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OFERTE SERVICIU
l Angajam bucatari si ajutori de 
bucatari cu experienta, venit avan-
tajos! 0735869001 -rugam seriozi-
tate!

l Birou Notarial Andrei-Claudiu 
Manolache - Bucureşti angajează 
operator calculator CU EXPERI-
ENŢĂ. bnp.manolache@gmail.
com, 0757.099.909.

l Angajăm şoferi de TIR, Dane-
marca –Norvegia. Condiții de 
muncă şi salarii avantajoase. 
Relații la telefon: +4528351103, 
+452341883. E-mail: job.drivers@
intercargo-scandinavia.dk

l Primăria comunei Berca, judeţul 
Buzău, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant de: referent casier I, în 
cadrul ‚’Biroului contabilitate, 
impozite şi taxe locale” din 
aparatul de specialitate al prima-
rului comunei Berca, judeţul 
Buzău. Condiţii generale prevăzute 
de art.3 din HG nr.286/2011, actua-
lizată. Condiţii specifice: a)studii 
medii absolvite cu diploma de 
bacalaureat, b)vechime în activi-
tate minim 3 ani. Concursul va 
avea loc în data de 17.10.2017, ora 
10,00, proba scrisă, iar interviul în 
data de 23.10.2017, ora 10,00, la 
sediul Primăriei comunei Berca, 
judeţul Buzău. În vederea înscrierii 
la concurs, candidaţii vor depune 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anuntului, 
respectiv până la 06.10.2017, ora 
16,00, la secretariatul comisiei de 
concurs un dosar de înscriere care 
va cuprinde documentele prevă-
zute la art.6 alin.(1) din HG 
nr.286/2011, actualizată. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
sediul Primăriei comunei Berca, la 
secretariatul comisiei de concurs, 
tel.0238.526.004, int.16.

l Comuna Lunca Bradului, cu 
sediul în localitatea Lunca 
Bradului, nr.188, judeţul Mureş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -1 post Muncitor cali-
ficat (drujbist); -1 post Muncitor 
n e c a l i f i c a t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 23.10.2017, ora 9.00; -Inter-
viul -data şi ora interviului vor fi 
anunţate după proba scrisă. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Pentru funcţia de 
muncitor calificat: -studii medii, 
generale sau şcoală profesională; 
-fără vechime; -calificare în 
meseria de drujbist. Pentru funcţia 
de muncitor necalificat: -studii 
medii, generale sau şcoală profesi-
onală; -fără vechime. Candidaţii 

vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Comunei Lunca 
Bradului. Relaţii suplimentare la 
sediul comunei Lunca Bradului, 
persoană de contact: Croitor 
Adriana sau Maties Camelia, 
telefon/fax: 0265.558.112, e-mail: 
lb@cjmures.ro

l În conformitate cu prevederile 
Legii nr.95/2006, privind reforma 
în domeniul sănătăţii, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, şi ale 
OMS nr.284/2007, privind apro-
barea Metodologiei-cadru de orga-
n i z a r e  ş i  d e s f ă ş u r a r e  a 
concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea funcţiilor specifice comi-
tetului director  din spitalele 
publice, modificat de art.1 din 
OMS nr.954/2017, Spitalul Jude-
ţean de Urgenţă Alexandria, cu 
sediul în Alexandria, strada Liber-
t ă ţ i i ,  n u m ă r u l  1 ,  j u d e ţ u l 
Teleorman, organizează concurs/
examen pentru ocuparea funcţiilor 
specifice comitetului director al 
unităţii, după cum urmează: -1 
post de director de îngrijiri; -1 post 
de director financiar-contabil. La 
concurs/examen se pot înscrie 
candidaţii care îndeplinesc, cumu-
lativ, criteriile generale şi specifice. 
Criteriile generale sunt următoa-
rele: a)au domiciliul stabil în 
România; b)nu au fost condamnaţi 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar 
face incompatibili cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea; c)au o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; 
d)nu au vârsta de pensionare, 
conform prevederilor legale în 
vigoare. Criteriile specifice sunt 
următoarele: a)pentru director de 
îngrijiri: 1.sunt asistenţi medicali 
generalişti principali; 2.au cel puţin 
2 ani vechime ca asistenţi medicali 
generalişti principali; 3.sunt absol-
venţi de învăţământ universitar de 
lungă sau scurtă durată, cu 
diplomă de licenţă/absolvire. b)
pentru directorul financiar-con-
tabil: 1.sunt absolvenţi de învăţă-
mânt universitar de lungă durată, 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în profil economic; 2.au cel 
puţin 2 ani vechime în specialitatea 
studiilor. Concursul/examenul 
pentru ocuparea funcţiilor speci-
fice comitetului director al unităţii 
se  va organiza în data de 
17.10.2017, ora 10.00- proba scrisă, 

respectiv data de 19.10.2017, ora 
10.00- susţinere orală a proiectului 
de specialitate, ora 14.00- interviul 
de selecţie, la sediul unităţii. 
Data-limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 09.10.2017. Biblio-
grafia pentru concurs/examen şi 
temele-cadru pentru proiectul de 
specialitate se afişează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alexandria şi se publică pe site-ul 
spitalului: www.spitalulalexandria.
ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefonul: 0247.306.723- 
Serviciul Resurse Umane.

l Școala Gimnazială Secuieni, cu 
sediul în localitatea Secuieni, 
judeţul Bacău, organizează 
concurs, conform HG 286/2011, în 
vederea ocupării postului contrac-
tual vacant: 1.Denumirea postului 
şi a perioadei vacante: Adminis-
trator financiar (contabil)=1/4 post, 
pe perioadă nedeterminată. 2.
Studii necesare: superioare în 
domeniul economic. 3.Vechimea în 
muncă: minim 10 ani în contabili-
tate bugetară. 4.Data, ora, locul de 
desfăşurare a concursului: -25 
octombrie 2017, ora 9.00 -proba 
scrisă; -27 octombrie 2017, ora 
11.00 -interviul, la Școala Gimna-
zială Secuieni. 5.Perioada de depu-
nere a dosarelor: 26 septembrie 
2017-09 octombrie 2017. 6.Locul 
unde se depun dosarele: Serviciul 
secretariat al Școlii Gimnaziale 
Secuieni, între orele 8.00-16.00. 
7.Relaţii suplimentare: Secretari-
atul Școlii Gimnaziale Secuieni, 
telefon: 0234.223.091.

