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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Tunari Salubrizare -Ilfov organizează 
în data de 17.04.2019 concurs recrutare 
pentru 1 muncitor necalificat. Detalii la 
021.424.43.62.

l Firmă partener Amazon angajăm 
șofer cat.B pt.curierat Anglia și Scoția. 
Plecare imediată. Relații la telefon: 
0739.615.651.

l Societatea DTK Rent Concept SA din 
Brașov CUI 36085806, angajează 2 
cameriste – cod 516201. Relaţii la 
telefon: 0773/359.860.

l Consola Grup Construct SRL anga-
jează muncitori în construcţii pentru 
șantiere din Bucuresti și  Germania (se 
asigură cazare). Relaţii la telefon: 
021 .321 .36 .39  /021 .327 .10 .50  / 
021.327.10.51 sau la sediul firmei din 
București, Sector 3, Str.Zborului nr.6.

l S.C. Euro Strada S.R.L.  angajază: 
asfaltator x 10, operator finisor x3, 
muncitor necalificat construcţii x 15, 
operator staţie asfalt betoane x 3, 
mecanic auto x 7, sudor x3, strungar x3, 
șofer autocamion mare tonaj x10, mași-
nist utilaje terasiere x 8, șef echipă x 4. 
Oferim salariu motivant! Telefon:  
0268/312177.

l S.C. Morani Construct S.R.L. anga-
jează: confecţioner montator structuri 
metalice pentru construcţii x5, mașinist 
la instalaţiile de preparat și turnat beton 
și mixturi asfaltice x5, asfaltator x10, 
mașinist la mașini pentru terasamente x 
20, dulgher x 9, fierar betonist x 5, șofer 

camion /mașină de mare tonaj x25, 
pavator x 15, muncitori necalificaţi la 
întreţinerea de drumuri, șosele, poduri, 
baraje x28, bucătar x3, ajutor de bucătar 
x 5, maistru normator x 10, zidar x 7. 
Oferim salariu motivant! Telefon: 
0368/460066.

l Institutul de Chimie Macromolecu-
lară „Petru Poni”, cu sediul în Iași, Aleea 
Grigore Ghica Vodă, nr.41A, organizează 
concurs pentru ocuparea a 5 (cinci) 
posturi vacante de Asistent de cercetare 
în domeniile: Chimie și Biomateriale. 
Concursul se va desfășura conform Legii 
319/2003 privind Statutul personalului 
de cercetare-dezvoltare. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele prevăzute 
de art.15, alin.(6) și se vor depune în 
termen de 30 zile de la publicarea anun-
ţului. Detalii privind condiţiile specifice, 
tematica,  bibliografia de concurs, calen-
darul de concurs, relaţii suplimentare se 
pot obţine la Serviciul resurse umane, 
sediul Institutului de Chimie Macromo-
leculară ”Petru Poni” din Iași, telefon 
0232.217.454 și/sau site-ul institutului, 
email: balan.catalina@icmpp.ro.

l Directia Pentru Agricultura Judeteana 
Valcea, organizeaza la sediul sau din 
Municipiul Rm. Valcea, strada Oituz, 
nr.7, judetul Valcea, concurs pentru 
ocuparea urmatoarei functii publice de 
executie vacanta 1 post consilier, grad 
profesional superior în cadrul Comparti-
mentului financiar contabilitate, resurse 
umane, juridic, achiziţii publice, admi-
nistrativ și relaţii publice: Condiţii de 
desfășurare a concursului: concursul se 
va desfășura în ziua de 13.05.2019, ora 

10,00 (proba scrisă), interviul  se va 
sustine in conditiile  art.56 di HG 
611/2008, dosarele se depun la sediul 
Direcţiei pentru Agricultură Judeteana 
Valcea, secretariatul comisiei de concurs, 
in termen de 20 zile de la publicarea in 
Monitorul Oficial, continind obligatoriu 
documentele prevazute in art.49 alin (1) 
din Hotararea 761/2017. Condiţii de 
participare la concurs: Pentru a parti-
cipa la concursul de recrutare, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, R2, privind 
Statutul funcţionarilor publici; Conditii 
Specifice: –studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalenta 
Ştiinţe juridice, specializarea Drept; 
-minim 7 ani vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice; Relatii suplimentare se pot 
obtine la sediul Directiei pentru Agricul-
tura Judeteana Valcea din Municipiul 
Rm.Valcea, strada Oituz, nr.7, telefon 
0250739920.

l Primăria Comunei Năsturelu, cu sediul 
în localitatea Năsturelu, judeţul 
Teleorman, organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de referent, cls.III, 
grad profesional debutant (operator rol), 
1 post. Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Năsturelu astfel: 
-proba scrisă în data de 10.05.2019, ora 
10.00; -proba interviu în data de 
15.05.2019, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
liceale, respectiv studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime -fără 
vechime. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Năsturelu. Relaţii 
suplimentare și coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de concurs: 
la sediul instituției: Primăria Comunei 
Năsturelu, județul Teleorman, persoană 
de contact: Fudulu Marian -secretar 
comună, telefon/fax: 0247.368.807, 
e-mail: primarianasturelu@yahoo.com.

l Colegiul Național „Alexandru Ioan 
Cuza”, Municipiul Ploiești, cu sediul în 
localitatea Ploiești, str.Trei Ierarhi, nr.10, 
județul Prahova, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contrac tua l  aprobat  pr in  HG 
nr.286/2011, modificată și completată de 
HG nr.1027/2014. Denumirea postului: 
administrator financiar, post vacant 
contractual, pe perioadă nedeterminată. 
Condiții specifice de participare la 
concurs: nivelul studiilor: studii superi-

oare economice absolvite cu diplomă de 
licență; vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 5 ani 
vechime în specialitate. Data, ora și locul 
de desfășurare a concursului: -proba 
scrisă în data de 8 mai 2019, ora 9.00, la 
sediul instituției; -proba practică în data 
de 13 mai 2019, ora 13.00, la sediul insti-
tuției; -proba interviu în data de 15 mai 
2019, ora 9.00, la sediul instituției. 
Data-limită până la care candidații vor 
depune actele pentru dosarul de concurs 
este de 23 aprilie 2019, ora 12.00. Date 
contact: telefon: 0344.802.070.

