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OFERTE SERVICIU
l Caut sudori autorizați în sudură 
aluminotermică la șine de cale ferată 
pentru Germania, 12 euro/oră și cazare. 
Tel.0049.1517.5813.877.

l Vladiflor Nikall Service SRL anga-
jează: ipsosar, dulgher, zidar, izolator 
termic. Experiență 1 an, engleză- înce-
p ă t o r,  r u s ă -  m e d i u .  R e l a ț i i : 
0763.934.313. Angajările în Rusănești, 
jud.Olt.

l SC Gospodărie Ştefănești SRL -Ilfov 
organizează în data de 19.02.2019 
concurs recrutare pentru postul de 
îngrijitor spatii verzi. Detalii la 
0721.490.200.

l Şcoala Gimnazială Romanu, cu 
sediul în: loc. Romanu, str. Republicii, 
nr. 55 jud. Brăila, CUI 14413015 anunță 
amânarea concursului pentru postul 
contractual de îngrijitor programat  
inițial după următorul calendar: 
-Selecția dosarelor  în data de 
18.02.2019; -Proba scrisă în data de 
25.02.2019, ora 9.00; -Interviul în data 
de 27.02.2019, ora 9.00 la o dată ce va fi 
comunicată ulterior.

l Administrația Serviciilor Sociale 
Comunitare cu sediul în Ploiești, Pta. 
Eroilor 1A, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post de executie vacant 
de natura contractuala la Serviciul 
Administrativ: 1. sofer - 1 post. Condiții 
de participare: • studii medii finalizate 
cu diplomă de bacalaureat; • permis de 
conducere categoria B, • fara vechime 
in specialitate. Concursul se va desfa-
sura la sediul din Piața. Eroilor nr. 1A, 
astfel: • înscrierile se fac în perioada 13 
- 26.02.2019 intre orele 9.00 - 14.00; • 
proba scrisă va avea loc în data de 
11.03.2019 ora 9.30; • proba interviu va 
avea loc în data de 13.03.2019 ora 9.30; 
Dosarele de înscriere se depun la regis-

tratura instituției și trebuie să conțină 
în mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, 
actualizată. Condițiile de participare 
sunt afișate la sediul instituției și pe 
site-ul www.asscploiesti.ro. Relații 
suplimentare se pot obține la comparti-
ment Resurse Umane - tel. 0740178780 
sau 0244511137 tasta 120.

l Primăria Municipiului Oltenița cu 
sediul în B-dul Republicii, nr.40, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcțiilor contractuale 
vacante ”inspector de specialitate  II” - 
Direcția Administrație publică locală - 
Compart iment  Relaț i i  publ ice , 
Registratură, Secretariat; - vechime în 
specialitatea studiilor - minimum 1 an; 
- studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în domeniul 
fundamental Ştiințe sociale. Data-li-
mită până la care se pot depune dosa-
rele de concurs - 27 februarie 2019, ora 
16.00; Tipul probelor de concurs, locul, 
data și ora desfășurării acestora: a) 
selecţia dosarelor de înscriere - 01 
martie 2019; b) proba scrisă - 07 martie  
2019, ora 09,00 la sediul organizato-
rului; c) interviul - la cel mult 4 zile 
lucrătoare de ore de la susținerea probei 
scrise. Informații suplimentare se pot 
obține la Serviciul Resurse umane - 
telefon 0242.515.770, persoană de 
contact Postelnicu Larisa.

