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OFERTE SERVICIU
l Angajăm montatori mobilier. 
0721.263.936. Bucureşti.

l S.C. Auto Group CMB SRL 
angajeaza 2  manipulanti 
marfuri- COR 933303 cu 8 ore/zi 
proba de lucru va fi in data de 
1 2 . 0 1 . 2 0 1 8  o r a  1 0 .  Te l . 
0257.289.411.

l Anunţ. Institutul de Filosofie 
şi Psihologie “C. Rădulescu –
Motru”, cu sediul în Bucureşti, 
strada Calea 13 Septembrie,  
nr.13, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post de 
cercetător ştiinţific gradul III în 
domeniul Filosofie, specialitatea 
Logică aristotelică şi medievală. 
Logică românească. Condiţiile 
pentru concursul de ocupare a 
postului de cercetător ştiinţific 
gradul III din domeniul Filo-
sofie: doctorat în Filosofie, activi-
tate de cercetare-dezvoltare în 
specialitate sau în învăţământul 
superior de cel puţin 6 ani sau de 
4 ani, în cazul candidaţilor care 
deţin titlul de doctor; pentru 
candidaţii care provin din afara 
învăţământului superior sau a 
cercetării ştiinţifice, o vechime de 
10 ani, sau de 8 ani, pentru 
candidaţii care deţin titlul de 
doctor. Concursul se va desfă-
şura conform Legii nr. 319/2003 
privind Statutul personalului de 
cercetare -dezvoltare, la sediul 
Institutului, Bucureşti, strada 
Calea 13 Septembrie  nr.13. 
Dosarele de concurs se depun în 
termen de 30 de zile de la data 
apariţiei anunţului în „Jurnalul 
Naţional” şi la avizierul Institu-
tului,  la Compartimentul 
Resurse Umane al Institutului, 
de luni până vineri între orele 
10.00–12.00. Dosarele care nu 
corespund specialităţilor şi 
condiţiilor menţionate nu sunt 
acceptate la concurs. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
Compart imentul  Resurse 
Umane al Institutului,  la 
tel.021.318.24.49.

l Direcţia Generală Pentru 
Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar Sector 2 organizează 
concurs pentru ocuparea unei 
funcţii publice de execuţie, 
respectiv inspector, grad profesi-
onal superior la compartimentul 
buget. Data organizării probei 
scrise: 07.02.2018, ora 11.00. 
Data organizării interviului: 
12.02.2018, ora 10.00.  Locul: str. 
Luigi Galvani nr. 20, sector 2, 
Bucureşti. Dosarele de partici-
pare se depun până la data de 
26.01.2018. Condiţii de partici-
pare: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă: ştiinţe economice. Infor-
maţii suplimentare la tel.021.212
.15.44/021.212.11.39/222.

l Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar Sector 2 organizează 
concurs pentru ocuparea unei 
funcţii publice de execuţie, 
respectiv inspector, grad profesi-
onal debutant la Comparti-
mentul Învățământ. Data 
organizări i  probei  scrise:  
07.02.2018, ora 11.00. Data orga-
nizării interviului: 12.02.2018, 
ora 10.00. Locul: str. Luigi 
Galvani nr. 20, Sector 2, Bucu-
reşti. Dosarele de participare se 
d e p u n  p â n ă  l a  d a t a  d e 
26.01.2018. Condiţii de partici-
pare: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă. Informaţii suplimentare la 
tel.021.212.15.44/021.212.11.39/2
22.

l Primăria Municipiului Olte-
nița organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii publice vacante: 
-Consilier, grad profesional 
s u p e r i o r  - C o m p a r t i -
m e n t   Av i z a r e ,  D e z v o l -
tare urbană -Direcția Urbanism: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, dome-
niul Științe administrative, speci-
alizarea Administrație publică; 
-9 ani  vechime  în speciali-
tatea studiilor. -Consilier, grad 
profesional debutant -Comparti-
m e n t   Av i z a r e ,  D e z v o l -
tare urbană -Direcția Urbanism: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, dome-
niul Drept, specializarea Drept. 
-Referent, grad profesional supe-
rior:  Compartiment Stare 
civilă -Serviciul Public Comu-
nitar de Evidență a Persoanelor 
Oltenița: -studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -9 
ani   vechime  în  spec ia l i -
tatea studiilor. Concursul constă 
în proba scrisă (08.II.2018 -ora 
10.00) şi interviu (se va susține în 
termen de maxim 5 zile lucră-
toare de la data susținerii probei 
scrise), la sediul Primăriei muni-
cipiului Oltenița. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot 
depune până la  data  de 
29.01.2018 la sediul Primă-
riei municipiului Oltenița, b-dul 
Republicii nr. 40. Condițiile de 

participare la concurs, biblio-
grafia şi actele necesare pentru 
dosarul de înscriere se afişează la 
sediul Primăriei Oltenița şi publi-
cate pe site-ul acesteia. Relații 
suplimentare se pot obține de la 
Servic iul  Resurse  umane 
-tel.0242.515.770, email secreta-
riat.primariaoltenita@gmail.
com, persoană de contact 
-Postelnicu Larisa, Șef serviciu 
R.u. 

l La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr.1799 din 
22.12.2017, la anunţul cu 
numărul de înregistrare 132792 
al  Teatrului de Animație 
Țăndărică, cu sediul în str.G-ral 
Eremia Grigorescu, nr.24, sector 
1, Bucureşti, pentru ocuparea 
funcţiilor contractual vacante, 
conform HG 286/23.03.2011: 
Actor mânuitor păpuşi -mario-
nete (S) I şi Actor mânuitor 
păpuşi -marionete (S) II, se face 
următoarea rectificare: -în loc de: 
„Condiții specifice necesare 
pentru ocuparea postului de 
Actor mânuitor păpuşi -mario-
nete (S) I: -studii superioare de 
specialitate absolvite cu diplomă 
de licență în domeniul artistic: 
Universitatea Națională de Artă 
Teatrală şi Cinematografică „I.L.
Caragiale” Bucureşti -Facultatea 
de Teatru, Artă Teatrală cu 
specializare în Actorie/Arta acto-
rului mânuitor de păpuşi şi 
marionete; -vârsta maximă- 49 
ani; -înregistrări video/audio, 
minim 5 roluri jucate până la 
data concursului; -portofoliu 
roluri jucate/premii (interpre-
tare); -limbi străine: cunoaşterea 
cel puțin a unei limbi străine de 
circulație internațională, prefe-
rabil limba engleză -nivel mediu; 
-simț artistic dezvoltat, imagi-
nație, expresivitate, creativitate, 
spontaneitate, putere de comuni-
care, dicție, aptitudini muzicale 
şi de dans, lucru în echipă; -capa-
citatea de a interpreta o gamă 
diversă de roluri în spectacole de 
teatru care se adresează copiilor, 
tinerilor, precum şi spectatorilor 
maturi. Condiții specifice nece-
sare pentru ocuparea postului de 
Actor mânuitor păpuşi -mario-
nete (S) II: -studii superioare de 
specialitate absolvite cu diplomă 
de licență în domeniul artistic: 
Universitatea Națională de Artă 
Teatrală şi Cinematografică „I.L.
Caragiale” Bucureşti -Facultatea 
de Teatru, Artă Teatrală cu 
specializare în Actorie/Arta acto-
rului mânuitor de păpuşi şi 
marionete; -vârsta maximă- 39 
ani; -înregistrări video/audio, 
minim 5 roluri jucate până la 
data concursului; -portofoliu 
roluri jucate; -limbi străine: 
cunoaşterea cel puțin a unei 
limbi străine de circulație inter-
națională, preferabil limba 

