
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Miercuri, 11 iulie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

OFERTE SERVICIU
l Respect Security angajeaza agenti 
de securitate si dispeceri pentru 
obiectine in Bucuresti. 0213127416.

l SC Land Optic Consulting anga-
jează distribuitor cu permis auto 
categoria B. Pentru detali i : 
0767.867.294. Bucuresti.

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

l Easypay Production SRL anga-
jează tâmplar manual ajustor 
montator (COD COR 752210). 
Cerințe de ocupare a postului: 
studii: Certificat de calificare profe-
sională nivel 3/ limbă străină: 
engleză. Programări interviu și test 
engleză la telefon: 0753.999.918.

l Rocas Decor, companie clujeană, 
cu filiale în ţară, lider de piaţă în 
domeniul producţiei și comerţului 
cu piatră naturală, angajează pentru 
sediul din Cluj: personal pentru 
producţie și prelucrarea pietrei 
naturale. Condiţii de angajare: -seri-
ozitate; -punctualitate. Beneficii: 
-cursuri de formare și specializare; 
-pachet salarial atractiv; -decontare 
transport; -condiţii optime de lucru; 
-echipamente performante. Dacă 
vrei un loc de muncă pe termen 
lung, într-o echipă puternică și o 
companie serioasă, așteptăm CV-ul 
dumneavoastră!

l Prin Hotărârea Plenului Consi-
liului Superior al Magistraturii nr. 
744/4 iulie 2018, Consiliul Superior 
al Magistraturii a aprobat organi-
zarea, prin intermediul Institutului 
Naţional al Magistraturii, la Bucu-
rești, în perioada 10 iulie– 16 octom-
brie 2018, a concursului de admitere 
în magistratură în condiţiile art. 33 
alin. 1 din Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor și 
procurorilor, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare și ale 
Regulamentului privind organizarea 
și desfășurarea concursului de 
admitere în magistratură, aprobat 
prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 279/5 
aprilie 2012, modificată și comple-
tată, pentru ocuparea a 31 posturi 
de judecător la judecătorii și 30 
posturi de procuror la parchetele de 
pe lângă judecătorii. Distinct de 
posturile scoase la concurs, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 3 

alin. 3 teza a doua din regulament, a 
fost aprobată o listă cu 35 posturi de 
judecător și 25 posturi de procuror, 
în privinţa cărora Plenul poate 
dispune suplimentarea posturilor 
scoase la concurs. Cererile pentru 
înscrierea la concurs se depun până 
la data de 31 iulie 2018 la tribuna-
lele și la parchetele de pe lângă 
tribunale, în ale căror circumscripţii 
domiciliază candidaţii. La concursul 
de admitere în magistratură se pot 
înscrie persoanele care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 14 alin. 
(2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 
303/2004, privind statutul judecăto-
rilor și procurorilor republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, și  condiţiile privind lipsa 
antecedentelor penale și a cazierului 
fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. 
c) din aceeași lege, cu o vechime în 
specialitate de cel puţin 5 ani, în 
funcţiile prevăzute de lege, la data 
susţinerii primei probe a concur-
sului. Taxa de înscriere la concurs 
este de 550 RON. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine de pe paginile de 
Internet ale Consiliului Superior al 
Magistraturii și Institutului Naţi-
onal al Magistraturii (Web: www.
csm1909.ro; www.inm-lex.ro).

