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OFERTE SERVICIU
l SC Cow Genetics SRL, anga-
jeaza medic veterinar, in conditii 
avantajoase. Cerinte de ocupare a 
postului: absolvent studii superi-
oare in domeniu. Asteptam CV la 
adresa de mail: contact@hgenetics.
ro.

l SC Resort Hanul Mureșenilor 
SRL, angajează doi lucrători în 
bucătărie cu specific nepalez, vorbi-
tori de limba nepaleză. CV la email 
office@hanul-muresenilor.ro.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Ilfov organizează, în 
temeiul HG nr.286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant pe perioadă determinată de 
timp, de 36 luni, repartizat de la 
bugetul din venituri proprii, cores-
punzător funcţiilor contractuale de 
execuţie, pentru implementarea 
Programului Naţional de Cadastru 
și Carte Funciară la Serviciul 
Cadastru, Biroul Înregistrare Siste-
matică din cadrul Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Ilfov, după cum urmează: -1 post 
de asistent registrator principal gr.I. 
Cerinţele specifice pentru ocuparea 
postului: -Studii de specialitate: 
studii superioare cu licență sau 
absolvite cu diplomă: profilul 
știinţe juridice, specializarea drept; 
-Vechime în specialitatea studiilor: 
între 3 ani și 6 luni și 6 ani și 6 luni; 
-Abilităţi comunicare; -Disponibili-
tatea de a se perfecționa; -Cunoș-
t i n ţ e  o p e r a r e  c a l c u l a t o r. 
Data-limită de depunere a dosa-
relor de concurs este 27.02.2018, 
inclusiv, ora 16.00, la sediul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Ilfov. Concursul se va 
desfășura la sediul OCPI Ilfov, Şos.
Kiseleff, nr.34, sector 1; -Proba 
scrisă: în data de 09.03.2018, ora 
10.00; -Interviul: în data de 
13.03.2018, de la ora 10.00. Date de 
contact: telefon: 021.224.60.85, 
interior: 126/173; e-mail: if@ancpi.
ro. Temei legal: art.7, alin.(4) din 
HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare.

l Primăria Orașului Sinaia, cu 
sediul în localitatea Sinaia, Bule-
vardul Carol I, numărul 47, judeţul 
Prahova, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -inspector de 
specialitate, gradul II -în cadrul 
Serviciului Public Comunitar Local 
de Evidenţă Persoanelor, 1 post, 
conform Hotărârii Guvernului 
n u m ă r u l  2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 . 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 06.03.2018, 
ora 11.00; -Interviul în data de 
09.03.2018, ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs /examen candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii specifice: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-

vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -vechime de minim 2 
ani în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei; -cunoștinţe 
operare calculator nivel mediu; 
-abilităţi de comunicare; -capaci-
tate de lucru în mod individual și în 
echipă; -adaptabilitate, flexibilitate 
și rezistenţă la stres. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Sinaia, Bulevardul Carol 
I, numărul 47, judeţul Prahova. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Sinaia, persoană de 
contact: Olaru Isabela, telefon: 
0244.311.788, interior: 132.

l Consiliul de Administraţie al 
Spitalului Municipal Medgidia 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de manager persoană 
fizică, durată determinată, în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 95/2006, privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările 
și completările ulterioare, Hotă-
rârea Guvernului nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modi-
ficările și completările ulterioare, 
Ordinului MS nr.1520/2016, privind 
aprobarea Regulamentului de 
organizare și desfășurare a concur-
sului pentru ocuparea funcţiei de 
manager persoană fizică din spita-
lele publice din reţeaua proprie a 
Ministerului Sănătăţii, și potrivit 
prevederilor Regulamentului de 
organizare și desfășurare a concur-
sului pentru ocuparea funcţiei de 
manager persoană fizică la Spitalul 
Municipal Medgidia, aprobat prin 
Dispoziţia Primarului Municipiului 
Medgidia nr.1512 din data de 
07.11.2017. Concursul va avea loc 
la sediul Spitalului Municipal 
Medgidia, str.Ion Creangă, nr.18, 
Medgidia, judeţul Constanţa, în 
perioada 15-26 martie 2018, desfă-
șurându-se în două etape: a) etapa 
de verificare a îndeplinirii de către 
candidaţi a condiţiilor stabilite în 
anunţul de concurs, care va avea 
loc în data de 15 martie 2018, ora 
11.00 (etapă eliminatorie); b)proba 
interviu de susţinere publică și 
evaluare a proiectului de manage-
ment, care se va desfășura la sediul 
Spitalului Municipal Medgidia, pe 
baza temelor-cadru, în data de 22 
martie 2018, începând cu ora 10.00 
(probă unică). Persoanele fizice 
care se înscriu la concurs trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoa-
rele condiţii: a) cunosc limba 
română, scris și vorbit; b)sunt 
absolvenţi ai unei instituţii de învă-
ţământ superior medical, economi-
co-financiar sau juridic; c)sunt 