l Primăria Comunei Valea Călugă-
rească, județul Prahova, organizează 
concurs de ocuparea pe perioadă deter-
minată a funcției contractuale de 
execuție temporar vacante de 1 post 
referent IA în cadrul Serviciului Conta-
bilitate Fiscal Financiar -Compartiment 
Contabilitate, conf.HG nr.286/2011. 
Condiţiile specifice: -studii medii (econo-
mice) absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -condiții vechime: minim 5 ani. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Valea Călugărească, 
după cum urmează: -17 aprilie 2019: 
termenul de depunere a dosarelor; -19 
aprilie 2019: selecția dosarelor; -25 
aprilie 2019: proba scrisă, ora 10.00. 
Data, locul și ora pentru proba interviu 
vor fi stabilite după afișarea rezultatului 
la proba scrisă. Relații suplimentare: 
tel.0244.235.444, 0764.967.077, Compar-
timent Resurse Umane- Viorica Mocanu.

l Primăria Comunei Malu Mare, 
judeţul Dolj, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcției publice de 
execuție vacantă: inspector, clasa I, grad 
profesional superior, în cadrul Compar-
timentului Impozite și Taxe. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţiona-
rilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile speci-
fice necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcţiei publice 
sunt: -pentru funcția publică de execuție 
vacantă inspector, clasa I, grad profesi-
onal superior, în cadrul Compartimen-
tului Impozite și Taxe, pot candida, 
conform art .9  l i t .a)  din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată, absolvenți ai 
studiilor universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
fundamental științe sociale, ramura 
științe economice. Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minimum 7 ani. Concursul 
se va organiza la sediul Primăriei Malu 
Mare, din com.Malu Mare, str.Primăriei, 
nr.7, conform calendarului următor: 
1.termenul-limită de depunere a dosa-
relor: 20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, respectiv până la 
data de 02 mai 2019, ora 16.00; 
2.16.05.2019, ora 10.00 -proba scrisă; 
3.20.05.2019, ora 14.00 -interviul. Dosa-
rele de înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 de zile de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial, respectiv 
până la data de 02 mai 2019, ora 16.00, la 
sediul Primăriei Comunei Malu Mare, 
din com.Malu Mare, str.Primăriei, nr.7, 
telefon: 0251.446.145, fax: 0251.446.145, 
e-mail: primariamalumare@yahoo.com, 
persoană de contact: Stănescu Paula, 
secretar comuna Malu Mare, județul 
Dolj, și trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de art.49, 
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 Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în con-
formitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 58/27.02.2019, 
organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 6,00 mp, aparţinând do-
meniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, zona bloc 
702, sc.B.
 Licitaţia va avea loc în data de  09.05.2019 orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexan-
dria, str. Dunării, nr. 139.
 Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei mu-
nicipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.
 Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului ad-
ministrativ, cu modificările si completările ulterioare . 
 Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din 
cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.
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alin.(1) din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008, pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea cari-
erei funcționarilor publici, cu completă-
rile și modificările ulterioare. Detalii 
privind condiţiile specifice și bibliografia 
de concurs sunt disponibile la sediul 
Primăriei Comunei Malu Mare. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Malu Mare, din com.
Malu Mare, str.Primăriei, nr.7, telefon: 
0251.446.145.

l Universitatea Tehnică de Construcţii 
București (U.T.C.B.) cu sediul în Bucu-
rești, Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 
2, organizează concurs, conf. H.G. 
nr.286/2011, pentru ocuparea  unui post 
contractual temporar, vacant de biblio-
tecar (M) la Drecţia Bibliotecă. Condiţii 
specifice: studii medii liceale finalizate cu 
diplomă de bacalaureat, curs de speciali-
zare în biblioteconomie, cunoștinţe 
operare PC – Word, Excell, Tinlib, 
vechime minimă în specialitate de 3 ani, 
cunoașterea unei limbi străine de circu-
laţie internaţională-nivel mediu, noţiuni 
de comunicare în relaţii cu publicul și nu 
a încetat contractul de muncă/raportul 
de serviciu pentru motive disciplinare în 
ultimii 5 ani. Data limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarul de 
concurs este 17.04.2019 la sediul 
U.T.C.B., din Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, 
Sectorul 2,  Blocul Administrativ, camera 
nr. 33, în intervalul orar: 08:00 – 15:30. 
Proba scrisă va avea loc în data de  
23.04.2019, ora 09:00 la sediul U.T.C.B, 
din Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, 
Blocul Administrativ, camera nr. 65, et.2. 
Data și ora interviului vor fi anunţate 
după proba scrisă. Relaţii suplimentare 
la sediul U.T.C.B. din Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, Sectorul 2, Blocul Adminis-
trativ, camera nr. 33, pe www.utcb.ro sau 
la telefon: 0212421208, persoana de 
contact: Dragomir  Margareta.

l C.S.N. Sala Polivalentă București, 
instituţie publică cu personalitate juri-
dică în subordinea Ministerului Tinere-
tului și Sportului, cu sediul în București, 
Calea Piscului, nr. 10, sector 4, organi-
zează concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi: -1 post de contabil șef grad 
profesional II -Comp. Economic -nivel 
Studii superioare -Domeniul funda-
mental (DFI) -Ştiinţe sociale, Ramura de 
știinţă –Ştiinţe economice, Domeniul de 
licenţă (DL) -Contabilitate, Economie, 
Finanţe, vechime în specilitatea studiilor 
de minimum 10 ani, vechime în exerci-
tarea funcţiei de contabil șef în sistemul 
bugetar de minimum 5 ani; -1 post 
expert grad profesional I -Comp. Achi-
ziţii Publice- nivel studii superioare 
-Domeniul fundamental (DFI) -Ştiinţe 
sociale, Ramura de stiinţă -Ştiinţe juri-
dice/ Ştiinţe economice, Domeniul de 
licenţă (DL) -Drept/ Administrarea 
Afacerilor, Contabilitate, Economie, 
Finanţe, management, Marketing, 
vechime în specilitatea studiilor de 
minimum 5 ani, vechime  în exercitarea 
activităţii de achiziţionare de bunuri, 
servicii și lucrări de  minimum 2  ani; -1 
post de consilier grad profesional I 
-Serviciul Resurse Umane, Salarizare, 
Patrimoniu-Investiţii și Secretariat 
-studii superioare -Domeniul funda-
mental (DFI) -Ştiinţe sociale; Ramura de 

