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

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
19.07.2018  orele 10.00 proba scrisă și 
în data de 25.07.2018, interviul  
pentru ocuparea unei funcţii contrac-
tuale de execuție:-paznic  la Serviciul  
administrative; Principalele cerinţe  
obligatorii  de participare la  concur-
s:-Studii  generale;-Adeverintă sau  
atestat de agent  de securitate / pază și 
ordine. Dosarele de înscriere se pot 
depune la Compartimentul resurse 
umane,  în termen de 10 de zile lucră-
toare  de la data publicării anunţului, 
rspectiv până  pe data de  11.07.2018, 
orele 16,00. Pentru relaţii suplimen-
tare vă puteţi adresa la Comparti-
mentul resurse umane, din cadrul 
Primăriei Municipiului Dorohoi sau 
la tel. 0231/610133, interior 114.

l Batalionul de Sprijin al Forţelor 
Navale Constanţa, cu sediul în strada 
Ştefăniţă Vodă, nr.4,  judeţul 
Constanţa, din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de 
personal civil contractual, conform 
HG nr.286/2011: îngrijitor (Formaţi-
unea de cazarmare -București), nr.
posturi: 1 (studii generale, vechime în 
muncă minim 6 luni); -20.07.2018, ora 
10.00 -proba scrisă; -26.07.2018, ora 
09.00 -interviul; -data-limită de depu-
nere a dosarelor: 11.07.2018, ora 
15.00. Depunerea dosarelor se va face 
la sediul Batalionului de Sprijin al 
Forţelor Navale, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare sau 
pe site-urile: www.navy.ro, www.
posturi.gov.ro. Proba scrisă și proba 
interviului se vor organiza la sediul 
UM 02150 București. Date de contact 
ale secretariatului, la telefon: 
0241.667.985/0241.667.011, interior: 
238, 461.

l Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, 
cu sediul în localitatea Sibiu, strada 
Gheorghe Bariţiu, nr.1-3, judeţul 
Sibiu, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -asistent medical, 2 
posturi, conform Hotărârii de Guvern 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 23.07.2018, ora 09.00; -Proba prac-
tică în data de 26.07.2018, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 26.07.2018, 
ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
școală postliceală sanitară (studii 
superioare de scurtă durată sau studii 

superioare în domeniul sanitar); 
-specialitatea medicină generală sau 
pediatrie; -vechime -fără vechime; 
-certificat de membru în Ordinul Asis-
tenţilor Medicali Generaliști. Candi-
daţii  vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea 
III-a, la sediul Spitalului Clinic de 
Pediatrie Sibiu, Biroul personal. 
Relaţii suplimentare la sediul Spita-
lului Clinic de Pediatrie Sibiu, 
persoane de contact: Cujba Radu și 
G a b o r  C o n s t a n t a ,  t e l e f o n : 
0269.230.260, interior: 110, fax: 
0269.230.045, e-mail: pediatrie_
sibiu@yahoo.com.

l Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, 
cu sediul în localitatea Sibiu, strada 
Gheorghe Bariţiu, nr.1-3, judeţul 
Sibiu, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractual 
vacante de: -infirmieră, 2 posturi, 
conform Hotărârii de Guvern 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 20.07.2018, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 20.07.2018, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -școală generală; 
-vechime -fără vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea III-a, la 
sediul Spitalului Clinic de Pediatrie 
Sibiu, Biroul personal. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului Clinic de 
Pediatrie Sibiu, persoane de contact: 
Cujba Radu și Gabor Constanta, 
telefon: 0269.230.260, interior: 110, 
fax: 0269.230.045, e-mail: pediatrie_
sibiu@yahoo.com.

l Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, 
cu sediul în localitatea Sibiu, strada 
Gheorghe Bariţiu, nr.1-3, judeţul 
Sibiu, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -îngrijitoare de curăţenie, 
2 posturi, conform Hotărârii de 
Guvern nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 25.07.2018, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 25.07.2018, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii generale; 
-vechime- fără vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea III-a, la 
sediul Spitalului Clinic de Pediatrie 
Sibiu, Biroul personal. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului Clinic de 
Pediatrie Sibiu, persoane de contact: 
Cujba Radu și Gabor Constanta, 
telefon: 0269.230.260, interior: 110, 
fax: 0269.230.045, e-mail: pediatrie_
sibiu@yahoo.com. 

l Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, 
cu sediul în localitatea Sibiu, strada 

Gheorghe Bariţiu, nr.1-3, judeţul 
Sibiu, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -brancardier, 1 post, 
conform Hotărârii de Guvern 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 27.07.2018, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 27.07.2018, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii generale; 
-vechime- fără vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea III-a, la 
sediul Spitalului Clinic de Pediatrie 
Sibiu, Biroul personal. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului Clinic de 
Pediatrie Sibiu, persoane de contact: 
Cujba Radu și Gabor Constanta, 
telefon: 0269.230.260, interior: 110, 
fax: 0269.230.045, e-mail: pediatrie_
sibiu@yahoo.com.

l Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, 
cu sediul în localitatea Sibiu, str.
Gheorghe Bariţiu, nr.1-3, judeţul 
Sibiu, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -arhivar, 1 post, conform 
H o t ă r â r i i  d e  G u v e r n 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 24.07.2018, ora 09.00; -Interviul în 
data de 24.07.2018, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -diplomă de bacalaureat; 
-cunoștinţe de operare calculator: 
Microsoft Office, Internet Explorer; 
-vechime- fără vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea III-a, la 
sediul Spitalului Clinic de Pediatrie 
Sibiu, Biroul personal. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului Clinic de 
Pediatrie Sibiu, persoane de contact: 
Cujba Radu și Gabor Constanta, 
telefon: 0269.230.260, interior: 110, 
fax: 0269.230.045, e-mail: pediatrie_
sibiu@yahoo.com.

l Spitalul Prof.Dr.Constantin Ange-
lescu, cu sediul în București, str.
Aleea-Căuzași, nr.49-51, sector 3, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractual 
vacante: -un post șef depozit I -spital: 
-diplomă de bacalaureat; -concurs 
pentru ocuparea postului; -3 ani 
vechime în activitate; -un post econo-
mist I -Birou RUNOS -salarizare: 
-diplomă de licență; -3 ani și 6 luni în 
specialitate; -experiență în domeniul 
salarizării în unitățile sanitare; -curs 
perfecţionare PC; -cunoștinţe operare 
PC: Windows, MS Office, Internet 
Explorer, alte programe informatice 
în funcţie de reglementările legale. 
Pentru a ocupa un post contractual 
vacant sau temporar vacant, candi-
dații trebuie să îndeplinească condiții 
generale, conform art.3 al Regula-

mentului-cadru aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr.286 din 23 martie 
2011, cu modificările și completările 
ulterioare, 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial,  Partea a III-a, 
28.06.2018-11.07.2018, între orele 
9.00-13.00, și trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art.6 din HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Proba scrisă va avea loc în data de 
19.07.2018, ora 10.00, iar proba 
interviu va avea loc în data de 
23.07.2018, ora 10.00, la sediul Spita-
lului Prof.Dr.Constantin Angelescu. 
Relaţii suplimentare, tematica și 
bibliografia se pot obţine de la sediul 
Spitalului Prof.Dr.Constantin Ange-
lescu, Biroul Resurse Umane, telefon 
nr.021.323.30.40/int.443. 

l Compania Municipală Energetică 
București SA, cu sediul în B-dul Octa-
vian Goga nr.2, Tronson 1, et.1-2, 
București, Sector 3, angajează, 
personal muncitor calificat și necali-
ficat pentru următoarele posturi: -1 
post sudor -autorizat in gaze; -2 
posturi frigotehniști; -2 posturi electri-
cieni, calificați și autorizați (2B, 3 B); 
-4 posturi instalatori; -2 posturi zidari; 
-1 post zugrav –vopsitor; -1 post 
tâmplar; -2 posturi fierar-betonist; -2 
posturi excavatorist; -5 posturi de 
muncitori necalificați. CV-urile se pot 
depune pe adresa de email office@
cmeb.pmb.ro; cristina.barascu@cmeb.
com.ro sau la sediul Companiei din 
B-dul Octavian Goga nr.2, Tronson 1, 
et.1, cam.1, Sector 3 București. Infor-
mații la telefon: 0372.400.780; 
0728.121.056 –Serviciul Resurse 
Umane Salarizare.

l Primăria Comunei Lăzarea organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a următoarelor funcții publice de 
execuție vacante în cadrul Aparatului 
de specialitate al primarului comunei 
Lăzarea, județul Harghita: consilier, 
clasa I, grad profesional principal, la 
Compartimentul contabilitate, buget, 
finanțe, și consilier, clasa I, grad 
profesional principal la Comparti-
mentul cadastru și agricol. Candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: 1.pentru funcția publică de 
execuție, consilier, clasa I, grad profe-
sional principal, în cadrul Comparti-
mentului contabilitate, buget, finanțe: 
-cele prevăzute în art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcțio-
narilor publici, republicată și modifi-
cată; -Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă, 
în domeniul științelor economice, 
specializare: contabilitate; -5 ani 
vechime; 2.pentru funcția publică de 
execuție, consilier, clasa I, grad profe-
sional principal, în cadrul Comparti-
mentului de cadastru și agricultură: 
-cele prevăzute în art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcțio-

narilor publici, republicată și modifi-
cată; -Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă; 
-5 ani vechime. Concursul se va 
desfășura în data de 31 iulie 2018, ora 
10.00, proba scrisă, și 01 august 2018, 
ora 10.00, proba interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conțină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute  de art .49 din HG 
nr.611/2008, modificată prin HG 
nr.761/2017, și se vor depune la sediul 
Primăriei Comunei Lăzarea, în 
termen de 20 de zile de la publicarea 
anunțului în MO, Partea III-a. Relații 
suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei Comunei Lăzarea, nr.702, 
județul Harghita, tel.0266.352.691 sau 
0266.352.728.