engleză -nivel mediu; -simț 
artistic dezvoltat, imaginație, 
expresivitate, creativitate, spon-
taneitate, putere de comunicare, 
dicție, aptitudini muzicale şi de 
dans, lucru în echipă” se va citi: 
„Condiții specifice necesare 
pentru ocuparea postului de 
Actor mânuitor păpuşi -mario-
nete (S) I: -studii superioare de 
specialitate absolvite cu diplomă 
de licență în domeniul artistic: 
Facultatea de Teatru, Artă 
Teatrală cu specializare în 
Actorie sau Arta actorului 
mânuitor de păpuşi şi marionete; 
-actori cu vârsta între 39-49 ani; 
-înregistrări video/audio, minim 
5 roluri jucate până la data 
concursului; -portofoliu roluri 
jucate/premii (interpretare); 
-limbi străine: cunoaşterea cel 
puțin a unei limbi străine de 
circulație internațională, prefe-
rabil limba engleză -nivel mediu; 
-simț artistic dezvoltat, imagi-
nație, expresivitate, creativitate, 
spontaneitate, putere de comuni-
care, dicție, aptitudini muzicale 
şi de dans, lucru în echipă; -capa-
citatea de a interpreta o gamă 
diversă de roluri în spectacole de 
teatru care se adresează copiilor, 
tinerilor, precum şi spectatorilor 
maturi; Condiții specifice nece-
sare pentru ocuparea postului de 
Actor mânuitor păpuşi -mario-
nete (S) II: -studii superioare de 
specialitate absolvite cu diplomă 
de licență în domeniul artistic: 
Facultatea de Teatru, Artă 
Teatrală cu specializare în 
Actorie sau Arta actorului 
mânuitor de păpuşi şi marionete; 
-actori cu vârsta între 29-49 ani; 
-înregistrări video/audio, minim 
5 roluri jucate până la data 
concursului; -portofoliu roluri 
jucate; -limbi străine: cunoaş-
terea cel puțin a unei limbi 
străine de circulație internațio-
nală, preferabil limba engleză 
-nivel mediu; -simț artistic 
dezvoltat, imaginație, expresivi-
tate, creativitate, spontaneitate, 
putere de comunicare, dicție, 
aptitudini muzicale şi de dans, 
lucru în echipă; -capacitatea de a 
interpreta o gamă diversă de 
roluri în spectacole de teatru care 
se adresează copiilor, tinerilor, 
precum şi spectatorilor maturi; 
-capacitatea de a realiza 
programe proprii, recitaluri acto-
riceşti care se adresează copi-
ilor.” (Prezenta rectificare nu se 
datorează Redacţiei Monitorului 
Oficial al României, Partea a 
III-a.) Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l Primaria comunei Colti, 
judetul Buzau, organizeaza 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oada nedeterminata a postului 
vacant de asistent medical comu-
nitar, norma întreaga. Conditii 

generale: candidatii la concurs 
trebuie să îndeplineasca condi-
tiile prevazute de art. 3 din HG 
286/2011pentru aprobarea Regu-
lamentului - cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzator 
functiilor contractuale si a crite-
riilor de promovare in grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar platit din 
fonduri publice. Conditii speci-
fice de participare la concurs: 
absolventi cu diploma de absol-
vire/licenta sau echivalenta a 
uneia din urmatoarele categorii 
de institutii de invatamant: 
Scoala postliceala sanitara; 
Colegiu medical universitar; 
Facultate de asistenta medicala/
moase; Data, ora si locul de 
desfasurare a concursului: Proba 
scrisa: - data de 5 februarie 2018, 
ora 10,30, la sediul Primariei 
Colti, judetul Buzau. Proba 
interviu:- data de 5 februarie 
2018, ora 15,30, la sediul Prima-
riei Colti, judetul Buzau.
Dosarele de inscriere se depun la 
sediul Institutiei in termen de 10 
zile lucratoare de la data afisarii. 
Date  de contact :  te lefon 
0238502501, e-mail primaria-
colti@yahoo.com, secretar 
comisie: Chivoiu Ionela.