l În conformitate cu prevederile 
art.30 din Legea nr.53/2004 -Codul 
muncii, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, şi ale HGR 
nr.286/2011, Primăria Comunei 
Căpuşu Mare, judeţul Cluj, anunţă 
organizarea concursului pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant de inspector de specialitate, 
gradul debutant, în cadrul compar-
timentului Centrul de Informare 
Turistică, pe perioadă nedetermi-
nată, în data de 17 octombrie 2017, 
ora 10.00, la sediul administrativ al 
primăriei, din localitatea Căpuşu 
Mare, nr.24A. Studii necesare: 
absolvent al unei facultăţi cu profil 
(turism, marketing, geografie), cu 
licenţă; nu este necesar vechime. 
Condiţiile de desfăşurare a concur-
sului sunt următoarele: 1)data 
până la care se pot depune dosarele 
de înscriere la concurs: 09.10.2017, 
ora 15.00; 2)data, ora şi locul desfă-
şurării probelor de concurs: 
-selecţia dosarelor: 11.10.2017, ora 
9.00; -proba scrisă: data de 
17.10.2017, ora 10.00, la sediul 
primăriei; -interviul: data de 
18.10.2017, ora interviului va fi 
afişată după proba scrisă (participă 
doar cei care au fost admişi la 
prima probă scrisă, interviul se va 

desfăşura şi în limba engleză). 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
de la secretariatul primăriei sau la 
numărul de telefon: 0264.350.006, 
e-mail: pcapusu@yahoo.com, 
persoană de contact: consilier 
Iancu Daniela.

l Consiliul Local al Comunei 
Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ, 
organizează concurs de recrutare 
în vederea ocupării postului 
contractual temporar vacant de 
asistent medical comunitar -Servi-
ciul Public de Asistenţă Socială 
-funcție de execuție pe perioadă 
determinată ,  conform HG 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul 
se organizează la sediul Primăriei 
Bicazu Ardelean- sala de şedinţe- 
în data de 17.10.2017, ora 11.00, 
proba scrisă, iar interviul în data de 
20.10.2017, ora 11.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data publicării, la sediul Primăriei 
Comunei Bicazu Ardelean, secreta-
riat -Compartiment resurse 
umane. Condiţiile specifice partici-
parea la concurs: -studii de şcoală 
sanitară postliceală sau echivalentă 
ori studii postliceale prin echiva-
lare conform OG nr.797/1997, 
privind echivalarea studiilor absol-
venților liceelor sanitare promoțiile 
1976-1994, inclusiv, cu nivelul 
studiilor postliceale sanitare dove-
dite cu diplomă de absolvire; -certi-
ficat de membru al Ordinului 
Asistenților Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenților Medicali; 
-adeverință că sunt cu cotizația de 
membru la zi şi nu au abateri de la 
Codul de etică şi deontologie profe-
sională; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei contractuale: minim 6 luni. 
Relaţii suplimentare se pot obține 
la Primăria Bicazu Ardelean, 
Compartiment resurse umane, 
telefon: 0233.255.301. 

l Grădiniţa nr. 211 cu sediul în 
localitatea Bucureşti, str. Trape-
zului nr. 1A, sector 3, organizează 
concurs pentru ocuparea posturilor 
contractuale temporar vacante de 
bucătar: 1 post, nivel studii: medii 
şi 1 îngrijitor grupa, nivel studii: 
medii. Concursul va avea loc în 
data de 10.10.2017, orele 16:00, la 
sediu lunităţii din str. Trapezului 
nr. 1A. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la sediul 
unităţii din str. Trapezului nr. 1A. 
Persoană de contact:  Petre 
Mihaela, telefon: 0759.993.376.

l La ziarul Jurnalul Național din 
data de 18 septembrie 2017, la 
anunţul Primăriei  comunei 
Cernica, cu sediul în Cernica, str. 
Traian nr. 10, judeţul Ilfov pentru 

ocuparea funcţiei publice de refe-
rent asistent conform Legii nr. 
188/1999, se face următoarea recti-
ficare: în loc de: „Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 20 zile lucrătoare de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Cernica, județ 
Ilfov.”, se va citi: „Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov.” 
R e s t u l  a n u n ţ u l u i  r ă m â n e 
neschimbat.

l La ziarul Jurnalul Național din 
data de 18 septembrie 2017, la 
anunţul  Primăriei  comunei 
Cernica, cu sediul în Cernica, str. 
Traian nr. 10, judeţul Ilfov pentru 
ocuparea funcţiei publice de refe-
rent principal conform Legii nr. 
188/1999, se face următoarea recti-
ficare: în loc de: „Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 20 zile lucrătoare de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov.”, se 
va citi: „Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, la 
sediul Primăriei comunei Cernica, 
județ Ilfov.” Restul anunţului 
rămâne neschimbat.

l Administrația Municipală 
pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic organizează concurs 
pentru ocuparea postului de 
conducere vacant (funcție publică): 
şef serviciu– Serviciul pentru 
Relația cu Proprietarii. Proba 
scrisă a concursului se va desfăşura 
în data de 26.10.2017, ora 11:00 la 
sediul Administrației Municipale 
pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic, interviul se va 
susţine, de regulă, într-un termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune la sediul Administrației 
Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ în Moni-
torul Oficial, partea a III-a, etajul 
4, mansardă Direcţia Operaţiuni, 
de luni până vineri între orele 
10.00–15.00. Cerinţele specifice 
privind ocuparea posturilor se vor 
afişa la sediul Primăriei Munici-
piului Bucureşti şi pe site-ul P.M.B. 
(www.pmb.ro). Informaţii supli-
mentare se pot obţine la numărul 
de telefon 3055500, int. 4047.

