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OFERTE SERVICIU
l Angajam manipulanti marfa, 
ambalatori manuali; salariu 
atractiv, Voluntari, Ilfov. Tel: 
0735207268.

l Hotel Oxford si Hotel Malibu din 
Mamaia angajeaza in conditii 
foarte avantajoase: receptioner, 
camerista, bucatar sef, bucatar, 
bufetier, ospatari si ajutori de 
ospatari cu experienta. Oferim 
cazare, detalii la 0735.333.103, 
office@hoteloxford.ro.

l Centrul de Informare şi Docu-
mentare Economică al Institutului 
Naţional de Cercetări Economice 
„Costin C. Kiriţescu”, Academia 
Română, organizează concurs 
pentru atestarea şi ocuparea, cu 
contract de muncă, pe perioadă 
nedeterminată, a două posturi: 
respectiv, 1/2 post de cercetător 
ştiinţific gr. III specializarea, stra-
tegii, programe şi proiecte privind 
asigurarea securității şi siguranței 
economice şi sociale, şi 1/2 post de 
cercetător ştiințific gr. III, speciali-
zarea, management financiar şi 
gestiunea riscurilor în cercetarea 
ştiințifică academică, în condiţiile 
prevăzute de Legea nr.319/2003 
privind Statutul personalului de 
cercetare- dezvoltare. Informaţii 
suplimentare privind condiţiile de 
participare, bibliografia şi detalii 
privind desfăşurarea concursului 
pot fi obţinute la sediul Centrului 
din Calea 13 Septembrie nr.13, 
Bucureşti, sector 5  sau la telefon 
021-318.24.38.

l Firmă de construcţii angajează 
pentru punct de lucru Timişoara: 
-finisor, lăcătuş, sudor, dulgher, 
fierar betonist; -Macaragiu - califi-
care macaragiu GRUPA B - mane-
vrează macarale deplasabile pe căi 
cu şină de rulare având braţ şi 
platformă rotitoare; -Maşinist pod 
rulant - macaragiu grupa E. 
OFERIM: cazare, 2 mese/zi, sala-
riul atractiv+tichete masă val.15 
lei+bonus relocare+prime de sărbă-
tori. Se cere şi se oferă seriozitate. 
Menţionăm că se decontează trans-
portul acasă o dată la trei  săptă-
mâni. Candidaţii interesaţi pot 
obţine detalii suplimentare la 
numărul de telefon 0745.474741 de 
luni până vineri în intervalul orar 
08:00-16:00.

l Serviciul Public Judeţean 
salvamont Gorj, cu sediul în Mun. 
Târgu-Jiu, str. Victoria nr. 7A, jud. 
Gorj, organizează, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guver-
nului nr. 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea a două posturi 
contractuale de execuţie vacante de 
salvator montan, gradul I la Servi-
ciul Financiar–Contabilitate, Achi-
ziţii Publice, Tehnic-Salvare, 
Turism-Administrativ şi Relaţii 
Publice, pe perioadă nedetermi-
nată. A. Condiţiile de participare la 

concurs. Pentru a participa la 
concursul pentru ocuparea a două 
posturi contractuale de execuţie 
vacante de salvator montan, gradul 
I la Serviciul Financiar–Contabili-
tate, Achiziţii Publice, Tehnic-Sal-
vare, Turism-Administrativ şi 
Relaţii Publice, candidaţii trebuie 
să îndeplinească pe lângă condiţiile 
generale prevăzute la art. 3 din 
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, următoarele 
condiţii specifice prevăzute în fişa 
postului: - minimum studii medii 
liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat;  - să posede atestat de 
salvator montan în perioadă de 
valabilitate;  - vechime în activi-
tatea de salvator montan (angajat 
sau voluntar) de minimum 4 ani; - 
să posede permis conducător auto 
categoria B. B. Data, ora şi locul de 
desfăşurare  a  concursului . 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Serviciului Public Judeţean 
Salvamont Gorj, astfel: -  proba 
practică în data de 04 iunie 2018, 
ora 10,00; - interviul se va susține 
într-un termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. C. Candidaţii vor 
depune dosarul de concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afişării anunţului, respectiv 
până la data de 22 mai 2018 
(inclusiv), la sediul Serviciului 
Public Judeţean SalvamonT Gorj. 
D. Datele de contact ale persoanei 
care asigură secretariatul comisiei 
de concurs. Sediul Serviciului 
Public Judeţean Salvamont Gorj, 
dna. Urbanek Florentina, telefon 
0253222555.

l Primăria Comunei Sucevița, cu 
sediul în localitatea Sucevița, 
strada Calea Movileştilor, numărul 
153, judeţul Suceava, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de: -referent, clasa III, 
gradul profesional debutant, 1 post, 
în cadrul Compartimentului Finan-
ciar-Contabil. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Sucevița astfel: -Proba 
scrisă în data de 11.06.2018, ora 
11.00; -Proba interviu în data de 
12.06.2018, ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: medii cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime: 
nu este obligatorie. 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 Suce-
vița, județul Suceava. Relaţii supli-
mentare şi coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituției: 
Primăria Comunei Sucevița, 
județul Suceava, persoană de 
contact: Vatamaniuc Marioara- 
secretar, telefon/fax: 0230.417.102 
s a u  0 7 6 9 . 0 1 1 . 8 0 8 ,  f a x : 
0230.417.102, e-mail: primariasuce-
vita@yahoo.com.  

l Unitatea de Asistenţă Medi-
co-Socială, cu sediul în localitatea 
Boldeşti Scăeni, str.Calea Unirii, 
nr.57, judeţul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarei funcţii contractuale vacante 
de: -muncitor necalificat- bloc 
alimentar, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 04.06.2018, ora 11.00; 
-Proba practică în data de 
04.06.2018, ora 14.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii şi vechime: 
-studii medii; -vechime: minim 1 
an. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul UAMS, Calea Unirii, 
nr.57, Boldeşti Scăeni, judeţul 
Prahova. Relaţii suplimentare la 
sediul UAMS, Calea Unirii, nr. 57, 
Boldeşti Scăeni, jud.Prahova, 
persoană de contact: Coman Maria, 
telefon: 0244.211.383.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, Str. 
Calea Giuleşti Nr. 5, sector 6, orga-
nizează  concurs pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi de: Asistent 
medical generalist cu studii superi-
oare - Sectia ATI , 1 post vacant 
(contractual); Infirmiera – Sectia 
ATI, 1 post vacant (contractual) 
conform HG nr. 286 / 2011, HG nr. 
1027 / 2014 şi Dispoziţia Primarului 
General al Municipiului Bucureşti 
nr. 1736/2015. Concursul se va 
desfăşura astfel: - Proba scrisă în 
data de 04.06.2018, ora 9.00; - 
Proba pract ica  în  data  de 
07.06.2018, ora 9.00. - Proba 
interviu în data de 12.06.2018, ora 
9.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:
Condiţii generale: - cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul 
în România; - cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; - vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; - capacitate deplină de 
exerciţiu; - stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate 
de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare 
abilitate; - îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, 
după caz, de vechime 
sau alte condiţii speci-
fice potrivit cerinţelor 
posturilor scoase la 
concurs; - (candidatul/
candidata) nu a fost 
condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei 
infracţ iuni  contra 
umanităţ i i ,  contra 
statului ori contra auto-
rităţii, de serviciu sau în 

legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii specifice: Pentru 
postul de Asistent medical genera-
list cu studii superioare: - Nivel de 
studii: diploma de licenta in specia-
litate; - Vechime în specialitate: 
minim 2 ani experienta in ATI 
Pentru postul de Infirmiera: - Nivel 
de studii: certificate de calificare
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de: 23.05.2018, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti, Str. Calea 
Giuleşti Nr.5, Sector 6. Relaţii 
suplimentare la Spitalul Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” Bucureşti, telefon: 
021/303.50.50 – Biroul RUNOS. 
Manager, Dr. Moisa Ovidiu-Marcel