l Direcţia Generală de Impozite 
şi Taxe Locale Sector 6 anunţă 
organizarea concursului de 
recrutare  pentru ocuparea func-
ţiilor  publice de execuţie 
vacante, respectiv: •1 post 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal superior, în cadrul Servi-
ciului Constatare Impunere 
Persoane Fizice Centrul 1; •1 
post referent, clasa a III-a, grad 
profesional superior, în cadrul 
Serviciului Constatare Impunere 
Persoane Fizice Centrul 1; •1 
post inspector, clasa I, grad 
profesional superior, în cadrul 
Serviciului Urmărire Executare 
Silită Persoane Juridice;•1 post 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal  debutant ,  în  cadrul 
Compartimentului Insolvabili-
tate Persoane Fizice din subor-
dinea Serviciului Urmărire 
Executare Silită Persoane Fizice; 
Desfăşurarea concursului: 
•Proba scrisă- 08.02.2018, ora 
10.00;•Interviul– data și ora vor 
fi comunicate ulterior. Locul 
organizării probei scrise: sediul 
D.G.I.T.L Sector 6, situat în Str. 
Drumul Taberei, nr. 18, Sector 6, 
Bucureşti. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun în termen de 
20 zile de la data apariției anun-
țului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, 
r e s p e c t i v  î n  i n t e r v a l u l 
08.01.2018– 29.01.2018. Coordo-
nate de contact pentru primirea 
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dosarelor de concurs: -adresa de 
corespondență– Str. Drumul 
Taberei, nr. 18, Sector 6, Bucu-
rești; -telefon Biroul Resurse 
Umane– 0374.817.720; -e-mail: 
biroul.resurseumane@taxelo-
cale6.ro; -persoană de contact: 
Gheorghe Alina– Inspector, 
Biroul Resurse Umane. Selecția 
dosarelor de concurs are loc în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului de depu-
nere a dosarelor, respectiv în 
perioada 30.01.2018– 05.02.2018 
și rezultatul acesteia se va afișa la 
sediul instituției și pe pagina de 
internet www.taxelocale6.ro.
Candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Dosarul de înscriere depus de 
către candidați la concursul de 
recrutare, va conține în mod 
obligatoriu următoarele docu-
mente: a) formularul de înscriere 
(se pune la dispoziție candida-
ților, din oficiu, prin publicare pe 
pagina de internet a instituției în 
format deschis, editabil, în cadrul 
secțiunii dedicate publicității 
concursului, precum și la sediul 
instituției, în locul special 
amenajat pentru desfășurarea de 
activități de informare și relații 
publice, în format letric; b) curri-
culum vitae, modelul comun 
european; c) copia actului de 
identitate; d) copii ale diplomelor 
de studii, certificatelor și altor 
documente care atestă efectuarea 
unor specializări și perfecționări; 
e) copie a diplomei de master sau 
de studii postuniversitare în 
domeniul administrației publice, 
management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției publice, după caz; f) 
copia carnetului de muncă și 
după caz, a adeverinței eliberate 
de angajator pentru perioada 
lucrată, care să ateste vechimea 
în muncă și, după caz, în specia-
litatea studiilor necesare ocupării 
funcției publice. Adeverințele 
care au alt format decât modelul 
tip publicat pe pagina de 
internet, trebuie să cuprindă 
elemente similare acestuia, din 
care să rezulte cel puțin următoa-
rele informații: funcția/ funcțiile 
ocupată/ ocupate, nivelul studi-
ilor solicitate pentru ocuparea 
acesteia/ acestora, temeiul legal 
al desfășurării activității, 
vechimea în muncă acumulată, 
precum și vechimea în speciali-
tatea studiilor; g) copia adeve-
rinței care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare, elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candida-
tului; h) copia adeverinței care 
atestă starea de sănătate cores-
punzătoare pentru efort fizic, în 
cazul funcțiilor publice pentru a 
căror ocupare este necesară înde-
plinirea unor condiții specifice 
care implică efort fizic și se 
testează prin probă suplimen-
tară; i) cazierul judiciar; j) decla-
rația pe propria răspundere sau 
adeverința care să ateste calitatea 
sau lipsa calității de lucrător al 
Securității sau colaborator al 

acesteia. Actele mai sus mențio-
nate, se prezintă în copii legali-
zate sau copii însoțite de 
documente originale și se certi-
fică pentru conformitatea cu 
originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. Condiții de 
participare pentru postul de 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal superior– Serviciul Consta-
tare Impunere Persoane Fizice 
Centrul 1: -Studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției publice de execuție, 
inspector- grad profesional supe-
rior– minim 9 ani. Condiții de 
participare pentru postul de 
referent, clasa a III-a, grad 
profesional superior– Serviciul 
Constatare Impunere Persoane 
Fizice Centrul 1: -Studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției publice de execuție, refe-
rent- grad profesional superior– 
minim 9 ani.  Condiții  de 
participare pentru postul de 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal superior– Serviciul Urmă-
rire Executare Silită Persoane 
Juridice: -Studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției publice de execuție, 
inspector- grad profesional supe-
rior– minim 9 ani. Condiții de 
participare pentru postul de 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant– Compartimentul 
Insolvabilitate Persoane Fizice 
din subordinea Serviciului 
Urmărire Executare Silită 
Persoane Fizice; -Studii universi-
tare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției publice de execuție, 
inspector- grad profesional debu-
tant– nu este cazul.

l Instituţia Grădinița cu 
Program Prelungit Nr.13, cu 
sediul în localitatea Alba Iulia, 
str.Energiei, nr.21, judeţul Alba, 
anunţă amânarea concursului 
contractual vacant conform 
H o t ă r â r i i  d e  G u v e r n 
286/23.03.2011 pentru ocuparea 
postului de administrator patri-
moniu organizat iniţial: -Proba 
scrisă în data de 23.01.2017, ora 
9.30; -Proba practică în data de 
24.01.2018, ora 9.30; -Proba 
interviu în data de 24.01.2018, 
ora 11.00; astfel: -Proba scrisă în 
data de 23.01.2018, ora 9.30; 
-Proba practică în data de 
25.01.2018, ora 9.30; -Proba 
interviu în data de 25.01.2018, 
ora 11.00. Prin acest anunţ 
venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial al 
României,  Partea a III-a, 
numărul 1809/22.XII.2017, 

pagina 5, cod 133094. Restul 
anunţului rămâne neschimbat.

l Primăria Comunei Vlădești, 
cu sediul în localitatea Vlădești, 
judeţul Galați, organizează 
concurs, conform Legii nr. 
188/1999, pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuție vacante 
de: -inspector, clasa I, grad profe-
sional principal cu atribuții în 
achiziții publice, în cadrul 
compartimentului financiar-con-
tabil, investiții și resurse umane 
din Aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Vlădești, 
județul Galați, 1 post. Concursul 
se va desfășura la sediul Primă-
riei Comunei Vlădești, localitatea 
Vlădești, județul Galați, astfel: 
-Proba scr isă în data de 
07.02.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 09.02.2018, 
ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: studii universi-
tare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul științe admi-
nistrative; -cunoștințe de operare 
pe calculator: Microsoft Office, 
Internet -nivel mediu; -vechime: 
să aibă cel puțin 5 ani vechime în 
specialitatea studiilor absolvite. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei 
Vlădești, județul Galați. Relaţii 
suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: la sediul institu-
ției: Primăria Comunei Vlădești, 
județul Galați. Persoană de 
contact: Barbu Valentin -consilier 
juridic, telefon/fax: 0236.343.299, 
e-mail: primariavladesti@yahoo.
com