l Administrația Municipală 
pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
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posturi vacante (funcții publice): 1. 
expert, grad profesional superior- 
Serviciul Achiziții și Încheiere 
Contracte– 1 post (ID 470598); 2. 
expert, grad profesional principal– 
Compartimentul Control Intern/ 
Managerial– 1 post (ID 470612). 
Proba scrisă a concursului se va 
desfășura în data de 26.10.2017, 
ora 11:00 la sediul Administrației 
Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic, interviul 
se va susţine, de regulă, într-un 
termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune la sediul 
Administrației Municipale pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic  în termen de 20 zile de la 
data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, la 
etajul 4, mansardă Direcţia Opera-
ţiuni, de luni până vineri între orele 
10.00–15.00. Cerinţele specifice 
privind ocuparea posturilor se vor 
afișa la sediul Primăriei Munici-
piului București și pe site-ul P.M.B. 
(www.pmb.ro). Informaţii supli-
mentare se pot obţine la numărul 
de telefon 3055500, int. 4047.

l Biblioteca Judeţeană „I. H. 
Rădulescu” Dâmboviţa Târgoviște, 
str. Stelea, nr. 2 anunţă în data de 
17.10.2017. Organizarea concur-
sului pentru ocuparea  postului 
contractual vacant, astfel: 1. Biblio-
tecar studii superioare, grad profe-
sional II,1 post, nivel de execuţie, în 
cadrul Serviciului Relaţii cu 
Publicul, animaţie culturală și 
informare bibliografică, Biblioteca 
Judeţeană “I. H. Rădulescu” 
Dâmboviţa. Condiţii generale: 
potrivit prevederilor art. 3 din 
Regulamentul- cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice din 23.03.2011, aprobat 
prin H.G. nr. 286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Condiţiile specifice pentru postul 
vacant: 1. Bibliotecar studii superi-
oare gradul profesional II, peri-
oadă nedeterminată. 1.Studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă, de 
specialitate biblioteconomie sau 
studii superioare de lungă durată,  
absolvite cu diplomă de licenţă, 
completate cu un curs de perfecţio-
nare în domeniul biblioteconomic; 
2.Cunoștinţe de operare pe calcu-
lator: noţiuni de utilizare a siste-
mului de operare (Windows), a 
programelor pachetului Office și a 
unui soft specific de bibliotecă; 3.
Cunoașterea unei limbi străine, de 
circulaţie internaţională, nivel 
mediu; 4.Vechime în domeniu -  

minim 1 (un) an. Concursul se va 
desfășura conform calendarului 
următor: Perioada depunerii dosa-
relor de înscriere: 25.09.2017– 6.10. 
2017 între orele 8:00 - 16:00. Datele 
concursului: Selecţia dosarelor: 
10.10.2017 –  11.10..2017 pentru 
postul  de execuţie de  bibliotecar; 
Proba scrisă: în data de 17.10.2017, 
ora 10.00, pentru postul de execuţie 
de bibliotecar; Interviul: data și ora 
vor fi comunicate ulterior. Locul 
desfășurării concursului: Biblioteca 
Judeţeană „I. H. Rădulescu” 
Dâmboviţa, Târgoviște, str. Stelea, 
nr. 2,,  judeţ Dâmboviţa. Informaţii 
suplimentare: Secretariatul Biblio-
tecii Judeţene “I. H. Rădulescu” 
Dâmboviţa, telefon 0245 612316.

l Primăria Orașului Videle, 
judeţul Teleorman, organizează în 
perioada 24.10.2017 – 27.10.2017 la 
sediul său din orașul Videle, strada 
Republicii, nr. 1, concurs pentru 
ocuparea a două funcţii publice de 
execuţie vacante din cadrul Apara-
tului de Specialitate al Primarului 
Orașului Videle, judeţul Teleorman, 
respectiv: -un post de inspector, 
clasa I, grad profesional superior, 
Compartimentul Achiziţii Publice, 
din cadrul Serviciului Dezvoltare 
Urbanӑ al Direcţiei Arhitectului 
Şef; -un post de inspector, clasa I, 
grad profesional  debutant, 
Compartimentul ADPP, Investiţii 
și Lucrӑri Publice din cadrul Servi-
ciului Dezvoltare Urbanӑ al Direc-
ţiei Arhitectului Şef. Condiţiile 
generale de ocupare a unei funcţii 
publice sunt cele prevӑzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 (r2) 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificӑrile și completӑ-
rile ulterioare. Condiţiile specifice 
de participare la concurs pentru 
ocuparea celor douӑ funcţii publice 
de execuţie vacante, anterior 
menţionate, sunt urmӑtoarele: 
-Pentru funcţia de inspector, clasa 
I, grad profesional superior din 
cadrul Compartimentului Achiziţii 
Publice: -studii universitare de 
licenţӑ absolvite cu diplomӑ, 
respectiv studii superioare de lungӑ 
duratӑ, absolvite cu diplomӑ de 
licenţӑ sau echivalentӑ în dome-
niul: 1.Ştiinţe economice; 2.Ştiinţe 
juridice; 3.Ştiinţe inginerești; 
-minim 9 ani vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitӑrii 
funcţiei publice. -Pentru funcţia de 
inspector, clasa I, grad profesional 
debutant din cadrul Compartimen-
tului ADPP, Investiţii și Lucrӑri 
Publice: -studii universitare de 
licenţӑ absolvite cu diplomӑ, 
respectiv studii superioare de lungӑ 
duratӑ, absolvite cu diplomӑ de 
licenţӑ sau echivalentӑ în dome-
niul: 1.Inginerie civilӑ; 2.Ingineria 
instalaţiilor; 3.Inginerie geodezicӑ; 
4 .Arhitecturӑ;  5 .Urbanism. 
Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei orașului Videle, în data 
de 24.10.2017, ora 10,00 – proba 

scrisă și în data de 27.10.2017, ora 
12,00 - interviul. Dosarele de parti-
cipare la concurs se pot depune la 
secretariatul comisiei de concurs - 
Direcţia Resurse Umane, Salari-
zare, Informaticӑ, Autorizӑri 
Taximetrie și Comerţ, Problemele 
Romilor și Parc Auto –în termen de 
20 zile de la data publicӑrii în MO a 
anunţului și vor conţine, în mod 
obligatoriu, documentele prevӑzute 
la art. 49 alin. (1) din Hotӑrârea 
Guvernului nr. 611/2008, cu modi-
ficӑrile și completӑrile ulterioare. 
Condiţiile de participare la concurs 
aprobate și bibliografia se afișează 
la sediul instituţiei și se publică pe 
site-ul www.primariavidele.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la tel. 0247/453.017, int. 106 sau la 
sediul instituţiei.