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, Str. 
Calea Giuleşti Nr. 5, sector 6, orga-
nizează  concurs pentru ocuparea 
postului de: Asistent medical gene-
ralist debutant - Sectia OG II , 1 
post vacant (contractual) conform 
HG nr. 286 / 2011, HG nr. 1027 / 
2014 şi Dispoziţia Primarului 
General al Municipiului Bucureşti 
nr. 1736/2015. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 04.06.2018, ora 11.00;  
-Proba interviu în data de 
07.06.2018, ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Condiţii generale: - 
cetăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul 
în România; - cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; - vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; - capacitate deplină de 
exerciţiu; - stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de medicul 
de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; - îndeplineşte condiţiile de 
studii şi, după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor posturilor scoase la concurs; - 

(candidatul/candidata) nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii specifice: - Nivel de 
studii: postliceale (certificat/
diploma de absolvire scoala postli-
ceala);
- Vechime în meserie - nu se solicita. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de: 23.05.2018, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti, Str. Calea 
Giuleşti Nr.5, Sector 6. Relaţii 
suplimentare la Spitalul Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” Bucureşti, telefon: 
021/303.50.50 – Biroul RUNOS. 
Manager, Dr. Moisa Ovidiu-Marcel.

l Primăria Comunei  Daia 
Română, din județul Alba, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
postul contractual vacant de guard 
în cadrul Aparatului de specialitate 
al primarului comunei Daia 
Română, în data de 04.06.2018, 
conform HG nr.286/2011. Condiţii 
de ocupare a postului: -vechime 
minimă în muncă de 2 ani; -dispo-
nibilitate program flexibil; -studii: 
medii. Lucrarea scrisă va avea loc 
în data de 04 iunie 2018, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Comunei Daia 
Română. Interviul se va susţine în 
termen de maximum 4 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise. Data şi ora interviului vor fi 
anunţate după susţinerea probei 
scrise. Dosarul pentru înscriere la 
concurs se depune până în data de 
23 mai 2018, ora 16.00, la sediul 
Primăriei Comunei Daia Română. 
Relaţii suplimentare cu privire la 
bibliografie şi conţinutul dosarului 
pentru concurs se obţin la telefon: 
0258.763.101.

l Liceul Tehnologic „Matei 
Basarab” Mânăstirea, cu sediul în 
localitatea Mânăstirea, strada 
Şoseaua Olteniței, nr.79, judeţul 
Călăraşi, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
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tuale vacante de: -secretar şef (M) 
-perioadă nedeterminată, 1 post, 
conform Hotărârii de Guvern 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 4 iunie 2018, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 6 iunie 
2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 8 iunie 2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: cel 
puțin studii medii cu diplomă de 
bacalaureat sau echivalentă; 
-vechime în specialitate sau în 
specialități înrudite cu atribuțiile 
specifice postului: minim 3 ani; 
-cunoştinţe de operare PC: 
Windows, Microsoft Office/Libre 
Office, Internet Explorer/Google 
Chrome/Mozilla Firefox. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a (perioada 
10-25 mai 2018), la sediul Liceului 
Tehnologic „Matei Basarab” 
Mânăstirea. Relaţii suplimentare la 
sediul Liceului Tehnologic „Matei 
Basarab” Mânăstirea, persoană de 
contact:  Dane Ion, telefon: 
0242.520.017, fax: 0242.520.017, 
e-mail: scoala.manastirea@gmail.
com.

l SC Institutul de Cercetări 
Produse Auxiliare Organice SA, cu 
sediul în Mediaş, str.Carpaţi, nr.8, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi: 2 
posturi de cercetător ştiinţific şi 1 
post de cercetător ştiinţific gradul 
III, în domeniul Ştiinţe inginereşti, 
specialitatea inginerie chimică. 
Concursurile se vor desfăşura 
conform Legii nr.319/2003, privind 
Statutul personalului de cerceta-
r e - d e z v o l t a r e ,  î n  d a t a  d e 
21.06.2018, la sediul ICPAO SA. 
Dosarele de concurs se depun în 
termen de 30 de zile de la apariţia 
anunţului în ziar, la Comparti-
mentul Resurse Umane al institu-
tului. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la Compartimentul 
Resurse Umane al Institutului, la 
tel.0269.843.601.

l SC Solvagromed SRL, cu sediul 
în Mediaş, str.Carpaţi, nr.8, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi: 2 operatori 
chimişti, 1 electrician şi 1 AMC-ist, 
în domeniul Ştiinţe inginereşti, 
specialitatea inginerie chimică, cu 
jumatate de normă. Concursul se 
vor desfăşura în data de 21.06.2018, 
la sediul Solvagromed SRL. Dosa-
rele de concurs se depun în termen 
de 30 de zile de la apariţia anunţului 
în ziar, la Compartimentul Resurse 
Umane al institutului. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
Compartimentul Resurse Umane, la 
tel.0269.843.601.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând casă mare, central în 
Oradea.  Relaţ i i  la  te lefon 
0721.773033.

CITAȚII  
l Se citează Romanciuc Lăcrămi-
oara Alina în dosar 2332/297/2017 
la Judecătoria Săveni şi dosar 
311/297/2014 la Judecătoria Săveni 
pe 23 mai 2018.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 

Vâlcea cheamă în judecată pe 
numitul: Labă Ion cu domiciliul în 
sat Alunu, comuna Alunu, jud. 
Vâlcea în calitate de intimat în 
dosarul civil nr. 889/90/2018, cu 
termen de judecată la data de 
11.05.2018 aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea.

l Se citeaza: Nasuy Gabor, l.
Szimyon Tiszto, Nasui Floare, 
Nasui Gavrila, l Simion l Niculai a 
Tistului, Man Laszlo, Tomojaga 
Andre, Tomoiaga Ileana, mar. 
Pascu Vasile misli, Tomoiaga 
Marie, mar. Nasui Gavrila, I. 
Stefan Dan, Tomoiaga Maricuta, 
m. Pop Andrei Buteag, Tomoiaga 
Ioan, I. Ioan, Tomoiaga Anuta, I. 
Ioan, Tomoiaga Floare, I. Ioan, 
Papp Marie I. Naszuy Juon Dezs, 
Papp Juonna I. Gavrill, Papp 
Juliska, Tomojaga Andras, Iuga 
Iuanna cas. Pap Vaszily I. Ietym, 
Tomoiaga Niculae I. Andrei, Tomo-
iaga Andrei I. Andrei, Tomoiaga 
Ilisca m. Nasui Ilie I. Gavrila, 
Tomoiaga Nastaca m. Tomoiaga 
Stefan Adausului, Tomoiaga 
Anisca m. Pop Ioan I. Alexa, Rach-
nyan Mitrucz, cu domiciliul necu-
noscut in calitate de parati, in 
dosarul nr. 539/336/2018, aflat pe 
rolul Judecatoriei Viseu de Sus, in 
contradictoriu cu Nasui Ioan, in 
calitate de reclamant.

l Se citează pârâtul Miu Cristian 
– Claudiu, la Judecătoria Slatina, 
î n   d o s a r u l  n u m ă r u l 
11513/311/2017, cu termen de jude-
cată 13.06.2018.