l Prin Hotărârea nr. 746/4.07.2018 
Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii, a aprobat organi-
zarea, prin Institutul Naţional al 
Magistraturii, la București, în peri-
oada 10 iulie- 30 octombrie 2018 a 
concursului de admitere la Institutul 
Naţional al Magistraturii, în condi-
ţiile prevăzute de art.12– 15 din 
Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor și procurorilor, republi-
cată, modificată și completată  și ale 
Regulamentului privind concursul 
de admitere și examenul de absol-
vire a Institutului Naţional al 
Magistraturii, aprobat prin Hotă-
rârea Plenului Consiliului Superior 
al Magistraturii nr.439/15 iunie 
2006, modificată și completată, 
astfel: -9 septembrie 2018- probă 
scrisă eliminatorie, tip grilă, de veri-
ficare a cunoștinţelor juridice la 
următoarele materii: drept civil, 
drept procesual civil, drept penal și 
drept procesual penal; -23 septem-
brie 2018- test de verificare a raţio-
namentului logic; -15-28 octombrie 
2018- interviu. Concursul se organi-
zează pentru ocuparea unui număr 
de 300 locuri de auditori de justiţie 
(din care 170 sunt alocate pentru 
ocuparea funcţiei de judecător și 
130 pentru ocuparea funcţiei de 
procuror). La concursul de admitere 
la Institutul Naţional al Magistra-
turii se pot înscrie persoanele care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art. 14 alin. (2) lit. a), b) și d) din 
Legea nr. 303/2004, privind statutul 
judecătorilor și procurorilor republi-

cată, cu modificările și completările 
ulterioare, și a condiţiilor privind 
lipsa antecedentelor penale și a cazi-
erului fiscal prevăzute la art. 14 alin. 
(2) lit. c) din aceeași lege. Cererile 
pentru înscrierea la concurs se 
depun în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului privind 
concursul pe paginile de internet ale 
Consiliului Superior al Magistraturii 
și Institutului Naţional al Magistra-
turii, conform calendarului de 
desfășurare a concursului aprobat, 
la tribunalele sau, după caz, la 
parchetele de pe lângă acestea, în 
ale căror circumscripţii domiciliază 
candidaţii, respectiv până la data de 
31 iulie 2018. Tematica și biblio-
grafia se publică pe pagina de 
internet a Consiliului Superior al 
Magistraturii și a Institutului Naţi-
onal al Magistraturii. Taxa de 
înscriere, în cuantum de 550 RON, 
se plătește la casieria tribunalului 
sau, după caz, a parchetului la care 
se face înscrierea. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine de pe paginile de 
Internet ale Consiliului Superior al 
Magistraturii și Institutului Naţi-
onal al Magistraturii (Web: www.
csm1909.ro; www.inm-lex.ro).

l Agenția Națională pentru Plăți și 
Inspecție Socială organizează 
concurs în vederea ocupării unui 
post de expert tehnic, în afara 
organigramei, pe perioadă determi-
nată, care să facă parte din echipa 
de implementare a proiectului  
INTESPO -Înregistrarea Tinerilor 
în Evidențele Serviciului Public de 
Ocupare, contract de finanțare 
POCU/2/3/113589, astfel: -în data 
de  03.08.2018, ora 9:00 -proba 

scrisă; -în data de 08.08.2018, ora 
9:00 -interviul. Atât proba scrisă cât 
și interviul se vor desfășura în 
locația din B -dul Magheru nr. 7, 
sector 1, București. Condiţiile speci-
fice pentru ocuparea postului:  1. 
Studii de specialitate: studii univer-
sitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență- minim 3 ani; 2. 
Vechime minimă -3 ani. Formularul 
de înscriere la concurs se poate 
descărca de pe site-ul Agenției Nați-
onale pentru Plăți și Inspecție 
Socială, www.mmanpis.ro, la secți-
unea Noutăți/ Cariere. Dosarele se 
depun în perioada 13 iulie -26 iulie 
2018, după următorul program: de 
luni până joi între orele 08.30 -6.00 
și vineri între orele 08.30 -13.30. Mai 
multe informații despre condiţiile de 
participare la concurs și bibliografie 
se pot obține de pe site-ul Agenției 
Naționale pentru Plăți și Inspecție 
Socială, la sediul instituției sau la 
telefon 021/313.60.84.

VÂNZĂRI 2 CAMERE  
l Vând apartament 2 camere, liber, 
București, sector 4, lângă Palatul 
Parlamentului, prețul pieței. 
0744/296883.