l Spitalul Municipal Olteniţa, 
cu sediul în localitatea Oltenița, 
strada Argeșului, numărul 134, 
judeţul Călărași, organizează 
concurs în vederea ocupării unei 
funcţii contractuale temporar 
vacante: -1 (un) post de infir-
mieră pe durată determinată în 
cadrul secţiei de medicină 
internă. Condiţii generale de 
participare la concurs sunt 
cuprinse în art.3 din HGR 
nr.286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a crite-
riilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar aprobat cu 
modificările și completările ulte-
rioare. Concursul se va desfășura 
la sediul spitalului menționat 
mai sus, astfel: -infirmieră: proba 
scrisă -25.01.2018, ora 10.00; 
-interviul -29.01.2018, ora 10.00. 
Condiţii generale pentru partici-
parea la concurs: -are cetăţenie 
română;  -cunoaște  l imba 
română, scris și vorbit; -are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; -are capaci-

tatea deplină de exerciţiu; -are o 
stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează; -îndeplinește condiţiile de 
studii și, după caz, de vechime 
sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat. 
Condiţii specifice pentru postul 
de infirmieră: -școală generală; 
-curs de infirmieră organizat de 
OAMGMAMR sau curs de infir-
miere organizat de furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii 
cu aprobarea MS; -certificat 
privind starea de sănătate; 
-vechimea în muncă nu este 
necesară. Dosarele de concurs se 
depun în 5 zile lucrătoare de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a. Tematica și bibliografia de 
concurs se afișează la sediul 
unităţii. Relaţii suplimentare la 
sediul spitalului, persoană de 
contact, telefon: 0242.515.931, 
int.237, fax: 0242.510.673. 

l Spitalul Municipal Olteniţa, 
cu sediul în localitatea Oltenița, 
strada Argeșului, numărul 134, 
judeţul Călărași, organizează 
concurs în vederea ocupării unei 
funcţii contractuale vacante: -1 
post de spălătoreasă pe durată 
nedeterminată -în cadrul spălă-
toriei spitalului. Condiţii gene-
rale de participare la concurs 
sunt cuprinse în art.3 din HGR 
nr.286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a crite-
riilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar aprobat cu 
modificările și completările ulte-
rioare. Concursul se va desfășura 
la sediul spitalului menționat 
mai sus, astfel: -spălătoreasă: 
-proba scrisă -31.01.2018, ora 
10.00; -interviul -02.02.2018, ora 
10.00. Condiţii generale pentru 
participarea la concurs: -are cetă-
ţenie română; -cunoaște limba 
română, scris și vorbit; -are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; -are capaci-
tatea deplină de exerciţiu; -are o 
stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează; -îndeplinește condiţiile de 
studii și, după caz, de vechime 
sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat. 
Condiţii specifice pentru postul 
de spălătoreasă: -școală generală; 
-adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate; 
-vechime în muncă nu este nece-
sară. Dosarele de concurs se 
depun în 10 zile lucrătoare de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a. Tematica și bibliografia de 
concurs se afișează la sediul 
unităţii. Relaţii suplimentare la 
sediul spitalului, persoană de 
contact, telefon: 0242.515.931, 
int.237, fax: 0242.510.673. 

l Administraţia Spitalelor și 
Serviciilor Medicale București, 
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cu sediul provizoriu în Bucureşti, 
Str.Sf. Ecaterina, nr.3, sector 4, 
scoate la concurs următoarele 
posturi contractuale vacante: 1 
post Şef Serviciu Achiziţii II, 
studii superioare, vechime 5 ani 
în specialitatea postului; 1 post 
Şef Serviciu Medicină Şcolară II, 
studii superioare, vechime 5 ani 
în specialitatea postului; 3 
posturi Inspector de Specialitate, 
studii superioare, vechime 6 ani 
şi 6 luni în specialitate; 1 post 
Inspector, studii medii, vechime 
6 ani şi 6 luni în specialitate; 1 
post Inspector de Specialitate, 
studii superioare, vechime de 3 
ani şi 3 luni în specialitate; 2 
posturi Inspector de Specialitate, 
studii superioare, vechime de 6 
luni în specialitate. Proba scrisă 
se va desfăşura în data de 
30.01.2018, iar proba de interviu 
în data de 05.02.2018; ora şi locul 
de desfăşurare al concursului 
(proba scrisă şi proba de interviu) 
vor fi anunţate pe site-ul www.
assmb.ro în data de 29.01.2018, 
respectiv 02.02.2018. Termenul 
limită de înscriere va fi data de 
19.01.2018, ora 14:00, dosarul de 
concurs urmând să fie depus la 
sediul ASSMB, Serviciul Resurse 
Umane. Înscrierea candidatilor 
se va face pe post. Informaţii 
suplimentare privind înscrierea 
şi participarea candidaţilor la 
concurs se pot obţine de la sediul 
ASSMB, Serviciul Resurse 
U m a n e  ş i  l a  t e l e f o n 
021.310.10.59.

l Primăria comunei Mîrşani, 
judeţul Dolj, cu sediul în comuna 
Mîrşani, strada Principală, 
numărul 241, Județul Dolj, 
având CUI: 4711448, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale de execuţie 
de:  ½ normă referent principal 
în cadrul compartimentului 
contabilitate. Concursul va avea 
loc la sediul Primăriei comunei 
Mîrşani, judeţul Dolj, în data de 
31.01.2018 ora 10.00 proba 
scrisă, iar în data de 01.02.2018 
ora 13.00, proba interviu. Dosa-
rele de înscriere se pot depune la 
Primăria comunei Mîrşani, 
judeţul Dolj până la data de 
19.01.2018. Condiţii de partici-
pare: studii medii sau superioare 
economice absolvite cu diplomă 
de bacalaureat sau diplomă de 
licenţă; vechime în specialitatea 
studiilor- minim 5 ani; cunoştinţe 
operare pe calculator. Dosarele 
de înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu  docu-
mentele prevăzute de art.6 din 
HG nr.286/2011 cu modificările 
şi completările ulterioare. Relaţii 
suplimentare la sediul instituţiei 
sau la telefon: 0251.336.106.

CITAȚII  
l D-l Diaconu Dănuț, domiciliat 
în oraşul Galați, proprietar al 
terenului din str. Cluj, nr.31, din 
oraşul Galați, este citat în calitate 
d e  p â r â t  î n  d o s a r u l 
nr.9634/233/2017, aflat pe rolul 
Judecătoriei Galați, cu termen de 
judecată la data de 26.01.2018.

l Numitul Isac Adrian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 

localitatea Dorohoi, Str. George 
Enescu, nr. 46, judeţul Botoşani, 
este citat la Judecătoria mun.
Dorohoi pe data de 17.01.2018, 
ora 08.30, camera Sala Mare, în 
calitate de pârât în dosarul civ. 
nr.2385/222/2017, în procesul de 
divorţ cu reclamanta Isac Ana 
Maria.