știinţă –Ştiinţe juridice/ Ştiinţe econo-
mice, Domeniul de licenta (DL)- Drept/ 
Economie, vechime în specilitatea studi-
ilor de minimum 5 ani; -1 post de sofer 
treapta profesionala I -Serviciul Resurse 
Umane, Salarizare, Patrimoniu-Investiţii 
și Secretariat -studii M, G-, permis de 
conducere categoria B, vechime în speci-
alitate de minimum 5 ani;  -4 posturi de  
îngrijitor -Serviciul „Administrativ”, 
Biroul Organizare Activităţi Cultu-
ral-Sportive; -studii M, G-; -1 post refe-
rent IA -Biroul Organizare Activităţi 
Cultural –Sportive -studii M-, studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat, vechime în muncă de minimum 5 
ani; -1 post muncitor calificat  treapta 
profesională I -Biroul Organizare Activi-
tăţi Cultural -Sportive-studii M, G-, 
studii medii sau generale, calificare 
profesională -munci calificate, vechime 
în muncă de minimum 3 ani; Concursul 
va consta în trei etape succesive, după 
cum urmează: • selecția dosarelor; • 
proba scrisă; • proba practică pentru 
muncitor calificat şi îngrijitor; • inter-
viul. Concursul va avea loc în data de  
09.05.2019, la sediul Complexului 
Sportiv Naţional „Sala Polivalentă” 
București, Str. Calea Piscului nr.10, 
Sector 4, după cum urmează: -în data de 
09.05.2019- ora 10.00 –proba scrisă în 
vederea ocupării următoarelor posturi: 
contabil șef grad profesional II, expert 
grad profesional I, consilier grad profesi-
onal I, șofer treaptă profesională I, refe-
rent treaptă profesională IA, muncitor 
calificat  treaptă profesională I ; -în data 
de 09.05.2019, ora 14.00 –proba practică- 
îngrijitor, muncitor cal I; -în data de 
15.05.2019- ora 10.00 –proba interviu, în 
vederea ocupării tuturor posturilor. În 
vederea participării la concurs, candi-
daţii depun dosarul de concurs începand 
cu 11.04.2019 pana la data de 24.04.2019  
inclusiv, între orele 10.00 –16.00 
(luni-joi), 10.00 –14.00 (vineri), la sediul 
Complexului Sportiv National „Sala 
Polivalentă” București, Calea Piscului 
nr.10, sector 4, parter, secretariat. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la nr. de 
telefon: 021.316.72.76.

l Ministerul Fondurilor Europene orga-
nizează, în temeiul OUG 45/2008, cu 
modificările și completările ulterioare, în 
data de 23 aprilie 2019, ora 10.00 proba 
scrisă, concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminata a următoarei funcții 
publice de execuție vacantă la Direcția 
generală programe europene infrastruc-
tură mare, după cum urmează:- 1 post 
de consilier, clasa I, grad profesional 
debutant la Direcția gestionare program, 
evaluare și contractare proiecte, Servi-
ciul asistență tehnică și gestionare 
proiecte (Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; curs 
de specializare în domeniul  proiectelor 
cu finanțare europeană sau în domeniul 
management de proiect, dovedit cu 
diplomă/ atestat/ certificat emis în condi-
țiile legii; cunoștințe de operare PC nivel 
bază, cunoașterea limbii engleze nivel 
bază, vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: nu 
este cazul); Testarea cunoștințelor de IT 
și limbă straină se va realiza în cadrul 
probelor de concurs. Data și ora susţi-

nerii interviului vor fi afișate odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Documentele 
necesare înscrierii la concurs, condiţiile 
generale, specifice și bibliografia sunt 
afișate la sediul și pe site-ul ministerului 
mfe.gov.ro. Dosarele pot fi depuse în 
termen de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la Direcţia generală managementul 
resurselor umane a Ministerului Fondu-
rilor Europene din Şos. București-Plo-
iești nr. 1-1B, clădirea BASP Victoria, 
sector 1, București. Informaţii suplimen-
tare pot fi obţinute la numărul de telefon: 
0372838681.

VÂNZĂRI CASE
l Vând casă și teren 3.600 mp sau 1.800 
mp teren intravilan, în zona Metropoli-
tană Brașov. 0722/795.029; 0726/060.126.

CITAŢII
l Se citează numiţii Voin Voin și Mogoș 
Maria în dosarul nr.1060/278/2011* 
având ca obiect partaj judiciar pentru 
data de 17.05.2019, ora 8:30, la Judecă-
toria Petroșani.

l Numiţii Paul Gavris și Petreuș Maria 
sunt chemați la Judecătoria Sighetu 
Marmației, în data de 20.05.2019, în 
calitate de pârâți în dos.nr. 110/307/2019, 
având ca obiect uzucapiune.

l Numiţii Gavris Pavel și Petreuș Maria 
sunt chemați la Judecătoria Sighetu 
Marmației, în data de 20.05.2019, în 
calitate de pârâți în dos.nr. 111/307/2019, 
având ca obiect uzucapiune.

l Numiții Andreica Maria, Ana, Maria 
Floarea, Silvia, Emil, Costan sunt 
chemați în instanță la Judecătoria 
Bistrița, în dosar număr 197/190/2005, în 
data de 23.04.2019, ora 9.00.

l Numita, Apetrei Anca (Ancuţa), cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat. 
Dumeni, com. George Enescu, jud. Boto-
șani, este citată la Judecătoria Dorohoi, 
în ziua de 19.04.2019, Completul CC10, 
ora 08:30, în calitate de Pârât, în proces 
cu Dascălu Dumitru Victor în calitate de 
Reclamant, Dosar: 477/222/2018, obiect 
succesiune.

l Subsemnatul Puscas Radu, domiciliat 
în Resita, jud Caraseverin va rog sa-mi 
admiteti ca domnul Ichim Gheorghe in 
calitate de pârât, cu domiciliul cunoscut 
in localitatea Brahaiesti, jud Galați, 
strada Centrul Vechi, nr 168, CNP 
1520825173160, seria. GL nr. 592147. Sa 
fie îndeplinită procedura, ca este citat in 
procesul cu nr de dosar. 5432/290/2018 la 
judecătoria Resita, in data de 24-05-2019 
complet C4C.