l Academia Română -Filiala Timi-
șoara, cu sediul în Timișoara, Bd.Mihai 
Viteazu, nr.24, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: 1 post economist II, cu 
normă întreagă, pe durată nedetermi-
nată, în cadrul Biroului Financiar, 
Contabilitate, de la Filiala Timișoara a 
Academiei Române, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 

de 07.03.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 14.03.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii economice: 
-superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau studii ciclul I 
Bologna completat cu ciclul II; 
-vechime în muncă: minim 2 ani experi-
ență, din care cel puțin 2 ani în speciali-
t a t e ;  - c o m p e t e n ț e / c u n o ș t i n ț e : 
-cunoștințe în domeniul de contabilitate 
bugetară constituie un avantaj; -cunoș-
tințe în domeniul legislației contabile, 
salarizare și resurse umane; -compe-
tențe Microsoft Office, precum și 
programe de contabilitate și gestiune; 
-cunoașterea legislației în domeniul 
resurselor umane, cunoștințe în dome-
niul financiar-contabil; -abilități: -capa-
citatea de a respecta termenele impuse 
de legislația în vigoare; -capacitate de 
organizare a muncii proprii, de gestio-
nare a timpului, de asumare a responsa-
bilităților. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Academiei 
Române -Filiala Timișoara, cu sediul în 
Timișoara, Bd.Mihai Viteazu, nr.24, 
parter, cam.18, Biroul de Resurse 
Umane. Relaţii suplimentare la sediul 
Academiei Române -Filiala Timișoara, 
cu sediul în Timișoara, Bd.Mihai 
Viteazu, nr.24, parter, cam.18, persoană 
de contact: Alexandra Gheran, telefon: 
0739.947.775.

l Staţiunea de Cercetare Dezvoltare 
pentru Creșterea Bovinelor Arad 

(SCDCB Arad), cu sediul în Arad, 
Calea Bodrogului, nr.32, județul Arad, 
în conformitate cu HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, 
anunţă scoaterea la concurs a următo-
rului post contractual vacant: 1.Şef 
Biobază Vegetală, gr.II, studii superi-
oare de specialitate, vechime în 
domeniu doi ani. Concursul va avea loc 
în data de 07.03.2019, ora 10.00, proba 
scrisă, iar interviul la ora 14.00, la 
sediul SCDCB Arad, Calea Bodrogului, 
nr.32. Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului. Informaţii se obţin de 
l a  s e d i u l  S C D C B  A r a d , 
tel.0257.339.130, Serviciul Resurse 
Umane.

l Primăria Comunei Clejani, județul 
Giurgiu, organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea unor funcţii 
publice de execuţie vacante, după cum 
urmează: 1.Referent, clasa III, grad 
profesional debutant- Compartiment 
contabilitate, buget, finanțe, impozite: 
-Studii medii sau liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în 
specialitate: fără vechime; 2.Referent, 
clasa III, grad profesional asistent- 
Compartiment stare civilă: -Studii 
medii sau liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime în specialitate: 
6 luni. Candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevăzute la 
art.54 din Legea 188/1999 (r2), privind 
statutul funcţionarilor publici, republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare. Conform art.49 alin.(1) din 
HG 611/2008, dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Primăriei 

Comunei Clejani, județul Giurgiu 
-Compartiment secretariat, în termen 
de 20 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a. 
Concursul începe în data de 19.03.2019, 
ora 10.00 -proba scrisă, 21.03.2019, ora 
10.00 -interviul și se desfășoară la sediul 
Primăriei Comunei Clejani, județul 
Giurgiu. Anunţul, bibliografia și tema-
tica de concurs sunt afișate la avizierul 
unităţii și pe site-ul unităţii. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Clejani, județul 
Giurgiu, sau la telefon: 0246.261.176, 
persoană de contact: Videanu Ştefan 
-consilier.

l Liceul Tehnologic Pătârlagele, cu 
sediul în localitatea Pătârlagele, 
str.A.I.Cuza, nr.6, judeţul Buzău, orga-
nizează concurs pentru ocuparea unei 
funcţii contractuale temporar vacante, 
pe perioadă determinată, de îngrijitor I: 
0,25 post, conform HG 286/2011, actua-
lizată. Concursul se va desfășura la 
sediul Liceului Tehnologic Pătârlagele 
astfel:  -Proba scrisă în data de 
28.02.2019, ora 10.00 (probă unică). 
Condițiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs și a ocupării 
funcției contractuale pentru postul de 
îngrijitor I sunt: -studii: generale; 
-vechime: nu se solicită. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Liceului 
Tehnologic Pătârlagele. Relaţii supli-
mentare la sediul Liceului Tehnologic 
Pătârlagele, persoană de contact: Barea 
Stela, telefon: 0768.274.700.