DIVERSE  
l C.I.I. Apostol Andra notifica 
deschiderea procedurii simplificate 
de insolventa in Dosarul nr. 
556/93/2018, Tribunal Ilfov, 
conform Incheierii de sedinta din 
data de 19.04.2018 privind pe SC 
Chill Wine & Spirt SRL, cu terme-
nele: depunere declarații creanță 
04.06.2018, întocmirea tabelului 
preliminar al creanțelor 15.06.2018, 
întocmirea tabelului definitiv 
11.07.2018, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 
21.06.2018, orele 12.00 la sediul de 
corespondenta al lichidatorului 
judiciar din com. Filipestii de 
Padure, str. Principala, nr.968, jud. 
Prahova.

l S.C. Holz Haus Construction 
S.R.L. cu sediul localitatea Arad, 
str. Udrea, nr. 4, judeţul Arad, 
telefon mobil: 0732285086, doreşte 
să obţinăautorizaţie de mediu 
pentru punctul de lucru din locali-
tatea Arad, str. Bogdan Voievod, nr. 
1, judeţul Arad, telefon mobil: 
0732285086, unde se desfăşoară 
activitatea de fabricarea altor 
elemente de dulgherie şi tâmplărie 
pentru construcţii – COD C.A.E.N. 
– 1623. În scopul producţiei de case 
din lemn având ca principale faze 
ale procesului tehnologic următoa-
rele: aciziţionare şi transport lemn; 
realizarea cadrelor din lemn; 
placarea caderlor cu o.s.b. şi vată 
mineral; realizarea panourilor şi 
transportul lor la destinaţii; 
montarea panourilor măsurile de 
protecţie a factorilor de mediu: 
apă: reţea de canalizare oraş; aer: 
coş de fum; sol: platforme betonate; 
gestiune deşeuri: reciclare unitate, 
pubele. Observaţiile publicului 
formulate în scris/informaţiile 
privind potenţialul impact asupra 
mediului se depun/pot fi consultate 

la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Arad, Splaiul Mureş F.N., 
telefon – 0257/280996 sau la 
0257/280331, în timp de zece zile 
lucrătoare după data publicării 
prezentului anunţ.

l Private Liquidation Group 
IPURL administrator judiciar în 
dosarul nr.1040/111/2018 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind pe 
debitoarea New Textil Project 
S.R.L. ,  CUI 32029790,  RC 
J5/1211/2013 îi anunță pe toți 
creditorii societății sus menţionate 
privind deschiderea procedurii 
generale de insolvență privind acest 
debitor precum şi cu privire la 
următoarele: termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţei asupra averii 
debitoarei New Textil Project  
S.R.L. este data de 25/05/2018, 
termenul limită de verificare a 
creanţelor, întocmire şi comunicare 
a tabelului preliminar este data de 
14/06/2018, termenul pentru întoc-
mirea şi comunicarea tabelului 
definitiv al creanțelor este data de 
11/09/2018, iar prima şedinţă a 
adunării creditorilor va avea loc în 
data de 28/06/2018, ora 14.00, la 
adresa Private Liquidation Group 
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu 
nr. 2 ap.11, județul Bihor, ordinea 
de zi: 1. Confirmarea administrato-
rului judiciar Private Liquidation 
G r o u p  I P U R L  î n  d o s a r u l 
nr.1050/111/2018; 2. Aprobarea 
onorariului administratorului judi-
ciar. În acest sens se propune un 
onorariu fix în cuantum de 2.000 
RON pe lună plus TVA, precum şi 
un procent de 1% plus TVA din 
eventualele încasări din vânzarea 
de active şi recuperarea de creanțe 
ca urmare a diligențelor adminis-
tratorului judiciar. 3. Desemnarea 
comitetului creditorilor.

l Anunţ prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire judet Gorj 
Denumire UAT Teleşti Sector 
cadastral: 24 OCPI Gorj anunţă 
publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr. 24, pe o perioadă de 60 
de zile calendaristice, conform art. 
14 alin. (1) şi (2) din Legea cadas-
trului şi a publicităţii Imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Data de 
început a afişării: 14 mai 2018. 
Data de sfârşit a afişării: 13 iulie 
2018. Adresa locului afişării 
publice: Sediul primarei Teleşti-Sat 
Teleşti, str. Principală. Repere 
pentru identificarea locaţiei str. 
Principală, Sat Teleşti, Jud. Gorj. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primarei Teleşti. Alte indi-
caţii utile pentru cei interesaţi: 
Intervalul de depunere a cererilor 
de rectificare între orele 9:00-15:00 
Luni- Vineri. Informaţii privind 
Programul naţional de cadastru şi 
carte funciară 2015-2023 se pot 
obţine pe site-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/ Primar, 
Mischie Ion.

l Anunț public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu Ministerul Apărării Națio-
nale – Statul Major Al Forțelor 
Aeriene (Titularul proiectului) 
Ministerul Apărării Naționale – 
Statul Major Al Forțelor Aeriene 
anunță publicul interest asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 

proiectul NSIP 3AF35044 – Plat-
formă mentenanță aeronave, NSIP 
3AF35045 – Platformă testare 
motoare aeronave, NSIP 3AF35046 
– Asigurare facilități carburanți - 
lubrifianți pentru aeronave propus 
a fi amplasat în Unitatea militară 
UM 01961 Otopeni – baza 90 trans-
port aerian, str. Zborului, nr. 1, oraş 
Otopeni, jud. Ilfov. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protectia Mediului Ilfov din Bucu-
reşti, str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, 
sector 6 şi la sediul Ministerului 
Apărării Naționale din Bucureşti, 
str. Izvor, nr. 110, sector 5. Observa-
țiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ilfov.

l Constantin Sorin şi Constantin 
Roxana, având domiciliul în str.
Vigoniei, nr.4, bl.9, sc.A, ap.13, 
sector 5, mun.Bucureşti, titular al 
planului /programului „Plan Urba-
nistic Zonal -Construire Locuințe 
(Ds+P+2E+M)” localitatea Bucu-
reşti, str.Drumul Sâncraiu, nr.24-26, 
sector 5, anunţă publicul interesat 
asupra parcurgerii etapei de înca-
drare în cadrul şedinței Comite-
tului Special Constituit din data de 
3.05.2018, urmând ca planul/
programul propus să fie supus 
procedurii de adoptare fără aviz de 
mediu. Comentarii privind decizia 
etapei de încadrare se primesc în 
scris la sediul APM Bucureşti, în 
termen de 10 zile calendaristice de 
la publicarea anunțului.

l SC Orphidea Red SRL, având 
sediul în str.Baiului, nr.12, locali-
tatea Titu, titular al planului/
programului Plan Urbanistic Zonal 
„Realizare ansamblu pentru activi-
tăți de producție nepoluante, depo-
zitare, servicii şi dotări sociale 
complementare”, localitatea Titu, 
str.Cuza Vodă (DN7), nr. cadastral 
72527, Tarla 51, Parcela 367/3, 
judeţ Dâmbovița, anunţă publicul 
interesat asupra parcurgerii etapei 
de încadrare în cadrul şedinței 
Comitetului Special Constituit din 
data de 26.04.2018, urmând ca 
planul/programul propus să fie 
supus procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu. Comentarii privind 
decizia etapei de încadrare se 
primesc în scris la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Dâmbo-
vița, din localitatea Târgovişte, str.
Calea Ialomiței, nr.1, jud.Dâmbo-
vița, de luni până joi, între orele 
9.00-15.00, şi vineri, între orele 
9.00-13.00, în termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea 
anunțului.

l Administraţia Bazinală de Apă 
Banat anunţă publicul interesat 
asupra deciziei etapei de încadrare 
de către APM Timiş de a nu se 
efectua evaluarea impactului 
asupra mediului şi evaluarea adec-
vată în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului şi de evaluare adecvată 
pentru proiectul „Amenajare râu 

Bega şi afluenţi pe sectorul Curtea-
Valea lui Liman, jud.Timiş”, 
propus a fi amplasat între localită-
ţile Curtea, Tomeşti şi Pietroasa 
extravilan, jud.Timiş. Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Timiş, 
jud.Timiş, localitatea Timişoara, 
b-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, în 
zilele de luni-joi, între orele 8.00-
16.30, vineri, între 8.00-14.00, 
precum şi la următoarea adresă de 
internet: http://apmtm.anpm.ro 
-secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii /observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării prezen-
tului  anunţ ,  până la  data 
15.05.2018.