DIVERSE
l Vintila Ioana, titular al planului 
P.U.Z.-,,construire locuinta si utilitati’’, 
in localitatea  Berceni, T79, P3804/1, 
3806, 3804/1/1,  anunta publicul interesat 
asupra Deciziei etapei de incadrare luata 
in cadrul sedintei Comitetului Special 
constituit din data de 30.01.2019, 
urmand ca prima versiune a planului sa 
fie supusa procedurii  de adoptare de 

catre autoritatile competente, fara aviz 
de mediu. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523)  in termen 
de 10 zile calendaristice de la  publicarea  
anuntului.

l Parchetul de  pe langa Tribunalul 
Ilfov,  avand sediul in jud. Ilfov, oras 
Buftea,  strada Stirbei Voda Nr.18, titular 
al planului P.U.Z.-Sediu pentru 
Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov si 
Parchetul de pe langa Judecatoria 
Buftea, jud.Ilfov, oras Buftea,  strada 
Stirbei Voda Nr.53A, NC58463, anunta 
publicul interesat asupra deciziei etapei 
de incadrare luata in cadrul sedintei 
Comitetului Special constituit din data 
de 06.03.2019 urmand ca prima versiune 
a planului sa fie supusa procedurii de 
adoptare de catre autoritatile compo-
nente fara aviz de mediu. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris 
la sediul A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523) in 
termen de 10 zile calendaristice de la  
publicarea  anuntului.

l Subsemnata Rotariu Luminița 
Marcela, în calitate de reclamantă în 
cauza civilă ce formează obiectul dosa-
rului 5037/245/2018, în contradictoriu cu 
pârâtul Rotariu Andrei, public dispozi-
tivul sentinței civile nr. 13496/2018 
pronunțată de Judecătoria Iași, secția 
civilă, în ședința publică din data de 13 
decembrie 2018 prin care s-a dispus: 
-admite în parte cererea formulată de 
reclamanta Rotariu Luminița Marcela, 
în contradictoriu cu  pârâtul Rotariu 
Andrei; -desface prin divorț căsătoria 
încheiată la data de 29.11.2008, înregis-
trată în Registrul de Stare Civilă al 
Primăriei comunei Ciurea, județul Iași, 
sub nr.76 din data de 29.11.2018; 
-dispune ca reclamanta să revină la 
numele purtat anterior căsătoriei, acela 
de “Boariu”; -dispune ca autoritatea 
părintească asupra minorilor să fie exer-
citată exclusiv de către mama recla-
mantă și stabilește locuința minorilor la 
mama reclamantă; -obligă pârâtul să 
plătească reclamantei, în favoarea 
fiecărui minor, pensie de întreținere 
lunară în cuantum de 1/3 din venitul 
minim net pe economia națională pentru 
ambii minori începând cu data de 
26.02.2018 (data introducerii cererii) și 
până la majorat; -obligă pârâtul să 
plătească reclamantei suma de 2750 lei 
cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu 
drept de apel în termen de 30 zile de la 
comunicare, cerea de apel urmând să fie 
depusă la Judecătoria Iași.

l Anunt in etapa 2, consultarea asupra 
propunerilor preliminare plan urbanistic 
zonal“extindere ferma zootehnica “. 
Amplasament: comuna Iratosu, conf. 
C.F. nr.300316 si C.F. nr. 301493 St = 
100.992 mp. Initiatori: Coremans 
Zootehnia s.r.l. Elaborator: Arhi Proiect 
PBG s.r.l. Publicul este invitat sa trans-
mita observatii  asupra documentelor 
disponibile la sediul Primăriei Comunei 
Iratosu, Serviciul Urbanism, în perioada 
10.04.2019 - 24.04.2019 (zilele lucrătoare) 
între orele: 8 00- 1100. Răspunsul la 
observatiile transmise va fi publicat pe 
pagina de internet a Primăriei Comunei 
Iratosu și afișat la sediul propriu în timp 
de 15 zile de la încheierea perioadei de 

consultare a publicului. Responsabili-
tatea informării și consultării publicului 
revine arhitectului -sef - Serviciul Urba-
nism - din cadrul Primariei Comunei 
Iratosu, adresa: str. Principala, nr. 1, tel. 
0733/987831, email: vioricacismas@
primariairatosu.ro.

l SC ROREX PIPE SRL, cu sediul în 
orașul Buftea, str.Aviației, nr.33, județul 
Ilfov, anunță publicul interest asupra 
depunerii solicitării de obținere a auto-
rizației integrate de mediu pentru activi-
tatea de fabricare a plăcilor, foliilor, 
tuburilor și profilelor din material plastic 
conform anexei 1 a Legii 278/2013, 
privind emisiile industriale, în categoria 
6.7. Tratarea suprafeţelor materialelor, a 
obiectelor sau a produselor utilizând 
solvenţi organici, în special pentru apre-
tare, imprimare, acoperire, degresare, 
impermeabilizare, glazurare, vopsire, 
curăţare sau impregnare, cu o capacitate 
de consum de solvent organic mai mare 
de 150kg pe oră sau mai mare de 200 de 
tone pe an. Informațiile privind impactul 
potențial asupra mediului al activității 
pentru care se solicită emiterea autoriza-
ției integrate de mediu pot fi consultate la 
sediul APM Ilfov, str.Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, București, tel./fax: 430.15.23, 
430.14.02, 0746.248.440, în zilele de 
luni-joi, între orele 9.00-13.00, vineri, 
9.00-12.00. Observațiile, sugestiile și 
propunerile publicului se primesc în 
scris la sediul APM Ilfov sau electronic la 
adresa de e-mail: office@apmif.anpm.ro 
și tel./fax: 430.15.23, 430.14.02, până la 
data de 01.05.2019 (30 zile calendaristice 
de la data apariției anunțului).

l Avas Steel SRL cu sediul in Bucuresti, 
splaiul Independentei nr.273 sect.6 inre-
gistrata la O.N.C.R., CUI RO34737512 
informeaza pe cei interesati ca s-a depus 
solicitarea pentru emiterea autorizatiei 
de mediu pentru activitatea de comert cu 
ridicata al deseurilor si resturilor cod 
CAEN 4677 ce se va desfasura in str 
firuta nr 7-11 sect.5 Bucuresti. Informatii 
se pot solicita la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Bucuresti sector 6, 
aleea Lacul Morii (Barajul Lacul Mori- 
in spatele benzinariei Lukoil) intre orele 
09.00-12.00 de luni pana vineri. Propu-
neri si contestatii se pot depune la sediul 
A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de 
la data publicari prezentului anunt.

l Spitalul Orășenesc Pucioasa, cu sediul 
în orașul Pucioasa, str.Republicii, nr.95, 
județul Dâmboviţa, titular al activităţii 
de asistenţă medicală, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a autorizaţiei de mediu pentru 
punctele de lucru amplasate în orașul 
Pucioasa, str.Republicii, nr.95, str.Radu 
Cosmin, nr.15A, și str.Patrana, nr.55A, 
judeţul Dâmboviţa. Informaţii privind 
documentaţia depusă pot fi obţinute la 
sediul APM Dâmboviţa, str.Calea 
Ialomiţei, nr.1, Târgoviște, județul 
Dâmboviţa, în zilele de luni-joi, între 
orele 9.00-14.00, și vineri, între orele 
9.00-12.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Dâmboviţa, 
pe toată durata derulării procedurii de 
autorizare.