l Anunţ concurs. Centrul Naţional De 
Evaluare Şi Examinare organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie vacante la Serviciul 
Financiar-Contabilitate și Adminis-
trativ în data de: proba scrisă în data de 
18.03.2019, ora 10.00 la sediul Centrului 
Național de Evaluare și Examinare din 
București, sector 1, strada General 
Berthelot, nr.26: consilier clasa I grad 
profesional superior. Condițiile de 
participare la concurs sunt: Condiţiile 
generale de participare sunt cele prevă-
zute de art.54 din Legea nr. 188 /1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în profilul economic; vechime în 
specialitatea studiilor minim 7 ani; 
consilier clasa I grad profesional prin-
cipal: condițiile de participare la 
concurs sunt: Condiţiile generale de 
participare sunt cele prevăzute de art.54 
din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile și completările ulterioare. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în profilul 
economic; vechime în specialitatea 
studiilor minim 5 ani. Perioada de 
depunere a dosarelor de concurs este de 
20 de zile de la publicarea în Monitorul 
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Oficial al României, Partea a III-a, și a 
unui cotidian de largă circulație, 
respectiv 13 februarie-04 martie 2019. 
Înscrierile la concurs se fac la sediul 
Centrului Naţional de Evaluare și 
Examinare din str.G-ral.Berthelot, 
nr.26, sector 1, București la Comparti-
mentul Resurse Umane la doamna 
Ilincescu Carmina-Daniela, consilier 
clasa I grad profesional superior, 
t e l e f o n  / f a x  0 2 1 . 3 1 4 . 4 4 . 1 1 
/021.310.32.07, adresa mail: carmina.
ilincescu@rocnee.eu. Informaţii supli-
mentare: actele necesare pentru 
înscriere, bibliografia și propunerile 
privind componenţa comisilor de 
concurs și de soluţionare a contestaţi-
ilor se pot obţine de la Centrul Naţional 
de Evaluare și Examinare din Bucu-
rești, sector 1, strada General Berthelot, 
nr.26, Compartimentul Resurse Umane 
la doamna Ilincescu Carmina-Daniela, 
consilier clasa I grad profesional supe-
rior telefon /fax 021.314.44.11 
/021.310.32.07, adresa mail: carmina.
ilincescu@rocnee.eu. Director General, 
Șuță Marian.

l Centrul Naţional de Cultură a 
Romilor- Romano Kher organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcţii vacante: 1 post de execuţie- 
Consilier juridic- grad IA- Comparti-
ment juridic: -studii superioare  
absolvite cu diplomă de licenţă în unul 
din  domeniile știinţelor juridice; 
-vechimea în specialitatea cerută de 
post- minim 3 ani experienţă într-o 
poziţie similară; -vechime în muncă 
minim 5 ani; -cunoștințe operare PC 
(Word, Excel); -cunoașterea unei limbi 
străine de circulație internatională, la 
nivel mediu; -limba romani (opţional); 
-aviz psihologic; 1 post de execuţie- 
Expert- grad IA- Compartiment Achi-
ziţii  Publice: -studii superioare  
absolvite cu diplomă de licenţă în unul 
din  domeniile știinţelor juridice/ econo-
mice; -vechimea în specialitatea cerută 
de post- minim 2 ani experienţă într-o 
poziţie similară; -vechime în muncă 
minim 3 ani; -formări profesionale în 
domeniu: curs de achizitor; -cunoștințe 
operare PC (Word, Excel); -cunoașterea 
unei limbi străine de circulație interna-
tională, la nivel mediu; -limba romani 
(opţional); 1 post de execuţie- Consilier- 
grad IA- Compartiment Relaţii Publice: 
-studii superioare  absolvite cu diploma 
de licenţă în unul din  domeniile știin-
ţelor sociale sau umane; -vechimea în 
specialitatea cerută de post- minim 2 
ani experienţă într-o poziţie similară; 
-vechime în muncă minim 3 ani; 
-formări profesionale în domeniu sau 
conexe; -cunoștințe operare PC (Word, 
Excel); -cunoașterea unei limbi străine 
de circulație internatională, la nivel 
avansat; -limba romani (opţional); 2 
posturi contractual de execuţie– Consi-
l ier  grad IA-  Compart imentul 
Programe, Proiecte și Acţiuni: -studii 
superioare  absolvite cu diploma de 
licenţă în unul din  domeniile știinţelor 
sociale sau umane  (filozofie, sociologie, 
litere, asistenţă socială, drept, adminis-
traţie publică); -vechimea în speciali-
tatea cerută de post– minim 1 an 
experienţă într-o poziţie similar; 
-vechime în muncă minim 5 ani; 
-formări profesionale în domeniu sau 