absolvenţi ai unor cursuri de 
perfecţionare în management sau 
management sanitar, agreate de 
Ministerul Sănătăţii și stabilite prin 
ordin al ministrului Sănătăţii, ori 
sunt absolvenţi ai unui masterat 
sau doctorat în management 
sanitar, economic ori administrativ 
organizat într-o instituţie de învăţă-
mânt superior acreditată, potrivit 
legii; d)au cel puţin 2 ani vechime 
în posturi prevăzute cu studii 
universitare de lungă durată, 
conform legii;  e)nu au fost 
condamnate pentru săvârșirea unei 
infracţiuni comise cu intenţie, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea; f) sunt apte din 
punct de vedere medical (fizic și 
neuropsihic); g)nu au împlinit 
vârsta standard de pensionare, 
conform legii. Dosarul de înscriere 
trebuie să conţină în principal 
următoarele documente: a)cererea 
de înscriere la concurs în care 
candidatul menţionează funcţia 
pentru care dorește să candideze; b) 
copia certificată pentru conformi-
tate a actului de identitate, aflat în 
termen de valabilitate; c) copia 
certificată pentru conformitate a 
diplomei de licenţă sau echivalente; 
d) copia certificată pentru confor-
mitate a documentelor care atestă 
absolvirea cursurilor de perfecţio-
nare în management sau manage-
ment sanitar prevăzute la art.1, 
alin.(1), lit.c) ori a diplomei de 
masterat sau doctorat în manage-
ment sanitar, economic sau admi-
nistrativ, organizat într-o instituţie 
de învăţământ superior acreditată, 
potrivit legii; e) curriculum vitae; f) 
adeverinţa care atestă vechimea în 
posturi cu studii universitare de 
lungă durată sau copie certificată 
pentru conformitate a carnetului 
de muncă; g)cazierul judiciar sau 
declaraţia candidatului prin care 
acesta își exprimă consimţământul 
pentru obţinerea extrasului de pe 
cazierul judiciar de către comisia 
de concurs ,  conform Legi i 
nr.290/2004, privind cazierul judi-
ciar, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; h) adeve-
rinţa din care rezultă că este apt 
medical, fizic și neuropsihic; i)
declaraţia pe propria răspundere 
privind necolaborarea cu Securi-
tatea înainte de anul 1989; j) copie 
certificată pentru conformitate a 
actelor (certificat de căsătorie etc.) 
prin care candidatul și-a schimbat 
numele, după caz; k)proiectul de 
management realizat de candidat; 
l)declaraţie pe propria răspundere 
a candidatului că proiectul de 
management este conceput și 
realizat integral de către candidat; 
m)declaraţie pe propria răspundere 
că în ultimii 3 ani nu a fost consta-
tată de către instituţia competentă 
existenţa conflictului de interese ori 
starea de incompatibilitate cu 
privire la candidat; n)declaraţie pe 
propria răspundere privind confor-
mitatea cu originalul a copiilor de 
pe documentele depuse la dosarul 
de înscriere; o)chitanţa de plată a 
taxei de concurs de 300Lei. Dosa-

rele de înscriere vor fi depuse la 
sediul administrativ al Spitalului 
Municipal Medgidia (secretariat) 
până la data de 13 martie 2018, ora 
15.00. În data de 19 februarie 2018, 
între orele 08.00-15.00, candidaţii 
vor putea efectua o vizită în cadrul 
Spitalului Municipal Medgidia, sub 
îndrumarea Directorului Medical. 
Orice persoană care își manifesta 
intenţia de a participa la susţinerea 
publică a proiectului de manage-
ment și mass-media va transmite 
solicitarea de participare cu preci-
zarea numelui și prenumelui pe 
adresa de e-mail a spitalului: 
office@spitalmedgidia.ro. Pe 
pagina web a Spitalului Municipal 
Medgidia, respectiv: www.spitalme-
dgidia.ro, se află afișate: -Anunţul 
de participare; -Bibliografia de 
concurs. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Spitalului 
Municipal Medgidia, str. Ion 
Creangă, nr.18, Medgidia, judeţul 
Constanţa, biroul RUNOS, telefon: 
0241.810.690, între orele 07.30-
15.30.

l Primăria Municipiului Onești, 
judeţul Bacău organizează concurs 
de recrutare pe perioadă nedeter-
minată pentru ocuparea postului 
vacant aferent funcţiei publice de 
execuţie: inspector, clasa I, grad 
profesional superior la Comparti-
ment Inspecţie Persoane Juridice - 
Serviciul Urmărire și executare 
silită - Direcţia Economico - Finan-
ciară din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului Munici-
piului Onești. Concursul se va 
desfășura la sediul Primăriei Muni-
cipiului Onești, str. Oituz, nr. 17, 
judeţul Bacău, în data de 21 martie 
2018, ora 10:00, proba scrisă și în 
termenul prevăzut de lege, inter-
viul. Condiţii generale de partici-
pare sunt cele prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările și completările ulte-
rioare; Condiţiile specifice de parti-
cipare la concursul de recrutare 
aferente funcţiei publice de 
execuţie sunt cele prevăzute de fișa 
post: -Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul știinţe 
economice; -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice, așa cum prevede 
legea: minim 9 ani. -Cunoștinţe 
operare/ programare pe calculator 
dovedite prin documente care să 
ateste deţinerea competenţelor 
(certificat/ diplomă). Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a III-a la Serviciul 
resurse umane, relaţii cu publicul 
din cadrul Primăriei Municipiului 
Onești, în perioada 12 februarie 
2018 - 05 martie 2018, ora 16:00 și 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 
49 din HGR 611/2008, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 

Bibliografia și relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei - 
Serviciul Resurse umane, relaţii cu 
publicul - et. 5, cam. 503, nr. telefon 
0234.324243/ 216, persoane de 
contact: consilier Dochiţescu 
Manuela/ consilier Scripcaru 
Gabriela sau pe site-ul instituţiei 
www.onesti.ro.

