - www.spitalharsova.ro/anunturi.

l Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt, 
sediul în str.Cazărmii, nr.40, mun.Slatina, jud.
Olt, anunţă scoaterea la concurs, prin înca-
drare directă, a unui post de personal contrac-
tual vacant: muncitor calificat IV-I zidar 
roșar-tencuitor. În vederea înscrierii și partici-
pării la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească, cumulativ, următoarele condiţii: a)să 
fie absolvenţi a uneia din următoarele forme 
de pregătire: -studii generale, cu certificat de 
capacitate sau a învăţământului de 8 ani/
școală de arte și meserii /școală profesională; 
-studii liceale; -școală postliceală/școală de 
maiștri; b)să aibă calificare în meseria de zidar 
roșar-tencuitor cu adeverință/certificat/echiva-
lent care să ateste calificarea /specializarea 
respectivă; -nu este necesară vechime în speci-
alitatea studiilor necesare ocupării postului. 
Concursul se va desfășura la sediul Inspecto-
ratului de Jandarmi Judeţean Olt, astfel: 
-22.11.2018 -selecţia dosarelor; -11.12.2018, 
ora 10.00 -proba practică; -14.12.2018, ora 
10.00 -interviul. Dosarele de concurs se depun 
la compartimentul Resurse Umane și Organi-
zare Structurală din cadrul unităţii, până la 
data de 21.11.2018, ora 15.00. Documentele 
aferente concursului, respectiv anunţul 
cuprinzând condiţiile generale și specifice, 
calendarul de desfășurare a concursului, bibli-
ografia și tematica sunt afișate la sediul 
unităţii și pe pagina de internet: www.jandar-
meriaolt.ro, iar secretariatul comisiei este 
asigurat de Stegaru Alexandru, telefon: 
0249.437.901, interior: 24535.  

l Anunt Primaria Comunei Sintana de 
Mures, cu sediul in Sintana de Mures, Str.
Morii, nr.26, in baza H.G. nr. 286/2011, modi-
ficat si completat organizeaza concurs pentru 
ocuparea unui post contractual in cadrul 
institutiei. Denumirea postului- asistent 
medical -Compartiment Asistenta Medicala 
Comunitara si Asistenta Medicala -Cabinet 
Școlar -post contractual pe perioada nedeter-
minata. Conditii generale: -cele prevazute in 
anexa la HGR nr.286/2011 art.3; Conditii 
specifice: -studii postliceale sanitare in specia-
litatea asistent medical generalist sau asistent 
medical de pediatrie; -autorizatie de libera 
practica - polita de asigurare malpraxis 
-vechime in munca si vechime in specialitate 

minim 6 luni. Data, ora si locul de desfasurare 
a concursurilor: Proba scrisa: 26.11.2018, ora 
10.00, la sediul Primariei comunei Sintana de 
Mures Interviul:in maximun 4 zile lucratoare 
de la sustinerea probei scrise, la sediul Prima-
riei comunei Sintana de Mures Data limita 
pana la care candidatii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 16.11.2018, 
orele 13.00, la sediul primariei comunei 
Sintana de Mures, Str.Morii nr.26. Date 
contact: secretar comisie Blanaru Cosmina 
tel.: 0265323517 Primar, Moldovan Dumitru.

l Compania Municipală Energetică Bucu-
rești SA, cu sediul în Splaiul Unirii nr.76, Corp 
A, Mezanin și et.1, Sector 4, București, organi-
zează concurs pentru ocuparea următoarele 
posturi, pe durată nedeterminată din cadrul 
compartimentelor: -Secţia Infrastructură 
-inginer RSVTI -1 post; -Biroul SSM +SU și 
Managementul Calităţii -specialist SSM -1 
post; -Serviciul Investiţii -inginer -1 post; 
-Compartimentul Dispecerat -dispecer -1 post; 
-Secia Infrastructură  -Fochist -1 post; -Secţia 
Infrastructură –tehnician -1 post; -Serv, Regis-
tratura, Ad-tiv, Arhivă- sofer profesionist 
-cat.A.B.C, CE -1  post. Dosarele de înscriere 
se vor depune la sediul companiei până la data 
de 09.11.2018, ora 12,00 și vor conţine în mod 
obligatoriu: Cererea de înscriere la concurs 
însotita de CV; copia actului de identitate; 
copiile diplomelor de studii și ale altor acte ce 
atestă efectuarea unor specializări/cursuri 
necesare ocuparii postului; copii dupa certifi-
catele de calificare in meserii; adeverinţă care 
să ateste starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată de către medicul de familie. Copiile 
de pe actele prezentate vor fi însoţite de docu-
mentele originale. Criteriile de selecţie și 
condiţiile de participare la concurs, tematica si 
bibliografia sunt precizate în Anunţurile 
extinse privind selecţia pentru ocuparea postu-
rile mai sus menţionate  și  se găsesc la sediul 
companiei , etaj.1, si pe pagina de internet a 
CMEB SA la adresa www.cmeb.com.ro . 
Informatii la telefon: 0728.121.056 - Serviciul 
Resurse Umane, Salarizare.

l Direcţia Generală de Impozite și Taxe 
Locale Sector 4 organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de conducere 
vacante șef birou gradul II-Biroul Venituri. 
Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Gene-
rale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 din 
str. Niţu Vasile nr.50-54, în data de 11.12.2018 
la ora 11:00 proba scrisă, interviul va fi 
anunțat ulterior. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici (r2), cu modificările și completă-
rile ulterioare. Condiţiile de participare sunt: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; - vechime 5 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice, 
pentru ocuparea funcţiilor publice de condu-
cere de: șef birou, precum și a funcţiilor 
publice specifice asimilate acestora; - studii de 
masterat sau postuniversitare în domeniul 
administraţiei publice, management ori în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie sa conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 din HG. nr. 
611/2008 și vor fi depuse în termen de 20 de 
zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Direcţiei 
Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 
din str. Nitu Vasile nr.50-54, sector 4, Bucu-
rești. Detalii privind bibliografia de concurs 

sunt disponibile accesând pagina oficială 
e-mail: office@dgitl4.ro. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul de telefon 021 40 
50 804.

l Comuna Dorna Candrenilor, cu sediul în 
localitatea Dorna Candrenilor, strada Princi-
pală, nr.85, judeţul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de consilier I, compartiment Derulare 
și Implementare Proiecte, conform HG 
nr.286/23.03.2011, număr posturi: 1. 
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei 
Comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, 
astfel: -Proba scrisă în data de 28.11.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 3.12.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -nivelul studiilor: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim trei 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 Primăriei Comunei 
Dorna Candrenilor, judeţul Suceava. Persoană 
de contact: Candrea Irina Speranța- secretar 
comună, telefon/fax: 0230.575.005, e-mail: 
primariadc@yahoo.com.

l Școala Gimnazială „Ion Grigoroiu” Lelești, 
cu sediul în localitatea Lelești, judeţul Gorj, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante de: -numele 
funcţiei: îngrijitor (femeie de serviciu); -număr 
posturi:  1 (unu) post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba practică în data de 21.11.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
21.11.2018, ora 13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii medii (12 clase); 
-vechime: fără vechime; -domiciliul în comuna 
Lelești (sat Lelești/sat Frătești). Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Școlii Gimnaziale „Ion Grigoroiu” 
Lelești. Relaţii suplimentare la sediul Școlii 
Gimnaziale „Ion Grigoroiu” Lelești, persoană 
de contact: prof.Sichitiu Aura Maria, telefon: 
0253.278.415/0766.469.307, fax: 0253.278.415, 
e-mail: scoala_lelesti@yahoo.com.

l Spitalul Municipal Fălticeni, judeţul 
Suceava, organizează concurs în conformitate 
cu prevederile HGR 286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, la sediul unităţii din 
strada Ion Creangă, numărul 1, Fălticeni, 
pentru ocuparea funcţiilor contractuale de 
conducere vacante de: -șef birou adminis-
trativ; -șef formaţie muncitori. Proba scrisă va 
avea loc în data de 28.11.2018, ora 13.00. Data 
și ora interviului vor fi anunţate după proba 
scrisă. Dosarele de concurs se depun la Servi-
ciul RUNOS până pe data 20.11.2018, 

inclusiv, ora 15.00. Condiţii specifice de parti-
cipare pentru șef birou administrativ: 
-diplomă de licenţă în specialitatea biroului; -2 
ani vechime. Condiţii specifice de participare 
pentru șef formaţie muncitori: -diplomă de 
licenţă a învăţământului tehnic și 2 ani 
vechime sau diplomă de absolvire a învăţă-
mântului superior de scurtă durată în speciali-
tate și vechime 3 ani. Anunţul de concurs, 
bibliografia, tematica de concurs se află afișate 
la avizierul unităţii și pe site-ul unităţii. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon numărul: 
0752.126.627/0752.126.626.

l Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu”, cu 
sediul în localitatea Târnăveni, str.Dr.Victor 
Babeș, nr.2, judeţul Mureș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale temporar vacante de: -2 posturi de asis-
tenți medicali generaliști la Compartiment 
Primire Urgențe; -1 post de asistent medical 
generalist la secția Medicină Internă Cronici; 
-1 post de asistent medical generalist la secția 
Psihiatrie III cronici de lungă durată; -1 post 
de asistent medical generalist la secția Obste-
trică-Ginecologie -sală de nașteri; -1 post de 
asistent medical generalist la secția Obstetri-
că-Ginecologie -sală de operații; -infirmier, 1 
post, la Obstetrică-Ginecologie, conform HG 
nr.286/23.03.2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, și ale Regulamentului de 
ocupare a posturilor vacante sau temporar 
vacante corespunzător funcțiilor contractuale 
și a criteriilor de promovare în grade și trepte 
profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din cadrul instituțiilor publice ce 
funcționează sub autoritatea Consiliului Jude-
țean Mureș aprobat prin Dispoziția Președin-
te lu i  Cons i l iu lu i  Județean  Mureș 
nr.269/01.09.2015. Concursul se va desfășura 
astfel: -Selecția dosarelor de înscriere în peri-
oada 14.11.2018-15.11.2018, până la ora 15.00; 
-Proba scrisă în data de 21.11.2018, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 27.11.2018, ora 
10.00; -Interviul în data de 04.12.2018, ora 
10.00. Condiţii speciale de participare la 
concurs pentru posturile de asistent medical 
generalist: studii postliceale/studii superioare 
de scurtă durată/superioare. Nu este necesară 
vechime. Condiţii speciale de participare la 
concurs pentru postul de infirmier: nivelul 
studiilor- 12 clase și curs de infirmier. Nu este 
necesară vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în perioada: 
07.11.2018-13.11.2018, la sediul Spitalului 
Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnă-
veni. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului 
Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnă-
veni, telefon: 0265.446.161, interior: 150, fax: 
0265.446.156.

l creart -Centrul de Creaţie, Artă și Tradiţie 
al Municipiului București, cu sediul în Bucu-
rești, Str.Piaţa Lahovari, nr.7, sector 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: Compartiment Audit 
Public Intern: Auditor (S) IA- 2 posturi; Servi-
ciul cercetare, documentare și valorificarea 
tradiției: Consilier (S) IA- 2 posturi; Compar-
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timent secretariat, relații publice: Inspector de 
specialitate (S) IA- 1 post, conform HG 
nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor 
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 organi-
zatoare; -copia actului de identitate 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 specializări, 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 speci-
alitatea studiilor; -cazierul judiciar; -adeve-
rinţă 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 
Ministerul Sănătăţii; -curriculum vitae. 
Copiile de pe certificatele prevăzute mai sus se 
prezintă însoţite de documentele 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 
candidații trebuie să îndeplinească următoa-
rele 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 corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberate de medicul 
de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 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 săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra statului 
ori contra autorității, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
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 auditor (S) IA din 
cadrul Compartimentului Audit Public 
Intern, concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 28.11.2018, ora 9.30; 
-Proba interviu în data de 05.12.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: -studii superioare absolvite 
cu diplomă de licenţă cu specializare în dome-
niul economic; -perfecţionări, specializări: 
cursuri de perfecţionare în tehnici de auditare 
a instituţiilor publice, audit public, contabili-
tate financiară, audit financiar; -vechimea în 
muncă: minim 20 ani; -cunoștinţe de operare /
programe pe calculator: Microsoft Office 
-nivel avansat, inclusiv programe de speciali-
tate. 2. Pentru consilier (S) IA din cadrul 
Serviciului cercetare, documentare și valorifi-
carea tradiției, concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 28.11.2018, ora 
12.00; -Proba interviu în data de 05.12.2018, 
ora 13.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă  de licenţă sau 
echivalentă; -cunoștinţe de operare/programe 
pe calculator: Microsoft Office -nivel avansat, 
inclusiv programe de specialitate; -cunoaș-
terea unei limbi străine de circulație internați-
onală,  nivel  mediu;  -experiență în 

administrație publică minim 1 an. 3.Pentru 
inspector de specialitate (S) IA din cadrul 
Compartimentului secretariat, relații publice, 
concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 28.11.2018, ora 12.00; -Proba 
interviu în data de 05.12.2018, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: -studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -vechime în muncă minim 15 
ani; -cunoștinţe de operare/programe pe 
calculator: Microsoft Office -nivel avansat, 
inclusiv programe de specialitate; -cunoaș-
terea unei limbi străine de circulație internați-
onală. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul creart, 
din Str.Piaţa Lahovari, nr.7, sector 1, Compar-
timentul Resurse Umane. Relaţii suplimen-
tare la sediul din Str.Piaţa Lahovari, nr.7, 
sector 1, Compartimentul Resurse Umane, 
persoană de contact: Iordache Florentina, 
telefon: 0728.728.659.

l Primăria municipiului Râmnicu Sărat 
organizeaza concurs de recrutare pentru 
ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacantă 
de consilier clasa I, grad profesional superior 
în cadrul Compartimentului Monitorizare a 
Implementării Proiectelor Educaţionale - 
Biroul Monitorizare și Îndrumare a Unităţilor 
de Învăţământ și Inteprinderilor Publice - 
Aparatul de Specialitate al Primarului muni-
cipiului Râmnicu Sărat. Concursul va avea 
loc la sediul Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat în data de 10.12.2018, 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 universitare de licenţă absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în știinte economice; - minimum 7 
ani vechime în specialitatea studiilor. Aceste 
condiţii de participare la concurs se vor afișa 
la sediul Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat, precum și pe site-ul Primăriei munici-
piului Râmnicu Sărat www.primariermsarat.
ro. Dosarele de înscriere la concurs se depun 
în perioada 06.11.2018 - 26.11. 2018. Coordo-
nate 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 CITAŢII
Manolache Mihai este chemat in data de 
12.11.2018, ora 08.30, C39M, sala 5, in dosar 
14112/245/2018, la Judecatoria Iasi in calitate 
de parat, obiect dosar divort cu minori.

l Reclamanţii Gheorghe Eugen și Gheorghe 
Vasilica-Izabela, chemăm pârâtul Formica 
Vincenzo, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Fetești, str. Călărași, nr. 561, jud. Ialomiţa, la 
Judecătoria Fetești, la data de 14.11.2018, ora 
9, pentru dosar 2880/229/2017 - având ca 
obiect suplinire consimţământ - radiere 
ipotecă.

l Se citează pârâtul Hriscu Paul Sandu cu 
ultimul domiciliu în Mun. Petrosani, Strada 
Gociu Nicușor, bl.23 A, ap.36, jud. Hunedoara 
la Judecătoria Petroșani, sala 27, ora 8:30, în 
dosarul civil 4658/278/2018  la data de 
05.12.2018  în proces cu reclamanta Hriscu 
Iuliana Vasilica având ca obiect: divorţ.

l Se citează Paka Solutions SRL, din 

Șelimbăr, str. Theodor Aman nr. 5 jud. Sibiu, 
CUI RO 30287342, în data de 03.12.2018, ora 
09.00, camera sala A, complet C1 civil 
urgențe, la Judecătoria Sibiu în calitatea de 
debitor, în dosarul 4620/306/2018, având ca 
obiect ordonață de plată introdusă de Elcor 
Paper SRL.

l Numitul Fulga Costel, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Via Monte Cavo 1, Rocca di Papa, 
Provincia di Roma, Italia, este citat la Judecă-
toria Răcari (cu sediul în Str.Ana Ipătescu, 
nr.88, Răcari, Jud.Dâmbovița) în data de 
20.11.2018, ora 9.00, Sala 2, Complet 
C2-Civil, în calitate de pârât în dosarul civil 
nr.602/284/2018, în procesul de divorț cu 
reclamanta Fulga Mihaela.

l SOMAŢIE. Prin cererea înregistrată pe 
rolul Judecătoriei Zărnești  sub nr. 
1268/338/2018, posesorii Gârbacea Mihai și 
Gârbacea Doina, domiciliaţi în Brașov, B-dul 
Victoriei nr. 10, bl. 43, sc. D, ap.1, jud. Brașov, 
au invocat dobândirea prin uzucapiune a 
dreptului de proprietate asupra imobilului 
înscris în CF 100497 (CF vechi 410) a loc. 
Moieciu de Sus, top. 7922/1. Toţi cei interesaţi 
sunt somaţi să formuleze opoziţie, cu preci-
zarea că, în caz contrar , se va trece la jude-
carea cererii în termen de o lună de la 
emiterea celei din urmă publicaţii . Prezenta 
somaţie se afișează la sediul Judecătoriei 
Zărnești, precum și la sediul Primăriei 
comunei Moieciu.