ADUNĂRI GENERALE  
l În conformitate cu prevederile 
legale şi ale actului constitutiv al 
societăţii, Administratorul unic 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii 
Comerciale CIOPLEA SA cu sediul 
în Predeal, jud.Braşov, str.Mihail 
Saulescu, nr.28, J08/545/1991, 
CUI:1127151 care va avea loc la 
data de 11.06.2018, la ora 10:00, în 
Braşov, bdul.Victoriei, nr.12, et.4, 
pentru toţi acţionarii înscrişi în 
registrul acţionarilor la data de 
referinţă de 22.05.2018. Adunarea 
Generală Ordinară are următoarea 
ordine de zi: 1.Aprobarea rapor-
tului de gestiune al consiliului de 
administraţie, respectiv al Admi-
nistratorului unic pe 2017. 2.Apro-
barea raportului de audit a 
situaţiilor financiare pe anul 2017, 
întocmit de auditorul financiar. 3.
Aprobarea situaţiilor financiare ale 
exerciţiului financiar 2017. 4.
Descărcarea de gestiune a Consiu-
luilui de Administraţie, respectiv a 
Administratorului unic pentru 
exerciţiul financiar 2017. 5.Apro-
barea bugetului de venituri şi chel-
tuieli pentru exerciţiul financiar 
2018. 6.Aprobarea repartizării 
profitului la închiderea exerciţiului 
financiar 2017 pe destinaţii şi distri-
buirea de dividende, conform 
propunerii Administratorului unic. 
6.Împuternicirea unei persoane 
pentru îndeplinirea tuturor forma-
lităţilor necesare înregistrării hotă-
rârii  la Oficiul Registrului 
Comerţului. În cazul neîndeplinirii 
cvorumului necesar desfăşurării 
statutare a adunării, acesta se va 
ţine, pe data de 12.06.2018, în 
aceeaşi locaţie, ora 10:00, cu aceeaşi 
ordine de zi. Toate documentele 
pentru adunarea generală pot fi 
consultate cu 5 zile înaintea desfă-
şurării adunării, la sediul societăţii, 
între orele 10:00 şi 14:00.

l Convocator: Consiliul de Admi-
nistație al Fundației Naționale 
pentru Tineret, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, 
precum şi ale art. 10 alin. (1) din 
Statutul FNT, convoacă, în data de 
23.05.2018 orele 12:00, la sediul 
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FNT din București, Calea Șerban 
Vodă nr. 213-217, sector 4 –Tehnic 
Club, Adunarea Generală Extraor-
dinară a Fundației Naționale 
pentru Tineret cu următoarea 
Ordine de Zi: 1. Completarea locu-
rilor rămase vacante din cadrul 
Consiliului de Administrație al 
FNT, respectiv Președinte, Preșe-
dinte Executiv, Secretar General și 
Vicepreședinte.
Adresele de susținere a candidatu-
rilor pentru funcțiile vacante din 
cadrul Consiliului de Administrație 
se vor depune la secretariatul FNT 
sau vor fi transmise prin e-mail 
până în data de 18.05.2018. În 
cazul în care la data și ora stabilită 
nu se întrunește cvorumul necesar, 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Fundației Naționale pentru 
Tineret este reconvocată pentru 
data de 23.05.2018, orele 15:00 la 
aceeași adresă și cu aceeași ordine 
de zi. Fundațiile Județene pentru 
Tineret și a municipiului București 
membre FNT vor delega reprezen-
tanți pentru participarea la ședința 
Adunării Generale Extraordionare, 
printr-un mandat scris ce va fi 
înaintat pentru înregistrare până la 
ora începerii ședinței.   
Relații  suplimentare la tel: 
0371.083.950 și  0746.181.806 –
Dragoș Laurențiu Zaharia– Vice-
președinte FNT; e-mail. office@
fntr.ro.

l Convocator Consiliul de Admi-
nistratie al GRAFFITI/ BBDO 
S.A. ("Societatea") convoaca 
Adunarea Generala Extraordinara 
a Actionarilor pentru data de 
11.06.2018, ora 10,00 la sediul soci-
etatii din Bucuresti, sector 1, str. 
Ion Brezoianu nr. 23-25, Corp B, 
etaj 3 -433 mp (jum. etaj si pasa-
rela) -etaj 4 si etaj 5. La adunare 
vor participa actionarii inregistrati 
in Registrul actionarilor la data de 
10.05.2018, stabilita ca data de 
referinta. I. Ordinea de zi pentru 
Adunarea Generala Extraordinara 
a Actionarilor este: 1. Ratificarea 
Actului Aditional nr. 20/18.04.2018 
la Acordul de Imprumut nr. FA 
886/17.02.2011 (denumit in conti-
nuare "Acordul"), incheiat de Soci-
etate cu Marfin Bank (Romania) 
S.A., in baza caruia Societatea a 
contractat un imprumut pe termen 
scurt in suma de 3,409,784.14 lei 
(denumit in continuare "Impru-
mutul"), amendament in baza 
caruia a fost prelungita perioada 
de valabilitate a Acordului de 
Imprumut pana la data de 
18.06.2018; 2. Prelungirea pentru 
viitor pana la momentul rambur-
sarii integrale a Imprumutului, 
pentru perioade consecutive de cel 
mult un an, a valabilitatii Acor-
dului si esalonarea rambursarii 
Imprumutului, astfel cum va fi 
agreat de reprezentantul Societatii 
numit de catre Adunarea Generala 
Extraordinara a Actionarilor in 
acest scop si banca finantatoare. 3. 
Mentinerea tuturor garantiilor 
constituite de Societate in favoarea 
Bancii pana la rambursarea inte-
grala a Imprumutului si plata 
dobanzilor, costurilor, comisioa-
nelor si a oricaror sume datorate 
de catre Societate Bancii in baza 
Acordului de Imprumut sus menti-
onat. In plus fata de garantiile 
constituite, Imprumutul va fi 
garantat prin (i) dreptul de ipoteca 
mobiliara de prim rang asupra 
tuturor creantelor Societatii deri-
vand din oricare si toate contrac-

te le /  factur i le /  raportur i le 
contractuale incheiate/ ce vor fi 
incheiate de Societate cu clientii 
sai, astfel cum acestea vor fi 
agreate de reprezentantul Socie-
tatii si reprezentantii Bancii 
precum si prin (ii) ipoteca mobi-
liara asupra tuturor autoturismelor 
ce vor fi achizitionate de Societate. 
4. Imputernicirea dnei. Rusca 
Ecaterina -Violeta, sa reprezinte cu 
puteri depline Societatea in relatia 
cu Marfin Bank (Romania) S.A., 
notarul public precum si cu orice 
institutie/ autoritate publica in 
vederea negocierii, incheierii/ 
executarii Actelor aditionale la 
Acord, a contractelor de ipoteca 
mobiliara si a tuturor amendamen-
telor subsecvente ale acestora, 
precum si oricaror documente 
necesare in vederea incheierii tran-
zactiilor mentionate mai sus, 
semnatura individuala a acesteia 
angajand in mod valabil Socie-
tatea. II. In caz de neintrunire a 
cvorumului prevazut in statut la 
prima covocare, adunarea generala 
este convocata pentru data de 
12.06.2018 in acelasi loc, la aceeasi 
ora si cu aceeasi ordine de zi. III. 
Documentele si materialele infor-
mative referitoare la problemele 
inscrise pe ordinea de zi a adunarii 
generale pot fi consultate la sediul 
Societatii incepand cu data publi-
carii convocarii, intre orele 10:00-
16:00, numai in zilele lucratoare. 
Presedinte Consiliu de Adminis-
tratie Sandu Iulian.