DIVERSE  
l Manu Marioara  anunță deschi-
derea procedurii de declarare a 
morții numitei  Manu Georgeta, 
(dispărută), fiica lui Marin și Mari-
oara, născută  la data de 12.02.1981, 
în mun.Slatina, cu ultimul domiciliu 
cunoscut al celei dispărute, respectiv 

în Slatina, str. Aleea  Plopilor, nr. 6, 
bl. 2C12, sc. A, et. 3, ap. 35, jud. Olt. 
Orice persoană care cunoaște date 
despre cel dispărut este rugată să 
comunice Judecătoriei Slatina, în 
dosarul nr.6409/311/2018, la 
completul de judecata CC 13.

l La Primăria Sector 3 s-a depus 
documentația “PUD construire 
imobil cu regim de înălțime 
S+P+1E-2E parțial cu funcțiune 
mixtă- Birouri, depozitare, atelier 
prelucrare a subansamblurilor nece-
sare pe șantierele de lucru, camere 
cazare pentru muncitori și personal- 
refacere împrejmuire, amenajare 
incintă: alei pietonale și auto, 
parcaje, spații verzi și organizare 
șantier execuție- Str.Ilioara, Nr.54, 
Sector 3, București”, la data de 
11.07.2018. Pentru informații, dori-
torii se pot adresa Departamentului 
Arhitectului Șef- Biroul Documen-
tații de Urbanism al Primăriei 
Sector 3, Calea Dudești, nr.191 
parter, tel. 021.318.03.23/28.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Breasta, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.1 și 2, începând cu data de 
18.07.2018, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Comunei Breasta, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
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l Anunţ de intenţie privind elabo-
rarea planului urbanistic de detaliu 
PUD Şoseaua Fundeni nr. 15, sector 
2, Bucureşti, Construire centru 
medical de excelenţă în oncologie, 
inclusiv heliport, împrejmuire. SC 
Perspectives Constructions Invest 
SRL aduce la cunoştinţa publicului 
interesat iniţierea Planului Urba-
nistic de Detaliu „Construire centru 
medical de excelenţă în oncologie, 
inclusiv heliport, împrejmuire, 
sector 2, Bucureşti” şi supune spre 
consultare această documentaţie de 
urbanism. Iniţiere: SC Perspectives 
Constructions Invest SRL. Elabo-
rator: SC Studio SQM SRL. Docu-
mentaţia tehnică poate fi consultată 
la adresa: str. Plantelor, nr. 50, Sector 
2, Bucureşti, tel. 031.101.69.42, 
program de lucru: luni-miercuri: 
10.00-16.00, joi, vineri: 10.00-18.00, 
până la data de 18.07.2018.

LICITAȚII  
l Comuna Valcani, judetul Timis, 
cu adresa in Valcani, nr. 222, judetul 
Timis, Romania, Cod fiscal: 

17513000, Telefon: +40 2562385205, 
Fax: +40 256385454, Persoana de 
contact: Buicu Dragos Ioan- primar, 
E-mail: primaria_valcani@yahoo.
com, anunta intentia scoaterii la 
concesiune a terenului neimprejmuit 
extravilan HBalta – in suprafaţa 
totala de 12236 mp conform Carte 
Funciara nr. 400851 Valcani, dome-
niul privat al Comunei Valcani. 
Documentatia de atribuire se poate 
obtine de la secretariatul Comunei 
Valcani, contra unei sume de 50 lei, 
platibili la caseria unitatii. Eventua-
lele clarificari pot fi solicitate in 
termen de 5 zile lucratoare, de la 
data aparitiei anuntului. Ofertele 
vor fi depuse conform celor stabilite 
in Documentatia de atribuire până 
la data de 09.08.2018 , la sediul 
Comunei Valcani nr. 222, intr-un 
singur exemplar. Sedinta publica de 
deschidere a ofertelor va fi organi-
zată în data de 03.09.2018, la ora 12, 
la sediul Comunei Valcani din loc. 
Vălcani, nr. 222, jud. Timiş. Instanta 
competenta pentru solutionarea liti-
giilor apărute în legătură cu proce-
dura de atribuire este Tribunalul 