DIVERSE  
l Dinamic Insolv IPURL în 
calitate de lichidator judiciar vă 
informează că împotriva S. Elite 
Pack SRL având CUI 33281085, 
J06/322/2014, a fost deschisă 
procedura falimentului prin 
procedura simplificata prin 
Sentinţa civilă nr. 550/2017 din 
dosar nr. 108/112/2017 al Tribu-
nalului Bistriţa-Năsăud. Credi-
torii sunt invitaţi să-şi depună 
cererile de creanţe la grefa 
instanţei în temeiul Legii 
85/2014.

l SC Mural Serv SRL, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul "amplasare instalatie de 
mixturi asfaltice, imprejmuire, 
alei carosabile si intrare in legali-
tate hala de productie-birouri", 
propus a fi amplasat in Oras 
Buftea, str. Randunelelor, nr. 3, 
jud. Ilfov. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate 
la sediul Agentiei  pentru 
Protectia Mediului Ilfov- Bucu-
resti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, 
sector 6, in zilele de luni-joi, intre 
orele 9-13. Observatiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia 
Mediului Ilfov.

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L.în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului S.C. Ica - 
Nico S.R.L., conform Sentinței 
Civile nr. 317/JS din data de 
07.12.2017, pronunţată de către 
Tribunalul Caraş - Severin în 
dosarul  nr. 4100/115/2017, în 
temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. 
(2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din 
Legea nr. 85/2014, coroborate cu 
art. 71 alin. (2) sau, după caz, art. 
73 alin. (1) din acelaşi act 
normativ. Notifică Deschiderea 
procedurii  insolvenţei – proce-
dura simplificată - împotriva 
debitoarei S.C. Ica - Nico S.R.L. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debi-
toarei este: 22.01.2018. Termenul 
limită de verificare a creanţelor, 
de admitere, afişare şi comuni-
care a Tabelului preliminar al 
creanţelor este: 02.02.2018. 
Termenul pentru întocmirea şi 
afişarea Tabelului definitiv al 
c r e a n ţ e l o r  a d m i s e  e s t e : 
28.02.2018. Prima şedinţă a 
Adunării Generale a Creditorilor 
debitoarei  va avea loc la data de: 
08,02, orele 12.00 la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din  Reşiţa, 
str.P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7, 
et.2, ap.21, Jud. Caraş-Severin, 
având ca ordine de zi: prezen-
tarea situaţiei debitorului; desem-
narea/confirmarea comitetului 
creditorilor; confirmarea lichida-
torului judiciar; alte menţiuni. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare: Subsemnata, 
Zheng Xuehong, în calitate de 
administrator şi asociat în cota 
de 35% din capitalul social al 
societăţii Arletta Com SRL, cu 
sediul în Judeţ Ilfov, oraş 
Otopeni, str. Petre Ispirescu nr. 
9B,  parter,  Biroul  nr.  2 , 
J23/1608/2003, CUI 14642213, 
Având în vedere că: Prin 
antecontractul de vânzare- 
cumpărare autentificat sub nr. 
833/28.04.2015, astfel cum a fost 
modificat ulterior prin actul 
adiţ ional  autentif icat  nr. 
1494/22.06.2016, prin actul adiţi-
onal nr. 2 autentificat nr. 
3030/09.12.2016, prin actul adiţi-
onal nr. 3 autentificat nr. 
914/13.04.2017, prin actul adiţi-
onal nr. 4 autentificat nr. 
1876/13.07.2017 şi prin actul 
adiţional nr. 5 autentificat nr. 
2791/27.10.2017, toate de SPN 
Monica Pop şi Asociaţii, încheiat 
cu Lidl România Societate în 
Comandită, Arletta Com SRL 
s-a obligat (i) să vândă terenul în 
suprafaţă de 7.487mp, situat în 
Bucureşti, sector 2, şos. Fundeni 
nr. 17-19, cu nr. cadastral 234234, 
înscris în CF 234234 Bucureşti 
sector 2, denumit în continuare 
Imobilul, (ii) să vândă o cotă-
parte de 2,5% din terenul în 
suprafaţă de 872mp, cu desti-
naţia drum de acces, situat în 
Bucureşti, sector 2, Şos. Fundeni 
nr. 17-19, cu număr cadastral 
206450 şi intabulat în Cartea 
Funciară nr. 206450 Bucureşti 
Sector 2, denumită în continuare 
Cota-Parte Drum Acces, propri-
etatea Romstal Imex SRL şi (iii) 
să facă demersuri pentru consti-
tuirea în favoarea Imobilului a 
unei servituţi de trecere asupra 
unei suprafaţe învecinate de 
aprox. 418mp, aflată în proprie-
tatea Romstal Imex SRL, Preţul 
total al tranzacţiei a fost stabilit 
la suma de 2.102.864,58 EUR 
plus TVA, din care (i) suma de 
1.922.864,58 EUR plus TVA cu 
taxare inversă, preţul Imobilului, 
(ii) suma de 6.000 EUR plus 
TVA cu taxare inversă, preţul 
Cotei-Părţi Drum Acces, şi (iii) 
suma de 174.000 EUR plus TVA, 
preţul servituţii, În vederea înde-
plinirii obligaţiilor din antecon-
tractul încheiat cu Lidl România 
Societate în Comandită referi-
toare la Cota-Parte Drum Acces 
şi servitutea de trecere, Arletta 
Com SRL a încheiat cu Romstal 
Imex SRL antecontractul pentru 
constituirea unei servituţi de 
trecere autentificat nr. 837 şi 
antecontractul de vânzare- 
cumpărare autentificat nr. 836, 
ambele din data de 28.04.2015 de 
SPN Monica Pop şi Asociaţii, 
modificate prin acte adiţionale 
ulterioare cu privire la prelun-
girea datei încheierii contractelor, 
în baza cărora a achitat către 
Romstal Imex SRL un avans de 
44.202 lei plus TVA, echivalentul 
a 10.000 EUR plus TVA, din care 
1.000 EUR plus TVA pentru 
Cota-Parte Drum Acces şi 9.000 
EUR plus TVA pentru servitutea 
de trecere, Arletta Com SRL şi-a 
îndeplinit o parte din obligaţiile 
asumate prin antecontract, 