LICITAȚII  
l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în mun.Slatina, 
str. Bld. Sf. Constantin Brânco-
veanu, nr. 3, jud. Olt, organizează, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Consiliului Local al Mun. 
Slatina nr. 62/30.03.2017, la data de 
14.05.2018, ora 12.00, licitaţie 
publică pentru închirierea spaţiului 
destinat comerţ alimentaţie publică 
din incinta Clubului Nautic și de 
Agrement „Plaja Olt” reprezentând 
foișor din lemn în suprafaţă 
construită la sol de 27,35mp, iar 
suprafaţa utilă de 23,65mp. Procu-
rarea documentaţiei pentru partici-
parea la licitaţie se face de la 
Clubul Sportiv Municipal Slatina, 
cu sediul în mun. Slatina, str. Bld. 
Sf. Constantin Brâncoveanu, nr. 3, 
jud. Olt, persoană de contact: 
Cirstea  Lidia ,  te lefon/fax: 
0349.881.148, e-mail: csmslatina@
yahoo.com. Depunerea ofertelor se 
face la sediul Clubului Sportiv 
Municipal Slatina până la data de 
14.05.2018, ora 09.00.

l Cash Control Management SRL 
prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică bunuri mobile 13 
repere (generator abur, masini de 
cusut Coverstich, Jack Shirley, 
Brother, statie Gemini Cad, 
compresor, mobilier) la preţul de 
evaluare redus cu 50%. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar 
și vor depune documentele de parti-
cipare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în 14.05.2018, ora 15:00 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua 
de 21.05.2018 si 28.05.2018 aceeași 
oră, în același loc.

l Penitenciarul Codlea, situat în 
Str. Gării nr.12, Municipiul Codlea, 
tel. 0268.251.936 organizează lici-
taţie publică cu strigare pentru 
închirierea unui spaţiu cu desti-
naţia de punct comercial pentru 
vânzarea de produse alimentare 
nealimentare către persoanele 
private de libertate, cu suprafaţa de 
26,80 m2. Caietul de sarcini și un 
exemplar al documentaţiei pentru 
elaborarea și prezentarea ofertei se 
obţin de la sediul Penitenciarului 
Codlea. Garanţia de participare- 
77,18 lei. Preţul de pornire al licita-
ţiei- 12 lei/mp/lună, pasul de 
strigare 20% din preţul de pornire. 
Se prelungește data limită pentru 
trimiterea/ depunerea ofertelor 
17.05.2018, ora 10.00. Data și locul 
deschiderii ofertelor: 17.05.2018, 
ora 10.00, la sediul Penitenciarului 
Codlea. În caz de neadjudecare, 
licitaţia se va relua în data de 
31.05.2018, ora 10.00.

l S.C. Citadin S.A. IASI, cu sediul 
in Bd. T.Vladimirescu, nr. 32C, 
organizeaza procedura “licitatie 
deschisa”, cu oferte de pret in plic 
inchis, in vederea atribuirii contrac-
tului de achizitie: borduri si pavele 
autoblocante vibropresate. Proce-
dura de achizitie se va desfasura 
conform prevederilor “Regulamen-
tului privind organizarea si desfa-
surarea achizitiilor” al SC Citadin 
SA Iasi. Pentru participare la 
procedura de achizitie, ofertantii 
trebuie sa indeplineasca conditiile 
cerute in "Documentatia de achi-
zitie". Documentatia de achizitie va 
fi postata pe site-ul societatii www.
citadinis.ro si va fi accesata pana pe 
data de 24.05.2018 pe baza de cod 
unic de acces, ce va fi comunicat 
doar persoanelor care solicita in 
scris accesul la documentatie cu 
date de identificare clara si cu 
declaratie pe propria raspundere 
privind siguranta informatiilor 
pentru evitarea introducerii unor 
virusi in sistemul informatic al 
societatii. Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: pretul 
cel mai scazut.
Documentatia de ofertare va fi 
depusa la sediul SC Citadin SA 
pana la data de  24.05.2018, ora 
10:00. Deschiderea ofertelor va 
avea loc la data de 24.05.2018, ora 
12:00, la sediul S.C. Citadin S.A. 
Relatii suplimentare privind procu-
rarea documentatiei si conditiile de 
participare se pot obtine la tel.: 
0751048290.

l Primăria Municipiului  Piatra-
Neamţ anunţă Organizarea licita-
ţiei publice deschise  cu strigare 
pentru   închirierea  următoarelor 
terenuri  și spații comerciale din 
incinta Ștrandului Municipal 
Piatra-Neamț în vederea  furnizării 
către cetățenii Municipiului Piatra-
Neamț a unor servicii  publice  de 
agrement de calitate, concomitent 
cu asigurarea protecției sănătății 
acestora și a mediului înconjurător, 
dar și conservării și dezvoltării 
tuturor componentelor obiectivului: 
- Teren în suprafață  de 670 mp. 
(fost patinoar); - Teren în suprafață 
de 120 mp. în zona Skateboard; - 
Teren în suprafață de 3.000 mp. 
pentru Paintball; - Teren  în supra-
față de 130 mp. (zona terenuri de 
tenis); - Teren  pentru amenajare  
loc de joacă copii în suprafață de 
1600 mp.; - Spațiu,  fost pavilion 
lectură, în suprafață de 50 mp.; - 7 
(șapte) spații  (9 mp. fiecare) pentru 

activități comerciale; - Terasă cu 
spațiu  comercial în suprafață de 20 
mp.; - Teren în suprafață de 220 
mp. (zona chioșc Amicii); - 3 (trei) 
magazii în suprafață de 81,80 mp., 
107,75 mp., respectiv 80,90 mp., 
amplasate la intrarea principală, 
partea stângă. Contracte sezoniere 
( maxim 5 luni) preț pornire la lici-
tație  - 1,10 lei/mp./zi Contracte 
anuale -  preț pornire la licitație  - 
130 lei/mp./an Înscrierea  la licitație 
se poate  face până cel târziu pe 
data de 14 Mai 2018, ora 16,30,  la 
sediul Primăriei municipiului 
Piatra Neamt , str. Ștefan cel Mare 
nr. 6-8, cam. 20. Dosarul de 
înscriere  la licitație cuprinde, obli-
gatoriu, următoarele documente: - 
cerere  tip de înscriere; - certificate 
de stare materială (eliberate de 
Direcţia Finanţelor Publice a Jude-
ţului Neamţ și Direcţia de Taxe și 
Impozite Locale Piatra-Neamţ) 
prin care se face dovada că ofer-
tantul  nu are datorii la bugetul de 
stat și bugetul local; - autorizaţie 
pentru desfășurarea activităţii 
comerciale sau certificatul  de 
înmatriculare la Oficiul Registrului 
Comerţului/Primăria Piatra-
Neamţ; - copie după chitanţa  de 
plată a caietului de sarcini în sumă 
de 300 lei ; - procură de împuterni-
cire (dacă e cazul) cu nominali-
zarea persoanei ce reprezintă 
ofertantul; -  actul de identitate  al  
persoanei  împuternicite.
Licitația  va avea loc  pe data de  18 
Mai 2018, ora 10,00, la sala de 
ședință a Primăriei municipiului 
Piatra-Neamț, cu sediul in str. 
Ștefan cel Mare nr.6-8. Eventualele 
contestații se vor depune la sediul  
Primăriei Piatra-Neamț din str. 
Ștefan cel Mare nr.6-8, cam. 20 - 
Biroul Relaţii cu Publicul, Ghișeul 
nr.3 Directia Patrimoniu, în termen 
de 24 ore de la data licitației.  
Contestațiile vor fi soluționate în 
data de 21 și 22 Mai 2018.