l Conducerea Universității din Bucu-
rești îl invită pe dl. Dobre M., în fiecare zi 
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lucrătoare din intervalul 10-12 aprilie, în 
intervalul orar 09:00-13:00 la Direcția 
Patrimoniu Imobiliar-Universitatea din 
București, situată în Căminul Studențesc 
Mihail Kogălniceanu, intrarea A-parter, 
din B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, 
sector 5, București, pentru a ridica o 
convocare, persoana de contact fiind 
dna. Găvan R.

l Tribunalul Bistrița Năsăud prin 
Incheierea Civilă nr. 204/3.04.2019 a 
dispus deschiderea procedurii falimen-
tului împotriva debitorului SC. Moser 
Textile SRLBistrița, cu sediul în Bistrița, 
str. Dornei nr. 7 și a stabilit următoarele 
termene; pentru înregistrarea cererilor 
de creanțe la 17.05. 2019; pentru întoc-
mirea tabelului preliminar la 27.05. 
2019; pentru afișarea tabelului definitiv 
la data de 21.06. 2019. Adunarea credito-
rilor va avea loc în data de 3 iunie 2019, 
ora 12,00 în Bistrița, str. Simion 
Bărnuțiu nr. 40. Lichidator judiciar CII 
Șerban Simion.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Pleșoi, din judeţul Dolj, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral nr.36, 40 
și 41 începând cu data de 15.04.2019, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul Primă-
riei Com.Pleșoi, conform art.14 alin.(1) 
și (2) din Legea cadastrului și a publici-
tăţii imobiliare nr.7/1996, republicată, 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.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Președintele Obștii 
Bradu Clocotici Vatra Sat, cu sediul în 
satul Bradu Clocotici, comuna Racovița, 
județul Vâlcea, convoacă Adunarea 
Generală cu acționarii obștii, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Darea de seamă a 
consiliului director pe anii 2017, 2018; 2. 
Raportul Comisiei de Cenzori pe anii 
2017, 2018; 3. Aprobarea Bugetului de 
Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 și 
descărcarea de gestiune pe anii 2017, 
2018; 4. Diverse interpelări și discuții. 
Adunarea Generală a Obștii se va ține în 
data de 28.04.2019, ora 14.00, în satul 
Bradu Clocotici, în casa lui Tănase Ion. 
Dacă în data de 28.04.2019 nu se întru-
nește 50 %+1 din numărul acționarilor 
obștii, Adunarea Generală se va ține în 
duminica următoare în aceeași locație, la 
aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

l Convocator: Consiliul de Adminis-
traţie din cadrul societăţii TIN Manage-
ment Grup S.A, în conformitate cu 
prevederile art.117 din Legea 31/1990- 
republicată, precum și în baza art.32 din 
Actul Constitutiv al societăţii, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor în data de 15.05.2019, orele 12.00 la 
sediul societăţii din Mun. București, 
Calea Șerban Vodă nr.213-217, etaj 1, 
sector 4, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea Situaţiilor Financiare anuale 
la 31.12.2018 ce includ bilanţul contabil, 
contul de profit și pierdere, repartizarea 
rezultatului exerciţiului financiar și situ-
aţia activelor imobilizate, însoţite de 
Raportul de Gestiune al Administrato-

rilor și Raportul Comisiei de Cenzori; 2.  
Aprobarea bugetului de venituri și chel-
tuieli pentru anul 2019; 3. Prelungirea 
mandatului Consiliului de Administraţie 
al TIN Management Grup S.A, stabi-
lirea indemnizaţiei și încheierea 
Contractelor de Administrare cu aceștia. 
În situaţia în care, la data și la ora  mai 
sus precizate, nu va fi întrunit cvorumul 
statutar și legal, ședinţa se reconvoacă în 
data de 16.05.2019, orele 12.00 în același 
loc, cu aceeași ordine de zi.

LICITAŢII
l Ambasada Italiei La București, 
Strada Henri Coandă nr. 9 Sector 1 
București. Anunţ licitaţie 10/04/2019 
pentru vânzarea a cinci imobile  aflate în 
proprietatea Statului Italian situate în 
România Târgoviște: Calea Domnească 
165, Galaţi: Str. Gării 38, Brăila: Str. 
R.S. Campiniu 35, Constanţa: Bd. 
Mamaia 42 Bucuresti:  Str. Luigi Caza-
villan  26-28 Sector 1. Pentru vizionarea 
completa a anunţului  licitaţiei se face 
referire la site internet: www.ambbuca-
rest.esteri.it.

l SC Lanțul Carpatin Impex SRL, în 
faliment, vinde spațiu producție prelu-
crare carne, compus din: hală în supra-
față de 920mp, rețea interioară de forță, 
fosă septică vidanjabilă de 75mc, plat-
formă betonată de 831mp, puț forat la 
76m adâncime, împrejmuire, dotări, 
modul PVC, anexă centrală și teren în 
suprafață de 3.420mp, situat în satul 
Bratasanca, comuna Filipeștii de Târg, 
județul  Prahova,  la  prețul  de 
236.523Euro, la care se va adăuga TVA. 
Ședințele de licitații se vor ține la ora 
12.00, în datele de 15, 18, 19, 22, 24 și 26 
aprilie 2019. Relații  la telefon: 
0722.239.790.

l SC Lanțul Carpatin Impex SRL, în 
faliment, vinde utilajele tehnologice 
(celula fierbere afumare, mașini de tocat 
carne, fierăstrău, malaxor, tumbler, 
pompă injectat, mașină desoricat, cazan 
fierbere, mașină de umplut cârnați, 
mașină fulgi gheață, mașină ambalat, 
vitrine și congelatoare, cimbere, sterili-
zator cuțite, chiuvete inox, cântare, 
cărucioare, formă șuncă și altele) folosite 
în procesul  de producție- prelucrare 
carne, precum și obiecte de inventar. 
Ședințele de licitații se vor ține la ora 
12.00 în datele de 15, 18, 19, 22, 24 și 26 
aprilie 2019. Relații  la telefon: 
0722.239.790.