l Niţu Costin George, intimat-pârât în 
dosarul 3461/215/2016, al Tribunalului Dolj, 
este citat pentru data de 19.11.2018, la C7A, 
ora 9.00, în această cauză, având ca obiect 
partaj succesoral apel.

l Reclamanta SC Victor’s Euromania SRL, 
facem publică citaţia emisă pe seama SC Tera 
Van 2006 SRL, prin care sunteţi chemat în 
instanţă, în calitate de intimată, în proces cu 
SC Victor’s Euromania SRL, în cadrul dosa-
rului nr.12321/271/2017, pentru data de 
27.11.18, la Tribunalul Bihor, Secţia a II-a 
Civilă, camera 60, ora 09.00.

l Numitul Ilie Dănut, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în București, Strada Radu Vodă nr. 
20, sector 4, este citat în dosarul nr. 
28722/4/2017 al Judecătoriei Sector 4, având 
ca obiect cerere valoare redusă, în calitate de 
pârât, pentru data de 19 noiembrie 2018, ora 
9.00, în camera 312, complet c29- civil și 
executări.

l Se citează la sediul Biroului Individual 
Notarial Ene Frosina, din municipiul Tulcea, 
str. Păcii, nr. 7, bl. P21, sc. C, ap. 28, judeţul 
Tulcea, la data de 19 noiembrie 2018, ora 
11:30, persoanele cu vocaţie succesorală legală 
sau testamentară, la succesiunea defunctei 
Drăgan Nastasia, decedată la data de 
29.06.2018, cu ultimul domiciliu în localitatea 
Agighiol, judeţul Tulcea, în dosar succesoral 
nr. 108/2018, în vederea dezbaterii succesiunii.

l Se citează numiții Burduhos Nicolae lui 
Ștefan, Burduhos Saveta și Burduhos Leon în 
calitate de pârâți în dosar nr. 3012/265/2014 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu Burduhos 
Elena și Burduhos Dumitru, având ca obiect 
acțiune în constatare , cu termen la 11.12.2018

l Se citează numiții Dragota Leon, Dragota 
Ana s.l. Vararean Ioan, Dragota Luciana s.l. 
Bigiu Emil, Dragota Maria sl.l. Perseca Ioan, 
Dragota Ioana cas. Seretan, Dragota Valeria, 
Docia Dragota lui Vasile, Fodorca Stefan, 
Fodorca George, Leon Dragota cas. cu Verona 
Zagrean și Dragota Ilie, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 1071/265/2018 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Dragotă Ion, având ca 
obiect succesiune, uzucapiune s.a., cu termen 
la 11.12.2018

l Se citează numiții Pop Maria, Ianca Pop s.l. 
Ioan Dumitras, Catalina Marcus s.l. Ioan 
Gabor, Catalina Gabor, Șteopoaie Alexandru 
lui Ioan, Șteopoaie Flore lui Ioan și Șteopoaie 

Leon lui Ioan, în calitate de pârâți în dosarul 
nr. 1703/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, în 
proces cu Șteopoaie Alexandru Marian, având 
ca obiect succesiune s.a., cu termen la 
11.12.2018

l Se citează pârâții Jugan Login, Jugan 
Nicolae și Leuca Gheorghe în dosar nr. 
698/265/2011 al Judecătoriei Năsăud  în 
proces cu Covaci Floarea având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, partaj pentru 
termenul din 04.12.2018

l Se citează numiții Ohler George, Weber 
Sofia, Ohler Cătălina, Ohler Mihai, Ohler 
Maria, Unciu Gavrilă, Onciu Gavrilă, Onciu 
Gavrilă și soția Onciu Saveta, Crautner Ianoș, 
Krauss George, Krauss Ioan, Bachner Mihail, 
Bachner Sofia și soția lui Krauss Matei, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 2079/265/2017 
al Judecătoriei Năsăud, în proces cu Niculai 
Maxim ș.a., având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, ș.a., cu termen la 13.12.2018

l Se citează numiții Szilagyi Mariuca, 
Gavrilut Maria, Szilagyi Alexandru, Szilagyi 
Virgil, Szilagyi Saveta, Szilagyi Stelian Marcel, 
Szilagyi Cristian Iuliu, Galatean George, 
Galatan Raveca, Galatan Maria, Galatan 
Valeriu, Galatan Saveta, Pop Rafila, Ilovan 
Alexandru, Ilovan Maria cas. Daraban, Ilovan 
Raveca casat. Granciu, llovan Victoria cas. 
Nasaudean, Ilovan Ioan, Ilovan Rafila cas. 
Mititean, Ilovan Macavei, Ilovan Firoana, 
Ilovan Leon lui Gavrila, Suia Raveca sotia lui 
Marginean Agosto, Suia Maria sotia lui Ilovan 
Macovei, Jigmond Victoria, Sermesan Anas-
tasia, Sermesan Floarea, Moldovan Dumitru, 
Scridon Ida, Scridon Ileana, Scridon Maria 
sotia dr. Tanco Teofil, Payer Ferencz, Payer 
Otto,Payer Margit, Ulrich Catalina sotia lui 
Vadkerty luliu, Lidia Sotropa cas. cu Suteu 
Vasile, Scurtu Maria, Lazarut Maria sotia lui 
Chitul Dumitru, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 458/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Todoran Florentina, 
având ca obiect succesiune, ș.a., cu termen la 
13.12.2018

l Se citează numitul Mireșan Doru Pompei 
Simion, în calitate de pârât în dosarul nr. 
710/265/2010 al Tribunalului Bistrița-Năsăud, 
în proces cu Hărăpașcu Lenuța și Deac 
Alexandru, având ca obiect succesiune-recurs, 
cu termen la 05.12.2018.

l Extras sentinta civila nr. 1723/2018 din 
dosarul 2382/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud: Admite acţiunea civilă, astfel cum a 
fost precizată, formulată de către reclamantul 
JDD în contradictoriu cu paraţii JI si JA, HS, 
HD, HG, HA, HA, NA s.NN, NM, ND, Nl, 
NI, NA, NM, ND, Nl, HA, HV, RA, NM, ND, 
HD, HI, HA, HI si NV, BA si BO citaţi prin 
publicitate si curator special și în consecinţă: 
Constată ca paraţii JI si JA au dobândit 
dreptul de proprietate, prin uzucapiune, în 
modalitatea joncţiunii posesiilor, (...), Constată 
validitatea antecontractului de vânzare-cum-
părare încheiat (...) Obligă paraţii JI si JA să 
transmită reclamanţilor act apt de întabulare, 
în caz contrar prezenta hotărâre ţine loc de act 
autentic de transmitere a proprietăţii; Dispune 
înscrierea în CF a dreptului de proprietate 
asupra imobilelor de mai sus, pe numele recla-
manţilor (...). Ia act de cererea de renunţare la 
judecată faţă de pârâta CIM, prin Primar. 
Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel 
în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul 
se depune la Judecătoria Năsăud, sub sancţi-
unea nulităţii. Pronunţată azi, 27 iunie 2018, 
prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin 
mijlocirea grefei instanţei

DIVERSE
l S.C. Recycle International SRL cu sediul în 
Oraș Bragadiru, Șoseaua Alexandriei nr. 229, 
Jud. Ilfov înregistrată la O.N.R.C. - 
O.R.C.T.If., având C.U.I. nr. 22389937 infor-
meaza pe cei interesați faptul că s-a depus 
solicitarea pentru obținerea Autorizației de 
mediu pentru activitățile de colectare ale 

deșeurilor nepericuloase desfășurate în 
punctul de lucru din Oras Chitila, Str. 
Macului, nr. 27, jud. Ilfov. Informații supli-
mentare se pot solicita la sediul Agenției 
Pentru Protecția Mediului Bucuresti din Aleea 
Lacul Morii, Nr.1, Sector 6, Bucuresti, Cod 
Postal 060841, de luni până vineri între orele 
09:00-12:00. Propuneri sau contestații se pot 
depune la sediul A.P.M. Bucuresti în termen 
de 10 zile de la data publicării prezentului 
anunț. 