l Patiseria Dantoni  Srl din Pancota  
angajeaza 1 lucrator bucatarie ( 
spalator vase mari ) Conditii minime; 
studii primare  (opt clase ), ( cod 
COR. 941201 ), vechime in domeniu 
minim 5 ani , cunoasterea bucatariei 
sarbesti (prajitura burek). CV-urile se 
depun pe e-mail la adresa; zoran_
mutavschi@yahoo.com. Vor fi luate in 
considerare CV-urile primite pana la 
data de 29.06.2018. Selectia candida-
tilor va avea loc in data de 02.07.2018  
si consta in concurs de CV-uri. Infor-
matii la telefon; 0745330061.

l Patiseria Ledi  Srl din Arad   anga-
jeaza 1 brutar.   Conditii minime; 
studii medii  (10 clase  sau scoala 
profesoinala), calificare brutar Cod 
COR 751201)cunoasterea bucatariei 
sarbesti (burek)  . CV-urile se depun 
pe e-mail la adresa; expertoffice8@
gmail.com . Vor fi luate in considerare 
CV-urile primite pana la data de 
02.07..2018. . Selectia candidatilor va 
avea loc in data de 03.07.2018 si 
consta in concurs de CV-uri. Infor-
matii la telefon; 0770870456.

l Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale organizează concurs pentru 
ocuparea a 48 posturi de execuție de 
natură contractuală, în afara organi-
gramei, de asistent social (41 de 
posturi pentru fiecare unitate admi-
nistrativ teritorială la nivel județean, 
respectiv câte 1 post pentru fiecare 
județ, 6 posturi pentru fiecare sector 
al Municipiului București și un post în 
cadrul Echipei Locale de Intervenție a 
Municipiului București) din cadrul 
Direcției Generale Planificare Buge-
tară și Management Financiar 
-Unitatea de Implementare a proiec-
tului INTESPO- Înregistrarea Tine-
rilor în Evidențele Serviciului Public 
de Ocupare, contract de finanțare 
POCU/2/3/113589, în data de 23 iulie 
2018- proba scrisă, ora 10.00 și în data 
de 27 iulie 2018 -interviul. Proba 
scrisă se va desfășura în locația din B 
-dul Magheru nr.31, sector 1 Bucu-
rești, iar interviul la sediul ministe-
rului din Str. Dem. I. Dobrescu nr.2 -4 
sector 1 București. Condiţiile de 
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participare: -Studii de specialitate: 
studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul asistență socială; -Vechime 
în specialitate: minim 1 an;-Înscriere 
în Colegiul Asistenților Sociali sau 
declarație pe proprie răspundere că 
până la semnarea contractului indivi-
dual de muncă va prezenta înregis-
trarea sa în CAS/în caz contrar 
concursul/examenul este declarat nul.
Menționăm că depunerea dosarelor 
de concurs se face în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
țului. Condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia și actele solicitate 
candidaților pentru dosarul de 
înscriere sunt afișate la sediul ministe-
rului și pe site-ul www.mmjs.gov.
ro-secțiunea carieră. Relații suplimen-
tare la telefon: 021/315.72.26.

l Complexul Multifuncţional 
„CARAIMAN” organizează în data 
de 27.07.2018, ora 10.00 proba scrisă 
(data și ora interviului fiind comuni-
cate ulterior), concurs în vederea 
ocupării funcţiilor publice de execuţie  
vacante astfel: 3 posturi de consilier I 
debutant -condiţii de participare la 
concurs: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă. Nu este nece-
sară vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei.Concursul 
se va desfășura la sediul Complexului 
Multifuncţional „CARAIMAN” din 
București, sector 1, str. Caraiman nr. 
33A.Dosarele de concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documen-
tele prevăzute la art. 49 alin.(1) din 
HG nr. 611/2008 și se depun în peri-
oada 27.06.-16.07.2018.Bibliografia, 
atribuţiile prevăzute in fișa postului și 
alte date necesare desfașurării  
concursului se afisează la sediul insti-
tuţiei si pe pagina de internet.Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul  
instituţiei și la telefon 021/224.40.73 
int.120, email: resurse_umane@cmca-
raiman.ro, persoana de contact: 
Magdalena Drăgoiu.