l Direcția Generală de Poliție 
Locală Sector 6 organizează 
concurs de promovare pentru 
ocuparea funcției publice de 
conducere vacante de: -șef birou 
-Biroul 4 Proximitate –Serviciul 4 
Ordine Publică, Pază și Proximitate 
-Direcția Ordine Publică. Proba 
scrisă a concursului va avea loc în 
data de 15 martie 2018, ora 10.00. 
Locația de desfășurare a probei 
scrise: sediul Direcţiei Generale de 
Poliţie Locală Sector 6 din  șos. 
Orhideelor nr. 2d - Sector 6. Data 
susţinerii interviului va fi comuni-
cată ulterior. Dosarele de concurs 
se depun în termen de 20 de zile de 
la data publicării anunțului în ziar, 
respectiv în perioada 12.02.2018 - 
05.03.2018. Condițiile de partici-
pare la concurs, bibliografia, 
atribuțiile prevăzute în fișa postului 
precum și alte date necesare desfă-
șurării concursului se afișează la 
sediul D.G.P.L. Sector 6, situat în 
șos. Orhideelor nr. 2d Sector 6 și pe 
pagina de internet a instituției 
(www.politia6.ro). Coordonate de 
contact: Adresa de corespondență: 
Şos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6, 
București. Telefon: 021.413.17.38; 
Fax: 021.413.17.43; E-mail: resurse.
umane@politia6.ro. Persoană de 
contact: Dumitrescu Camelia – 
consilier, Serviciul Resurse Umane, 
Formare Profesională și Instruire. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei, la 
numărul de telefon: 021.413.17.38 
-Serviciul  Resurse Umane, 
Formare Profesională și Instruire și 
pe pagina de internet a instituției.

PRESTĂRI SERVICII  
l Acoperișuri ţiglă metalică, cera-
mică, dulgherie, placări interioare 
și exterioare, accesorii, aticuri, 
vops i to r i e ,  r educere  25%. 
0732.942.619.

CITAȚII  
l Anunț despre deschiderea proce-
durii de declarare judecătorească a 
morții numitei Mathias Ecaterina 
(născută Schordie), cu ultimul 
domiciliu cunoscut la imobilul 
situat în localitatea Teremia Mică, 
nr.24, județul Timiș, cu invitația ca 
orice persoană să comunice datele 
pe care le cunoaște în legătură cu 
cel dispărut.

l Râncă S. Dragoș-Gelu, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Hârlău, str.Ştefan cel Mare și Sfânt, 
nr.22, bl.24, et. 1, ap.2, jud.Iași, este 
chemat la Judecătoria Hârlău în 
calitate de intervenient forțat în 
dosarul 135/239/2016, în data de 
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07.03.2018, ora 09.00, la sediul 
Judecătoriei Hârlău din orașul 
Hârlău, str. Gh. Doja, nr. 1, jud. 
Iași, în proces cu Chiru Camelia 
Emilia și Morariu Elena, pentru 
anulare contract de vânzare-cum-
părare.

l Se citează Coconu Nicușor, 
Zalum (Coconu) Anișoara și Sîrbu 
Alexandru Valentin la Judecătoria 
Roșiorii de Vede, str. Mărășești nr. 
52, în data de 06.03.2018, în dosar 
civil 845/292/2009*, având ca obiect 
rejudecare succesiune, reclamantă 
fiind Ţiparu Mariana.

l Răducan Ion, cu domiciliu în 
Berbești, sat Dealu Aluniș, Bl 
A14/1, Sc. A, Ap. 1, județul Vâlcea, 
este citat în calitate de pârât, în 
dosarul nr. 451/241/2016, la Judecă-
toria Horezu, în contradictoriu cu 
reclamanții Răducan Adrian și 
Victoria – partaj succesoral – la 
termenul din 05.03.2018.

DIVERSE  
l Anunt de consultare asupra 
propunerilor privind elaborarea 
planului urbanistic de detaliu 
“locuinte cuplate P+1E”,  Str.Esta-
cadei, nr.3A, Sector 6, Bucuresti. 
Initiatorul Ene Alexandru Bucu-
resti, Sector 6, Strada Floare Rosie, 
Nr.8, Bl.68, Sc.1, Et.4, Ap.17 si 
elaboratorul SC Raum Proiect 
SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 
1, Viisoarei, Nr.6A, anunta publicul 
interesat asupra urmatoarelor: 
obiective si argumente: PUD 
pentru construire locuinte cuplate 
P+1E; POT =45%; CUT =0,9; H 
=P+1E. Observatiile sunt necesare 
în vederea aprobarii PUD . Respon-
sabilitatea informării și consultării 
revine Primăriei Sectorului 6 
-București prin  Serviciul Urba-
nism; Răspunsul la observaţiile 
transmise va fi transmis de către 
Direcţia de Urbanism a Primariei 
Sectorului 6. Perioada de consul-
tare: 15 de zile calendaristice de la 
data publicarii prezentului anunt.

l Anunt de intentie privind elabo-
rarea planului urbanistic de detaliu 

PUD Strada Patlaginei nr.12, sector 
3, Bucuresti, pentru constructie 
locuinta colectiva cu regim de inal-
time subsol +P+2E+3E RETRAS. 
Proprietarul Buse Clementina 
Laura aduce la cunostinta publi-
cului interesat initierea Planului 
Urbanistic de Detaliu si supune 
spre consultare aceasta documen-
tatie de urbanism. Documentatia 
tehnica poate fi consultata la sediul 
Primariei Sector 3 din Calea 
Dudesti, nr.191, Directia de Urba-
nism si Amenajarea Teritoriului.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, anunta prin 
prezenta, numirea acesteia in cali-
tate de  administrator judiciar  a 
debitoarei Intercolony Investment 
SRL cu sediul in : București 
Sectorul 6, Strada Drumul Taberei, 
Nr. 92, camera 1, Bloc C7, Scara C, 
Etaj 6, Ap. 104, CUI 22005041, 
J40/12427/2007, cu indeplinirea 
atributiilor prevazute de legea 
85/2006, conform  incheierii de 
sedinta  din data de 22.01.2018 
pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII- a Civila in dosar 
nr. 24087/3/2010, prin care s-a 
dipus înlocuirea administrator 
judiciar Intercom Management 
SPRL cu administratorul judiciar  
SP Evrika Insolvency IPURL.  