l SC Senior Albu Company SRL 
- în faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren intravilan cu 
constructii comerciale – “Strand 
Ciresa”, înscris în C.F. nr. 32129/
Oțelul Roșu, numar cadastral  
32129 – teren in suprafata de 
11.652 mp, cadastral constructii 
32129-C1 , 32129-C2, 32129-C3, 
32129-C4, 32129-C5, situat admi-
nistrativ in Otelu Rosu, cartier 
Ciresa, jud. Caras-Severin. Pretul 
de pornire al licitatiei  este de 100% 
din pretul de evaluare, respectiv 
1.629.024 Lei + T.V.A, 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 500 lei + T.V.A. Licitatia va avea 
loc in data de 17.05.2018, orele 
13.30, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, 
jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o 
noua licitatie in data de 31.05.2018, 
orele 13.30.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în 
reorganizare anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor imobile, 
reprezentand: -Teren acces CF 
40023, cad: 5531 top 1146/4 Reșița,  
suprafata de 1.440 mp - pret 
15.999,3 lei; -Teren acces CF 33684, 
cad: 3288 top 1173/1174/22 Reșița,  

suprafata de 583 mp - pret 6.477,3 
lei, -Teren acces CF 33685, cad: 
3289 top 1173/1174/23 Reșița, 
suprafata de 1.430 mp - pret 
15.887,7 lei, -Teren arabil CF 
36089, cad: 3267 top 1173/1174/1 
Reșița, suprafata de 4.477 mp - 
pret 99.483,3 lei, -Teren arabil CF 
40066, cad: 3268 top 1173/1174/2 
Reșița, suprafata de 1.578 mp - 
pret 35.064,9 lei; -Teren arabil CF 
40021, cad: 3276 top 1173/1174/10 
Reșița, suprafata de 600 mp - pret 
13.332,6 lei; situate în Reșița zona 
Calea Caransebeșului, Jud. Caraș 
Severin; -Teren CF 36091 Țerova, 
top 809/2/a/57/2, suprafata de 71 
mp - pret 1.174,5 lei; -Teren CF 
36092 Țerova, top 809/2/a/57/3, 
suprafata de 2.732 mp - pret 
45.196,2 lei; situate în Reșița în 
apropiere de Calea Caransebeșului, 
jud. Caraș-Sverin; -Teren fâneață 
CF 39948, top 809/2/a/60/1, Resita, 
suprafata de 5.754 mp - pret 
100.595,7 lei; situat în Reșița zona 
Calea Caransebeșului ,  jud. 
Caraș-Severin. Pretul de pornire al 
licitatiei este de 90 % din pretul de 
evaluare. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al 
administratorului 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 
350 lei + T.V.A. Licitatia va avea loc 
in data de 17.05.2018, orele 14.00, 
la sediul ales al administratorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, 
Jud. Caras - Severin. In caz de 
neadjudecare, se va proceda la 
organizarea licitatiei pentru data de 
31.05.2018, orele 14.00.

l Primaria Municipiului Bistrita 
Nr. 36937/07.05.2018 anunt 1.
Denumirea vanzatorului: Primaria 
municipiului Bistrita, cu sediul in 
Bistrita, Piata Centrala nr. 6, CUI 
4347569, tel. 0263/223.923, fax. 
0263/231.046. 2.Obiectul contrac-
tului: vanzare prin licitatie publica 
deschisa cu strigare pentru valorifi-
carea imobilului constructie- cos de 
fum aferent fostului punct termic 
nr.4, situat in Bistrita, str. Garii nr. 
30, scos din functiune, nedemolat, 
proprietate privata a Municipiului 
Bistrita. Castigatorul licitatiei are 
obligatia ca in termen de 20 de zile 
calendaristice de la semnarea 
contractului de vanzare cumparare, 
sa demoleze imobilul mai sus 
mentionat si sa elibereze terenul de 
materialele rezultate in urma 
demolarii. Lucrarile de demolare/ 
desfiintare, se vor executa de catre 
o societate autorizata in conditiile 
legii sa efectueze lucrari de 
constructii/demolare si cu respec-
tarea prevederilor din autorizatia 
de desfiintare nr. 675/22.06.2017 si 
a proiectului tehnic nr. 2077.1/2016 
"Desfiintare cos de fum aferent 
Punctului termic PT.4, str. Garii 
nr.30". 3.Procedura de valorificare: 
Licitatie publica de vanzare cu 
strigare. 4. Locul desfasurarii: Lici-
tatia se va desfasura la sediul 
Primariei municipiului Bistrita din 
Piata Centrala nr.6 in data de 
25.05.2018, ora 10.00. In cazul 
neadjudecarii obiectului licitat, 
licitatia va fi reluata in data de 
04.06.2018, ora 10.00, respectiv in 
data de 12.06.2018, ora 10.00. 6.
Relatii suplimentare: se pot obtine 
de Directia Patrimoniu din cadrul 
Primariei municipiului Bistrita din 
str. Gheorghe Șincai nr.2, telefon 
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0263/223.923, int. 254. 7.Conditii 
de participare la licitatie: Poate 
participa orice persoana fizica sau 
juridica potential cumparatoare, cu 
conditia sa depuna urmatoarele 
documente:- chitanta de achitare a 
cotei de cheltuieli de participare la 
licitatie in suma de 800,00 lei;- 
copie dupa certificatul de inmatri-
culare la Registrul Cometului si 
codul fiscal, pentru persoanele 
juridice;- copie dupa actul de iden-
titate pentru persoanele fizice. 8. 
Depunerea documentatiei de parti-
cipare: Documentele de participare 
la licitatie se depun la registratura 
Directiei Patrimoniu, intr-un dosar 
plic, insotit de o adresa de depu-
nere, cu 5 zile inainte de data stabi-
lita pentru tinerea licitatiei de 
vanzare a bunului. 9.Organizarea si 
desfasurarea licitatiei: Licitatia se 
va organiza si desfasura conform 
anexei nr.2 la Hotararea Guver-
nului Romaniei nr. 841/1995. 10.
Pretul de pornire la licitatie: este de 
26.210,40 lei, iar pasul de supralici-
tare este de 100,00 lei. 11.Cota de 
cheltuieli de participare la licitatie: 
este de 800,00 lei si este stabilita 
pentru a compensa cheltuielile 
efectuate cu organizarea licitatiei si 
nu se restituie. Plata cotei de chel-
tuieli de participare la licitatiei se 
face  in  contul  RO98TRE-
Z10121E335000XXXX, deschis la 
Trezoreria Bistrita sau la casieria 
Directiei Patrimoniu, str. Gheorghe 
Sincai nr. 2- la etaj. 12.Documente 
ce se pun la dispozitia solicitanti-
ilor: In vederea efectuarii licitatiei, 
comisia de licitatie este obligata sa 
puna la dispozitia solicitantilor 
urmatoarele documente, in copie:- 
anuntul licitatiei;- autorizatia de 
desfiintare nr. 675/22.06.2017;- 
proiectul tehnic nr. 2077.1/2016 
"Desfintare cos de fum aferent 
Punctului termic PT.4, str. Garii 
nr.30";- Hotararea nr. 32/22.02.2018 
a Consiliului local al municipiului 
Bistrita privind aprobarea aparte-
nentei la domeniul privat al Muni-
cipiului Bistrita a unor imobile 
constructii industriale si edilitare, 
scoase din functiune, edificate pe 
terenuri apartinand domeniului 
public al municipiului Bistrita. 
Nota: Persoana fizica/persoana 
juridica care va adjudeca obiectul 
licitat are obligatia ca in termen de 
5 de zile de la data licitatiei sa 
prezinte la Directia Patrimoniu un 
contract de lucrari pentru demolare 
incheiat  cu o  societate  de 
constructii.Comisia de licitatie