l Institutul Naţional de Cercetare 
-Dezvoltare pentru Optoelectronică 
INOE 2000 anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Ilfov în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului și de evaluare adec-
vată, pentru proiectul Centrul Măgu-
rele Pentru Studii de Atmosferă și 
Radiaţie -MARS (Clădire și Plat-
forme Tehnologice) propus a fi 
amplasat în tarla 134/1, parcela 500 
-2, oraș măgurele, jud. ilfov. Nu se 
supune evaluării impactul asupra 
mediului și evaluării adecvate.
Proiectul deciziei de încadrare și moti-
vele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov din Bucu-
rești, str. Aleea Lacul Morii nr.1, sector 

6, în zilele de luni până joi, între orele 
9 -13, precum și la următoarea adresă 
de internet www.apm-ilfov.ro în 
termen de 5 zile de la data publicării 
prezentului anunţ, până la data de 
02.07.2018. 

CITAȚII  
l Grigoriu Remus-Daniel este 
chemat la Judecătoria Iași, Str. Anas-
tasie  Panu, nr.25, Completul C12M, 
Sala 3,  Sectia Civila, în ziua de 25 
iulie 2018, ora 08:30, în calitate de 
pârât , în proces cu Grigoriu Mihaela, 
în calitate de reclamantă, pentru 
fond-divorț cu minori, în dosarul nr. 
4839/866/2016.

l Pe rolul Judecătoriei Alexandria, 
Dosar 6325/740/2016, pentru partaj, 
reclamant Mihăilă Elisabeta, pârât 
Mihăilă Costel, pentru termenul de 
judecată din 10.10.2018.

l Este citată pârâta Tudor Mihaela, 
în data de 27.06.2018 la Judecătoria 
D r ă g ă ș a n i ,  î n  d o s a r u l  n r : 
2370/223/2017, în contradictoriu cu 
reclamata Tudor Florina-Vali.

l Numita ARMEANU ALEXAN-
DRINA, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in comuna Cernica, sat 
Balaceanca, strada Herastraului nr.76, 
judet Ilfov, este citata in dosarul 
nr.13639/1748/2017 al Judecatoriei 
CORNETU, avand ca obiect cerere 
valoare redusa, in calitate de parat, 
pentru data de 03 iulie 2018, ora 9.00 
in Sala 4, complet C2 camera consiliu.

DIVERSE  
l Cabinet Individual de Insolvenţă 
Buga Florentina Doina- lichidator 
judiciar, notificăm deschiderea proce-
durii generale a falimentului împo-
triva debitorului SC Cefin Kleyn SRL, 
prin Încheierea nr.844/25.05.2018 
pronunţată de Tribunalul Tulcea, în 
dosarul 2561/88/2017. Notificăm prin 
prezenta toate persoanele fizice sau 
juridice care pretind un drept de 
creanță față de SC Cefin Kleyn  SRL 
să se înscrie la masa credală. 
Termenul pentru depunerea cererii de 
admitere a creanţei în vederea întoc-
mir i i  tabe lu lu i  supl imentar- 
10.07.2018. Termenul de verificare a 
creanțelor, de întocmire, afișare și 
comunicare a tabelului  suplimentar  
al  acestora- 10.08.2018.  Termenul  de  
depunere  la  Tribunal  a  contestați-
ilor- 7 zile  de  la publicarea în BPI a 
tabelului suplimentar. Termenul de 
întocmire a tabelului definitiv conso-
lidat- 10.09.2018.

l SC Franke Romania SRL anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Extindere 
hală metalică, extindere staţie 
încărcat acumulatori, organizare de 
șantier în incinta Franke”, propus a fi 
amplasat în jud.Ilfov, Pantelimon, 

bulevardul Biruinței, nr.98. Informa-
ţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov- București, 
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, în 
zilele de luni-joi, între orele 9.00-13.00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov.

l Comuna Peciu Nou anunță 
publicul interesat asupra deciziei 
etapei de încadrare a  APM Timiș de a 
nu se efectua evaluarea impactului 
asupra mediului și evaluarea adecvată 
în cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului și evalu-
area adecvată pentru proiectul 
„Extindere rețele electrice -dezvoltare 
zone rezidențiale cu funcțiuni comple-
mentare în comuna Peciu Nou, 
județul Timiș”, propus a fi amplasat 
în comuna Peciu Nou, domeniul 
public, jud.Timiș. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
APM Timiș, jud.Timiș, localitatea 
Timișoara, b-dul Liviu Rebreanu, 
nr.18-18A, în zilele de luni-joi, între 
orele 8.00-16.30, și vineri, între orele 
8.00-14.00, precum și la următoarea 
adresă de internet: http://apmtm.
anpm.ro -Acorduri de mediu. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunț până la 
data de 02.07.2018.

l Domnule Președinte, subscrisa 
Partidul Neoliberal, aflată la poziţia 
157 în Registrul Partidelor Politice, 
identificată cu CIF: 38417340, vă 
transmitem prin prezenta -și totodată 
depunem- modificările aduse Statu-
tului PN, în conformitate cu prevede-
ri le  art .  25,  pct .2 din Legea 
14/2003- Legea Partidelor Politice.