Timis, sectia Contencios Adminis-
trativ si Fiscal, Timisoara cu sediul 
în Timişoara, Piața Țepeş Vodă, nr. 
2, jud. Timiş, in termen de 10 zile de 
la aparitia unui litigiu. Prezentul 
anunț va fi făcut public prin publi-
care în  cotidianul Renaşterea Bănă-
țeană, prin publicarea într-un 
cotidian cu răspândire națională, 
prin publicarea pe site-ul comunei 
Vălcani, prin afişare la sediul 
comunei Vălcani din loc. Vălcani, nr. 
222, jud. Timiş, anunțul fiind 
transmis în acest scop la data de 
05.07.2018. Procedura este supusă 
reglementărilor din cuprinsul OUG 
nr. 54/2006 şi a normelor metodolo-
gice de aplicare a acestui act norma-
tive.                            

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a Complexului 
Restaurant cu spatii de cazare 
Pensiune „Hanul Gazarilor” situat 
in Ploiesti, str. M. Bravu, nr. 45, jud. 
Prahova, (zona Stadion Petrolul, la 
circa 600 m distanta de Palatul 
Administrativ, de Tribunalul si 
Parchetul PH) inscris in CF nr. 
123740 a Mun. Ploiesti, finalizat in 
2003, compus din teren in supra-
fata de 720 mp in acte, respectiv 
719 mp masurata si constructii: C1 
– Hotel + restaurant (Subsol – 
Crama, o bucatarie, 3 vestiare cu 
wc-uri, magazie, camera frigorifica 
si doua holuri, Parter: restaurant, 
bar, receptie, bucatarie, terasa, etaj 
1: 7 camere duble si 1 single, fiecare 
cu gr. sanitar, debara, hol si casa 
scarii, etaj 2: 7 camere duble si 1 
single fiecare cu grup sanitar, casa 
scarii, hol, culoar, etaj 3: 5 camere 
duble si o camera single, spalatorie, 
camera centralei termice, 2 holuri, 
casa scarii, C2 – Anexa + beci, la 
pretul de 319.500 euro exclusiv 
TVA, ce se va achita in lei la cursul 
euro de la data efectuarii platii. 
Daca cumparatorul este o persoana 
inregistrata in scopuri de TVA, se 
va aplica taxarea inversa si pretul 
nu va fi purtator de TVA. Pensi-
unea dispune de 22 de camere de 
cazare, restaurantul de aprox. 60 
locuri, crama de aprox. 80 de locuri, 
teresa de aprox. 44 locuri, iar in 
curte este amenajat loc pentru 
fumat, foisor cu masa si scaune si 
un gratar. Imobilul este racordat la 
toate utilitatile avand instalatii de 
apa, instalatie electrica, instalatie 
de incalzire – centrala termica 
proprie pe gaz, retea canalizare. 
Licitatiile publice au loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
1 8 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  a  M i n u t e i  d i n 
20.09.2017 si a Caietului de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 25% din cel stabilit in noul 

raport de evaluare. Sedintele de 
licitatie vor avea loc pe data de: 
24.07.2018, 31.07.2018, 16.08.2018, 
23.08.2018, 30.08.2018, 06.09.2018, 
13.09.2018, 20.09.2018, 27.09.2018 
si 06.10.2018, orele 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B. Relatii suplimentare 
se obtin de la lichidatorul judiciar 
la telefon 0344104525 si din caietul 
de sarcini ce se poate procura de la 
sediul acestuia la pretul de 3000 lei 
fara TVA.

l SC Tasan Paza Protectie SRL, 
prin lichidator, anunta vanzarea la 
licitatie publica bunurilor mobile 
aflate in patrimoniul societatii, si 
anume: autoturism Dacia Logan la 
pretul de 3.825 lei, autoturism 
Peugeot 206 la pretul de 1.725 lei. 
Licitatia publica are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
17.05.2018 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 25% 
din cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe 
data de 18.07.2018, 24.07.2018, 
26.07.2018, 31.07.2018, 02.08.2018, 
16.08.2018, 21.08.2018, 23.08.2018, 
28.08.2018, 30.08.2018, orele 12.30 la 
sediul lichidatorului din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B Et. 
7. Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0344104525.