l Administratorul judiciar al SC Merlin 
Miraj SRL, cu sediul în Ploiești, str. Ghe. Gr. 
Cantacuzino, nr. 228A, bl. 129D, sc. A, et. P, 
ap. 3, Prahova, J29/1469/2009, CUI 26081858, 
notifică debitoarea, creditorii și ORC Prahova 
că în dos. nr. 3183/105/2018, aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova s-a dispus deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei împotriva 
SC Merlin Miraj SRL, stabilindu-se: - termen 
limită de depunere a cererilor de admitere a 
creanţelor la data de 17.12.2018; - termenul 
limită de depunere de către creditori a opoziţi-
ilor la 10 zile de la primirea notificării și 
termenul limită de soluţionare la 10 zile după 
formularea acestora; - termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar este 
07.01.2019; - termenul limită pentru definiti-
varea tabelului creanţelor la 01.02.2019. Rel. 
Administrator judiciar Carduelis Consulting 
IPURL, Ploiești, str. Cerceluș, nr. 33, jud. 
Prahova. Tel. 0722.634.777.

l SC Unit Logistics Services SRL, având 
sediul în Șoseaua de Centură, nr.4, parter, sat 
Olteni, comuna Clinceni, jud.Ilfov, titular al 
planului/programului „Iniţiere plan urbanistic 
zonal (PUZ) pentru construire hală depozita-
re-servicii logistice, platforme betonate, 
împrejmuire teren, utilităţi”, din com.Clin-
ceni, sat Olteni, tarla 9, nr.cad 51796, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de obţinere a avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat și declanșarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a planului/progra-
mului poate fi consultată la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov, din Aleea 
Lacul Morii, nr.1, sector 6, de luni până joi, 
între orele 9.00-11.00. Observaţii/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul APM Ilfov 
( t e l . 021 .430 .15 .23 ,  021 .430 .14 .02 , 
0746.248.440) în termen de 18 zile de la data 
publicării anunţului.

l Anunț. Direcţia  Generală De Asistenţă 
Socială Și Protecţia Copilului Buzău, în 
temeiul H.G.nr.286/23.03.2011 Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 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, cu modifi-
cările și completările ulterioare, organizează 
concurs pentru  ocuparea  următoarelor 
posturi (funcţie contractuală): 1 post infir-
mieră la Căminul pentru persoane vârstnice 
«Alecu Bagat» Rm.Sărat, astfel: Dată limită 
depunere dosare, în data de 20.11.2018; 
Selecţie dosare,  în data de 22.11.2018, ora 10;  
Proba practică,  în data de 29.11.2018, ora 10;  
Interviu, în data de 06.11.2018, ora 10; 
Condiții: școală generală/școală profesională/
liceu; certificat de absolvire a cursului de 
infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R 
sau certificat de absolvire a cursului de infir-
miere organizat de furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei 
Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătă-
ţii-Direcţia generală resurse umane și certifi-
care; vechime în specialitate: minim 1 an; 
Persoană de contact:  Nuțu Veroni-
ca-tel.0238/711051. Dosarele vor fi depuse 
până la data de  20.11.2018, ora 16,30.  Toate 
probele se desfașoară la sediul instituţiei din 
mun.Buzău, strada Bistriţei nr.41,  jud.Buzău.

l Anunț. Direcţia Generală De Asistenţă 
Socială Și Protecţia Copilului Buzău, în 
temeiul H.G.nr.286/23.03.2011 Regulamentu-
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lui-cadru privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, organizează 
concurs pentru  ocuparea  următoarelor 
posturi (funcţie contractuală): 1 post asistent 
social debutant la Serviciul pentru îngrijiri de 
tip rezidențial pentru copil,  astfel: Dată limită 
depunere dosare, în data de 20.11.2018; 
Selecţie dosare,  în data de 22.11.2018, ora 10; 
Proba scrisă,  în data de 29.11.2018, ora 10; 
Interviu, în data de 06.12.2018, ora 10; 
Condiții: studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul de licență Asis-
tență socială; atestat de liberă practică sau 
aviz de exercitare a profesiei de asistent social 
debutant eliberate, în condițiile legii, de Cole-
giul Național al Asistenților Sociali din 
România; Persoană de contact: Drăgostin 
Luminița-tel.0238/711051. Dosarele vor fi 
depuse până la data de  20.11.2018, ora 16,30. 
Toate probele se desfaşoară la sediul instituţiei 
din  mun.Buzău, strada Bistriţei nr.41,  jud.
Buzău.

SOMAŢII
l Emisa in temeiul art. 130 din Decretul Lege 
nr. 115/1938, astfel cum s-a dispus prin inche-
ierea sedintei din data de 31.10.2018, privind 
cererea inregistrata sub dosar  nr. 
2031/246/2018 al Judecatoriei Ineu, formulate 
de reclamantul Cristea Cristian Doru, domici-
liat in comuna Bocsig nr. 748, judetul Arad 
prin care solicita sa se constate ca a dobandit 
dreptul de proprietate pe titlu de uzucapiune 
asupra imobilului identificat in CF nr. 305614 
Bocsig, CF vechi 2414, nr. top 1148/18 compus 
din intravilan in suprafata de 1439 mp, pe 
care exista casa cu nr. adm 748, imobil asupra 
figureaza ca si proprietar intabulat sub B.1 
Crasta Nicolae, decedat la data de 26.01.1990. 
reclamantul a posedat imobilul de mai sus in 
mod pasnic, public, continuu si sub nume de 
proprietar, fara ca alte persoane sa faca acte 
de deposedare sau tulburare de peste 25 de 
ani.

l Emisa in temeiul art. 130 din Decretul-lege 
nr. 115/1938, astfel cum s-a dispus prin inche-
ierea sedintei din data de 31.10.2018, privind 
cererea inregistrata sub dosar  nr. 
2000/246/2018 al Judecatoriei Ineu, formulate 
de reclamantii Tomuta Todor si Tomuta 
Lenuta, ambii cu domiciliu in comuna 
Tirnova, sat Dud, nr. 335, judetul Arad, prin 
care solicita sa se constate ca au dobandit 
dreptul de proprietatein cota de 1/1 parti, in 
devalmasie, respective in comunitate legala de 
bunuri asupra cotei de 1/1 parti din imobilul 
teren intravilan inscris in CF nr. 306772 
Tarnova, CF vechi 1236 Dud, nr. top. 
376-377.1048/b-2.1/a-1-83, teren intravilan, 
categoria curti constructii in suprafata de 
1454 mp de sub A1, prin uzucapiune de 20 de 
ani de la moartea proprietarului tabular, 
defunctul Bucsa Teodor, acelasi cu Basca 
Teodor. Reclamantii sustin ca au posedat 
imobilul de mai sus in mod pasnic, public, 
continuu si sub nume de proprietar, fara ca 
alte persoane sa faca acte de deposedare sau 
tulburare pe intreaga perioada de peste 20 de 
ani.

LICITAŢII
l Bej Bran Cristian anunţă că în 
04.12.2018 ora 9:30 va avea loc la sediul 
biroului notarial Calea 13 Septembrie nr. 231A 
et. 1, ap. 1, vânzarea prin licitaţie publică a 
imobilului din Comuna Ştefăneştii de Jos 
format din teren intravilan 22336 mp.

l Par Rom SRL-in faliment prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL scoate la vânzare 
prin licitaţie publică incepand cu data de 

09.11.2018, ora 12.00 teren extravilan-4.350 
mp situat in Costinesti, parcela A314/18/2/2, 
nr. Cadastral 395, CF 830, jud. Constanta = 
47.850 lei si teren extravilan - 17.920 mp situat 
in Costinesti, parcela A314/19/1, nr. Cadastral 
1024, CF 11260, jud. Constanta = 183.700 lei. 
Preturile reprezinta valoarea de evaluare 
redusa cu 50% si nu contin TVA. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. In cazul neadjude-
cării vânzarile vor fi reluate în zilele de 
16.11.2018, 23.11.2018, 30.11.2018, respectiv 
07.12.2018 la aceleasi ore la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.

l Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței 
De Muncă (ANOFM), cu sediul în municipiul 
Bucureşti, str. Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, 
Bucureşti, telefon 021/3039843, cod fiscal 
11370190, doreşte să valorifice prin vanzare 
bunuri, reprezentând echipamente IT nefunc-
ționale cu durată normală de funcționare 
mult depăşită, cu uzura fizică ridicată şi 
depreciere funcțională şi economică mare. 
Licitația de vanzare a bunurilor va avea loc în 
data de 20.11.2018, ora 10:00 la sediul Agen-
ției Naționale pentru Ocuparea Forței de 
Muncă. În cazul în care bunurile nu au fost 
adjudecate la prima şedință, licitația se va 
relua în data de 26.11.2018, ora 10:00, 
respectiv 03.12.2018, ora 10:00. Bunurile care 
fac obiectul prezentei vânzări prin licitație pot 
fi văzute la sediul ANOFM, din str. Avalanşei, 
nr. 20-22, sector 4, Bucureşti. Listele conți-
nând bunurile propuse pentru valorificare 
prin vanzare la licitație, precum şi prețurile de 
pornire a licitației pot fi vizionate pe site-ul 
anofm www.anofm.ro/informatii/informa-
tii-publice. Informații privind bunurile 
vândute prin licitație publică cu strigare pot fi 
obținute la numărul de telefon 021.303.98.43 
sau la adresa de email catalin.dragan@anofm.
ro. La licitația de vânzare a bunurilor mențio-
nate mai sus, societățile comerciale  şi persoa-
nele fizice interesate de bunurile pe care 
ANOFM doreşte să le valorifice nedezmem-
brate sau nedemolate vor prezenta următoa-
rele documente: a) chitanța de achitare a cotei 
de cheltuieli de participare la licitaţie, elibe-
rată de casieria instituției publice; b) copie de 
pe certificatul de înmatriculare la Registrul 
comerţului şi codul fiscal, pentru persoanele 
juridice române, sau actul de identitate pentru 
persoanele fizice. Societățile comerciale şi 
persoanele fizice interesate vor achita la 
caseria ANOFM, din str. Avalansei, nr. 20-22, 
cota de cheltuieli de participare în valoare de 
50 lei.