NOTIFICĂRI  
l Lichidator judiciar C.I.I. RUSU 
CIPRIAN MARIAN cu sediul in 
Ploiesti, Str. Valeni, nr. 65, jud. 
Prahova, notifica deschiderea proce-
durii simplificate a insolventei fata de 
debitoarea SC TRITEO TRADING 
93 SRL, dosar nr. 2689/105/2018, 
Tribunalul Prahova. Termen depu-
nere creante: 23.07.2018, Termen tabel 
preliminar: 02.08.2018, Termen tabel 
definitiv: 27.08.2018, Adunarea credi-
torilor: 07.08.2018.

l LEAVIS CONT IPURL, in calitate 
lichidator notifica deschiderea proce-
durii simplificate a insolventei privind 
p e  d e b i t o a r e a  S C  E G E A 
CONSTRUCT SRL, cu sediul 
PLOIESTI, str. Maramures nr. 32, 
dosar 2197/105/2018 TRIBUNAL 
PRAHOVA. Termene: termen pentru 
depunerea actelor de catre debitoare 
conf. art. 67 alin din lege 11.06.2018, 
termenul pentru depunerea opozitiilor 
de catre creditori 10 zile de la primirea 
notificarii si termenul pentru solutio-

narea opozitiilor 10 zile dupa formu-
larea opozitiilor, inregistrare creante 
29.06.2018, verificare creante si afisare 
tabel preliminar 09.07.2018, solutio-
nare contestatii si definitivare tabel 
02.08.2018.Adunarea creditorilor 
13.07.2018 ora 13:00 la sediul lichida-
torului. Relatii la telefon 0723880617, 
e-mail voichita_onofrei@yahoo.com.

LICITAȚII  
l ASESOFT TECHNOLOGIES 
SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică următoarele autotu-
risme: Ford Focus, nr. inmatriculare 
IF37CAR (6.250 lei),  Citroen 
Berlingo, nr. inmatriculare PH52RTV 
(13.800 lei), Citroen Berlingo, nr. 
inmatriculare PH53RTV (11.350 lei), 
Citroen Berlingo, nr. inmatriculare 
PH54RTV (14.500 lei), Citroen 
Berlingo, nr. inmatriculare PH17RTV 
(20.050 lei), Citroen Berlingo, nr. 
inmatriculare PH16RTV (20.050 lei). 
Prețurile nu conțin TVA. Pentru auto-
vehiculele care nu sunt înscrise în 
evidențele Ministerului de Interne pe 
numele debitoarei Asesoft Technolo-
gies SRL, acestea se vor adjudecata în 
aceste condiții, toate demersurile 
pentru întocmirea documentației în 
vederea înmatriculării acestora cad în 
sarcina adjudecatarului. Licitaţia va 
avea loc în 04.07.2018, ora 15/00 la 
sediul lichidatorului judiciar din str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. Persoa-
nele interesate vor achizitiona caietul 
de prezentare în suma de 500 lei + 
TVA de la sediul lichidatorului și vor 
depune taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 11.07.2018 aceeași oră, în 
același loc.

l ASESOFT TECHNOLOGIES 
SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică următoarele bunuri 
mobile: Citroen Berlingo PH33TEH 
(10.987 lei), cameră termoviziune 
(9.493 lei), camera HD (1.513 lei), 
sistem wireless pentru monitorizare 
parametrii vitali (71.026 lei), laptopuri 
(23.890≈1.480≈2.636 lei), servere 
(11.354≈46.569≈33342≈2446 lei), 
tablete (1.326≈1.016 lei), statie grafica 
( 4 . 7 9 9  l e i ) ,  s m a r t p f o n u r i 
(1.862≈1.751≈1.265≈1.548 lei), tensio-
metre (85≈256 lei), multifunctionale 
(592≈480≈475 lei), scanere (5.777 lei), 
etc. Preturile nu contin TVA. Licitaţia 
va avea loc în 04.07.2018, ora 15/00 la 
sediul lichidatorului judiciar din str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. Persoa-
nele interesate vor achizitiona caietul 
de prezentare în suma de 500 lei + 
TVA de la sediul lichidatorului și vor 
depune taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în 

ziua de 11.07.2018 aceeași oră, în 
același loc.