l SC Romeriksim Invest SRL, prin 
lichidator, anunta vanzarea la lici-
tatie publica a bunurilor mobile 

(container frigorific + vaporizator) 
aflate in patrimoniul societatii, la 
pretul de 10.125 lei. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 25% 
din cel stabilit in rapoartele de 
evaluare. Licitatiile publice au loc in 
baza hotararii Adunarii Creditorilor 
din 30.05.2018 si vor avea loc pe 
data de: 24.07.2018, 26.07.2018, 
31.07.2018, 02.08.2018, 16.08.2018, 
21.08.2018, 23.08.2018, 28.08.2018, 
30.08.2018, 04.09.2018, orele 12.00 la 
sediul lichidatorului din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B 
Et.7. Conditiile de participare si 
re lat i i  supl imentare  la  te l . 
0344104525.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, cu datele de identificare 
din antet, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de in calitate de lichidator 
judiciar al Conrad Electric SRL, 
desemnat prin sentinta civila nr. 
2078 din data de 11.04.2017, 
p r o n u n t a t a  i n  d o s a r  n r. 
19067/3/2016 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti– Sectia a VII-a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare 
a bunului imobil aflat in proprie-
tatea  Conrad Electr ic  SRL 
constand in autoturism Toyota 
Avensis,  an fabricatie 2006, 
combustibil Benzină, capacitate 
cilindrica 1794 cm3, putere 95 kw, 
stare nefunctionala, culoare GRI, 
in valoare de 2.600 euro exclusiv  
TVA. Vanzarea bunului mobil apar-
tinand societatii falite se va orga-
niza in data de 23.07.2018 ora 
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14.00, prin licitatie publica cu stri-
gare. In cazul in care bunul nu se 
va vinde la termenul de licitatie 
stabilit, se vor mai organiza inca 2 
(doua) licitatii saptamanale, in 
datele de 30.07.2018 si 06.08.2018 
la aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3, unde se vor depune docu-
mentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunului, 
pretul acestuia, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se 
pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietul de sarcini se poate achizi-
tiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3. Costul caietului de sarcini 
este de 500 lei exclusiv TVA. Achi-
zitionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii 
la licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel.021.227.28.81.

l Liceul Tehnologic „Constantin 
Dobrescu”, cu sediul în Curtea de 
Argeş, b-dul Basarabilor, nr.15, 
aduce la cunoştinţa generală că în 
ziua de 1 august 2018, ora 10.00, 
închiriază prin licitaţie publică 
suprafaţa de 24 mp în clădirea 
situată la intrarea din strada 
Episcop Nichita. Nivelul chiriei de 
la care începe licitaţia este de 650 
Lei/lună. Taxa de participare la 

licitaţie este de 200 Lei, iar garanţia 
de participare este de 800 Lei. Ofer-
tele se depun până la data de 
27.07.2018, ora 12.00, la secretari-
atul unităţii, iar licitaţia va avea loc 
la sediul unităţii, în data şi ora mai 
sus menţionate. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon: 
0248.721.568 sau 0744.303.181.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul: Unitatea Adminis-
trativ Teritorială Comuna Ghiroda, 
strada Victoria, nr.46, localitatea 
Ghiroda, comuna Ghiroda, cod: 
307200,  jud.Timiş ,  te lefon: 
0256.205.201, 0256.219.193, fax: 
0256.287.406, e-mail: achiziţii.
publice@primariaghiroda.ro. 
2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii: Concesionarea, 
în temeiul Legii nr.50/1991, privind 
autorizarea executării construcţiilor 
şi unele măsuri pentru realizarea 
locuinţelor, cu modificările şi 
completările ulterioare, unui număr 
de 23 imobile (terenuri) în locali-
tatea Ghiroda, comuna Ghiroda, 
după cum urmează: În data de 
06.08.2018, ora 15.00: Zona reziden-
ţială (CF 409601), nr.cadastral top/
cad 409601, parcelă în suprafață de 
563mp; Zona rezidenţială (CF 
409460), nr.cadastral top/cad 
409460, parcelă în suprafață de 496 
mp; Zona rezidenţială (CF 409463), 
nr.cadastral top/cad 409463, parcelă 
în suprafață de 486mp; Zona rezi-
denţială (CF 409470), nr.cadastral 
top/cad 409470, parcelă în supra-
față de 547mp; Zona rezidenţială 
(CF 409472), nr.cadastral top/cad 
409472, parcelă în suprafață de 
552mp; Zona rezidenţială (CF 