l Primăria Orașului Videle, 
judeţul Teleorman, organizează în 
perioada 25.10.2017 – 30.10.2017 la 
sediul său din orașul Videle, strada 
Republicii, nr. 1, concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacantӑ de inspector, clasa 
I, grad debutant, Compartiment 
I.T. din cadrul Direcţiei Resurse 
Umane, Salarizare, Informaticӑ, 
Autorizӑri Taximetrie și Comerţ, 
Problemele Romilor și Parc Auto al 
Aparatului de Specialitate al 
Primarului Orașului Videle, judeţul 
Teleorman. Condiţiile generale de 
ocupare a unei funcţii publice sunt 
cele prevӑzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 (r2) privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificӑ-
rile și completӑrile ulterioare. 
Condiţiile specifice de participare 
la concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacantӑ ante-
rior menţionatӑ, sunt urmӑtoarele: 
-studii universitare de licenţӑ absol-
vite cu diplomӑ, respectiv studii 
superioare de lungӑ duratӑ, absol-
vite cu diplomӑ de licenţӑ sau 
echivalentӑ în domeniul Ştiinţe 
economice/ Ştiinţe inginerești. 
Concursul va avea loc la sediul 
Primӑriei Orașului Videle, data 
propusӑ pentru desfӑșurarea 
probei scrise fiind 25.10.2017 - ora 
10.00, respectiv data de 30.10.2017 
- ora 12.00 pentru desfӑșurarea 
interviului. Dosarele de participare 
la concurs se pot depune la secreta-
riatul comisiei de concurs - Direcţia 
Resurse Umane, Salarizare, Infor-
maticӑ, Problemele Romilor și Parc 
Auto în termen de 20 zile de la data 
publicӑrii în MO a anunţului, și vor 
conţine, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevӑzute la art. 49 alin. 
(1) din Hotӑrârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificӑrile și completӑ-
rile ulterioare. Condiţiile de partici-
pare la concurs aprobate și 
bibliografia se afișează la sediul 
instituţiei și se publică pe site-ul 
www.primariavidele.ro.  Relaţii 

suplimentare se pot obţine la tel. 
0247/453.017, int. 106 sau la sediul 
instituţiei.

CITATII
l Vlad Ion este citat prin publici-
tate la Judecătoria Craiova în 
dosarul nr.19388/215/2017 la data 
de 27.09.2017, având ca obiect 
contestaţie la executare, în calitate 
de intimat cu contestatorul 
Răducan Cătălin.

l Se citeaza paratii Budulai 
Daniel, Budulai Daniela, Budulai 
Terezea, Budulai Mihai, Budulai 
Augustin, Budulai Emilian la casa 
parinteasca din satul Iugani, 
comuna Mircesti, judetul Iasi 
pentru data de 6 octombrie 2017, 
orele 12.00 spre a participa la 
expertiza tehnica evaluatorie ordo-
nata in D.90/866/2017, la Judeca-
toria Pascani.

l Pe rolul Societatii Profesionale 
Notariale ,,Sichim Ioana - Notingher 
Teodora’’,cu sediul in Timisoara, 
P-ta Tepes Voda nr. 1 jud. Timis, se 
afla dosarul succesoral privind pe 
defunctul Parvu Ioan-Bujor, CNP 
1531103354770, decedat la data de 
04.01.2016, cu ultimul domiciliu in 
mun. Timisoara str.Ofcea nr. 15, cu 
termen la 09.10.2017, ora 14.00. 
Pentru acest termen, se citeaza 
Parvu Bogdan-Ioan, nascut la data 
de 12.01.1987, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in mun. Arad,in prezent cu 
domiciliu necunoscut, in calitate de 
fiu al defunctului. 

l Paratii Korthals Annemone cu 
domiciliul in Germania, 40213, 
Dusseldorf Alterstadt 13 si 
Gerhard Oyntzen, Germania, 
50170, Kerpen, Naumburgerstr.3 
sunt citati la Tribunalul Brasov in 
dosar   21652 /197 /2012  in 
26.09.2017, ora  9, complet CIV 
incident 1, salaT2, in proces cu 
Tohanean Florin Cornel S.A, 
pentru nulitate titluri.

DIVERSE
l A.N.M.R.F. “Louis Pasteur” Dej 
Filiala Brăila anunţă că Vădeanu T. 
Vasile și Vădeanu Adriana nu mai 
fac parte din conducere. 

l Unitatea Administrativ Terito-
rială Turnu Ruieni, judeţul 
Caraș-Severin, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele 1 și 2 ale 
UAT Turnu Ruieni, începând cu 
data 22.09.2017-20.11.2017 pe o 
perioadă de 60 de zile, se vor 
publica la sediul Primăriei Turnu 
Ruieni și la Căminul Cultural 
Borlova, conform art.14, alin.(I) și 
(2) din Legea Cadastrului și a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de 

rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primă-
riei Turnu Ruieni și pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară: www.ancpi.
ro

l C.I.I. Tudor Catalin George 
notifica intrarea in procedura gene-
rala a debitoarei SC Simitland Pan 
SRL, Mun. Targoviste, Str. Cpt. 
Stanica Ilie Nr. 1, Bl. 42C, Sc. A, 
A p .  1 2 ,  J u d e t u l  D a m b o -
vita, J15/662/2014; CUI 33813565 
prin Incheierea de sedinta din 
21.09.2017, dosar 5747/120/2017 al 
Tribunalului Dambovita. Termene: 
depunere creante 03.11.2017; tabel 
preliminar 23.11.2017; tabel defi-
nitiv 13.12.2017; data Adunarii 
creditorilor 28.11.2017, ora 09.00, 
Tribunalul Dambovita, pentru: 
confirmarea administratorului 
judiciar; aprobarea raport intocmit 
conf. art. 97 si incidenta art. 169 
din lg.85/14. Relatii la telefon 
0725093254.