l METALROM SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică masina 
minerala confectionat blocheti 4.999 
lei, cantare 359 lei, masa mobila 
vibranta 129 lei, 3 aspiratoare 334 lei, 
masina de frezat 887 lei, fierastrau 
circular 546 lei, dispozitiv spart beton 
1.091 lei, kia k2900 15.386 lei. La 
preturile de pornire se adaugă TVA. 
Licitaţia va avea loc în data de 
06.07.2018, ora 15/00 la sediul lichida-
torului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. 
În cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în zua de 13.07.2018, aceeași 
oră, în același loc.

l UNIVERSAL CONSTRUCT 
PROD SA prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică bunurile debi-
toarei (scutite de TVA): teren în 
suprafaţă de 12.389 mp și sediu admi-
nistrativ în suprafaţă de 1.800 mp; 
hala productie în suprafaţă de 1.500 
mp, casa pompe si bazin apa în supra-
faţă de 64 mp, situata în situat in 
Comuna Bacia, jud. Hunedoara la 
pretul de 160.000 lei; magazie (hală) 
cu s.d. 1250 mp și teren aferent cu 
suprafața de 1.381 mp, situată în com. 
Bacia, jud. Hunedoara, la pretul de 
119.500 lei; teren în suprafață de 
3.195 mp situat în com. Bacia, jud. 
Hunedoara la pretul de 23.500 lei. 
Licitaţia va avea loc în data de 
06.07.2018, ora 14/00 la sediul lichida-
torului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. 
În cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 13.07.2018, aceeași 
oră, în același loc.

l VLAMAR 4U SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunuri 
mobile la prețurile de evaluare reduse 
cu 50 %: masina taiat beton (1.577 
lei), autoturism Peugeot Partner 
(3.380 lei), opturator pneumatic (219 
lei). Preturile nu contin TVA. Licitaţia 
va avea loc în data de 02.07.2018, ora 
14/30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800.  În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
zua de 09.07.2018, aceeași oră, în 
același loc.

l TREBOR EXIM SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
teren intravilan in suprafata de 5.857 
mp si indiviz in suprafata de 161 mp, 
situate în Băicoi, jud. Prahova la 
pretul de 58.850 lei + TVA. Licitaţia 
va avea loc în data de 02.07.2018, ora 
14/00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 09.07.2018 aceeași oră, în 
același loc.
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l Anunţ de participare la licitaţie 
pentru închirierea unor suprafeţe de 
teren situate în albiile minore. 1. Infor-
maţii generale: Administraţia Bazinală 
de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. 
Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 
23730128; telefon:0250/ 739.881; 
fax:0250/738.255. 2. Obiectul si durata 
închirierii: închiriere suprafață de 
teren situat în albie minoră pentru o 
durată de 2 ani. 3. Condiţiile de parti-
cipare: dovada cumpărării caietului de 
sarcini; garanția de participare la lici-
tatie – 10% din valoarea minimă a 
chiriei anuale constituită prin ordin de 
plată confirmat prin extras de cont sau 
scrisoare de garanţie bancară în 
favoarea Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt; certificatul constatator emis 
de Oficiul Registrului Comerţului, 
valabil la data deschiderii ofertelor; 
certificate constatatoare privind înde-
plinirea obligaţiilor exigibile de plata a 
impozitelor si taxelor către stat inclusiv 
cele locale; certificat de atestare fiscală; 
cazier fiscal al persoanei juridice și al 
administratorului acesteia emis de 
DGFP; cazier judiciar al persoanei 
juridice și al administratorului aces-
teia; certificat unic de înregistrare emis 
de Oficiul Registrului Comerţului; 
bilanţul contabil sau extrase de bilanț 
pentru anul anterior în care se inițiază 
procedura, vizat de administraţia 
fiscală; fisa de informatii generale - 
cuantumul cifrei de afaceri minime pe 
anul anterior celui în care se inițiază 
procedura; declarație că nu se află in 
litigiu cu titularul dreptului de admi-
nistrare.4. Cuantumul garanţiei de 
participare: 10% din valoarea minimă 
a chiriei anuale, constituită prin ordin 
de plată confirmat prin extras de cont 
sau scrisoare de garanţie bancară în 
favoarea Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt.5. Descrierea succintă a 
bunului imobil ce urmează a fi închi-
riat: Închiriere suprafeţe de teren în 
albiile minore ale râurilor și pârâurilor, 
din Jud.Vâlcea, pentru exploatarea de 
agregate minerale în vederea înlătu-
rării materialului aluvionar: Lotul 1 – 
4.143 mp, teren albie minoră a 
pârâului Otăsău, Loc. Pietrari, jud. 
Vâlcea; Lotul 2 – 12.434 mp, teren albie 
minoră a pârâului Cerna, Loc. Valea 