conexe; -cunoștințe operare PC (Word, 
Excel) -cunoștinţe în domeniul culturii 
romilor; -cunoașterea unei limbi străine 
de circulație internaţională, la nivel 
avansat; -limba romani (opţional); 2 
posturi contractual de execuţie- Consi-
lier grad IA- Compartimentul Artistic: 
-studii superioare  absolvite cu diploma 
de licenţă în unul din  domeniile știin-
ţelor sociale sau umane  filozofie, socio-
logie, litere, asistenţă socială, drept, 
muzică, actorie, regie); -vechimea în 
specialitatea cerută de post- minim 1 an 
experienţă într-o poziţie similară; 
-vechime în muncă minim 3 ani; 
-formări profesionale în domeniu sau 
conexe; -cunoștințe operare PC (Word, 
Excel); -cunoștinţe în domeniul culturii 
romilor; -cunoașterea unei limbi străine 
de circulație international, la nivel 
avansat; -limba romani (opţional);  1 
post contractual de execuţie- Referent 
(cu atribuţii șofer) treapta IA- Compar-
timent Administrativ: -studii medii 
absolvite cu diploma de bacalaureat; 
-permis de conducere cel puţin cate-
goria B, cu experienţă de minim 3 ani 
în conducerea autovehiculelor; -fără 
antecedente rutiere grave; -vechime în 
muncă: minim 3 ani; -aviz psihologic. 
Concursul va avea loc la sediul din 
Splaiul Independenței, nr. 202 A, etaj 9, 
sector 6,  București ,  în data de  
06.03.2019, ora 10.00 proba scrisă și 
13.03.2019 ora 10.00, proba interviu. 
Dosarele de înscriere se pot depune 
până cel târziu la data de 26 februarie 
2019. Relaţii suplimentare la secretarul 
comisiei, telefon 021.313.52.11 sau pe 
pagina de internet www.cncr.gov.ro.

l Agenţia Naţională Pentru Romi 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii vacante: 1 post de 
execuţie - Expert (atribuţii secretariat)- 
grad IA- Compartiment Relaţii publice: 
-studii superioare  absolvite cu diplomă 
de licenţă în unul din  domeniile știin-
ţelor sociale; -vechimea în specialitatea 
cerută de post- minim 3 ani experienţă 
într-o poziţie similară; -vechime în 
muncă minim 3 ani; -cunoștințe 
operare PC (Word, Excel); -cunoașterea 
unei limbi străine de circulație interna-
tională, la nivel avansat; -formări 
profesionale în domeniu sau conexe; 1 
post contractual de execuţie- Referent 
(cu atribuţii  șofer) treapta IA- 
SEAAPRU: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -permis de 
conducere cel puţin categoria B, cu 
experienţă de minim 5 ani în condu-
cerea autovehiculelor; -fără antece-
dente rutiere grave; -vechime în muncă: 
minim 5 ani; -aviz psihologic; -cunoș-
tințe operare PC (Word, Excel); 
Concursul va avea loc la sediul din 
Splaiul Independenței, nr.202A, etaj 9, 
sector 6,  București ,  în data de  
06.03.2019, ora 10.00 proba scrisă și 
13.03.2019 ora 10.00, proba interviu.  
Dosarele de înscriere se pot depune 
până cel târziu la data de 26 februarie 
2019. Relaţii suplimentare la secretarul 
comisiei, telefon 021.311.30.48 sau pe 
pagina de internet www.anr.gov.ro.