respectiv a obţinut autorizaţia 
pentru construirea pe Imobil a 
magazinului Lidl, dar nu a putut 
îndeplini obligaţiile privind 
vânzarea Cotei- Părţi Drum 
Acces şi constituirea servituţii de 
trecere, Lidl România Societate 
în Comandită intenţionează 
achiziţionarea Imobilului de la 
Arletta Com SRL şi, ulterior 
dobândirii Imobilului, să facă 
toate demersurile pentru dobân-
direa de la Romstal Imex SRL a 
Cotei- Părţi Drum Acces şi 
pentru constituirea servituţii de 
trecere, În baza art.14 alin.3 şi 4 
din cap. 5 din actul Constitutiv 
al Societăţii Arletta Com SRL, 
convoc pentru data 09.01.2018, 
ora 9,00, Adunarea Generală 
Extraordinară a Asociaţilor care 
se va ţine la sediul al societăţii 
Arletta Com S.R.L. din Judeţ 
Ilfov, Oraş Otopeni, str. Petre 
Ispirescu nr. 9B, parter, Biroul nr. 
2. În cazul în care Adunarea 
Generală Extraordinară a Asoci-
aţilor legal convocată pentru 
data de 09.01.2018 ora 9,00, nu 
poate adopta o hotărâre valabilă 
datorită neîntrunirii cvorumului, 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Asociaţilor este reconvo-
cată pentru data 10.01.2018, ora 
9,00 care se va ţine la sediul al 
societăţii Arletta Com SRL din 
Judeţ Ilfov, Oraş Otopeni, str. 
Petre Ispirescu nr. 9B, parter, 
Biroul nr. 2, având următoarea 
Ordine de zi: I. Vânzarea către 
Lidl România Societate în 
Comandită a Imobilului la preţul 
de 1.922.864,58 EUR plus TVA 
aplicabilă, cu încasarea integrală 
a preţului la data încheierii 
contractului de vânzare- cumpă-
rare, conform prevederilor 
antecontractului de vânzare- 
cumpărare autentificat nr. 
833/28.04.2015 de SPN Monica 
Pop şi Asociaţii, modificat prin 
actele adiţionale ulterioare. II. 
Încetarea antecontractului de 
vânzare-cumpărare autentificat 
nr. 833/28.04.2015 de SPN 
Monica Pop şi Asociaţii, modi-
ficat prin actele adiţionale ulteri-
oare, atât cu privire la Imobil, ca 
urmare a încheierii contractului 
de vânzare- cumpărare, cât şi cu 
privire la Cota-Parte Drum 
Acces şi la servitutea de trecere 
ce urma să fie constituită în 
favoarea Imobilului, ca urmare a 
înţelegerii părţilor în acest sens. 
III. Cesiunea către Lidl România 
Societate în Comandită a 
antecontractului pentru constitu-
irea unei servituţi de trecere 
autentificat nr. 837 şi a antecon-
tractului de vânzare- cumpărare 
autentificat nr. 836, ambele din 
data de 28.04.2015 de SPN 
Monica Pop şi Asociaţii, modifi-
cate prin actele adiţionale ulteri-
oare, încheiate între Romstal 
Imex SRL, în calitate de promi-
tent vânzător, şi Arletta Com 
SRL, în calitate de promitent 
cumpărător.Cesiunea antecon-
tractelor se va face la preţul total 
de 10.000 EUR plus TVA, preţ 
care se va achita de Lidl 
Romania Societate în Coman-
dită, la data semnării contrac-
tului de cesiune de antecontracte. 
IV. Împuternicirea administrato-
rului societăţii, Zheng Xuehong, 

pentru negocierea şi încheierea, 
în formă autentică, a tuturor 
actelor necesare ducerii la înde-
plinire a hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Asoci-
aţilor.  

LICITAȚII  
l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren/constructii 
inscris in C.F. nr. 30101/Slatina - 
Timis, nr. top: 31 - Sadova Veche, 
Cad: C1, Top: 31, aflat in propri-
etatea debitoarei SC Mannheim 
Oil SRL, situat administrativ in 
Comuna Slatina Timis, Sat 
Sadova Veche, nr. 158, denumita 
generic " Statie distributie carbu-
ranti". Pretul de pornire al licita-
tiei  este de 90% din pretul de 
evaluare, respectiv 1.263.956,27 
Lei + T.V.A, (echivalentul a 
272.610 EUR, la cursul BNR de 
azi, 05.01.2018, 1 euro = 4,6365 
Lei). Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 1.000 
lei + T.V.A. Licitatia va avea loc 
in data de 16.01.2018, orele 
12.30, la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 
1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 
21, jud. Caras-Severin.

l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor 
mobile, reprezentand mijloace 
fixe si obiecte de inventar, aflate 
in proprietatea debitoarei SC 
Mannheim Oil SRL, situate 
administrativ in Caransebes, 
Calea Severinului, nr. 7, jud. 
Caras - Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei  este de 100% 
din pretul de evaluare+ T.V.A., 
conform centralizatorului anexat 
raportului de evaluare. Caietele 
de sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud.Caras-Severin, telefon  
0355-429 116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 100 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 
16.01.2018, orele 12.00, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin.

l Penitenciarul Brăila, str. 
Carantina nr.4A, organizează în 
data de  29.01.2018, ora 12:00, 
licitație publica cu strigare 
pentru închirierea unui spațiu în 
suprafață de 36,54 mp destinat 
comercializării de bunuri şi 
produse, alimentare si nealimen-
tare. Relații privind desfăşurarea 
procedurii la tel. 0239/619314, 
int. 116. În cazul neadjudecării 
licitației, aceasta se va reorganiza 
pe data de 15.02.2018, ora 12:00 
în aceleaşi condiții din documen-
tației descriptivă.„