409471), nr.  cadastral top/cad 
409471, parcelă în suprafață de 
509mp; Zona rezidenţială (CF 
409474), nr.cadastral top/cad 
409474, parcelă în suprafață de 
781mp; Zona rezidenţială (CF 
409461), nr. cadastral top/cad 
409461, parcelă în suprafață de 
835mp; Zona rezidenţială (CF 
409575), nr. cadastral top/cad 
409575, parcelă în suprafață de 
500mp; Zona rezidenţială (CF 
409468), nr.cadastral top/cad 
409468, parcelă în suprafață de 
496mp; Zona rezidenţială (CF 
409477), nr.cadastral top/cad 
409477, parcelă în suprafață de 
553mp; Zona rezidenţială (CF 
409462), nr.cadastral top/cad 
409462, parcelă în suprafață de 
854mp; Zona rezidenţială (CF 
409476), nr.cadastral top/cad 
409476, parcelă în suprafață de 836 
mp; Zona rezidenţială (CF 409464), 
nr.cadastral top/cad 409464, parcelă 
în suprafață de 509mp; În data de 
07.08.2018, ora 15.00: Zona reziden-
ţială (CF 409511), nr.cadastral top/
cad 409511, parcelă în suprafață de 
508mp; Zona rezidenţială (CF 
409572), nr.cadastral top/cad 
409572, parcelă în suprafață de 811 
mp; Zona rezidenţială (CF 409467), 
nr.cadastral top/cad 409467, parcelă 
în suprafață de 502mp; Zona rezi-
denţială (CF 409469), nr.cadastral 
top/cad 409469, parcelă în supra-
față de 664mp; Zona rezidenţială 
(CF 409458), nr. cadastral top/cad 
409458, parcelă în suprafață de 
551mp; Zona rezidenţială (CF 
409475), nr.cadastral top/cad 
409475, parcelă în suprafață de 
486mp; Zona rezidenţială (CF 
409459), nr. cadastral top/cad 
409459, parcelă în suprafață de 
360mp; Zona rezidenţială (CF 
409473), nr.cadastral top/cad 
409473, parcelă în suprafață de 
427mp; Zona rezidenţială (CF 
409512), nr.cadastral top/cad 
409512, parcelă în suprafață de 
597mp; 3.Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: Documen-
taţia se ridică de la registratura 
Primăriei Comunei Ghiroda şi se 
poate obţine începând cu data de 
12.07.2018, între orele 08.00-16.00, 
excepţie făcând zilele de vineri, 
când se poate obţine între orele 
08.00-14.00. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar din 
documentaţia de atribuire după 
achitarea contravalorii acestuia la 
casieria Primăriei  Comunei 
Ghiroda. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-

mentaţia de atribuire: registratura 
Primăriei Comunei Ghiroda, strada 
Victoria, nr.46, Ghiroda. 3.3. Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor 50/1991: 
50Lei caietul de sarcini şi 50Lei taxa 
de participare se vor achita la casi-
eria Primăriei Comunei Ghiroda, 
strada Victoria, nr.46, Ghiroda. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 26.07.2018, ora 15.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 31.07.2018, ora 16.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Ghiroda, 
strada Victoria, nr.46, Ghiroda, jud. 
Timiş, Compartimentul Registra-
t u r ă  - R e l a ţ i i  c u  P u b l i c u l . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura şedinţa publică 
de  desch idere  a  o fer te lor : 
06.08.2018, ora 15.00, 07.08.2018, 
ora 15.00, la Căminul Cultural 
Ghiroda, strada Victoria, nr.48, 
Ghiroda, jud.Timiş. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/sau adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Timiş, 
P-ţa Ţepeş Vodă, nr.2, etaj 1, Timi-
ş o a r a ,  t e l . 0 2 5 6 . 4 9 8 . 2 3 0 , 
0256.498.070, e-mail: tr-timis@just.
ro. 7. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 06.07.2018.