l Administraţia Spitalelor și Serviciilor 
Medicale București, cu sediul în Bucu-
rești, Str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, 
scoate la concurs următorul post 

contractual vacant: 1 post de Director 
gr. II –Direcţia Programe Proiecte; 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: diplomă de licenţă în știinţe 
economice, juridice, tehnice; 5 ani 
vechime pe funcţie de conducere în 
instituții publice. Proba scrisă se va 
desfășura în data de 07.03.2019, iar 
proba de interviu în data de 13.03.2019; 
ora și locul de desfășurare al concur-
sului (proba scrisă și proba de interviu) 
vor fi anunţate pe site-ul www.assmb.
ro. Termenul limită de înscriere va fi 
data de 27.02.2019, orele 14:00, dosarul 
de concurs urmând să fie depus la 
secretariatul Administraţiei Spitalelor 
si Serviciilor Medicale București. Infor-
maţii suplimentare privind înscrierea și 
participarea candidaţilor la concurs se 
pot obţine de la sediul instituţiei la 
Serviciul Resurse Umane, pe site-ul 
instituţiei www.assmb.ro sau la telefon 
021.310.10.59 int. 207.

CITAŢII
l Numitii Bledea Petru si Codrea 
Ileana sunt citati la judecatoria Sighetu 
Marmatiei in dosar nr. 3239/307/2018 in 
data de 04.03.2019, in proces cu Lipcei 
Lucretia, avand ca obiect uzucapiune.

l Numita Cziple Ilyana este citata la 
judecatoria Sighetu Marmatiei in dosar 
nr.  3304 /307 /2018  in  da ta  de 
06.03.2019,in proces cu Negrea 
Gheorghe si Negrea Maria,avand ca 
obiect uzucapiune.

l  Av â n d  î n  v e d e r e  D o s a r u l 
nr.3205/180/2018/a1, af lat pe rolul 
Tribunalului Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 
1, Secția I Civilă, având ca obiect liti-
giul privind pretenții, dl.Zeinaș Mihai 
Liviu este chemat în această instanță, în 
data de 15 martie 2019, ora 09.00, 
complet c25, în calitate de inti-
mat-chemat în garanție, în  proces cu 
Asociația de chiriași 88A, în calitate de 
reclamant, și Municipiul Bacău, în 
calitate de apelant-pârât.

l D-ul Schlecht Ioan, în calitate de 
pârât în dosarul civil nr.9046/190/2017 
al Judecătoriei Bistriţa, este chemat în 
această instanţă pt.ziua de 28 februarie 
2019, ora 8.30.

l Primăria Comunei Brăești, jud.Boto-
șani, în calitate de reclamant, cheamă 
în instanță SC Sabari Building 
Construct SRL Botoșani prin adminis-
trator Ciobanu Vasile în calitate de 
pârât. Procesul va avea loc la Tribu-
nalul Botoșani în data de 27.02.2019, 
ora 9.00, dosar nr.1158/40/2018.