l Anunţ prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administra-
tiv-teritorială Ciupercenii Noi, din 
judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale 
nr.6, 7, 8 începând cu data de 
29.09.2017, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Comunei Ciupercenii 
Noi, conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publici-
tăţii imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea 
fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Aceasta informare este efectuata 
de  OMV Petrom SA  titular al 
proiectului, “lucrari de suprafata, 
foraj, echipare de suprafata si 
conducta de amestec sonda 520 
PACLE EST”, cu sediul in Bucu-
resti,  str. CORALILOR, nr. 22, 
Sector 1, J40/8302/23.10.1997, CUI 
1590082, ce intentioneza sa solicite 
de la Administratia Bazinala de 
Apa Buzau, aviz de gospodarire a 
apelor pentru realizarea lucrarilor 
de “lucrari de suprafata, foraj, 
echipare de suprafata si conducta 
de amestec sonda  520 PACLE 
EST”, propus a fi amplasat 
in extravilanul comunei Scortoasa, 
judetul Buzau. Aceasta investitie 
este noua. Aceasta solicitare de aviz 
este conform cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sa obtina infor-
matii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodarire 
a apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa mentionata. Persoa-
nele care doresc sa transmita obser-
vatii, sugestii si recomandari se pot 

adresa solicitantului sau la 
EXPERT SERV SRL, cu sediul in 
str. Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233.

SOMATII
l Avand in vedere ca prin acti-
unea civil ace face obiectul dosa-
rului  nr.  5600/55/2017 a l 
Judecatoriei Arad, formulate de 
petentul Balog Iozsef, actual-
mente decedat, continuata de fiul 
mostenitor balog Attila Jozsef, cu 
domiciliul in Ungaria, 8789 Zalas-
zentgrot, Kinizsi Ter 6. 3 rm 4a, cu 
domiciliul procesual ales la cab. 
Av. Trut Florin Nicolae, din Arad, 
Str. Iakob Cardos nr. 24, ap. 3, 
jud. Arad a solicitat dobandirea 
prin uzucapiune a dreptului de 
proprietate asupra imobilului 
teren intravilan cu casa, in supra-
fata de 928 mp, conform CF, 
situate in loc. Peregu Mic, nr. 9, 
conform adresei nr. 275, eliberata 
de Primaria peregu Mare (nr. 
administrativ vechi 70 inscris in 
CF), com. Peregu Mare, jud. 
Arad, inscris in Cartea Funciara 
nr. 301712 Peregu Mare, cu nr. 
Cadastral top 85/b – peregul Mic, 
provenit din conversia de pe 
hartie a CF vechi nr. 315 – Peregu 
Mic, compus din teren intravilan 
cu casa, imobil care nu face parte 
din domeniul public al statului 
sau al Comunei Peregu Mare, in 
care este mentionata ca propri-
etar, defunct Bokor Elisabeta, 
nascuta Molnar, invitam pe cei 
interesti sa faca opozitie fata de 
aceasta actiune, in termen de o 
luna de la afisarea prezentei 
somatii, in caz contrar urmand a 
se trece la judecarea cauzei. 
Termen de judecata fixat in cauza: 
30.10.2017, sala 146, ora 08:30.

l Avand in vedere ca prin acti-
unea civil ace face obiectul dosa-
rului  nr.  13852/55/2017 al 
Judecatoriei Arad, reclamantul 
Fibisan Gheorghe, cu domiciliul in 
sat Firiteaz, nr. 340, comuna Sagu, 
jud. Arad si cu domiciliul proce-
sual ales in Arad, str. Cozia, nr. 10, 
ap. 1, jud. Arad, solicita doban-
direa prin uzucapiune a dreptului 
de proprprietate private asupra 
imobilului inscris in CF nr. 305665 
Sagu (CF vechi 1443 Firiteaz, cu 
nr top 499-a-3-52, constand teren 
intravilan in suprafata de 1440 
mp, imobil asupra caruia in cartea 
funciara este mentionat ca propri-
etar numitul Iorghi Nicolae, 
invitam pe cei interesati sa faca 
opozitie fata de aceasta actiune, in 
termen de o luna de la afisarea 
prezentei somatii, in caz contrar 
urmand a se trece la judecarea 
cauzei. Termen de judecata fixat in 
cauza: 26 octombrie 2017, sala 
146, ora 10:30.
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l Consiliul de Administraţie al 
CELPI S.A, cu sediul în Bucureşti, 
Drumul Bercenarului nr. 1, sector 4, 
număr de ordine în Registrul 
Comerţului J40/290/1991, CUI 
382482, în temeiul art. 113, 117, 118 
din Legea 31/1990 republicată şi a 
prevederilor art. 44 din Actul 
Constitutiv convoacă: Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor în data de 26.10.2017 ora 10:00 
la sediul social al societăţii din 
Bucureşti, Drumul Bercenarului nr. 
1, sector 4, pentru acţionarii înregis-
traţi la sfârşitul zilei de 18.10.2017 
(data de referinţă) în registrul acţio-
narilor, cu următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea constituirii în favoarea 
EXIMBANK a unei ipoteci asupra 
proprietăţii CELPI S.A, identificată 
cu număr cadastral 223622, situată 
în Bucureşti, Drumul Bercenarului 
nr. 1, sector 4, formată din teren şi 
clădiri în suprafaţă totală de 28.460 
mp. 2. Împuternicirea domnului 
Dobjanschi Adrian Alexandru, în 
calitate de Preşedinte al Consiliului 
de Administraţie al CELPI S.A, să 
reprezinte societatea pentru îndepli-
nirea formalităţilor necesare privind 
constituirea garanţiei. 3. Propu-
nerea datei 09.11.2017 ca dată de 
înregistrare pentru identificarea 
acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor 
Adunării Generale Extraordinare. 
Începând cu data de 18.10.2017, 
convocatorul, numărul total de 
acţiuni şi drepturile de vot la data 
convocării, textul integral al docu-
mentelor şi materialelor informative 
referitoare la problemele de pe 
ordinea de zi, sunt la dispoziţia 
acţionarilor şi se pot obţine pe 
suport de hârtie la cererea acţiona-
rilor interesaţi, la sediul social al 
Societăţii situat în Bucureşti, 
Drumul Bercenarului nr. 1, sector 4. 
La şedinţa Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor vor 
putea participa direct acţionarii 
aflaţi în proprietatea a cel putin 2% 
din acţiuni. Un exemplar original al 
procurii speciale va trebui să 
parvină Societăţii cu 48 de ore 
înainte de data sedinţei sub sancţi-
unea pierderii exerciţiului dreptului 
de vot prin reprezentant în 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor, conform prevederilor 
legii. Procura va fi transmisa în 
original, pe suport de hârtie, la 
sediul Societăţii situat în Bucureşti, 
Drumul Bercenarului nr. 1, sector 4. 
În cazul în care pe data de 
26.10.2017 nu se întruneşte 
cvorumul prevăzut de lege şi actul 
constitutiv al Societăţii, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor este reconvocată pentru data 
de 27.10.2017, ora 10.00, la  acelaşi 
sediu şi cu aceeaşi ordine de zi.