l 1.Informatii generale privind concedentul, 
in special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numarul de telefon, telefax si/sau adresa de 
e-mail a peroanei de contact. Consiliul Local 
al Mun. Dragasani, CF 2573829, strada Piata 
Pandurilor nr. 1, tel/fax 0250-811.990, adresa 
de e-mail primaria.dragasani@yahoo.com, 
mbleotu@yahoo.com. 2. Informatii generale 
privind obiectul concesionat, in special descri-
erea si identificarea bunului care urmeaza sa 
fie concesionat; concesionarea unui teren 
apartinand domeniului public al mun. Draga-
sani cu destinatia; amenajare spatiu commer-
cial in suprafata de 5mp, situat in municipiul 
Dragasani, Str. T. Vladimirescu, Bloc A1 
parter. 3. Informatii privind documentatia de 
atribuire. 3.1. Modalitatea sau modalitatile 
prin care persoanele interesate pot intra in 
posesia unui exemplar al documentatiei de 
atribuire. Caietul de sarcini, regulamentul de 
desfasurare a licitatiei precum si contractual 
de inchiriere cadru se pot ridica de la Directia 
Serviciilor Publice a Primariei Mun. Draga-
sani in urma achitarii la casieria Primariei 
Dragasani a contravalorii Caietului de 
Sarcini. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/
compartimentului din cadrul locatorului, de la 
care se poate obtine un exemplar din docu-
mentatia de atribuire. Documentatia de atri-
buire se poate obtine de la Directia Serviciilor 

Publice din cadrul Primariei Mun. Dragasani 
din str. Piata Pandurilor nr. 1. 3.3. Costul si 
conditiile de plata pentru obtinerea acestui 
exemplar, unde este cazul. Pretul caietului de 
sarcini este de 54 de lei si se poate achita cu 
numerar la casieria Primariei Mun. Draga-
sani. 3.4. data limita pentru solicitarea clarifi-
carilor 27 noiembrie 2018, orele 10:30. 4. 
Informatii privind ofertele. 4.1 Data limita de 
depunere a ofertelor: 27 noiembrie 2018, orele 
15:30. 4.2. Adresa la care trebuiesc depuse la 
Registratura Primariei Mun. Dragasani din 
str. Piata Pandurilor nr. 1. 4.3 Numarul de 
exemplare in care trebuie depusa oferta. 
Oferta se va depune intr-un singur exemplar. 
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta 
publica de deschidere a ofertelor este: 28 
noiembrie 2018, orele 10:30 in Sala de Sedinte 
a Consilului Local al Mun. Dragasani din str. 
Piata Pandurilor nr. 1. 

l 1.Informatii generale privind concedentul, 
in special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numarul de telefon, telefax si/sau adresa de 
e-mail a peroanei de contact. Consiliul Local 
al Mun. Dragasani, CF 2573829, strada Piata 
Pandurilor nr. 1, tel/fax 0250-811.990, adresa 
de e-mail primaria.dragasani@yahoo.com, 
mbleotu@yahoo.com. 2. Informatii generale 
privind obiectul concesionat, in special descri-
erea si identificarea bunului care urmeaza sa 
fie concesionat. Concesionarea unui teren 
apartinand domeniului public al mun. Draga-
sani cu destinatia; amenajare spatiu comercial 
in suprafata de 48,91 mp, situat in municipiul 
Dragasani, Str. T. Vladimirescu, in partea de 
sud a blocului T3 parter. 3. Informatii privind 
documentatia de atribuire. 3.1. Modalitatea 
sau modalitatile prin care persoanele intere-
sate pot intra in posesia unui exemplar al 
documentatiei de atribuire. Caietul de sarcini, 
regulamentul de desfasurare a licitatiei 
precum si contractual de inchiriere cadru se 
pot ridica de la Directia Serviciilor Publice a 
Primariei Mun. Dragasani in urma achitarii la 
casieria Primariei Dragasani a contravalorii 
Caietului de Sarcini. 3.2. Denumirea si adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul loca-
torului, de la care se poate obtine un exemplar 
din documentatia de atribuire. Documentatia 
de atribuire se poate obtine de la Directia 
Serviciilor Publice din cadrul Primariei Mun. 
Dragasani din str. Piata Pandurilor nr. 1. 3.3. 
Costul si conditiile de plata pentru obtinerea 
acestui exemplar, unde este cazul. Pretul caie-
tului de sarcini este de 54 de lei si se poate 
achita cu numerar la casieria Primariei Mun. 
Dragasani. 3.4. Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor 27 noiembrie 2018, orele 10:30. 4. 
Informatii privind ofertele. 4.1. Data limita de 
depunere a ofertelor: 27 noiembrie 2018, orele 
15:30. 4.2. Adresa la care trebuiesc depuse la 
Registratura Primariei Mun. Dragasani din 
str. Piata Pandurilor nr. 1. 4.3 Numarul de 
exemplare in care trebuie depusa oferta. 
Oferta se va depune intr-un singur exemplar. 
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta 
publica de deschidere a ofertelor este: 28 
noiembrie 2018, orele 10:00 in Sala de Sedinte 
a Consilului Local al Mun. Dragasani din str. 
Piata Pandurilor nr. 1. 

l 1.Informatii generale privind concedentul, 
in special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numarul de telefon, telefax si/sau adresa de 
e-mail a peroanei de contact. Consiliul Local 
al Mun. Dragasani, CF 2573829, strada Piata 
Pandurilor nr. 1, tel/fax 0250-811.990, adresa 
de e-mail primaria.dragasani@yahoo.com, 
mbleotu@yahoo.com. 2. Informatii generale 
privind obiectul concesionat, in special descri-
erea si identificarea bunului care urmeaza sa 
fie concesionat. Concesionarea unui teren 
apartinand domeniului public al mun. Draga-
sani cu destinatia; amenajare spatiu comercial 
in suprafata de 29 mp, situat in municipiul 
Dragasani, Str. Dr. Dumitru Bagdazar nr. 2A 
(in incinta Spitalului Municipal). 3. Informatii 
privind documentatia de atribuire. 3.1. Moda-
litatea sau modalitatile prin care persoanele 
interesate pot intra in posesia unui exemplar 
al documentatiei de atribuire. Caietul de 
sarcini, regulamentul de desfasurare a licita-

tiei precum si contractual de inchiriere cadru 
se pot ridica de la Directia Serviciilor Publice 
a Primariei Mun. Dragasani in urma achitarii 
la casieria Primariei Dragasani a contravalorii 
Caietului de Sarcini. 3.2. Denumirea si adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul loca-
torului, de la care se poate obtine un exemplar 
din documentatia de atribuire. Documentatia 
de atribuire se poate obtine de la Directia 
Serviciilor Publice din cadrul Primariei Mun. 
Dragasani din str. Piata Pandurilor nr. 1. 3.3. 
Costul si conditiile de plata pentru obtinerea 
acestui exemplar, unde este cazul. Pretul caie-
tului de sarcini este de 54 de lei si se poate 
achita cu numerar la casieria Primariei Mun. 
Dragasani. 3.4. Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor 27 noiembrie 2018, orele 10:30. 4. 
Informatii privind ofertele. 4.1. Data limita de 
depunere a ofertelor: 27 noiembrie 2018, orele 
15:30. 4.2. Adresa la care trebuiesc depuse la 
Registratura Primariei Mun. Dragasani din 
str. Piata Pandurilor nr. 1. 4.3 Numarul de 
exemplare in care trebuie depusa oferta. 
Oferta se va depune intr-un singur exemplar. 
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta 
publica de deschidere a ofertelor este: 28 
noiembrie 2018, orele 11:00 in Sala de Sedinte 
a Consilului Local al Mun. Dragasani din str. 
Piata Pandurilor nr. 1. 