l În temeiul art. 146 alin.(1) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii de faliment a 
debitorului  Cooperativa de 
Consum Consumcoop Şimian Soci-
etate Cooperativa de gradul I, CIF: 
1610309, C25/12/2005, dosar nr. 
7945/101/2014-Tribunalul Mehe-
dinţi. Termen pentru depunerea 
cererilor suplimentare de creanţă la 
26.01.2018; Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor la 
09.02.2018; Termen pentru depu-
nerea eventualelor contestații este 
de 7 zile de la publicarea în Bule-
tinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului suplimentar și pentru 
afișarea tabelului definitiv conso-
lidat al creanţelor la 02.03.2018. 

Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL

SOMAȚII  
l Judecătoria Lugoj, judeţul Timiș, 
dosar nr.3361/252/2017, cod 
operator 2926. Somaţiune. Judecă-
toria Lugoj, văzând cererea petentei 
Somrak Iarmilka, cu domiciliul în 
Timișoara, str.Lisabona, nr.5/1, bl.
G7, ap. 1, jud. Timiș, și cu domici-
liul ales la av.Oros Cristina din 
Lugoj, str. C. Brediceanu, nr.16, 
sc.B, et.2, ap. 11, jud. Timiș, prin 
care au solicitat: constatarea uzuca-
piunii îndeplinite -asupra imobi-
lului teren intravilan în suprafaţă 
de 2518mp înscris în CF nr.400821 
Brestovăţ (CF vechi 109), având 
nr.top 246-247, proprietatea tabu-
lară a numitului Endreg Andrei, 
decedat la data de 22.06.1947 în 
baza dreptului de prescripţie achi-
zitivă, intabularea petentei în cotă 
de 1/1 în CF nr.400821 Brestovăţ 
(CF vechi 109), având nr.top 
246-247 a dreptului de proprietate 
asupra terenului intravilan în 
suprafaţă de 2158mp, asupra 
căruia petenta solicită constatarea 
uzucapiunii împlinite: În temeiul 
art.130 coroborat cu art.28 al. 1 din 
Decretul-Lege nr.115/1938, pus în 
aplicare prin Legea nr.241/1947 
emitem următoarea somaţiune prin 
care invităm pe toţi cei interesaţi 
care înţeleg să-și formuleze 
pretenţii asupra averii defunctului 
Endreg Andrei, decedat la data de 
22.06.1947, constând în imobilului 
teren intravilan în suprafaţă de 
2518mp înscris în CF nr.400821 
Brestovăţ (CF vechi 109), având 
nr.top 246-247, să înainteze în 
termen de 30 de zile de la afișarea 
prezentei somaţii opoziţiune la 
Judecătoria Lugoj cu referire la 
dosarul nr.3361/252/2017. A se 
pune în vedere celor interesaţi că, 
în situaţia în care în termenul 

prescris de lege- 30 de zile de la 
afișarea prezentei somaţiuni -nu 
înţeleg să înainteze opoziţiune 
scrisă la această somaţiune, Jude-
cătoria Lugoj, în temeiul art.130 
din Decretul-Lege nr. 115/1938, 
privind unificarea disp.de carte 
funciară, prin Încheiere va trece la 
judecarea cauzei. Președinte: 
Alexandru Daniel Cozilec. Grefier: 
Sorina Alina Petruescu.

l Prin cererea înregistrată sub 
Dosar nr.253/246/2018 la Judeca-
toria Ineu, petentii Marec Emeric si 
Marec Antonia domiciliati in Com. 
Taut,sat Nadas nr. 638, jud. Arad, 
solicită constatarea dobandirii in 
comunitate legala de bunuri drep-
tulu de proprietate pe titlu de 
uzucapiune asupra cotei de 1/1 
parti, din  imobilul inscris in CF nr. 
2 7 3 2  T a u t ,  n r , . 
top.1113-1119/a.12/179, compus 
din teren arabil  in suprafata de 
25.226 mp  situat in extravilanul 
satului Nadas a proprietarului 
tabular de sub B1, numitul Burda 
Medre, nascut la 08.11.1905, una si 
aceeasi persoana cu defunctul 
Burta Dumitru,  decedat la 
23.09.1974, imobil asupra caruia 
petentii au exercitat de peste 40 ani 
o posesie  pasnica publica,continua 
si sub nume de proprietari. În urma 
acesteia sunt somati, conform art. 
130 din Decretul-Lege 115/1938, 
toţi cei interesaţi de îndată, să 
înainteze opoziţie la Judecătoria 
Ineu deoarece, în caz contrar, în 
termen de o luna de la această 
ultimă publicare se va proceda la 
rezolvarea cererii cu privire la 
constatarea  dreptului lor de 
proprietate. 