l Subsemnatul, Cristian Secosan, 
Preşedinte al Consiliului de Admi-

nistraţie al societăţii Institutul de 
Studii şi Proiectari Energetice S.A., 
cu sediul social în municipiul Bucu-
reşti, sectorul 2, b-dul Lacul Tei nr. 
1-3, având număr de ordine în 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/5731/1996 şi Cod Unic de Înre-
gistrare: 8630885 (denumită în 
continuare „Societatea”), convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor la sediul Societăţii 
pentru data de 26.10.2017 ora 
11:00, prima convocare, iar în cazul 
în care nu se întruneşte cvorumul 
prevăzut în Actul constitutiv al 
Societăţii, la data de 27.10.2017, 
aceeaşi oră, a doua convocare, 
pentru discutarea şi aprobarea 
următoarelor puncte ce alcătuiesc 
ordinea de zi: 1. Discutarea modifi-
cării actului constitutiv al Societăţii 
în sensul eliminării textului: „Socie-
tatea are o sucursala cu sediul in 
Timisoara, Str. Gheorghe Lazar nr. 
18-20, Judetul Timis. Societatea are 
o reprezentanta cu sediul in Repu-
blica Moldova, Mun. Chisinau, Bd. 
Stefan cel Mare si Sfant, nr. 180, 
etaj 12, camera 1210.” din articolul 
3. 2. Aprobarea semnării de către 
Societate a unui contract de facto-
ring în valoare de 4.500.000 Lei cu 
OTP Bank Romania SA pentru 
proiectul “Dezvoltarea CTE Iernut 
prin constructia unei centrale 
termoelectrice noi cu ciclu combinat 
cu turbine cu gaze”. 3. Aprobarea 
împuternicirii Cabinetului de 
Avocat Andrei Nicolescu şi a 
oricărui colaborator sau angajat, 
fiecare denumit “Reprezentantul 
Autorizat”, având putere şi autori-
tate deplină pentru a îndeplini toate 
formalităţile cerute de lege pentru 
înregistrarea Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare la oficiul 
competent al Registrului Comer-
ţului. Sunt convocaţi să participe la 
Adunarea Generală Extraordinară 
toţi acţionarii înregistraţi în regis-
trul acţionarilor Societăţii la data 
de 16.10.2017 (“Data de referinta”). 
Documentele şi materialele infor-
mative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare se află la 
sediul Societăţii, la dispoziţia acţio-
narilor, putând fi consultate şi 
completate de aceştia în timpul 
orelor de program, între orele 
09:00– 17:00. Acţionarii pot parti-
cipa la Adunarea Generală Extra-
ordinară personal sau prin 
reprezentanţi, în baza unei procuri 
speciale, conform dispoziţiilor 
legale. Procura specială se depune 
la sediul Societăţii conform preve-
derilor legale, cel mai târziu până la 
data ţinerii sedinţei Adunării Gene-
rale Extraordinare.

LICITATII
l La data de 09.10.2017, ora 11,00 
va avea loc, la cererea creditoarei 
SC Vitalco Euro IFN SA, la sediul 
Biroului Executor Judecătoresc 

Frincu Mihai din Câmpina, str.1 
Decembrie 1918, nr.19, bl. R59, 
ap.4, parter, vânzarea la licitaţie 
publică a imobilului situat în com.
Băneşti, sat Băneşti, str.Soarelui, nr. 
974, jud.Prahova, compus din teren 
în suprafaţă de 741mp curţi 
construcţii şi construcţia C1 (P+E) 
suprafaţă construită la sol 
137,35mp, proprietatea garanţilor 
ipotecari Preda Cristian şi Preda 
Daniela, la preţul de 110.000 Euro 
(echivalentul în lei la data plăţii).