l Debitorul SC Competent Serv 
SRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str.Walter Maracineanu, nr.110, 
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jud.Mehedinţi, CIF: 6098138, 
J25/932/1994 aflata în procedură 
de faliment, in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 2304/101/2013 
aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinți, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL 
scoate la vânzare urmatorul bun 
mobil: Linie de fabricat tamplarie 
PVC comusa din: Masina de taiat 
la 2 capete. Pantofar semiau-
tomat Urban. Masina de lipit la 
un singur cap Urban. Masina de 
taiat armura MACC. Masina de 
debavurat si frezat teiuri Urban. 
Masina de baghertat Urban. 
Butelie statica SiCC la pretul de 
13.375 EURO exclusiv tva (echi-
valentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Bunul imobil se află 
în garanția creditorului Invest 
Capital Malta LTD, prin repre-
zentant Kruk Romania SRL 
(succesor de drept BRD Groupe 
Societe Generale Suc. Dr. Tr. 
Severin) cu rangul I. Licitaţia va 
avea loc la biroul lichidatorului 
judiciar din Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehe-
dinţi la data de 14.12.2017 orele 
14:00. Informăm toți ofertanţii 
faptul că sunt obligaţi să depuna 
o garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei și să 
achiziționeze caietul de sarcină in 
suma de 1000 lei cu cel puțin 
2(doua) ore înainte de ora licita-
ției. Invităm pe toti cei care vor să 
participe la ședinţa de licitaţie să 
depună oferte de cumpărare și 
documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achi-
tată garanția de licitație și contra-
valoarea caietului de sarcină la 
adresa menționată anterior 
respectiv localitatea Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, 
jud.Mehedinţi. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunului imobil descris anterior sa 
anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii la 
sediul lichidatorului judiciar din 
loc. Dr. Tr. Severin, str.Zăbrău-
țului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, 
telefon 0742592183, tel./fax  : 
0252354399 sau la adresa de 
email: office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consultant-in-
solventa.ro. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL prin 
ec. Emil Popescu

l Debitorul SC Competent Serv 
SRL, cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. Walter Maracineanu, nr. 110, 
jud. Mehedinţi, CIF: 6098138, 
J25/932/1994 aflata în procedură 
de faliment, in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 2304/101/2013 
aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinți, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL 
scoate la vânzare urmatorul bun 
imobil la pretul stabilit prin 
raportul  de  evaluare  nr. 
93/10.10.2017 intocmit expertul 
evaluator membru ANEVAR ec. 
Cojocaru Marian si aprobat prin 
hotararea adunarii creditorilor nr. 
793 din data de 08.11.2017: 
Proprietate imobiliara Teren + 
Constructii situat in Dr. Tr. 
Severin, str. Cerna 2, nr. 38, jud. 
Mehedinti, nr. C.F. 52209 formata 
din: teren in suprafata totala de 

3165 mp. nr. cadastral – 101/2/2; 
Camin Nefamilisti P+1E, cu o 
suprafata construita desfasurata 
de 560 mp, nr. cadastral 101/2/2/
D-C4; Magazie Materiale cu o 
suprafata construita de 271,71 
mp, nr. cadastral 101/2/2/F-C6; 
Magazie anvelope cu o suprafata 
construita de 123,28 mp, nr 
cadastral 101/2/2/G-C10; Cabina 
portar cu o suprafata construita 
de 29,70 mp, nr cadastral 101/2/2/
H-C20 la pretul de 165.800 
EURO exclusiv tva (echivalentul 
in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Bunul imobil se află în 
garanția creditorului  Invest 
Capital Malta LTD, prin repre-
zentant Kruk Romania SRL 
(succesor de drept BRD Groupe 
Societe Generale) cu rangul I 
conform act  notarial  nr. 
2016/24.07.2008 emis de BNP 
Marin Andreca Alexandra. Lici-
taţia va avea loc la biroul lichida-
torului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud. Mehedinţi la data de 
08.02.2017 orele 14:00. Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obli-
gaţi să depuna o garanţie repre-
zentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei și să achizițio-
neze caietul de sarcină in suma de 
1000 lei cu cel puțin 2(doua) ore 
înainte de ora licitației. Invităm 
pe toti cei care vor să participe la 
ședinţa de licitaţie să depună 
oferte de cumpărare și documen-
tele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția 
de licitație și contravaloarea caie-
tului de sarcină la adresa mențio-
nată anterior respectiv localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului 
nr. 7A, jud. Mehedinţi. Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunului imobil descris 
anterior sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la sediul lichidatorului 
judiciar din Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi, telefon 0742592183, tel./
fax : 0252354399 sau la adresa de 
email : office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consultant-in-
solventa.ro. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL prin 
asociat coordonator ec. Emil 
Popescu.

l Debitorul SC Competent Serv 
SRL, cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. Walter Maracineanu, nr. 110, 
jud. Mehedinţi, CIF: 6098138, 
J25/932/1994 aflata în procedură 
de faliment, in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 2304/101/2013 
aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinți, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL 
scoate la vânzare urmatorul bun 
imobil la pretul stabilit prin 
raportul  de  evaluare  nr. 
94/10.10.2017 intocmit expertul 
evaluator membru ANEVAR ec. 
Cojocaru Marian si aprobat prin 
hotararea adunarii creditorilor nr. 
793 din data de 08.11.2017: 
Proprietate imobiliara Teren+ 
Constructii situat in loc. Malovat, 
str. Calea Targu Jiului, nr. 6, jud. 
Mehedinti, nr. C.F. 50145 (Nr. CF 
vechi 292) formata din: Teren 
intravilan in suprafata totala de 

16833 mp. nr. cadastral – 50145; 
Ateliere (2buc.) cu o suprafata 
utila de 559,50 mp, nr. cadastral 
50145-C1; Magazie Materiale (2 
buc.) cu o suprafata construita de 
367,03 mp, nr. cadastral 50145-
C2; Birou si Loborator cu o 
suprafata construita de 297,15 
mp, nr. cadastral 50145-C3; 
Sopron cu o suprafata construita 
de 387,65 mp, nr. cadastral 50143-
C4; Magazie cu o suprafata 
construita de 87,35 mp la pretul 
de  223.180 EURO exclusiv tva 
(echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Bunul imobil se 
af lă în garanția creditorului 
Invest Capital Malta LTD, prin 
reprezentant Kruk Romania SRL 
(succesor de drept BRD Groupe 
Societe Generale) cu rangul I 
conform contract de ipoteca nr. 
2015/24.07.2008 emis de BNP 
Marin Andreca Alexandra. Lici-
taţia va avea loc la biroul lichida-
torului judiciar din localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, jud. Mehedinţi la data de 
08.02.2018 orele 14:00. Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obli-
gaţi să depuna o garanţie repre-
zentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei și să achizițio-
neze caietul de sarcină in suma de 
1000 lei cu cel puțin 2 (doua) ore 
înainte de ora licitației. Invităm 
pe toti cei care vor să participe la 
ședinţa de licitaţie să depună 
oferte de cumpărare și documen-
tele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția 
de licitație și contravaloarea caie-
tului de sarcină la adresa mențio-
nată anterior respectiv localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului 
nr. 7A, jud. Mehedinţi. Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunului imobil descris 
anterior sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la sediul lichidatorului 
judiciar din Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi, telefon 0742592183, tel./
fax : 0252354399 sau la adresa de 
email: office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consultant-in-
solventa.ro. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL prin 
asociat coordonator ec. Emil 
Popescu.