SELECȚIE PROIECTE  
l Anunţ de Participare(1): 
Programul National– Fondul 
pentru Azil, Migraţie și Integrare, 

Ref:  FAMI/18.01. Inspectoratul 
General pentru Imigrări desfășoară 
o procedură de evaluare și selecţie a 
proiectelor de grant, vizând imple-
mentarea acţiunii ”Monitorizarea 
măsurilor de returnare forţată”, din 
cadrul Programului Naţional– 
Fondul pentru Azil, Migraţie și 
Integrare. Data limită pentru depu-
nerea propunerilor este: 22.02.2018,  
ora 09:00. Perioada de selecţie și 
evaluare a proiectelor este: 
22.02.2018, ora 09:30–16.03.2018. 
Instrucţiunile pentru solicitanţi în 
forma completă se găsesc pentru 
consultare la Inspectoratul General 
pentru Imigrări, str. Lt. col. 
Constantin Marinescu nr.15A, 
Sector 5, București și pe pagina de 
Internet www.igi.mai.gov.ro. Pentru 
informaţii detaliate și clarificări 
puteţi să ne contactaţi la tel. 
+4021.410.75.13 sau e-mail: sip.
igi@mai.gov.ro. Procedura de 
evaluare și selecţie a proiectelor de 
grant se desfășoară pe baza preve-
derilor Ordinului MAI nr.75 din 9 
iulie 2015 privind evaluarea și 
selecţia proiectelor de grant în 
cadrul Programului naţional al 
României de sprijin din Fondul 
pentru azil, migraţie și integrare 
pentru perioada 2014-2020. (1)
Anunţ publicat în Monitorul Oficial 
al României nr.23 din 07.02.2018  
Partea a VI-a.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare: Administratorul unic 
al societăţii ANA Electric SA, cu 
sediul în București, Bdul Poligrafiei 
nr.1C, etaj 1, biroul nr.14, sector 1, 
număr de ordine în Registrul 
Comerţului J/40/24307/1994, CUI 
6641365 (Societatea), convoacă 
adunărea generală ordinară a acţi-
onarilor la data de 15 martie 2018, 
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ora 9.00, la sediul societăţii, pentru 
toţi acţionarii înscrişi în Registrul 
consolidat al acţionarilor la data de 
referinţă de 01 martie 2018, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Analiza 
şi aprobarea  situaţiilor financiare 
anuale pentru exerciţiul financiar 
2017, după ascultarea raportului 
administratorului unic şi cenzo-
rilor; 2. Hotărâre cu privire la 
repartizarea rezultatului reportat şi 
al celui aferent exerciţiului finan-
ciar 2017; 3. Descărcarea de 
gestiune a administratorului unic, 
pentru exerciţiul  financiar  2017; 4. 
Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2018; 5. 
Desemnarea reprezentantului acţi-
onarilor pentru perfectarea docu-
mentelor şi înregistrarea. Acestora 
la Registrul Comerţului. În cazul în 
care nu sunt îndeplinite condiţiile 
legale de desfăşurare a adunării 
generale, a doua adunare generală 
ordinară este  convocată pentru 
data de 16 martie 2018, în acelaşi 
loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine 
de zi.  ANA Electric SA, Adminis-
trator unic Taban Ion.

LICITAȚII  
l Executorul Judecătoresc Vasiliu 
Vicenţiu I. vinde la licitaţie publică 
în Galaţi, cartier Ţiglina, str. Regi-
ment 11 Siret, bloc I2, ap.27-28, în 
data de 16.02.2018, ora 09.15, 
compus din teren+ construcții- 
edificate pe acesta, situat în Galaţi, 
str. Morilor, nr. 15, intabulat în 
CFN: 100026, având CAD: 2054, 
preţ evaluare: 925.910 lei. Relaţii 
suplimentare la 0236.431.093, 
319150, 0722.736.632.

l Asociatia Ecumenica A Biseri-
cilor Din Romania- AIDRom, 
partener de implementare al 
UNHCR in cadrul Centrului De 
Tranzit In Regim De Urgenta din 
Timisoara (CTU) organizeaza lici-
tatie in perioada 13.02 - 22.02.2018 

in vederea stabilirii unui Acord 
Cadru privind livrarea de produse 
alimentare (servicii catering si 
livrare alimente). Pentru mai multe 
informatii va rugam sa consultati 
site-ul AIDROM http://www.
aidrom.ro/category/achizitii/

l Zaco SRL prin lichidator judi-
ciar VIA Insolv SPRL, anunta 
vanzarea prin negociere directa a 
proprietatii imobiliare apartinand 
debitoarei situata in Mizil, str. 
Mihai Bravu, nr. 108, Prahova 
compusa din cladire hotel P+2E cu 
Scsol de 272,10mp, Scd de 816,30 
mp, cladire (bucatarie fast-food) cu 
Scsol de 60 mp, cladire spalatorie 
S+P+1E cu Scsol de 52,50 mp, Scd 
de 124,74 mp, teren intravilan in 
suprafata totala de 1.465 mp, 
precum si mijloace fixe, obiecte 
inventar, materiale auxiliare ce 
deservesc construcțiile. Terenul de 
1215 mp este inscris in Cartea 
funciara nr. 20918, nr. cadastral 
20918, iar terenul de 250 mp este 
inscris in Cartea funciara nr. 
20770, nr. cadastral 20770, terenuri 
asupra carora sunt instituite 
sechestre in favoarea SFO Mizil, ce 
vor fi radiate conform art. 53 din 
Legea nr. 85/2006, vanzare apro-
bata de Adunarea creditorilor din 
data de 23.01.2018. Imobilele edifi-
cate pe teren nu au autorizatie de 
constructie. Cel mai mare pret 
oferit la data prezentului anunt 
este 442.342 lei (TVA inclus), pasul 
de supraofertare este de 10.000 lei. 
Persoanele interesate sunt obligate 
sa achizitioneze caietul de prezen-
tare de la sediul lichidatorului şi sa 
depuna oferta impreuna cu taxa de 
garanţie de 29.490 lei pana la data 
de 13.03.2018. Negocierea si inche-
ierea actului de adjudecare se va 
face la data de 14.03.2018 ora 15/00 
la sediul lichidatorului din str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax: 0244 519800.