l Numita Tian Cristina, cu domiciliul 
în Călărași, str.Constantin Dobrogeanu 
Gherea, nr.37 bis, cu reședința în Repu-
b l i c a  I r l a n d a ,  n r.  t e l e f o n 
0044.784.034.04.01, este chemată la 
Judecătoria Oltenița, în calitate de 
pârâtă introdusă în cauză, în proces cu 
reclamanta Luiceanu Rădița în dosar 
n r. 5 0 0 9 / 2 6 9 / 2 0 1 7 ,  c u  t e r m e n : 
06.03.2019, ora 8.30, având ca obiect 
dezbatere succesiune, revendicare 
imobiliară și constatare nulitate 
parțială act de proprietate.

l Prodanof Nicolae, domiciliat în 
Brazilia, Sao Paulo, Rua Gal. Euclides 
Figueredo, 374, Sao Paolo, S.P. CEP- 
05654- 030- Morumbi, Statul Brazilia, 
vă înștiințăm că sunteți invitat să vă 
prezentați la Curtea De Apel București, 
cu sediul în Palatul de Justiție, Splaiul 
Independenței,  Nr.5, București, 
România, în camera E107- Ilie Stoe-
nescu, S3- Completul nr.12 recurs, la 
data de 25.03.2019, ora 9.00, în calitate 
de Intimat, în procesul cu Intimații- 
reclamanți Marcu Adrian și Marcu 
Daniela, în dosarul nr.28165/3/2016, 
având ca obiect rezoluțiune contract.

l Tiuga Marian, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in jud.Iasi, mun.Iasi, str.
Clopotari, nr.4, bl.612, sc.D, ap.1, este 
citat, in calitate de parat, pentru 
termenul din data de 14 februarie 2019, 
la Judecatoria Iasi, sala 6, complet 
0 2 m ,  o r a  8 . 3 0 ,  i n  d o s a r 
nr.16649/245/2017, avand ca obiect 
“partaj bunuri comune/lichidarea regi-
mului matrimonial”, in contradictoriu 
cu reclamanta Corduneanu (fosta 
Tiuga)Petronela.

l Jantea Valentin, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Botosani, str. Ion Pillat, 
nr.4, sc. B, et.4, ap. 17, jud. Botosani, 
CNP: 1690101434542, este citat in cali-
tate de parat-intimat pentru termenul 
de judecata din data de 09.04.2019, la 
Curtea de Apel Suceava, sala 207, 
complet C2R CIV, ora 8,30, in dosar nr. 
28608/245/2015, avand ca si obiect 
”hotarare care sa tina loc de act 
autentic de vanzare-cumparare”, in 
contradictoriu cu recurenta Asimio-
nesei Violeta.

l Se citează Anger Marin și Anger 
Tiuţa, ambii cu domiciliul necunoscut, 
în calitate de vânzători, în vederea 
rectificări contractului de vânzare –
cumpărare autentificat sub nr. 4278 din 
06.05.1987,de Notariatul de Stat sector 
4. Se vor prezenta la sediul biroului 
situat în Mun. București Bdul. Tudor 
Vladimirescu nr. 57, bl. T4, sc. 2, 
mezanin,  sector  5 ,  în  data  de 
20.02.2019, la ora 11:00.

DIVERSE
l SC NYM HOUSE SRL, avand sediul 
in Judetul Brasov, Oras Ghimbav, str.
Zambilei, nr.3, ap.CAM2, titular al 
planului P.U.Z.-“construire ansamblu 
locuinte”, amplasat in judetul Ilfov, 
com. Tunari, T39, P128/23/3,4, 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 autori-
tatile 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  anun-
tului.

l SC AGT MD CAR SRL, CUI: 
RO37291521, titular al PUZ „Înființare 
zonă de servicii, spații comerciale și 
funcțiuni complementare”, amplasat în 
Șofronea FN, înscris în CF 302993 

Șofronea, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere 
a avizului de mediu. Informațiile 
privind conținutul documentației 
tehnice a proiectului propus pot fi 
consultate la sediul APM Arad, str.
Splaiul Mureșului FN, zilnic (orele 
8.00-16.00). Observațiile publicului se 
primesc la sediul APM Arad, str.Splaiul 
Mureșului FN, în termen de 18 zile de 
la publicarea anunțului.