l RNP Romsilva București, prin 
Direcția Silvică Constanța, cu sediul în 
municipiul Constanța, str. I.C. Brătianu, 
nr.250, cod poștal: 900316, telefon: 
0241.611.035, cod de înregistrare fiscală: 
1590120, organizează în data de 
22.04.2019, ora 10.00, licitație publică cu 
ofertă în plic închis având ca obiect 
„vânzarea de arme utilitare cu țeavă 
lungă și muniție, cal.7.62 mm” depozi-
tate la sediile subunităților. Documen-
tația de atribuire (Caietul de sarcini și 
Regulamentul de organizare și desfășu-
rare a licitației publice cu ofertă în plic 
închis) poate fi preluată gratuit de la 
sediul unității din Constanța, str. I.C. 
Brătianu, nr. 250, judeţul Constanța, 
Compartimentul Pază și Protecție 

Păduri, începând cu data de 04.04.2019, 
în intervalul orar 8.30-14.00. Cuantumul 
garanției de participare la licitație este 
de 10% din prețul minim de începere a 
licitaţiei. Garanția de participare la lici-
tație poate fi achitată prin virament în 
contul RO54BRDE140SV09398041400, 
deschis la BRD Alexandru Lăpușneanu, 
Constanța sau cash la casieria unității. 
Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor este 18.04.2019, ora 12.00. Data-li-
mită de depunere a documentelor de 
calificare (documentele obligatorii nece-
sare participării la licitație) este 
22.04.2019, ora 08.30. Acestea se depun 
la Direcția Silvică Constanța, județul 
Constanța -Registratură. Prețul minim 
de începere al licitației este prezentat 
detaliat în Caietul de sarcini. Fiecare 
participant la licitație depune o singură 
cerere însoțită de documentele necesare 
și obligatorii participării la licitație 
pentru bunul care face obiectul acesteia. 
Licitația publică cu ofertă în plic închis 
se va desfășura la sediul Direcției Silvice 
Constanța, în data de 22.04.2019, ora 
10.00, la et.I, în Sala de Ședințe. Instanța 
competentă în soluționarea litigiilor 
apărute este Tribunalul Constanța, 
Secţia Contencios Administrativ. Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
mass-media, în vederea publicării, este 
08.04.2019.

l Turnatoria Centrala Orion S.A., soci-
etate in faliment, prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, conform hotararii 
creditorilor, vinde la licitatie, urmatoa-
rele bunuri: - Masina de impuscat 
miezuri BICOR, avand nr. inventar 
20136, la pretul de 32.042,70 euro, fara 
TVA;- Linie de formare in forme fara 
rame, avand nr. inventar 20418, la pretul 
de 270.502,20 euro, fara TVA; - Insta-
latie dezbatere, avand nr. inventar 
20375, la pretul de 13.195,80 euro, fara 
TVA; - Instalatie de regenerat nisip, 
avand nr. inventar 20236, la pretul de 
27.355,50 euro, fara TVA; - Instalatie 
formare cu silicat, avand nr. inventar 
20388, la pretul de 747,90 euro, fara 
TVA; Pretul bunurilor mobile mai sus 
mentionate, este diminuat cu 10 % din 
pretul de evaluare, conform Hotararii 
creditorilor nr. 707/29.03.2019. Licitatia 
se va tine in data de 11.04.2019 ora 
11:00, la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, iar in cazul in care bunurile 
nu vor fi adjudecate, licitatia se va tine in 
data de 12.04.2019, 15.04.2019, 
16.04.2019, 17.04.2019, 18.04.2019, 
19.04.2019.. Cererile de inscriere la lici-
tatie se depun in original la sediul lichi-
datorului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regulamentul 
de vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei. Dosarul de prezentare si condi-
tiile de participare se pot obtine numai 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Telefon/fax: 0244597808; email:office@
andreiioan.ro; mobil: 0723357858; www.
andreiioan.ro.

l Anunț privind licitația publică cu 
strigare în vederea închirierii pajiștilor 
alpine ale comunei Târnova situate pe 
raza  u.a.t. Zăvoi, județul Caraș Severin, 
aflate în domeniul public al Comunei 
Târnova. Comuna Târnova, judetul 
Caras-Severin, anunță scoaterea la  lici-

tatie publica deschisă cu strigare  inchi-
rierea pajiștilor alpine ale comunei 
Târnova situate pe raza  u.a.t. Zăvoi, 
județul Caraș Severin, aflate în dome-
niul public al Comunei Tîrnova pentru o 
perioadă cuprinsă între 7- 10 ani. Lici-
tatia va avea loc in data de 02.05.2019, 
ora 09.00 la sediul  Comunei Târnova, 
județul Caraș Severin. Dosarul pentru 
participare la licitație se depune la sediul 
Primăriei Târnova până la data de 
25.04.2019, ora 13.00. Se pot înscrie la 
licitație crescătorii de animale cu domici-
liul în comuna Tîrnova, având exploa-
tația pe raza comunei Târnova 
înregistrată în Registrul Agricol al 
comunei Târnova și animale înscrise în 
RNE UAT Târnova. Condițiile de parti-
cipare cât și taxele aferente sunt prevă-
zute  în  Ca ie tu l  de  sarc in i  ș i 
Documentația de atribuire, anexe ale 
HCL Tîrnova nr. 18 din 29.03.2019, care 
pot fi achiziționate contra cost de la 
sediul primăriei Târnova. Informații 
suplimentare la tel. 0255/ 234704.

l Anunț privind licitația publică cu 
strigare în vederea închirierii pajiștilor 
alpine UAT Târnova, județul Caraș 
Severin. Comuna Târnova, judetul 
Caras-Severin, anunță scoaterea la  lici-
tatie publica deschisă cu strigare  inchi-
rierea suprafetelor de pajiști aflate in 
domeniul public al comunei pentru o 
perioadă cuprinsă între 7- 10 ani. Lici-
tatia va avea loc in data de 02.05.2019, 
ora 09.00 la sediul  Comunei Târnova, 
județul Caraș Severin. Dosarul pentru 
participare la licitație se depune la sediul 
Primăriei Târnova până la data de 
25.04.2019, ora 13.00. Se pot înscrie la 
licitație crescătorii de animale cu domici-
liul în comuna Tîrnova, având exploa-
tația pe raza comunei Târnova 
înregistrată în Registrul Agricol al 
comunei Târnova și animale înscrise în 
RNE UAT Târnova. Condițiile de parti-
cipare cât și taxele aferente sunt prevă-
zute  în  Ca ie tu l  de  sarc in i  ș i 
Documentația de atribuire, anexe ale 
HCL Tîrnova nr. 17 din 29.03.2019, care 
pot fi achiziționate contra cost de la 
sediul primăriei Târnova. Informații 
suplimentare la tel. 0255/ 234704.