l Universal Construct Prod SA 
prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică bunurile debitoarei la 
preturile de evaluare reduse cu 
50% (scutite de TVA): teren în 

suprafaţă de 12.389 mp şi sediu 
administrativ în suprafaţă de 1.800 
mp; hala productie în suprafaţă de 
1.500 mp, casa pompe si bazin apa 
în suprafaţă de 64 mp, situata în 
situat in Comuna Bacia, jud. 
Hunedoara la pretul de 160.000 lei; 
magazie (hală) cu s.d. 1250 mp şi 
teren aferent cu suprafața de 1.381 
mp, situată în com. Bacia, jud. 
Hunedoara, la pretul de 119.500 
lei; teren în suprafață de 3.195 mp 
situat în com. Bacia, jud. Hune-
doara la pretul de 23.500 lei. Lici-
taţia va avea loc în data de 
16.02.2018, ora 14/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în zilele 
de 23.02.2018, aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Vlamar 4U SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică 
bunuri mobile la prețurile de 
evaluare reduse cu 50 %: masina 
taiat beton (1.577 lei), autoturism 
Peugeot Partner (3.380 lei), optu-
rator pneumatic (219 lei). Preturile 
nu contin TVA. Licitaţia va avea 
loc în data de 19.02.2018, ora 14/30 
la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l Radcar Autoserv SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile la valoarea 
de evaluare redus cu 50% autoutili-
tara Dacia Papuc-PH 33 RDC, 
camion 2 usi, an fabricatie 2005, 
diesel-2.150,00 lei si autoturism 
Dacia Logan-PH 66 RDC, berlina 
4 usi, an fabricatie 2005, benzina-
2.350,00 lei. Preturile nu contin 
TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de participare 

la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
data de 15.02.2018, ora 15.00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800. In cazul neadjude-
cării, licitatiile vor fi reluate la 
22.02.2018 respectiv 29.02.2018 la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Radcar Autoserv SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare in bloc prin lici-
taţie publică la valoarea de 
evaluare redus cu 50% de 
130.278,00 lei mijloace fixe (1 
cabina vopsit, bormasine, prese, 
testere, truse scule, sistem reglare 
geometrie roti, mobilier, etc) si 
stocuri la valoare de evaluare de 
22.375,50 lei (lampi, oglinzi, 
geamuri oglinzi, , aripi, capace 
oglinzi, suporturi, bari, grile, 
capace, ornamente, bandouri, 
trepte, panouri, flapsuri, spoilere, 
faruri, carenaje, capete bara, filtre)
Preturile nu contin TVA. Persoa-
nele interesate vor cumpăra caietul 
de prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documentele 
de participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în data de 15.02.2018, 
ora 14/30 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. In 
cazul neadjudecării, licitatiile vor fi 
reluate la 22.02.2018 respectiv 
29.02.2018 la aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l Radcar Autoserv SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare in bloc prin lici-
taţie publică la valoarea de 
evaluare redusa cu 20% de 
1.985.600,00 lei C1-service auto 
Sc-1082 mp, C2-cabina poarta Sc-6 
mp si C3-hala mecanica Sc-490 mp 
situate in comuna Bucov, sat 

Bucov, nr. 1271, jud. Prahova. 
Terenul pe care se afla amplasate 
constructiile nu face obiectul 
vanzarii fiind concesionat de la 
Primaria Bucov, jud. Prahova. 
Preturile nu contin TVA. Persoa-
nele interesate vor cumpăra caietul 
de prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documentele 
de participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în data de 16.02.2018, 
ora 15:00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. In 
cazul neadjudecării, licitatiile vor fi 
reluate la 23.02.2018, respectiv 
02.03.2018 si 09.03.2018 la aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

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 Reşița,  
suprafata de 1.440 mp - pret 
15.999,3 lei; -Teren acces CF 33684, 
cad: 3288 top 1173/1174/22 Reşița,  
suprafata de 583 mp - pret 6.477,3 
lei, -Teren acces CF 33685, cad: 
3289 top 1173/1174/23 Reşița, 
suprafata de 1.430 mp - pret 
15.887,7 lei, -Teren arabil CF 
36089, cad: 3267 top 1173/1174/1 
Reşița, suprafata de 4.477 mp - 
pret 99.483,3 lei, -Teren arabil CF 
40066, cad: 3268 top 1173/1174/2 
Reşița, suprafata de 1.578 mp - 
pret 35.064,9 lei;  -Teren arabil CF 
40021, cad: 3276 top 1173/1174/10 
Reşița, suprafata de 600 mp - pret 
13.332,6 lei; situate în Reşița zona 
Calea Caransebeşului, Jud. Caraş 
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 Reşița în 
apropiere de Calea Caransebeşului, 
jud. Caraş-Sverin; -Teren fâneață 
CF 39948, top 809/2/a/60/1, Resita, 
suprafata de 5.754 mp - pret 
100.595,7 lei; situat în Reşița zona 
Calea Caransebeşului,  jud. 
Caraş-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 21.02.2018, orele 
13.00, la sediul ales al administra-
torului 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 28.02.2018, orele 13.00.