Mare, jud. Vâlcea; Lotul 3 – 13.589 mp, 
teren albie minoră a pârâului Găujani, 
Loc. Câineni, jud. Vâlcea; Lotul 4 – 
15.972 mp, teren albie minoră a pârâ-
ului Cerna, Loc. Lăpușata, jud. Vâlcea. 
6. Data, locul și ora limitã de primire a 
ofertelor: 26.07.2018  până la ora 1000 
la sediul Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. 
Vâlcea, jud. Vâlcea.7. Data și locul 
deschiderii acestora: 26.07.2018 înce-
pand cu ora 1030 la sediul Administra-
ţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus 
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.8. 
Modul de obţinere a caietului de 
sarcini : de la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt,  Biroul Patri-
moniu - Cadastru, contravaloarea 
acestuia fiind de 1.410 lei.9. Durata în 
care ofertanţii rãmân angajaţi prin 
termenii ofertelor lor: Perioada de 
valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile 
calendaristice de la data licitației 
deschise organizată pentru atribuirea 
contractului de închiriere.

l 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: Comuna Goiești, 
str.Principală, nr.128, judeţul Dolj, cod 
fiscal: 4554203, telefon: 0251.452.154, 
fax: 0251.452.108, e-mail: primariago-
iesti@yahoo.com. 2.Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: teren în suprafață de 250mp, bun 
public, situat în comuna Goiesti, sat 
Vladimir, județul Dolj, Tarla 43, 
Parcela 30, și servitudine pentru 
drumul de acces pe o perioadă de 20 
ani, pentru servicii de comunicaţii; 
televiziune, telefonie fixă și mobilă, 
internet, în vederea montării echipa-
mentelor electronice și antenelor ce vor 
asigura serviciile de telefonie mobilă 
pentru locuitorii comunei Goiești, 
județul Dolj.  Informaţii suplimentare 
se regăsesc în documentaţia de atri-
buire și caietul de sarcini. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
Documentaţia de atribuire a fost întoc-
mită conform OUG nr.54/2006. 4.
Modalitatea sau modalităţile prin care 

persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: Documentaţia de 
atribuire poate fi cumpărată de la 
Primăria Comunei Goiești -Birou vice-
primar, la cerere. 5.Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Birou Vice-
primar din cadrul Primăriei Comunei 
Goiesti, str.Principală, nr.128, judeţ 
Dolj. 6.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: Taxa de participare la lici-
taţie este de 50Lei, contravaloarea 
documentaţiei este de 50Lei, iar 
garanţia de participare la licitaţie este 
de 100Lei și se achită la casieria Primă-
riei Comunei Goiești. 7.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
13.07.2018, ora 09.00. 8.Informaţii 
privind ofertele: Comuna Goiești, str.
Principală, nr.128, județul Dolj. 9.
Data-limită de depunere a ofertelor: 
16.07.2018, ora 09.00. 10.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Goiești, str.Principală, nr.128, 
judeţ Dolj. 11.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 
exemplare: original+copie. 12.Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
23.07.2018, ora 13.00, la sediul Primă-
riei Comunei Goiești, str.Principală, 
nr.128, judeţ Dolj. 13.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Dolj -Secția 
Contencios Administrativ, str.Brestei, 
nr.12, telefon/fax: 0251.418.612, fax: 
0251.419.851, cod poștal: 200420, 
e-mail: tr-dolj@just.ro.14.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 26.06.2018.

l SC LILI’S GREEN HOTELS 
PLOIESTI SRL, prin lichidator judi-
ciar Just Insolv SPRL, anunta 
vanzarea la licitatie publica a activului 
af lat in patrimoniul debitoarei, 
respectiv Hotel Restaurant – „Casa 
Rotaru”, situat in Ploiesti, str. Oborului, 
nr. 27, jud. Prahova (zona Obor – 
magazin Dedeman - mall AFI), inscris 
in CF nr. 125774 a mun. Ploiesti, 
constructie compusa din D+P+1E+-
3Mansarde, in suprafata de 1922,44 
mp, finalizata in 2007, la pretul de 