l 1.Informatii generale privind concedentul, 
in special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numarul de telefon, telefax si/sau adresa de 
e-mail a peroanei de contact. Consiliul Local 
al Mun. Dragasani, CF 2573829, strada Piata 
Pandurilor nr. 1, tel/fax 0250-811.990, adresa 
de e-mail primaria.dragasani@yahoo.com, 
mbleotu@yahoo.com. 2. Informatii generale 
privind obiectul concesionat, in special descri-
erea si identificarea bunului care urmeaza sa 
fie concesionat. Concesionarea unui teren 
apartinand domeniului public al mun. Draga-
sani cu destinatia; amenajare cale de acces in 
suprafata de 2,75 mp, situat in municipiul 
Dragasani, Str. T. Vladimirescu, partea de 
apus a blocului R2 scara D). 3. Informatii 
privind documentatia de atribuire. 3.1. Moda-
litatea sau modalitatile prin care persoanele 
interesate pot intra in posesia unui exemplar 
al documentatiei de atribuire. Caietul de 
sarcini, regulamentul de desfasurare a licita-
tiei precum si contractual de inchiriere cadru 
se pot ridica de la Directia Serviciilor Publice 
a Primariei Mun. Dragasani in urma achitarii 
la casieria Primariei Dragasani a contravalorii 
Caietului de Sarcini. 3.2. Denumirea si adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul loca-
torului, de la care se poate obtine un exemplar 
din documentatia de atribuire. Documentatia 
de atribuire se poate obtine de la Directia 
Serviciilor Publice din cadrul Primariei Mun. 
Dragasani din str. Piata Pandurilor nr. 1. 3.3. 
Costul si conditiile de plata pentru obtinerea 
acestui exemplar, unde este cazul. Pretul caie-
tului de sarcini este de 54 de lei si se poate 
achita cu numerar la casieria Primariei Mun. 
Dragasani. 3.4. Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor 27 noiembrie 2018, orele 10:30. 4. 
Informatii privind ofertele. 4.1. Data limita de 
depunere a ofertelor: 27 noiembrie 2018, orele 
15:30. 4.2. Adresa la care trebuiesc depuse la 
Registratura Primariei Mun. Dragasani din 
str. Piata Pandurilor nr. 1. 4.3 Numarul de 
exemplare in care trebuie depusa oferta. 
Oferta se va depune intr-un singur exemplar. 
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta 
publica de deschidere a ofertelor este: 28 
noiembrie 2018, orele 11:30 in Sala de Sedinte 
a Consilului Local al Mun. Dragasani din str. 
Piata Pandurilor nr. 1. 

l S.C. Doroca S.A , prin lichidator judiciar 
C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: A. Imobil situat în Dorohoi, str. 
Brazi, nr.1 amplasat pe teren în concesiune de 
la municipiul Dorohoi, compus din: 1. Resta-
urant Hotel Cabana Brazi cu subsol, parter şi 
etaj cu s.c la sol de 701,10 mp. 2. Magazie cu 
s.c. la sol de 34,30 mp; 3.Magazie si beci cu s.c. 
la sol de 97,20 m.p. Pretul de vanzare fiind de 
1.380.720 lei (309.440Euro ),TVA inclus(80%). 
Persoanele care pretind vreun drept asupra 

bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt cu o zi inainte de ziua 
licitatiei, orele15.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iaşi. Licitaţiile vor avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iaşi, Str.  Vasile Lupu Nr. 43, 
Jud. Iaşi, în data de 16.11.2018 ora 14:00, şi se 
va desfăşura în conformitate cu prevederile 
legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
şi ale regulamentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de  15.03.2016 
si adunarea creditorilor din 04.10.2017. Adju-
decarea se va face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei. Garantia este in 
cuantum de 10 % din valoarea de vanzare. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la: C.I.I. 
Pohrib Ionela la telefoanele: 0232/240.890; 
0742/109899, 0745308671, Fax 0232/240890.

l Debitorul SC Petroconstruct Carpati SRL 
societate în faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Şi Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: Proprietate imobiliară Spațiu comer-
cial (parter şi subsol) situat în str. General 
Petre Popovăț nr. 29-31, sector 6, Bucureşti, 
suprafață utilă parter 256,42 mp, suprafață 
subsol 22,12 mp +teren în cotă indiviză de 1/3 
din suprafață totală de 779 mp, conform 
măsurătorilor cadastrale, aparținând SC 
Petroconstruct Carpați SRL. Prețul de pornire 
al licitației pentru proprietatea imobiliară este 
de 172.099,85 euro. Prețul Caietului de sarcini 
este de 9.000 lei, exclusiv TVA. Prima şedință 
de licitație a fost fixată la data de 12.11.2018, 
ora 14.00. Participarea la licitație este condiți-
onată de: -consemnarea în contul nr. 
RO95CECEB31701RON2243676 deschis La 
Cec Bank SA Sucursala Alexandru Obregia, 
pana la data si ora stabilite pentru sedinta de 
licitatie, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei; -achiziționarea până la 
data şi ora stabilite pentru şedința de licitație 
a Caietului de sarcini ce 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 lichi-
datorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti 
nr. 71, et. 5, sector 1. Toate şedințele de licitații 
se vor desfăşura la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 71, et.5, 
sector 1. Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com.

l Debitorul Ungureanu Instalcom SRL” 
societate în faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Şi Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Proprietate imobiliară, constituită 
din teren având suprafața de 2.452,00mp. şi 
clădire edificată pe acesta în regim parter şi 
etaj, având suprafața construită de 169,18 mp. 
din care suprafață utilă de 135,51 mp., înscris 
în Cartea funciară nr. 6505 Mun. Ploieşti, sub 
nr. cadastral 6621, situat în Mun. Ploieşti, Str. 
Drumul Serii, Nr. 22, Județ Prahova. Prețul de 
pornire al licitației este de 60.518,15 Euro 
exclusiv TVA; 2.Alte mijloace fixe şi obiecte de 
inventar, aparținând SC Ungureanu 
Instalcom SRL a căror valoare de piață este 
de 36.850,40 Lei exclusiv TVA. Prețul caie-
tului de sarcini pentru imobilul aflat în patri-
moniul debitoarei Ungureanu Instalcom SRL 
este de 1.000 Lei exclusiv TVA. -Prețul de 
pornire al licitației pentru proprietatea imobi-
liară, reprezintă 35% din valoarea de piață 
exclusiv TVA prezentată în Raportul de 
evaluare. -Prețul de pornire al licitației pentru 
mijloacele fixe şi obiectele de inventar repre-
zintă 40% din valoarea de piață exclusiv TVA 
prezentată 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 condiționatăde: -consem-
narea în contul nr. RO79 BFER 1400 0000 
8181 RO01 deschis la Banca Comercială 
Feroviara -Sucursala Bucureşti până la orele 
14.00 am din preziua stabilită şedinței de lici-
tație a garanției de 10% din prețul de pornire 
a licitației; -achiziționarea până la aceeaşi 
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dată a Caietelor de sarcini și a Regulamen-
telor de licitație pentru proprietățile imobi-
liare, pentru mijloacele fixe și obiectele de 
inventar, de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Pentru proprietatea imobiliară, 
mijloacele fixe și obiectele de inventar 
prima ședință de licitație a fost fixată în 
data de 12.11.2018, ora 12.00 iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații vor fi în 
data de 26.11.2018; 03.12.2018; 17.12.2018; 
07.01.2019 ora 12.00. Toate ședințele de 
licitații se vor desfășura la sediul ales de 
lichidatorului judiciar din Municipiul 
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 și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. Anunțul 
poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.
ro.