l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren/constructii 
inscris in C.F. nr. 31669/Caran-
sebes, nr. top: 12/1/1/1/2 - Caranse-
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besul Nou, Cad: C1, Top: 
12/1/1/1/2 - Caransebesul 
Nou, reprezentand "Statie 
Peco,  cabina,  garaj  s i 
magazin", aflat in proprie-
t a t e a  d e b i t o a r e i  S C 
Mannheim Oil SRL. Pretul 
de pornire al licitatiei este 
de 100% din pretul de 
evaluare, respectiv 318.727 
Lei + T.V.A. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de 
la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 
7, et.2, ap.21, jud.Caras-Se-
verin, telefon  0355-429 116, 
pretul caietelor de sarcini 
fiind de 1.000 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data 
de 27.02.2018, orele 13.00, 
la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 
7 ,  e t . 2 ,  a p .  2 1 ,  j u d . 
Caras-Severin.

l 1.Informaţii generale 
privind concedentul, în 
special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi /sau 
adresa  de  e -mai l  a l e 
persoanei de contact: UAT 
Comuna Măgura, reprezen-
tată de Primăria Comunei 
Măgura, în calitate de auto-
ritate contractantă, cu 
sediul în comuna Măgura, 
județul Teleorman, cod 
poştal: 147190, având CIF: 
4 6 5 2 7 7 5 ,  t e l e f o n : 
0 2 4 7 . 3 2 0 . 6 8 9 ,  f a x : 
0247 .331 .502 ,  e -mai l : 
primarie.magura@gmail.
com. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: 
teren extravilan aparținând 
domeniului public al UAT 
Comuna Măgura, aferent 
construcții hidrotehnice 
proprietate a lui Gudan 
Iulian Adrian şi Gudan 
Paulina, cu suprafața de 
369.327mp, având număr 
cadastral 21112, amplasat 
în T93,  UAT Măgura, 
comuna Măgura, județul 
Teleorman. 3.Informaţii 
privind documentaţia de 
atribuire: Pentru partici-
parea la licitație este nece-
sară confirmarea plății 
u r m ă t o a r e l o r  t a x e : 
Garanție de participare la 
licitație: 100Lei. Taxa de 
participare la licitație: 
100Lei. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţi le  prin care 
persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de 
atribuire: Solicitare scrisă 
depusă la registratura 
P r i m ă r i e i  C o m u n e i 
Măgura. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compar-
t imentului  din cadrul 

concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul 
Financiar-Contabil din 
cadrul Primăriei Comunei 
Măgura.  3 .3 .Costul  ş i 
condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006: 100Lei, achitat la 
c a s i e r i a  i n s t i t u ț i e i . 
3.4.Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 5 
martie 2018, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 
Ofertele se depun în două 
plicuri închise şi sigilate. 
4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 9 martie 
2018, ora 15.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei 
M ă g u r a ,  j u d e ț u l 
Teleorman. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original. 5.Data şi 
locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 15 
martie 2018, ora 11.00, 
sediul Primăriei Comunei 
Măgura. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Teleorman, cu 
s e d i u l  î n  m u n i c i p i u l 
Alexandria, str. I. Creangă, 
n r.  5 3 ,  t e l e f o n / f a x : 
0247.311.323, e-mail: tribu-
naltr@just.ro. 7.Data trans-
m i t e r i i  a n u n ţ u l u i  d e 
licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publi-
cării: 8 februarie 2018.

l 1.Informaţii generale 
privind concedentul, în 
special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi /sau 
a d r e s a  d e  e - m a i l  a l e 
persoanei de contact: UAT 
Comuna Măgura, repre-
z e n t a t ă  d e  P r i m ă r i a 
Comunei Măgura, în cali-
tate de autoritate contrac-
tantă, cu sediul în comuna 
M ă g u r a ,  j u d e ț u l 
Teleorman, cod poştal: 
1 4 7 1 9 0 ,  a v â n d  C I F : 
4 6 5 2 7 7 5 ,  t e l e f o n : 
0 2 4 7 . 3 2 0 . 6 8 9 ,  f a x : 
0247 .331 .502 ,  e -mai l : 
primarie.magura@gmail.
com. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: 
teren extravilan aparți-
nând domeniului public al 
UAT Comuna Măgura, 
aferent construcții hidro-

tehnice proprietate a lui 
Gudan Iulian Adrian şi 
Gudan Paulina, cu supra-
fața de 338.163mp, având 
număr cadastral 21112, 
amplasat în T93, UAT 
Măgura, comuna Măgura, 
județul Teleorman. 3.Infor-
maţii privind documen-
taţia de atribuire: Pentru 
participarea la licitație este 
necesară confirmarea plății 
u r m ă t o a r e l o r  t a x e : 
Garanție de participare la 
licitație: 100Lei. Taxa de 
participare la licitație: 
100Lei. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de 
atribuire: Solicitare scrisă 
depusă la registratura 
P r i m ă r i e i  C o m u n e i 
Măgura. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compar-
t imentului  din cadrul 
concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul 
Financiar-Contabil din 
cadrul Primăriei Comunei 
Măgura.  3 .3 .Costul  ş i 
condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006: 100Lei, achitat la 
c a s i e r i a  i n s t i t u ț i e i . 
3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 05 
martie 2018, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 
Ofertele se depun în două 
plicuri închise şi sigilate. 
4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 09 martie 
2 0 1 8 ,  o r a  1 5 . 0 0 . 
4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria 
Comunei Măgura, județul 
Teleorman. 4.3.Numărul 
de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare 
o f e r t ă :  1  e x e m p l a r 
original. 5.Data şi locul la 
care  se  va  desfăşura 
şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 14 martie 
2018, ora 11.00, sediul 
P r i m ă r i e i  C o m u n e i 
Măgura. 6.Denumirea, 
a d r e s a ,  n u m ă r u l  d e 
telefon, telefax şi/sau 
adresa  de  e -mai l  a le 
instanţei competente în 
soluţionarea l i t igi i lor 
apărute  ş i  t e rmenele 
pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Teleorman, cu 
sed iu l  în  munic ip iu l 
A l e x a n d r i a ,  s t r.  I . 
Creangă, nr. 53, telefon/
fax: 0247.311.323, e-mail: 
tribunaltr@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publi-
cării: 8 februarie 2018.