l Administraţia Naţională „Apele 
Române” -Administraţia Bazinală 
de Apă Siret, cu sediul în Bacău, 
str.Cuza Vodă, nr.1, judeţul Bacău, 
cod: 600274, tel.0234.541.646, fax: 
0234.510.050, în calitate de unitate 
locatoare, anunţă organizarea în 
zilele de 5, 6, 12, 13 iunie 2018 a 
licitaţiilor publice cu ofertă în plic 
închis privind închirierea de bunuri 
imobile, terenuri situate în albiile 
minore ale râurilor, pe raza jude-
ţelor Bacău, Neamţ, Iaşi, Suceava, 
Botoşani, Vrancea şi Buzău. Închi-
rierea are ca scop exploatarea de 
agregate minerale în vederea regu-
larizării şi reprofilării albiei, pentru 
asigurarea scurgerii optime în albie. 
Durata închirierii este de 24 de 
luni. Garanţia de participare este 
de 10% din valoarea minimă a 
chiriei anuale, respectiv 0,60 Lei/
mp/an, pentru fiecare dintre urmă-
toarele bunuri imobile, licitaţiile 
urmând a se derula astfel: În data 

de 5 iunie 2018: Judeţul Suceava: 
Râul Siret: -Corni Jugaru 2/Fântâ-
nele- 11.800mp; -Cotu Florii 
amonte 2/Liteni- 15.100mp; 
-Joldeşti/Fântânele- 20.000mp; 
-Gheţărie/Hânţeşti- 18.437mp; 
Râul Moldova: -Sasca aval conflu-
enţă/Cornu Luncii- 9.900mp; 
-Sasca amonte confluenţă/Cornu 
Luncii- 15.000mp; -Cornu Luncii 
amonte/ Cornu Luncii- 14.200mp; 
-Oniceni/Forăşti- 18.400mp; Râul 
Suceava: Amonte MHC/Vicovu de 
Sus- 10.000mp; -Putna/Putna- 
12.500mp; -Frătăuţii Vechi /Frătă-
uţii Vechi- 27.500mp; Judeţul 
Botoşani: Râul Siret: -Corni Hruba 
-staţie sortare 2/Corni- 44.000mp; 
-Corni Cotu Plopilor mal drept /
Corni- 15.000mp; În data de 6 iunie 
2018: Judeţul Neamţ: -Râul 
Bistriţa: -Costişa aval/Costişa- 
30.000mp; Râul Ozana: -Dumbrava 
1/Timişeşti şi Tg.Neamţ- 51.131mp; 
-Pipirig/Pipirig- 35.206mp; -Stanca 
2/Pipirig- 21.970mp; -Vânător i/
Vânători- 116.786mp; Judeţul Iaşi: 
Râul Siret: -Lespezi /Lespezi şi 
Dolhasca- 36.100mp; -Budeni/
Lespezi- 29.000mp; -Râul Moldova: 
-Boureni /Boureni- 85.000mp; În 
data de 12 iunie 2018: Judeţul 
Bacău: Râul Siret: -Prăjeşti/
Prăjeşti- 5.000mp; -Radomireşti 2/
Letea Veche- 21.950mp; -Faraoani/
Faraoani- 33.500mp; -Aval Şenali-
zare Galbeni /Faraoani- 42.000mp; 
-Aval baraj Răcăciuni/Parava şi 
Pânceşti- 70.000mp; -Aval baraj 
Bereşti Sascut/Tătărăşti şi Adjud- 
130.000mp; -Aval Coteni/ Furni-
cari- 22.000mp; Râul Tazlău: -Aval 
Primărie/Pârjol-  10.000mp; 
-Scariga /Livezi- 17.000mp; -Aval 
Poiana/Helegiu- 10.000mp; Râul 
B i s t r i ţ a :  - B u h u ş i / B u h u ş i - 
12.500mp; -Buhuşi aval/Buhuşi- 
31.000mp; Râul Trotuş: -Plopu/
Dărmăneşti- 26.000mp; -Amonte 
Ursul/Brusturoasa- 22.000mp; În 
data de 13 iunie 2018: Judeţul 
Neamţ: Râul Bistriţa: -Costişa aval 
/Costişa- 30.000mp; Râul Ozana: 
-Dumbrava 1/Timişeşti şi Tg.
Neamţ- 51.131mp; -Pipirig/Pipirig- 
35.206mp; -Stanca 2/Pipirig- 
21.970mp; 
-Vânători /Vânători- 116.786mp; 
Judeţul Iaşi: Râul Siret: -Lespezi/
Lespezi şi Dolhasca- 36.100mp; 
-Budeni/Lespezi- 29.000mp; Râul 
Moldova :  -Boureni /Moţca- 
85.000mp. De asemenea, tot în data 
de 13 iunie 2018 va fi scoasă la lici-
taţie: -suprafaţa de 291.000 mp 
albie minoră a râului Siret -balta 
Pădureni Sud, situată în localitatea 
Pădureni, judeţul Vrancea, la 
preţul minim de 0,022Lei/mp/lună, 
garanţia de participare fiind de 
7.682,00 Lei, în scopul desfăşurării 
activităţilor de pescuit sportiv, 
agrement şi/sau exploataţie pisci-
colă pentru o perioada de 10 ani. 
Facem precizarea că: -pentru peri-
metrele situate în albia minoră a 
râului Siret pe raza judeţului 
Bacău, incluse în Situl Natura 2000 
ROSCI 0434 -„Siretul Mijlociu”, 
respectiv Prăjeşti, Aval Coteni, 
Radomireşti 2 în procesul de regle-
mentare a activităţii ce urmează a 
se desfăşura pe fiecare dintre aceste 
perimetre, se impune respectarea 
condiţiilor stabilite de Agenţia de 
Protecţia Mediului Bacău, respectiv 
a prevederilor HG nr.445/2009, 
privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice şi private 
asupra mediului, precum şi preve-
derile privind evaluarea adecvată 
conform art. 28 alin. 2 din OUG 

nr.57/2007, privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a f lorei şi 
faunei sălbatice, cu completările şi 
modificările ulterioare; -pentru 
balta Pădureni Sud, situată în albia 
minoră a râului Siret pe raza jude-
ţului Vrancea, inclusă în siturile 
Natura 2000 -ROSPA 0071 şi 
ROSCI 0162 „Lunca Siretului Infe-
rior”, în procesul de reglementare a 
activităţii ce urmează a se desfă-
şura, se impune solicitarea avizului 
custodelui acestei arii protejate şi a 
autorizaţiei de mediu, conform 
Ordinului MMDD nr.1798/2007, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; -pentru perimetrele situate în 
Siturile Natura 2000 ROSCI 0365 
-Râul Moldova între Păltinoasa şi 
Ruşi şi ROSCI 0363 -Râul Moldova 
între Oniceni şi Miteşti, respectiv 
Sasca aval conf luenţă, Sasca 
amonte confluenţă, Cornu Luncii 
amonte, Oniceni şi Boureni este 
interzisă activitatea de exploatare a 
agregatelor minerale, precum şi 
efectuarea de activităţi conexe în 
perioada 01 aprilie-31 iulie. 
Garanţia de participare poate fi 
constituită sub forma unei scrisori 
de garanţie bancară eliberată de o 
bancă din România în favoarea 
unităţii locatoare sau a unui ordin 
de plată, confirmat prin extras de 
c o n t ,  î n  c o n t u l : 
RO51TREZ0615005XXX013935 
-Trezoreria Bacău, CIF: 33839263. 
Condiţiile de participare sunt preci-
zate în caietul de sarcini. Ofertele 
vor fi depuse astfel: -Pentru bunu-
rile imobile licitate în data de 
05.06.2018, oferta va fi depusă în 
data de 05.06.2018, până la ora 
9.30, plicurile urmând a fi deschise 
în aceeaşi zi, la ora 10.00; -Pentru 
bunurile imobile licitate în data de 
06.06.2018, oferta va fi depusă în 
data de 06.06.2018, până la ora 
9.30, plicurile urmând a fi deschise 
în aceeaşi zi, la ora 10.00; -Pentru 
bunurile imobile licitate în data de 
12.06.2018, oferta va fi depusă în 
data de 12.06.2018, până la ora 
9.30, plicurile urmând a fi deschise 
în aceeaşi zi, la ora 10.00; -Pentru 
bunurile imobile licitate în data de 
13.06.2018, oferta va fi depusă în 
data de 13.06.2018, până la ora 
9.30, plicurile urmând a fi deschise 
în aceeaşi zi, la ora 10.00. Caietul 
de  sa rc in i ,  în  va loare  de 
1.250,00Lei, poate fi achiziţionat de 
la sediul Administraţiei Bazinale de 
Apă Siret -biroul Patrimoniu sau cu 
ord in  de  p la tă  în  contu l : 
RO69TREZ061502201X013928 
- Tr e z o r e r i a  B a c ă u ,  C I F : 
RO18264854, începând cu data de 
14 mai 2018 şi până în ziua anteri-
oară desfăşurării licitaţiilor. Valabi-
litatea obligatorie a ofertei este de 
90 de zile de la data deschiderii 
acesteia. Prezentul anunţ este 
postat pe site-ul: www.rowater.ro/
dasiret, la rubrica Anunţuri -Lici-
taţii Active.