l Direcţia Judeţeană de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al Judeţului 
Călărași, cu sediul în Călărași, Str.1 
Decembrie 1918, nr.1A, bl.A24 (Flora), 
tronson 3, judeţul Călărași, organizează 
licitaţie publică cu strigare, pentru 
vânzarea unui imobil, reprezentând fostul 
spital Gurbănești, aflat în proprietatea 
privată a judeţului Călărași, conform 
Hotărârii Consiliului Judeţean Călărași nr. 
186/20.09.2018, privind aprobarea 
vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a 
unui imobil aflat în domeniul privat al 
judeţului Călărași. Imobilul scos la 
vânzare prin licitaţie publică cu strigare 
este compus din 12 construcţii, cu supra-
faţa construită totală de 1.608,105mp și 
teren în suprafaţă măsurată totală de 
23.380,61mp și 23.352,11mp suprafaţa din 
acte și reprezintă fostul spital Gurbănești. 
Imobilul are numărul cadastral 286, înscris 
în Cartea Funciară nr.20999 a localităţii 
Gurbănești. Preţul de pornire al licitaţiei 
publice cu strigare este de 362.448Lei. 
Pasul de licitare este de 18.122Lei. Dosarul 
de licitaţie poate fi procurat zilnic de la 
sediul Direcţiei Judeţene de Administrare 
a Domeniului Public și Privat al Judeţului 
Călărași, din municipiul Călărași, str.1 
Decembrie 1918, nr.1A, bloc A24 (Flora), 
tronson 3, judeţul Călărași, începând cu 
data de 06.11.2018, ora 9.00, până pe data 
de 09.11.2018, ora 13.00, la preţul de 
300Lei. Garanţia de participare la licitaţie 
este de 7.249Lei. Documentele de partici-
pare la licitaţie sunt cele menţionate în 
Instrucţiunile constituite ca anexă la HCJ 
nr.186/20.09.2018 și vor fi depuse în plicuri 
sigilate la sediul Direcţiei Judeţene de 
Administrare a Domeniului Public și 
Privat al Judeţului Călărași, cu sediul în 
municipiul Călărași, str.1 Decembrie 1918, 
nr.1A, bloc 24 (Flora), tronson 3, judeţul 
Călărași, până pe data de 16.11.2018, ora 
13.00. Deschiderea plicurilor va avea loc la 
sediul Direcţiei Judeţene de Administrare 
a Domeniului Public și Privat al Judeţului 
Călărași în data de 20.11.2018, ora 11.00, 
în prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca 
afișarea listei cu ofertanţii calificaţi la lici-
taţia publică cu strigare să aibă loc pe data 
de 20.11.2018, ora 13.00, la sediul Direcţiei 
Judeţene de Administrare a Domeniului 
Public și Privat al Judeţului Călărași. 
Licitaţia va avea loc în sala de ședinţe a 
Direcţiei Judeţene de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al Judeţului 
Călărași pe data de 26.11.2018, ora 11.00. 
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi 
adresa d-nei/d-lui Enciu Dorina, telefon: 
0342.405.912.

l Direcţia Judeţeană de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al Judeţului 
Călărași, cu sediul în Călărași, str.1 
Decembrie 1918, nr.1A, bl.A24 (Flora), 
tronson 3, judeţul Călărași, organizează 
licitaţie publică cu strigare, pentru 
vânzarea unui imobil, reprezentând fostul 
spital Dor Mărunt, aflat în proprietatea 
privată a judeţului Călărași, conform 

Hotărârii Consiliului Judeţean Călărași 
nr.187/20.09.2018, privind aprobarea 
vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a 
unui imobil aflat în domeniul privat al 
judeţului Călărași. Imobilul scos la 
vânzare prin licitaţie publică cu strigare 
este compus din 11 construcţii, cu supra-
faţa construită totală de 2.099mp și teren 
în suprafaţa măsurată totală de 23.406mp 
și și 23.402mp suprafaţa din acte și repre-
zintă fostul spital Dor Mărunt. Imobilul 
are numărul cadastral 22560 (nr.vechi 
810), înscris în Cartea Funciară nr.22560 
(nr.vechi 547) a localităţii Dor Mărunt. 
Preţul de pornire al licitaţiei publice cu 
strigare este de 456.534Lei. Pasul de lici-
tare este de 22.827Lei. Dosarul de licitaţie 
poate fi procurat zilnic de la sediul Direc-
ţiei Judeţene de Administrare a Dome-
niului Public și Privat al Judeţului 
Călărași, din municipiul Călărași, str.1 
Decembrie 1918, nr.1A, bloc A24 (Flora), 
tronson 3, judeţul Călărași, începând cu 
data de 06.11.2018, ora 9.00, până pe data 
de 09.11.2018, ora 13.00, Ia preţul de 300 
Lei. Garanţia de participare la licitaţie este 
de 9.131Lei. Documentele de participare la 
licitaţie sunt cele menţionate în Instrucţiu-
nile constituite ca anexă în HCJ 
nr.187/20.09.2018 și vor fi depuse în plicuri 
sigilate la sediul Direcţiei Judeţene de 
Administrare a Domeniului Public și 
Privat al Judeţului Călărași, cu sediul în 
municipiul Călărași, str.1 Decembrie 1918, 
nr.1A, bloc 24 (Flora), tronson 3, judeţul 
Călărași, până pe data de 16.11.2018, ora 
13.00. Deschiderea plicurilor va avea loc la 
sediul Direcţiei Judeţene de Administrare 
a Domeniului Public și Privat al Judeţului 
Călărași în data de 20.11.2018, ora 13.00, 
în prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca 
afișarea listei cu ofertanţii calificaţi la lici-
taţia publică cu strigare să aibă loc pe data 
de 20.11.2018, ora 14.00, la sediul Direcţiei 
Judeţene de Administrare a Domeniului 
Public și Privat al Judeţului Călărași. 
Licitaţia va avea loc în sala de ședinţe a 
Direcţiei Judeţene de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al Judeţului 
Călărași pe data de 26.11.2018, ora 14.00. 
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi 
adresa d-nei Enciu Dorina, telefon: 
0342.405.912.

l Denumire instituţie: DJST Cluj. 
Condiţii participare: orice persoană fizică 
sau juridică, română ori străină, are 
dreptul de a participa la procedura pentru 
atribuirea contractului de închiriere. 
Cuantum și formă garanţie de participare: 
3 (trei) chirii minime lunare, care se vor 
depune în numerar la casieria DJST Cluj. 
Descrierea bunurilor: -spaţiu în suprafaţă 
de 26,94mp compus dintr-o încăpere, cu 
destinaţia de birou, situat în incinta Sălii 
Sporturilor „H.Demian”, Cluj-Napoca, str.
Splaiul Independenţei, nr.6; -spaţiu în 
suprafaţă de 14,40mp compus dintr-o 
încăpere, cu destinaţia de magazin 
alimentar, situat în incinta Sălii Sporturilor 
„H.Demian”, Cluj-Napoca, str.Splaiul 
Independenţei, nr.6. Data, adresa și ora-li-
mită a depunerii ofertelor: 20.11.2018, ora 
10.00, sediul DJST Cluj, Cluj-Napoca, 
B-dul Eroilor, nr.40, jud.Cluj. Data, ora și 
locul deschiderii ofertelor: 21.11.2018, ora 
10.00, sediul DJST Cluj, Cluj-Napoca, 
B-dul Eroilor, nr.40, jud.Cluj. Modul de 
obţinere a documentaţiei: începând cu 
data de 07.11.2018, pe bază de solicitare 
scrisă de la sediul DJST Cluj, c/val.docu-
mentaţiei fiind de 50Lei, achitată în 
numerar la casieria DJST Cluj.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul,  în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Comunei Sadova, str.Craiovei, 
nr. 165, comuna Sadova, județul Dolj, cod 
poștal: 207505, telefon: 0251/376.622, fax: 
0351/418.644, cod fiscal: 4553437, e-mail: 
primariacomuneisadova@gmail.com, 
sadova@cjdolj.ro. 2.Informaţii generale 

privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat:  terenuri 
bunuri publice, identificate pe raza 
Comunei Sadova, județul Dolj, după cum 
urmează: Nr.crt.; Tarla; Parcela; Suprafață 
(ha); Categoria:  1.; T85; P680; 0,1000; 
Intravilan. 2.; T177; P1124; 0,82; Extra-
vilan. 3.; T 177; P1120; 1,0000; Extravilan. 
4.; T177; P1119; 0,8000; Extravilan. 5.; 
T177; P1118; 0,6500; Extravilan. 6.; T177; 
P1117; 2,1000; Extravilan. 7.; T177; P1116; 
0,4500; Extravilan. 8.; T177; P1114; 3,8900; 
Extravilan. 9.; T177; P1113; 0,1500; Extra-
vilan. 10.; T177; P1110; 1,5000; Extravilan. 
11.; T102; P760; 0,8000; Extravilan. 12.; 
T102; P759; 0,6500; Extravilan. 13.; T102; 
P758; 0,8000; Extravilan. 14., T101; P752; 
1,2800; Extravilan. 15.; T102; P761, 761/1; 
4,0000; Extravilan.  16.; T102; P761/2; 
6,12000; Extravilan. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire:  Documentaţia 
de atribuire se poate procura de la sediul 
Primăriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, 
judeţul Dolj. 3.1. Modalitatea sau modali-
tăţile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: Documentaţia de 
atribuire se poate procura, prin cerere, de 
la sediul Primăriei Sadova, str.Craiovei, 
nr.165, judeţul Dolj. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului /compartimentului din 
cadrul concedentului/administratorului, de 
la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Comparti-
mentul de Achiziții al Primăriei Sadova, 
Strada Craiovei nr.165, județul Dolj. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2006: Preţul 
caietului de sarcini este de 400 lei. Se 
achită la casieria Primăriei Sadova. 
3.4.Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 29/11/2018, ora 16.00. 4.Informaţii 
privind ofertele:  la sediul Primăriei 
Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 
4.1.Data limită de depunere a ofertelor:  
05/12/2018, ora 12.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei 
Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeţul Dolj.  
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă:  într-un exemplar 
original și un exemplar copie. 5.Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor:  
12/12/2018, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Sadova, str. Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei:  Secţia de contencios a Tribuna-
lului Dolj, Craiova, str.Brestei, nr.129, 
județul Dolj,telefon/fax: 0251/410.140, 
e-mail: registraturaacte.dj@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
05/11/2018.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul/locatorul/ vânzatorul în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Primaria 
Comunei Sadova, str. Craiovei, nr.165,co-
muna Sadova,  jud.Dolj ,  telefon: 
0251/376.622, fax:0351/418.644, cod fiscal: 
4553437, e-mail: primariacomuneisadova@
gmail.com, sadova@cjdolj.ro. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesionarii/
închirierii/ vânzarii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat/ închiriat/ vândut: concesio-
nare/ închiriere/vânzare terenuri identifi-
cate pe raza Comunei Sadova, județul Dolj, 
după cum urmează: Nr.crt; Tarla; Parcela; 
Suprafață (ha); Categoria; Domeniu 
public/privat; Scopul evaluării: 1.; T1; P 
3,4,5; 0,3285; intravilan; privat; concesio-
nare. 2.; T112; P4623; 0,2200; intravilan; 
privat; concesionare. 3.; T178; P1127, 1128; 
4,2000; intravilan; privat; închiriere. 4.; 
T110; P1/1; 0,3000; extravilan; privat; 