l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ 
anunţă Organizarea licitaţiei publice 
deschise în vederea: - Vânzării bunului 
imobil-teren în suprafață de 18 mp. 
aparținând domeniului privat al munici-
palității, situat în str. Gral Dăscălescu, 
nr.11, bl. T3. Preţul de pornire la licitaţie 
este de 5.301 lei, conform HCL nr. 93 din 
28.03.2019;-  Vânzării bunului imobil-
teren în suprafață de 77 mp. aparținând 
domeniului privat al municipalității, 
situat în str. Gral Dăscălescu, nr.11, bl. 
T3. Preţul de pornire la licitaţie este de 
22.434 lei, conform HCL nr. 93 din 
28.03.2019; - Vânzării bunului imobil-
teren în suprafață de 27 mp. aparținând 
domeniului privat al municipalității, 
situat în bd. Decebal, nr.2, bl. H3. Preţul 
de pornire la licitaţie este de 21.820 lei, 
conform HCL nr. 93 din 28.03.2019; - 
Vânzării bunului imobil–teren în supra-
față de 88 mp. aparținând domeniului 
privat al municipalității, situat în str. Ape 
Minerale, nr.4. Preţul de pornire la lici-
taţie este de 23.355 lei, conform HCL nr. 
93 din 28.03.2019; - Vânzării bunului 

imobil–construcție în suprafață de 104 
mp și teren în suprafață de 300 mp. 
aparținând domeniului privat al munici-
palității, situat în bd. Republicii, nr. 7. 
Preţul de pornire la licitaţie este de 
459.581,1 lei, conform HCL nr.346 din 
28.11.2018. Licitaţia  va avea loc în data 
de 8 mai 2019, ora 16:30, la sala de 
ședinţe a Primăriei municipiului Piatra-
Neamţ,  cu sediul în str. Ștefan cel Mare 
nr.6-8.  Înscrierile si depunerea ofertelor 
se fac până la data de 7 mai 2019, ora 
16:30, inclusiv, la Primăria municipiului 
Piatra-Neamţ, str. Ștefan cel Mare, nr. 
6-8, Biroul Relații cu Publicul, Ghișeul 
Direcția Patrimoniu, zilnic între orele 
8:00-16:30, de unde se poate achiziţiona 
și documentaţia licitaţiei. Relaţii supli-
mentare la telefon 0233/218991, interior 
207, zilnic între orele 8:00-16:30.

l Continental 2000 SPRL vinde prin 
licitație publică în data de 17 aprilie 
2019, ora 10.00, bunurile următoarelor 
societăți comerciale aflate în faliment: 
SMOG 4X4 SRL: -1.Land Rover Range 
Rover, an fabricație 2008, diesel, 200kw, 
culoare albastru, funcțională, caroserie 
cu pete de corodare, 406.108km, 
21.618Lei; 2.Dacia Logan, an fabricație 
2008, diesel, 1461cmc, 50kw, funcțională, 
caroserie cu pete de corodare, 
299.000km, 5.177Lei; 3.Stoc de marfă- 
accesorii auto- 22.298Lei. MAGO 
TRANSPORT SRL: -1.Teren intravilan 
situat în com.Vâlcele, jud.Covasna, în 
suprafață de 65.121mp. Preț: 1.79EUR/
mp, 116.567Euro; 2.Fermă situată în loc.
Araci, str.După Garduri, nr.351, județul 
Covasna, înscrisă în CF nr.23368, nr.
cad.23368-C1 a loc.Vâlcele, compusă din 
teren intravilan în suprafață de 4824mp, 
atelier depozit combustibil WC -235mp, 
șopron metalic -540mp, adăpost animale 
-873 mp și sală de muls -282mp. Preț 
total: 207.385Lei. TRANS KURIER 
SRL: -1.Teren de construcție intravilan 
situat în localitatea Arcuș, jud.Covasna- 
zona „folyam” -în suprafață de 5800mp. 
Preț: 262.000Lei; 2.Teren de construcție 
intravilan situat în localitatea Arcuș, jud.
Covasna- zona „folyam” -în suprafață de 
7600mp. PUZ -Depozite Vamale Arcuș. 
Terenurile sunt situate lângă depozitele 
vamale Arcuș, la o distanță de cca.250m 
de DN12, ce leagă Sf.Gheorghe de Mier-
curea Ciuc. Preț: 362.000Lei. Ședințele 
de licitație se vor relua săptămânal, în 
fiecare miercuri, la ora 10.00, până la 
d a t a  v â n z ă r i i .  U N I V E R S A L 
TEHNOPROIECT SRL: -Teren intra-
vilan în suprafață de 6000mp situat în 
loc.Codlea, județul Brașov, în apropiere 
de Mecanica Codlea. Terenul are acces 
auto, iar apă, canalizare, electricitate, 
gaze se află în apropiere- 57.400Lei; 
THOMAS MOBIL IMPEX SRL: -1.
Cherestea de stejar 20mc- 22.800Lei. 
2.Dispozitiv de aplicat adeziv- 215Lei. 
Mașină de șfefuit Heesemann- 6.475Lei. 
F i e r ă s t r ă u  p e n d u l a r-  4 3 1 L e i . 
PHORTOS SECURITY SRL: -1.Dacia 
Solenza, an fabricație 2004, Benzină, 
1390cmc, 55kw, funcțională, uzură caro-
serie ,  129.834km, 1 .471Lei;  2 .
Volkswagen Golf, an fabricație 1997, 
Benzină, 1598cmc, 55kw, uzură caro-
serie, funcțională, 216.842km, 897Lei; 
ENIMED PRIM SRL: -Electrocardio-
graf cu 12 canale BTL 08 LT EKG 
-4.300Lei. BYPOL CARGO SRL: 
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-Cauciucuri rulate iarna, diverse mărimi 
și tipuri -31buc. Preț informativ: 100Lei/
buc. TIP TRANS SRL -Teren intravilan 
în suprafață de 7357mp situată în loc.
Zagon: 29.590Lei. Licitația se va relua 
săptămânal, în ziua de miercuri, la ora 
10.00. PRODUCTIE FRUMOASA SRL: 
-Autotractor Roman forestier an fabri-
cație 1980, nefuncțional: 5.225Lei; Semi-
remorcă transport forestier, 2.177Lei; 
Gater Banzic, 1.524Lei; Fierăstrău 
panglică, 3.483Lei; IL OIL PROREF 
SRL: -1.Autoutilitară Mercedes Benz 
Sprinter 413 CD1 4025, 2140cmc, an de 
fabricaţie 2000, diesel, nefuncțională, 
900.000km -7.584Lei; 2.Autoutilitară 
Mercedes Benz Sprinter 313 CDI, 
2140cmc, an de fabricaţie 2003, diesel, 
900.000km, nefuncțională -15.003Lei. 
Continental 2000 SPRL oferă spre 
vânzare prin negociere directă bunurile 
următoarelor societăți comerciale aflate 
în faliment: PILATIMPEX SRL: 
-Bunuri mobile compuse din: Dacia 1304 
RI nefuncțională, dezmembrată, 377Lei; 
fierăstrău cu bandă orizontală FBO 600, 
490Lei; compresor de aer Fortek 
850/500, 1.244Lei; dispozitiv de ceapră-
zuit cu panglică, 377Lei; BISH IMP SRL 
-casă în loc.Hatuica, com.Catalina, 
nr.125, județul Covasna, compus din 