l SC Aectra Agrochemical SRL, cu 
sediul în Șoseaua Odăi, nr.341-346, 
sector 1, București, înregistrată la 
ONRC-ORCTB cu CUI nr.RO6549440, 
informează pe cei interesați că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea auto-
rizației de mediu pentru activitatea 
„Comerț cu produse chimice”, desfășu-
rată în Șoseaua Odăi, nr.341-346, sector 
1, București. Informații se pot solicita 
la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului București din sectorul 6, 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (Barajul Lacul 
Morii- în spatele benzinăriei Lukoil), 
între orele 9.00-12.00, de luni până 
vineri. Propuneri sau contestații se pot 
depune la sediul APM București în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

l În conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului, cu modificările și completă-
rile ulterioare, și a Ordinului M.M.D.D. 
nr. 1798/2007, SC Lidl Discount SRL cu 
sediul în sat Nedelea, Aricești Rahti-
vani, DN 72 Crângul lui Bot, km 
73+810, județul Prahova, anunţă public 
solicitarea de obținere a autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul „magazin 
Lidl” amplasat în municipiul Huși, 
Calea Basarabiei, tronson 103, județul 
Vaslui. Eventualele propuneri și sugestii 
din partea publicului privind activi-
tatea menționată vor fi transmise în 
scris și sub semnătură la sediul pentru 
Protecția Mediului Vaslui, strada Călu-
găreni, nr. 63, Vaslui, județul Vaslui, 
Te l e f o n :  0 3 3 5 . 4 0 1 . 7 2 3 ;  F a x 
0235.361.842, E-mail: office@apmvs.
anpm.ro, de luni - joi între orele 8.00 - 
16.30, vineri între orele 8.00 - 14.00.

l Anunt prealabil privind afisarea 
publica a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Judetul Arges-comuna 
Râca, sectoarele cadastrale:1, 8, 9, 10, 
11, 12, 16, 23, 24, 26, 27, 29, 37, 42. 
Comuna Râca, judetul Arges , anunta 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale1, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 23, 24, 26, 27, 
29, 37, 42, pe o perioada de 60 de zile 
calendaristice , conform art.14 alin.(1) 
si (2) din Legea cadastrului si publici-
tatii imobiliare , nr.7/1996 -republicata, 
cu modificarile si completarile ulteri-
oare. Data de inceput a afisarii: 19 
februarie 2019. Data de sfarsit a 
afisarii: 22 aprilie 2019. Adresa locului 
afisarii : comuna Râca, sat Râca, nr.57, 
judetul Arges. Repere pentru identifi-
carea locatiei:sediul Primariei comunei 
Râca, judetul Arges. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primariei 
comunei Râca, judetul Arges. Alte indi-
cate ipentru cei interesati:program 
luni-vineri , 9.00-16.00. Informatii 
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SOMAŢII
l Pe rolul Judecătoriei Brașov, dos. 
civil nr. 28327/197/2018, petentul 
CIOLAN TRAIAN, a formulat cerere 
de înscriere a dreptului de proprietate,  
instituit de art. 130 din Decretul- Lege 
nr. 115/1938, prin care se solicită să se 
constate că au dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune asupra 
suprafaței de teren de 1912 mp din 
terenul situat în com. Dumbrăvița, str. 
Mare, nr. 1045, jud. Brașov, înscris în 
CF 3922 Dumbrăvița, nr. top 6578 
aparținând numiților Taropa Maria- 
decedat; Taropa N. Iosif- decedat; casă 
de locuit compusă din mai multe încă-
peri, 2 camere, o bucătărie, o baie și o 
cămară, anexe gospodărești –șopron cu 
lemne și să dispuneți intabularea aces-
teia în cartea funciară. Cu termen de 
judecată în data de 18.03.2019, J2, ora 
9.00, Judecătoria Brașov. Cei interesați 
pot formula în termen de 30 zile de la 
afișarea prezentei somații care face 
parte integrantă din încheierea de 
sedință din data de 04.02.2019 și 
urmează a fi comunicată spre afișare la 
Primăria com. Dumbrăvița, jud. 
Brașov, Serviciul Carte Funciară de pe 
lângă Judecătoria Brașov și va fi dată 
publicității printr-un ziar de circulație 
națională.