l Camexip S.A. societate in reorga-
nizare, sub supravegherea adminis-
tratorului judiciar Andrei Ioan 
IPURL, vinde in bloc, bunurile 
proprietatea societatii, compuse 
din: A. Proprietatea imobiliara 
situata in Băicoi, str. Republicii, nr. 
9,  judeţul Prahova, judetul 
Prahova, formata din: Spaţiu 
birouri  (teren în suprafaţa de 1.228 
mp şi Construcţia C9 – Birouri, Sc= 
1.109 mp, P+3E, S.desf=4.436 mp) 
situat în Oraşul Băicoi, Str. Repu-
blicii, nr. 9, Judeţul Prahova, nr. 
cadastral 140/2, la preţul de  
642.560 Euro; Spaţiu industrial 
(teren în suprafaţa de 19.046 mp şi 
Construcţia C8 – Hala industrială, 
Sc = 16.455 mp) situat în Oraşul 
Băicoi, Str. Republicii, nr. 9, Judeţul 
Prahova, nr. cadastral 140/3, la 
preţul de  1.084.120 Euro; Teren 
intravilan în suprafaţa de 19.357 
mp situat în Oraşul Băicoi, Str. 
Republicii, nr. 9, Judeţul Prahova, 
nr. cadastral 140/4, la preţul de  
162.150 Euro. B. Împreună cu 
construcţiile vor fi valorificate şi 
bunurile mobile reprezentate de: 1. 
Pod rulant 32/8t, nr. inventar 60054, 
valoare estimata (lei) 41.400, 
valoare estimata (euro) 9.000; 2. 
Pod rulant 12,5 t, nr. inventar 
60049, valoare estimata (lei) 26.200, 
valoare estimata (euro) 5.700; 3. 
Pod rulant 12,5 t, nr. inventar 
60035, valoare estimata (lei) 26.200, 
valoare estimata (euro) 5.700; 4. 
Pod rulant 12,5 t, nr. inventar 
60036, valoare estimata (lei) 26.200, 
valoare estimata (euro) 5.700; 5. 
Pod rulant 5t, nr. inventar 60070 , 
valoare estimata (lei) 24.400, 
valoare estimata (euro) 5.300; 6. 
Pod rulant 5t, nr. inventar 60078, 
valoare estimata (lei) 24.400, 
valoare estimata (euro) 5.300; 7. 
Pod rulant 5t, nr. inventar 60048, 
valoare estimata (lei) 24.400, 
valoare estimata (euro) 5.300; 8. 
Pod rulant 5t, nr. inventar 60069, 
valoare estimata (lei) 24.400, 
valoare estimata (euro) 5.300; 9. 
Pod rulant 5t, nr. inventar 60033, 
valoare estimata (lei) 24.400, 
valoare estimata (euro) 5.300; 10. 
Pod rulant 3,2 t, nr. inventar 60032, 
valoare estimata (lei)  22.500, 
valoare estimata (euro) 4.900; 11. 
Pod rulant 3,2 t, nr. inventar 60034, 
valoare estimata (lei) 10.600, 
valoare estimata (euro) 2.300; 12. 
Pod rulant 3,2 t, nr. inventar 60023, 

valoare estimata (lei) 22.500, 
valoare estimata (euro) 4.900; 13. 
Pod rulant 2 t, nr. inventar 60053, 
valoare estimata (lei) 6.900, valoare 
estimata (euro) 1.500; 14. Transfor-
mator 4MVA - 20/6,3 Kv, nr. 
inventar 30028, valoare estimata 
(lei) 22.700, valoare estimata (euro) 
4.950; 15. Transformator 1600 KVA 
- 20/0,4 Kv, nr. inventar 30029, 
valoare estimata (lei) 5.700, valoare 
estimata (euro) 1.250; 16. Transfor-
mator 1600 KVA - 20/0,4 Kv, nr. 
inventar 30044, valoare estimata 
(lei) 5.700, valoare estimata (euro) 
1.250; 17. Celula statie CILCD 20 
KV, nr. inventar 30030, valoare 
estimata (lei) 5.500, valoare esti-
mata (euro) 1.200; 48. Set format 
din 10 dulapuri DIS, nr. inventar 
30034, valoare estimata (lei) 12.500, 
valoare estimata (euro) 2.700. 
Pretul total al tuturor bunurilor 
mobile si imobile proprietatea 
Camexip SA, supuse vanzarii, in 
bloc, este de 1.966.380 euro fara tva. 
Descrierea aproximativa proprie-
tatii: A - cladire birouri adminis-
tratie si deservire – Suprafata 
desfasurata = 4.500 mp;  B - hala 
monobloc depozite si productie – 
Suprafata desfasurata = 16.500 mp. 
Sectiunea A are dimensiunile: 
L=116 m, l=9 m, Sdesf=4436 mp 
dispusa pe parter si 3 etaje, cuprin-
zand: birouri, ateliere de proiectare, 
laboratoare, vestiare, grupuri sani-
tare, sali de mese etc. Sectiunea B 
are dimensiunile: L =145 m, l=116 
m, S= 16.455 mp si are in compo-
nenta: nava cu dimensiunile: L=116 
m, l=25 m, H=10,6 m, S=2900 mp, 
dotata cu 2 instalatii de ridicat, una 
cu doua carlige (32 t si 8 t, 
Hcarlig=6650 mm) iar a doua cu un 
carlig (12,5 t, Hcarlig=6780 mm); 2 
nave despartite cu un perete, cu 
dimensiunile L=120 m, l=18 m, 
H=10,6 m, dotate cu cate 2 insta-
latii de ridicat (12,5 t, Hcarlig=6780 
mm si 5t, Hcarlig=5900 mm); 3 
nave cu dimensiunile L=120 m, 
l=18 m, H=7 m dotate cu cate 2 
i n s t a l a t i i  d e  r i d i c a t  ( 5 t , 
Hcar l ig=3340  mm s i  3 ,2 t , 
Hcarlig=3700 mm); 2 nave, despar-
tite cu pereti de halele de productie, 
cu dimensiunile: L=120 mm, l=12 
m, H=7 m, respectiv L=84 m, l=13 
m, H=7 m, compartimentate pentru 
diferite activitati: magazii, trata-
mente termice, acoperiri galvanice, 
modelarie, sablare, vopsitorie etc. 
Cele pentru tratamente termice si 
acoperiri galvanice au in dotare 
cate o instalatie de ridicat; 5 usi de 
acces cu actionare automata; 
lmax=5,6 m si Hmax=5,8 m care 
permit evacuarea echipamentelor 
agabaritice; Hala este construita din 
stalpi si grinzi de beton, pereti din 
placi de beton celular autoclavizat 
si pardoseala betonata.  Acoperisul 
are in componenta luminatoare din 
poliester armat cu fibra de sticla. In 
exterior, lipit de cladire este un 
depozit cu dimensiunile L=36 m, 