372.750 euro exclusiv TVA, ce se va 
achita in lei la cursul euro de la data 
efectuarii platii. Daca cumparatorul 
este o persoana inregistrata in scopuri 
de TVA, se va aplica taxarea inversa si 
pretul nu va fi purtator de TVA. 
Hotelul dispune de 50 de camere de 
cazare si 3 apartamente, receptie, resta-
urant, bar si bucatarie la parter, iar la 
demisol crama si bucatarie rece. Struc-
tura constructiva a hotelului este cu 
fundatii din beton armat, inchideri 
perimetrale din BCA, compartimentări 
interioare din zidarie de BCA, acope-
risul cu tabla Lindab si dispune de 
utilitati: electricitate, apa, gaz, canali-
zare. Constructia este edificata pe un 
teren proprietatea asociatului Rotaru 
Valentin in suprafata de 697 mp pentru 
care se organizeaza licitatie publica de 
catre BEJ Pana Victor cu pret de 
pornire al licitatiei de 54.750 euro. Lici-
tatia publica are loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 18.09.2017 si 
a Caietului de sarcini intocmit de lichi-
datorul judiciar. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 25% din cel 
stabilit in noul raport de evaluare. 
Avand in vedere ca BEJ Pana Victor a 
stabilit in luna iulie 2018 o singura zi de 
licitatie pentru valorificarea terenului - 
data de 23.07.2018, orele 11.00, se 
stabileste prin prezentul anunt sedinta 
de licitatie publica pentru Hotelul 
Restaurant – „Casa Rotaru” in data de 
23.07.2018, orele 13.00 la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab. 
7B. Relatii suplimentare se obtin de la 
lichidatorul judiciar la telefon 
0344104525 si din caietul de sarcini ce 
se poate procura de la sediul acestuia la 
pretul de 3000 lei fara TVA.

PIERDERI  
l Pierdut legitimatie student pe numele 
Varbanescu Oana. O declar nula. 

l Pierdut Registru special, aferent casei 
de marcat cu seria AC403425, Registru 
special si carte de interventie aferente 
casei de marcat cu seria AC403634, 
Pierdut carte de interventie aferenta 
casei de marcat cu seria AC403431, 
pierdut registru special aferent casei de 
marcat cu seria AC403631, pierdut 
registru special aferent casei de marcat 
cu seria AC403443.

l Declar pierdut nul Certificat de 
concediu medical pe luna iunie-iulie și 
card de sănătate pe numele Luca 
Katerina Maria.

l Pierdut Certificat Constatator al 
solicitantului Aleca Exclusiv SRL, 
pentru sediu secundar din București, 
Sector 2, Șos Andronache, nr.206, 
construcția C2 tip sediu: sediu 
secundar. Tip model declarație: model 
2, nr.553982 din 13.11.2012. Activități 
la sediu: 4520-Intrețimerea și repa-
rarea autovehiculelor. Data certificat 
14.11.2012.

l S-a pierdut Registrul Unic de 
Control al Fundaţiei „Prof.Dr.Matei 
Balș”, cu sediul în strada Dr.Calistrat 
Grozovici, nr.1, sector 2, București, 
având Cod Unic de Înregistrare: 
12979019. Se declară nul.

l S-a pierdut Registrul Unic de 
Control al Asociaţiei „Societatea de 
Boli Infecţioase”, cu sediul în strada 
Dr.Calistrat Grozovici, nr.1, sector 2, 
București, având Cod Unic de Înregis-
trare: 32486880. Se declară nul.

l Magic Looney Show SRL, număr de 
ordine în RC: J23/2850/2010, CUI: 
27651221, declar pierdute certificatele 
constatatoare emise în baza Legii 
359/2004. Le declar nule.

l SC Omniasig VIG SA a pierdut 
următoarele poliţe de asigurare serie și 
număr: B 274383, B 302979, F 
2365841, I 34576, I 34571, I 34572, I 
34574. Le declar nule.

l SUMA INSOLVENCY IPURL, in 
calitate de lichidator judiciar a debi-
toarei SC ASS AUTOHAUS SRL, cu 
sediul in Loc. Călan, Str. 1 DECEM-
BRIE, Nr. 79, Judet Hunedoara 
numar de ordine la Registrul Comer-
tului J20/963/2006, Cod unic de Inre-
gistrare 18802295 in dosarul 
14138/12.04.2018 declara certificatul 
de inmatriculare si statutul/anexele 
pierdute/nule. 

l Pierdut atestat taxi seria CPTX nr. 
111105 eliberat de ARR Mehedinţi pe 
numele Stroe Viorica. Se declară nul.

l Pierdut legitimaţie magnetică Stoe-
nescu Vlad, consilier Secretariatul 
General al Guvernului.

l Jess Company SRL cu sediul în str. 
Caporal Costescu Petre Nr.8, Bucu-
rești, RO14486360, J40/1569/2002 
declar pierdute Certificat Constatator 
și Certificat Înregistrare, eliberate de 
ONRC București.

l Declar pierdută cartea de muncă 
emisă în anul 1978, pe numele Bălan 
Nicolaie.

l SC BOBES & MANEA TRANS 
SRL declară pierdută autorizaţie 
fiscală cu seria 9388 eliberată de 
ANAF Sector 5. O declar nulă.

l Pierdut contract închiriere între 
ICRAL AFI Cotroceni și Stancu 
Petrică, adresa  contractului este str. 
M.Sebastian nr. 35, bl. S5, ap.8, sector 5.