vânzare. 5.; T85; P673 +673/1; 6,0000; 
intravilan; privat;concesionare. 3.Infor-
maţii privind documentaţia de atribuire: 
Documentaţia de atribuire se poate 
procura de la sediul Primăriei Sadova, str.
Cra iove i ,  n r.165 ,  jude ţu l  Do l j . 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Documentaţia de atribuire se poate 
procura, prin cerere, de la sediul Primăriei  
Sadova, str.Craiovei, nr. 165, judeţul Dolj. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului /
compartimentului din cadrul administrato-
rului /vânzătorului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Compartimentul de Achiziții al 
Primăriei Sadova, Strada Craiovei, nr.165, 
județul Dolj. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
Preţul caietului de sarcini este de 400 lei. Se 
achită la casieria Primăriei Sadova. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
29/11/2018, ora 16.00, Primăriei Sadova, 
str.Craiovei, nr. 165, judeţul Dolj. 4.Infor-
maţii privind ofertele: la sediul Primăriei 
Sadova, str. Craiovei, nr. 165, judeţul Dolj. 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 
05/12/2018, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Sadova, str. Craiovei, nr. 165,judeţul Dolj. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
sediul Primăriei Sadova, str. Craiovei, nr. 
165, judeţul Dolj. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
într-un exemplar original și un exemplar 
copie. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 12/12/2018, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, 
judeţul Dolj. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secţia de contencios a 
Tribunalului Dolj, Craiova, str.Brestei, 
nr.129, judetul Dolj,  telefon/fax: 
0251/410.140, e-mail: registraturaacte.dj@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 05/11/2018.

l Debitorul SC STIGO SRL - in faliment, 
in bankruptcy, en faillite cu sediul în Dr.
Tr.Severin, str.Dumitru Gheata nr. 6, bl. 
CPL, sc.1, et.2, ap.28, jud.Mehedinţi, 
J25/389/2003, C.U.I. 15772360,  dosar nr. 
4781/101/2017 pe rolul Tribunalului Mehe-
dinti, prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehe-
dinţi, scoate la vânzare bunul imobil la 
pretul stabilit prin raportul de evaluare 
după cum urmează: 1. Proprietate imobi-
liara de tip Garsoniera, o camera, Sc=27 
mp; Su=23 mp, anul PIF 1977-1980, semi-
decomandat avand nr. cadastral si CF: 
50286-C1-U1 (parti comune neevidentiate) 
situata in Dr.Tr.Severin, str.Dumitru 
Gheata nr.6, bl.CPL, sc.1, et.2, ap.28, jud.
Mehedinti, nr. cadastral vechi 3829/1/2/28, 
nr. CF vechi 14909, la pretul de 10.400,00  
Euro – pret neafectat de TVA (echiva-
lentul in lei la pretul BNR din ziua platii) 
NOTA: Terenul pe care este situat blocul 
de garsoniere are S=597 mp si se afla in 
proprietatea Statului Roman. Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunului mobil 
descris anterior, il reprezinta Incheierea de 
sedinta din data de 22.11.2017 de deschi-
dere a procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 4781/101/2017 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va avea 
loc în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, 
jud.Mehedinţi la data de 09.11.2018, orele 
12:oo. Participarea la licitaţie este condiţi-
onată de consemnarea, a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al licitaţiei cu cel 
putin 2 ore inainte de ora licitatiei si achi-
zitionarea caietului de sarcini in valoare de 
500 lei. Cont deschis la Banca Comerciala 

R o m a n a   s u b  n r . 
RO73RNCB0179034562350001. Invităm 
pe toti cei care vor sa se prezinte la ședinţa 
de licitaţie la termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop și pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept asupra 
bunului mobil sa anunte lichidatorul judi-
ciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii la telefon-fax  
0756482035, sau la sediul lichidatorului 
judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, 
nr. 7A, jud.Mehedinţi. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvență SPRL, prin repre-
zentant ec. Emil Popescu.

PIERDERI
l Tăslăoanu Elena, studentă la Facultatea de 
Administrație și Afaceri, specializarea Busi-
ness Administration, declară pierdute carnetul 
de student și legitimația de student.

l Grand Cotton SRL, pierdut Certificatul 
constatator pentru Comuna Afumați, Șos.
București-Urziceni, nr. 17, Corp C1, Tarlaua 
111, Parcela 425, în cadrul Complexului 
Natura Center- Hala 5 Magazin 1 și Magazin 
2, jud.Ilfov. Îl declar nul.

l SC Alex-Stefi SRL, sediu: București, sect.4, 
Șos.Giurgiului, nr.67-77, bl.E, sc.3, parter, 
ap.73, jud.Ilfov, Registrul Comerţului 
J40/486/2001, CUI: 13648676, anunţă pier-
derea certificatului constatatoar emis pentru 
sediul social și activitățile autorizate. Le 
declarăm nule.

l Pierdut ștampilă rotundă cu menţiunea 
POC, aparţinând SC IMC Positive Business 
Solutions SRL, CUI:  RO29405282, 
J40/14306/2011. O declar nulă.

l Pierdut Certificat profesional conducător 
auto marfă nr. 025779300, pe numele Ivașcu 
Florin Gabriel, eliberat de ARR Teleorman. Îl 
declar nul.  

l Pierdut Atestat CPC marfă cu nr. 
0259262000, eliberat de ARR pe numele 
Săndulescu Daniel. Îl declar nul.  

l Pierdut certificat de pregătire profesională 
a conducătorului auto - transport marfă, 
eliberat de ARR Vâlcea, pe numele Lisaru 
Mihai-Daniel, din comuna Orlești, județul 
Vâlcea. Se declară nul.

l Lupașcu D. Constantin II, înregistrata la 
ORC sub nr. F21/274/30.06.2004, CUI 
16560527, declar pierdut certificatul de inre-
gistrare seria B nr. 1855026 din 18.02.2009. Se 
declara nul.

l Pierdut certificat înregistrare și act consti-
tutiv firma Frany –Jessy’S Market SRL.

l Pierdut legitimaţie de student eliberată de 
Universitatea Politehnică Bucuresti, Facul-
tatea de Electronică Telecomunicații și Tehno-
logia Informației pe numele Schimbeschi 
Ștefania Ramona. Se declară nulă.

l Pierdut certificat original de atestare a 
dreptului de proprietate privată cu nr. 12860/4 
din 03.05.1996, terenul situat în Intrarea 
Berceni nr. 5, deţinător Gheorghe Ion, domici-
liat în Intr. Berceni nr. 5, sect. 4, București.

l SC Abra Line SRL, J40/16919/06.10.2008 
CUI 24559698, declar pierdute facturierul  de 
la 1600 -1650 și chitanţierul 1550 -1600, 
declarăm nule facturile de la 1586 -1600 și 
ștampila firmei. O declar nulă.

l Pierdut certificat de Înregistrare eliberat de 
ORC Tulcea pe numele Trofim A. Sorin- PFA, 
F36/445/2004, CUI 21569719. Se declară nul.

l Pierdut diplomă de licenţă emisă de 
Universitatea Spiru Haret București pe 
numele Voștinaru Ioana -Teodora.