l=13 m. Depozit in aer liber, cu 
pardoseala betonata, cu dimensiu-
nile L=110 m, l=28 m. Parcare 
asfaltata pentru autoturisme si 
autocamioane Suprafata = 1.000 
mp Curte betonata si asfaltata – 
Suprafata =20.000 mp. Utilitati: 
energie electrica: racordare directa 
la statia de 110 kV, situata la o 
distanta de 600 m, prin trei cabluri 
subterane; statie proprie de trans-
formare la 20 kV/6 kV si 20 kV/0,4 
kV; internet: fibra optica; gaze 
naturale: presiune 0,5 bari, debit 
104 mc/h, racord 4 inch; apa pota-
bila si stingerea incendiilor: racord 
8 inch. Pentru siguranta are in 
dotare un stocator din POLSTIF cu 
volumul de 60 mc, cu statie proprie 
de pompare iar pentru hidroteste 
are in dotare 2 tancuri de stocare, 
fiecare de 17 mc.; pe perimetrul 
halei si al cladirii administrative 
exista retea de hidranti; retea de 
canalizare a apelor menajere: tubu-
latura de beton 0300 mm, racordata 
la reteaua de canalizare a orasului; 
retea de captare a apelor pluviale: 
tubulatura de beton 0800 mm, 
racordata la reteaua de canalizare a 
orasului; reteaua de drumuri 
interne betonate si asfaltate este 
conectata prin doua porti de acces, 
situate una la sud si cealalta la 
nord, de reteaua stradala a 
orasului. Amplasarea imobilului 
este intr-o zona favorabila: 
Drumul European E60 (DN 1), cu 
4 benzi de circulatie - 500 m; 
Traseul Autostrazii A3 (Bucuresti 
- Brasov) – 2.500 m; Aeroportul 
International Henri Coanda 
Bucuresti Otopeni - 70 km; Portul 
Maritim Constanta - 300 km; 
Coridorul IV feroviar - 3 km. In 
Municipiul Ploiesti, resedinta de 
judet, cu o populatie de 210.000 
locuitori, situat la o distanta de 15 
km, se gasesc trei rafinarii: OMV 
(Petrom), Lukoil si KazMunaiGas 
(Rompetrol). Alte vecinatati: 
restaurant - 50 m, cu acces direct; 
primarie - 1500 m; statie carbu-
rant OMV Petrom - 800 m; banci: 
BCR - Erste Group Bank - 1000 
m; BRD - Group Societe Generale, 
Raiffeisen Bank, CEC Bank; 
Banca Transilvania - 2000 m; Liceul 
tehnologic “Constantin Cantacu-
zino” - 1500 m; parc, sala de sport, 
baza sportiva - 50 m. Resursa 
umana calificata din localitate si 
imprejurimi, inclusiv orasele 
Campina, Breaza, Comarnic, 
Plopeni, Slanic, situate pe o raza de 
20 km, unde au functionat mari 
unitati industriale, reprezinta un 
important avantaj. Vanzarea se 
efectueaza la licitatie, in bloc, prima 
licitatie fiind programata pentru 
data de 18.10.2017 ora 13:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitatia se va tine la 
urmatoarele date: 20.10.2017; 
25.10.2017; 27.10.2017; 01.11.2017; 
03.11.2017; 08.11.2017; 10.11.2017; 
15.10.2017; 17.11.2017; 22.11.2017; 

24.11.2017; 29.11.2017, la aceeasi 
ora. Ofertele se primesc numai la 
sediul administratorului judiciar 
din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, Jud. Prahova. Costul 
unui caiet de sarcini este de 2.500 
lei plus TVA si se achita in contul 
nr. RO92BTRL03001202U76619XX, 
deschis la Banca Transilvania SA, 
sucursala Ploiesti, beneficiar fiind 
Andrei Ioan IPURL, CIF RO 
26526344. Mai multe relatii se pot 
obtine de la administratorului judi-
ciar, la adresa mai sus mentionata, 
la numerele de telefon 0723357858 
/0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

PIERDERI
l Pierdut atestat ADR şi atestat de 
marfă eliberate de ARR pe numele 
de Iordache Marian. Le declar nule.

l Pierdut atestat transport marfă 
CPI emis de ARR pe numele 
Hudin Claudiu-Cristian. Se declară 
nul.

l Pierdut atestat profesional trans-
port marfă, eliberat de ARR Argeş, 
pe numele Stoica Gh.Nicolae, din 
comuna Coşeşti, jud. Argeş. Se 
declară nul. 

l Pierdut permis de conducere 
auto, pe numele Stoica Gh.Nicolae, 
din comuna Coşeşti, jud. Argeş. Se 
declară nul. 

l Pierdut atestat instructor auto, 
eliberat de ARR Rm. Vâlcea, pe 
numele Dincă Valentin. Se declară 
nul.

l Pierdut atestat instructor auto, 
eliberat de ARR Rm. Vâlcea, pe 
numele Dincă Claudia. Se declară 
nul.

l Mary Flor Business Magazine 
S.R.L .cu sediul în localitatea 
Rudeni, oraş Chitila, str. Traian nr. 
19, Ilfov, C.U.I. 27826692, declar 
pierdută declaraţia de instalare a 
casei de marcat  ZEKA XL ZK 
00019536. 

l Declar pierdute: card tahograf, 
card A.D.R. cisterne colete, atestat 
transport mărfuri generale, elibe-
rate de A.R.R. Bucureşti, toate pe 
numele Uşurelu Dumitru.

l Pierdut certificat constatator nr. 
104861 eliberat de O.R.C. Mehe-
dinți la 05.03.2009 pe numele 
Balica A. Constantin –persoană 
fizică autorizată. Se declară nul.

l Pierdut atestat ADR, eliberat de 
ARR Rm. Vâlcea, pe numele 
Neagoe Ionel, din localitatea 
Păuşeşti-Măglaşi, județul Vâlcea. 
Se declară nul.