l Subscrisa, SC A.C.I. Company 
S R L -  J 2 5 / 2 7 5 / 2 0 1 4 ,  C U I 
33647985, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis, sediul ales in Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 
jud. Mehedinti, CUI: 38704372, 
prin reprezentant Serban Valeriu, 
dosarul de insolventa nr. 5007/101 
anul 2017 - Tribunalului Mehe-
dinti, scoate la vanzare la pretul 
stabilit prin raportul de evaluare: 
Bunul mobil *Autoutilitara marca 
Isuzu Campo nr. de inmatriculare 
TM 14 ZTU* la pretul de 223 euro 
– Exclusiv TVA (echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii). 
Licitaţia va avea loc la biroul lichi-
datorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud .  Mehed inţ i  l a  da ta  de 
16.07.2018 orele 14:00. Informam 
toti ofertanţii care vor să participe 
la sedinta de licitaţie faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentand 10% din preţul de 
pornire al licitaţie si sa achizițio-
neze caietul de sarcini in cuantum 
de 50 de lei. Nr. cont: RO46UG-
BI0000552007638RON deschis la 
Garanti Bank SA. Invităm pe toti 
cei care vor sa se prezinte la 

şedinţa de licitaţie la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest scop 
şi pâna la acel termen să depună 
oferte de cumpărare. Relatii la 
sediul lichidatorului judiciar din 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr.7A, judetul Mehedinti, 
telefon 0756482035, tel./fax : 
0252354399, sau la adresa de 
email: office@consultant-insol-
venta.ro. Lichidator Judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis, prin ec. Serban 
Valeriu.

PIERDERI  
l Pierdut permis circulatie AIHCB, 
pe numele Ion Alexandru. Declar 
nul.

l Pierdute Atestat profesional 
transport marfuri generale si Permis 
conducere auto categoriile B, C, E 
emise pe numele Badicu Vasile. Le 
declar nule.

l Pierdut Certificat de competență 
profesională pentru transport rutier 
de marfă numărul ANMI 0019214 
eliberat de ARR Argeş pe numele 
Voicu Eugen Marius. Domiciliu 
Piteşti, b-dul.Petrochimiştilor, nr.19, 
bloc 6, sc.B, Ap.8.

l Pierdut Certificat de Înregistrare 
cu nr.B2077767 din 05.06.2009 şi 
Certificat Constatator cu nr. 
25882/19.05.2009 emise pe firma SC 
Codacri Com SRL Piatra Neamț. Le 
declar nule.

l Subscrisa Service *Depozit *Piese 
Auto J&K SRL, cu sediul social în 
Bucureşti, Sector 4, Calea Şerban 
Vodă, nr. 280A, camera 4, înregistrat 
ONRC sub nr.J40/68884/2013, 
având CUI: 31713993, declarăm 
pierdute: Certificatul de Înregistrare 
nr. B2761106 emis în 30.05.2013 şi 
Certificatul constatator de autori-
zare sediu social emis în baza decla-
raţiei model 2 nr.213262 din 
29.05.2013. Le declarăm nule.

l Pierdut carnet de student pe 
numele Rusu Marius -Cristian emis 
de Universitatea Politehnică Bucu-
reşri Facultatea de Inginerie a 
Managementului şi a Sistemelor 
Tehnologice.

l Pierdut certificat înregistrare 
fiscală în scop de tva Seria B, nr. 
0095751, eliberat la 19.02.2007 de 
Finanțele Publice Vrancea pe nume-
le:SC Sebi Building SRL. Se declară 
nul.

l Pierdut certificat de înregistrare 
SC Asia Utilaje SRL, seria B, nr. 
2099610 emis de ONRC Ilfov la 
data 12.03.2010. Îl declar nul.