l 1.Informaţii generale 
p r i v i n d  c o n c e d e n t u l : 
Comuna Săcălăşeni, locali-
tatea Săcălăşeni, strada 
Unirii, nr. 87, județul Mara-
mureş, CIF: 3627390, cod 
poştal: 437280, telefon: 
0 2 6 2 . 2 8 9 . 3 3 3 ,  f a x : 
0362 .780 .129 ,  e -mai l : 
primaria_sacalaseni@
yahoo.com, www.sacala-
seni.ro. 2.Procedura apli-
cată pentru atribuirea 
contractului de concesiune 
de bunuri  proprietate 
publică: licitație publică. 
3.Data publicării anunţului 
de licitaţie: 29 noiembrie 
2017. 4. Criteriile utilizate 
p e n t r u  d e t e r m i n a r e a 
ofertei câştigătoare: Nivelul 
cel mai ridicat al rede-
venței. 5.Numărul ofertelor 
primite şi al celor declarate 
valabile: 3 oferte primite, 3 
declarate valabile. 6. Denu-
mirea ofertantului a cărui 
ofertă a fost declarată 
câştigătoare: Silaghi Vasile 
Florin, domiciliat în Muni-
cipiul Baia Mare, strada 
Victor Babeş, nr.39/41, 
j u d e ţ u l  M a r a m u r e ş . 
7.Durata contractului: 49 
de ani. 8. Nivelul rede-
venţei:  2.809Lei/an. 9.
Instanţa competentă în 
so luţ ionarea  l i t ig i i lor 
apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Județean Maramureş, 
Bd.Republicii, nr. 2A, Baia 
Mare, telefon: 0262.218.235, 

fax: 0262.218.209, adresă 
e-mail: tr-maramures-reg@
just.ro, 6 luni, conform 
prevederilor art.11 al Legii 
554/2004. 10.Data infor-
mării ofertanţilor despre 
decizia de stabilire a ofertei 
câştigătoare: 15 ianuarie 
2018. 11.Data transmiterii 
anunţului de atribuire către 
instituţiile abilitate, în 
v e d e r e a  p u b l i c ă r i i : 
09.02.2018.

PIERDERI  
l In data de 09.02.2018 
pierdut 2 buc. stampile 
rotunde apartinand CARP nr. 
1 Seniorii. Le declaram nule. 

l  P i e r d u t  A t e s t a t 
Instructor Conducatori 
Auto categoria B cu  nr. 
AIC/44070/ 18.06.2015, pe 
numele Neacşu Ion Dorel. 
Îl declar nul.

l Tinca Constantin, IF 
F 1 9 / 4 4 6 / 2 0 0 5 ,  C U I : 
17308898, declar pierdut 
Certificat înregistrat seria 
B.2117634/27.04.2009. Îl 
declar nul.

l Subsemnata, Grigore 
Violeta, am pierdut adeve-
rinţa care atestă plata inte-
grală a preţului de vânzare al 
locuinţei ce face obiectul 
contractu lu i  N 7717 / 
18.12.2012 încheiat cu Admi-
nistraţia Fondului Imobiliar.

l Pierdut certificatul 
constatator nr.26075 din 
17.11.2015 pentru sediul 
social din Mun. Roman, str. 
Plopilor, nr. 3 pentru socie-
tatea Hauta Company 
S.R.L., J27/771/2015 si CUI 
35245690,  i l  declaram 
pierdut.

l DSC Dotcom Impex 
S R L ,  C U I  2 9 5 6 3 7 0 3 , 
J40/510/2012, cu sediul în 
Bucureşti, str. Dezrobirii nr. 
18-38, bl. 33, sc. 4, et.9, ap. 
160, sector 6, declar pier-
dute, certificat de înregis-
trare seria B nr. 2519251 şi 
certificat constatator emise 
de Oficiul Registrul Comer-
ţului de pe langă Tribu-
nalul Bucureşti. Le declar 
nule.

l Declar pierdut carnet de 
student şi legitimatie de 
s t u d e n t  e l i b e r a t e  d e 
USAMV  Bucureşti, Facul-
tatea de Imbunătăţ ir i 
Funciare  ş i  Inginer ia 
M e d i u l u i ,  p e  n u m e l e 
Dragoi Tiberiu Ştefaniţă.

l SC Miprest Effect SRL 
cu sediul în Bucureşti, str. 
Petrache Poenaru nr. 14, 
sector 5 declară pierdut 
certificat de înregistrare –
Oficiul National al Regis-
trului Comertului seria B 
Nr. 1268328, eliberat la 
data de 12.07.2008, de 
Ministerul de Justitie.

DECESE