bucătărie de vară și grădină, în supra-
față totală de 622mp; Utilități energie 
electrică, rețea telefonie, acces auto-
drum asfaltat. La prețurile de pornire se 
adaugă TVA. Vânzările vor avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din Sfântu 
Gheorghe, str.Crângului, nr.12, bl.9, 
sc.B, ap.4, parter. Pentru participarea la 
licitație este obligatorie achiziționarea 
caietului de sarcini. Garanția de partici-
pare la licitație/negociere directă este de 
10% din prețul de pornire. Informații 
prin e-mail: contact@continental2000.ro 
sau la telefoanele: 0267.311.644, 
0728.137.515 și pe pagina de internet: 
www.continental2000.ro.

l Consiliul Local al Orașului Vălenii de 
Munte, cu sediul în orașul Vălenii de 
Munte, str.Berevoiești, nr.3A, cod fiscal: 
2842870,  te l .0244.280.816,  fax: 
0244.280.631, organizează în data de 
07.05.2019, ora 11.00, licitație publică 
privind închirierea unei suprafețe de 
teren de 68,4116ha islaz din punctul 
Bughișoara ce aparține domeniului 
public al orașului Vălenii de Munte. 
Prețul minim de începere a licitației 
publice cu strigare este prevăzut în 
caietul de sarcini, fiind stabilit conform 
H o t ă r â r i i  C o n s i l i u l u i  L o c a l 

nr.42/29.03.2019. Procurarea caietului de 
sarcini în vederea participării la licitație 
se va face în perioada 11.04.2019-
06.05.2019 de la sediul Primăriei 
Orașului Vălenii de Munte. Participanții 
la licitație au obligația de a achiziționa 
caietul de sarcini contra sumei de 50Lei. 
În conformitate cu HCL nr.61/2013, 
pasul de licitare este de 10Lei, taxa de 
participare la licitație este de 50 de lei și 
garanția de participare la licitație este de 
200Lei. Data-limită pentru depunerea 
ofertelor este 06.05.2019, ora 16.00, la 
registratura Primăriei Orașului Vălenii 
de Munte. Ședința publică de deschidere 
a ofertelor se va desfășura la sediul 
Primăriei Orașului Vălenii de Munte, str.
Berevoiești, nr.3A, în data de 07.05.2019, 
ora 11.00. Informații suplimentare la 
tel.0244.280.816.

l Comuna Balta Albă, județul Buzău, 
tel./fax: 0238.790.063, CUI: 2407834, 
organizează licitație publică deschisă cu 
ofertă în plic, la sediul Primăriei Comuna 
Balta Albă, județul Buzău, în data de 
15.05.2019, ora 11.00, în vederea concesi-
onării a unui spațiu în suprafață de 
226mp și teren în suprafață de 10768mp 
cu destinație de desfășurare activități 
economice, situate în satul Amara, 

comuna Balta Albă, județul Buzău, 
având denumirea de fosta Moară, propri-
etate privată a comunei Balta Albă, 
județul Buzău, identificat cu nr.cadastral 
20769-C1 și nr.cadastral 20769. Docu-
mentele licitației pot fi procurate contra 
cost la sediul Primăriei Comuna Balta 
Albă, situat în Balta Albă, comuna Balta 
Albă, județul Buzău. Nivelul minim al 
redevenței care reprezintă și prețul de 
pornire a licitației va fi de 1.200Euro/an, 
prețul caietului de sarcini va fi de 10Lei, 
conform HCL 26/29.martie.2019. Data și 
locul de primire a ofertelor: cel târziu în 
data de 14.05.2019, ora 16.00, la sediul 
Primăriei Comuna Balta Albă. Data și 
locul deschiderii ofertelor: 15.05.2019, 
ora 11.00, la sediul Primăriei Comuna 
Balta Albă. Durata concesiunii va fi de 25 
de ani aprobată pe baza studiului de 
oportunitate începând cu data semnării 
lui, putând fi prelungit pentru o perioadă 
egală cu 12.5 ani reprezentând jumătate 
din durata inițială. Redevența anuală se 
va calcula anual în funcție de rata infla-
ției.

PIERDERI
l Societatea Madball Software S.R.L., 
cu sediul in Bucuresti, str. Logofat 

Tautu nr.68A, etaj 2, sector 3, inregis-
trata la ONRC sub nr. J40/12916/2007, 
CUI 22060917, declara pierdut si nul 
certificatul de inregistrare seria B nr. 
3180182.

l Goanță Aurel reprezentant local 
MaxyGo, declar pierdute și nule polițele 
Euroins: RO/16/H16 159252,  RO/16/
H16 159253.

l Pierdut permis de pescuit comercial 
Seria TL nr. 258 eliberat la 20.01.2012 
de A.R.B.D.D. Tulcea pe numele Solot-
chin Cristian, domiciliat în Sulina str. A 
4-A nr. 57. Jud. Tulcea. Se declară nul.

l Pierdut Certificat constatator nr. 
19910 eliberat la 13.07.2018 de ONRC 
Tulcea pentru sediu profesional, aparți-
nând PFA Culuș Costel, F36/338/2013. 
Se declară nul.

l Pierdut fișă de calcul înregistrată de 
Primăria Voluntari cu nr. 161/15.10.2018 
pe numele Weng Elena.

l Pierdut abonament metrou seria 
4176155666253 din 12 martie 2019. Îl 
declar nul.