l Debitorul SC Competent Serv 
SRL, cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. Walter Maracineanu, nr. 110, 
jud. Mehedinţi, CIF: 6098138, 
J25/932/1994 aflata în procedură 
de faliment, in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 2304/101/2013 
aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinți, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL 
scoate la vânzare urmatoarele 
bunuri imobile la pretul stabilit 
prin raportul de evaluare nr. 
92/10.10.2017 intocmit expertul 
evaluator membru ANEVAR ec. 
Cojocaru Marian si aprobat prin 
hotararea adunarii creditorilor nr. 
793 din data de 08.11.2017: Apar-
tament cu 2 camere situat in Dr. 
Tr. Severin, str. Slt. Eugen Mares, 
nr. 10, bl. U4, sc. 3, parter, ap. 1, 
jud. Mehedinti, cu o suprafata 
utila de 35,82 mp, o suprafata 
construita de 43,5 mp, avand 

numar cadastral 51514-C1-U3, 
nr. C.F. 51514-C1-U3 (Nr. CF 
vechi 4392) la pretul de 27.800 
EURO exclusiv tva (echivalentul 
in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Apartament cu 3 camere 
situat in Dr. Tr. Severin, str. Slt. 
Eugen Mares, nr. 10, bl. U4, sc. 3, 
parter, ap.2, jud. Mehedinti, cu o 
suprafata utila de 43,73 mp, o 
suprafata construita de 54,34 mp, 
avand numar cadastral 51514-
C1-U8, nr. C.F. 51514-C1-U8 (nr. 
CF vechi 10159) la pretul de 
31.500 EURO exclusiv tva (echi-
valentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Bunurile imobile se 
af lă în garanția creditorului 
Invest Capital Malta LTD, prin 
reprezentant Kruk Romania SRL 
(succesor de drept BRD Groupe 
Societe Generale) cu rangul I 
conform contract de ipoteca nr. 
722/2009 emis de BNP Ilinca 
Marta. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi la data de 08.02.2018 orele 
14:00. Informăm toți ofertanţii 
faptul că sunt obligaţi să depuna 
o garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei și să 
achiziționeze caietul de sarcină in 
suma de 1000 lei (pentru fiecare 
apartament) cu cel puțin 2(doua) 
ore înainte de ora licitației. 
Invităm pe toti cei care vor să 
participe la ședinţa de licitaţie să 
depună oferte de cumpărare și 
documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achi-
tată garanția de licitație și contra-
valoarea caietului de sarcini la 
adresa menționată anterior 
respectiv localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud. Mehedinţi. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor imobile descrise ante-
rior sa anunte lichidatorul judi-
ciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la sediul lichidatorului 
judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi, telefon 0742592183, 
tel./fax : 0252354399 sau la adresa 
de email : office@consultant-in-
solventa.ro.; site www.consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL prin asociat coordonator 
ec. Emil Popescu.

l Debitorul SC Competent Serv 
SRL, cu sediul în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Walter Maracineanu, 
nr. 110, jud. Mehedinţi, CIF: 
6098138, J25/932/1994 aflata în 
procedură de faliment, in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
2304/101/2013 af lat pe rolul 
Tribunalului Mehedinți, prin 
lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL scoate la 
vânzare urmatorul bun imobil la 
pretul stabilit prin raportul de 
evaluare nr. 91/10.10.2017 
intocmit expertul evaluator 
membru ANEVAR ec. Cojocaru 
Marian si aprobat prin hotararea 
adunarii creditorilor nr. 793 din 
data de 08.11.2017:  Teren intra-
vilan situat in loc. Dr. Tr. Severin, 
jud. Mehedinti (intre str. Iazului si 
Centura Noua, la aproximativ 

300 mp de intersectia cu drumul 
spre Cerneti) cu o suprafata de 
5.265 mp avand  numar cadastral 
63112, nr. C.F. 63112 (nr. CF 
vechi 15131) la pretul de  94.770 
EURO exclusiv tva (echivalentul 
in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului 
nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 
08.02.2018 orele 14:30. Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obli-
gaţi să depuna o garanţie repre-
zentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei și să achizițio-
neze caietul de sarcină in suma de 
1000 lei cu cel puțin 2(doua) ore 
înainte de ora licitației. Invităm 
pe toti cei care vor să participe la 
ședinţa de licitaţie să depună 
oferte de cumpărare și documen-
tele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția 
de licitație și contravaloarea caie-
tului de sarcină la adresa din Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, jud. Mehedinţi. Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunului imobil descris 
anterior sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la sediul lichidatorului 
judiciar din Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud.Mehe-
dinţi, telefon 0742592183, tel./fax: 
0252354399 sau la adresa de 
email : office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consultant-in-
solventa.ro. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL prin 
ec. Emil Popescu.

PIERDERI  
l SC Betels SRL Ploiesti declara 
pierdute caiete de transport rutier 
de persoane prin servicii ocazio-
nale, cu seriile 0054353, 0054354. 
Le declar nule.

l Pierdut atestat transport marfă 
emis de Autoritatea Rutieră 
Română pe numele Popa Daniel. 
Se declară nul.

l Pierdut Certificat de Pregătire 
Profesională a Conducatorului 
Auto pentru marfuri generale pe 
numele Militaru Marian. Îl declar 
nul.

l Subscrisa Voliad Serv SRL cu 
sediul in Ploiesti, str. Trandafi-
rilor, nr.20, jud. Prahova, inregis-
trata la ORC sub nr. J29/408/1996 
si CUI 8245634, declara pierdut 
certificatul constatator nr. 51679 
din 16.06.2008.

l DM Sistem Telecom SRL, cu 
sediul în Str. Pucheni, nr. 2, Bl. 2, 
Scara E, Et. 4, Ap. 74, sector 5, 
București, J40/3834/2001, CUI: 
13829931, prin administrator 
Denes Vasile Damian, declar pier-
dute Certificatul Constatator 
eliberat în baza declaraţiei pe 
p r o p r i a  r ă s p u n d e r e  n r. 
627506/22.12.2010 și Certificatul 
Constatator eliberat în baza decla-
raţiei pe propria răspundere nr. 
534916/14.10.2010 emise de Regis-
trul Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul București, privind activitatea 
la sediile secundare. Le declar nule.