l Debitorul SC StelariS L.T.D. 
SRL, societate în faliment, in 
bankrupcy, en faillite, cu sediul în 
loc. Strehaia, str. Alexandru Ioan 
Cuza nr. 56A, jud. Mehedinţi, CIF: 
6667659, J25/513/2004, aflat în 
procedura de faliment dosar nr. 
2258/101/2017 pe rolul Tribunalului 
Mehedinti, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Zăbră-
uțului nr. 7A, jud.Mehedinţi, scoate 
la vânzare, la pretul stabilit prin 
Raportul de Evaluare nr. 47 din 

data de 03.04.2018, urmatoarele 
bunuri mobile: -*Autoturism VW 
Passat, MH-98-USA, marca 
Volkswagen, numar de omologare 
AC111P1811C95E3, numar de iden-
tificare WVWZZZ3BZ4E285837, 
an de fabricatie 2004, culoare 
albastru* la pretul de 1.120 euro ; 
-*excavator O&K MH City Exca-
vator O&K MH CITY, an de fabri-
catie 1991, culoare portcaliu, 
tractiune integrala, stare de functi-
onare: defect* la pretul de 1.440 
euro. -* generator electric RABA, 
an de fabricatie aprox. 1985, 
culoare albastru, putere 70 kw, 
combustibil motorina, stare de 
functionare - defect* la pretul de 
85 euro. -* motor electric 90 kW, 
putere 90 kw / 3000 rot/min, an de 
fabricatie aprox. 1990, masa 
proprie (kg) 200, culoare VERDE, 
sursa electric, stare de functionare- 
defect* la pretul de 30 euro. -* 
cilindru compactor lutong LTC6, 
tip/varianta SinoWay an de fabri-
catie 2007, putere KV/CP- 35,30 
KV, combustibil motorina, stare de 
functionare - defect* la pretul de 
645 euro. Preturile nu includ TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor 
mobile descrise anterior, il repre-
zinta Sentinta nr. 52/2017 din data 
de 05.10.2017 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in 
dosaru l  de  in so lvență  nr. 
2258/101/2017 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinti. Licitaţia va avea 
loc în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr.7A, jud.Mehedinţi la data 
de 16.05.2018 orele 14:oo. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea, a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al licita-
ţiei cu cel putin 2 ore inainte de ora 
licitatiei si achizitionarea caietului 
de sarcini in valoare de 500 lei. 
Cont deschis la Cec Bank S.A. Suc. 
Dr. Tr. Severin, sub nr. RO36CE-
CEB00030RON0076553. Invităm 
pe toti cei care vor sa se prezinte la 
şedinţa de licitaţie la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest scop 
şi pâna la acel termen să depună 
oferte de cumpărare. Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor mobile sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, 
sub sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la telefon-fax  0742592183,  
sau 0256/220827, email: office@
consultant-insolventa.ro; site: www.
consultant-insolventa.ro sau la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud. Mehedinţi.

PIERDERI  
l Pierdut atestat transport marfa 
pe numele Popescu Florian. Il 
declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare 
şi certificate constatatoare, eliberate 
de ONRC pe numele Tăbăcaru 
Cătălin, cu sediul/domiciliul în 
Bucureşti, sector 4, str. Cercetăto-
rilor nr. 5, bl. 20, sc.2, ap. 27. Le 
declar nule.

l Pierdut Atestat profesional 
transport Marfa emis pe numele 
Burlacu Vasile. Il declar nul.

l Societatea Patberg International 
SRL cu sediul in Bucuresti, Str.

Ghiocei, Nr.7A,  avand codul unic 
de identificare 33945981 declar 
pierdut Registrul Unic de Control 
emis de Administratia Finantelor 
Publice Sector 2  Bucuresti  cu seria 
2315402, pentru sediul secundar 
Strada Depozitului, Nr.17, Oras 
Cazanesti, Judet Ialomita. Il declar 
nul.

l Pierdut Certificat constatator 
eliberat de ORC Arad, pentru 
Sandru Andreia II.Il declar nul.

l Pierdut  Cer t i f i ca t   nr. 
6718/17.02.2016 apartinand  SC 
Metalcomp Infrastructuri SRL. Il  
declar piedut.

l Pierdut Certificat de identitate 
sportivă pe numele Asociaţia Spor-
tivă Şcolară "Să fii as". Se declară 
nul.  

l Pierdut atestat taxi seria CPTX, 
n r. 1 3 7 2 1 5 ,  Va s i l e  M i h a i . 
Tel.0753.482.222.

l Pierdut Carte de interventii si 
comunicare pentru AMEF Datecs 
MP-55, seriile 12118294, 12114765, 
instalate la SC Alex Solo Comert 
SRL, punct de lucru Felnac, nr. 
310, jud. Arad. Le declar nule.

l Pierdut certificat constatator 
nr.33174 din 07.08.2015 şi certificat 
constatator nr.515550/11.04.2012 
pentru Mar Can Construction 
SRL. Se declară nule.

l Subsemnatul Frincu Florin, în 
calitate de administrator al SC 
D&C Agro Build Trucks SRL, cu 
sediul în Piteşti, str.Gh.Lazăr, nr.19, 
jud.Argeş, J03/650/2011, CUI: 
RO28409715, anunţ pierderea din 
neglijenţă, în data de 24.04.2018, a 
unui număr de 30 BO emise de BC 
Intesa Sanpaolo Romania. BO pier-
dute au următoarele serii: -19 BO cu 
serii de la WBAN3BA0052729 până 
la WBAN3BA0052747; -1 BO cu 
seria WBAN3BA0216379; -10 BO 
cu serii de la WBAN3BA0216527 
până la WBAN3BA0216536.

l Pierdut abonament RATB -Vlada 
Alexandru. Îl declar pierdut.

l Societatea Thermo Trade System 
SRL cu sediul în Bucureşti, Şos. 
Odăi nr. 249 -251, sector 1, înregis-
trată la Registrul Comerţului sub 
numărul J40/24599/1994, CUI 
659996, declar pierdute şi nule 
certificatul de înregistrare şi certifi-
catele constatatoare emise în 
temeiul legii nr.359/2004 aferente 
sediului social şi terţi/beneficiari.

l Pierdut certificat unic de înregis-
trare al firmei Food & Bar Expert 
S R L  C U I  3 0 9 9 4 1 0 6 , 
J40/14483/2012, emise de Registrul 
Comerţului Bucureşti. Îl declar nul.

l Pierdut adeverinţă venituri 
suplimentare eliberată de Institutul 
de Studii şi Proiectări Energetice pe 
numele Dugenik Mihai, cu nr. 1160 
din 01.09.2017. O declar nulă.

l Pierdut contract de subînchiriere 
pe numele Radu Mariana, str. Bd. 
M. Kogălniceanu nr. 10, sector 5.

l Pierdut contract vânzare 
-cumpărare pe numele Niţă Marin 
şi Niţă Catinca, str.Sg. Major 
Dumitru Samoilă nr.8, bl. 69, ap. 
52, et. 2, sector 4.