l Prin cererea inregistrata sub dosar 
nr. 2377/246/2018, petentul Magda 
Viorel cu domiciliul in Seleus nr. 254, 
jud. Arad, solicita inscrierea dreptului 
de proprietate asupra imobilului identi-
ficat in CF nr. 1608 Ineu cu nrt. top, 
1442/d.1 compus din vie potoc in supra-
fata de 1079 mp imobil asupra caruia 
figureaza ca si proproetari tabulari, 
intabulati sub B 11, Butiu Floare cota 
de 1/3 parte - decedata la 07 noiembrie 
1969, sub B.12 Butiu Neta 1/3 parte 
decedat la 09 iunie 1974 si sub B.14 
Olar Ioan cota de 1/3 parte, decedat la 
29 martie, urmand a se proceda la inta-
bularea petentului asupra acestui 
imobil. In urma acestei somatii, in baza 
art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, 
toti cei interesati de indata sa inainteze 
opozitie la Judecatoria Ineu deoarece in 
caz contrat, in termen de o luna de la 
aceasta ultima publicare sse va proceda 
la solutionarea cererii. Prezenta somatie 
se va afisa timp de o luna la table de 
afisare a Judecatoriei Ineu si la 
Primaria comunei Seleus.

l Prin cererea inregistrata sub dosar 
nr. 2318/246/2018, petentii pelea 
Gheorghe si Pelea Florica, ambii domi-
ciliati in Beliu nr. 176, jud. Arad, soli-
cita inscrierea dreptului de proprietate 
asupra imobilului identificat in CF nr. 
344 beliu cu nr. topographic 243 
compus din casa cu nr. administrative 
nou 176 si curte in intravilan in supra-
fata de 79 mp si cu nr. topographic 
244/1 compus din gradina in intravilan 
in suprafata de 669 mp, a proprietarilor 
tabulari de sub B.7 in cota parte de ½ 
parti, defuncta Goldis iuliana, nascuta 
Pele, decedata la data de 26.02.1987, si 

de sub B.8, in cota parte de ½ parti, 
defunctul Pele Gheorghe, decedat la 
data de 19.10.1982, si imobilul inscris in 
CF nr. 303501 Beliu, CF vechi nr. 436 
beliu cu nr. topographic 244/2 compus 
din gradina in suprafata de 403 mp, a 
proproprietarilor tabulari de sub B.1, in 
cota parte de ½ parti, defuncta Goldis 
Iuliana, nasc. Pele, decedata la data de 
26.02.1987, si de sub B.2, in cota de 
proprietate de ½ parti, defunctul pele 
Gheorghe,  decedat  la  data  de 
19.10.1982, imobilele fiind alaturate si 
asupra carora au exercitat de peste 30 
de ani pana in prezent o posesie 
pasnica, netulburata, publica, continua 
si sub nume de proprietary, solicitand a 
autoriza intabularea dreptului lor de 
proprietate in CF, asupra cotei de 
proprietate de 1/1 parti privind imobi-
lele mai-sus aratate, in baza sentintei 
definitive, pe titlu de uzucapiune. In 
urma acesteia sunt somati, in baza art. 
130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, toti 
cei interesati de indata sa inanteze 
opozitie la Judecatoria Ineu deoarece in 
caz contrar, in termen de o luna de la 
aceasta ultima publicare se va proceda 
la solutionarea cererii. Prezenta somatie 
se va afisa timp de o luna la table de 
afisare a Judecatoriei Ineu si la 
Primaria comunei Beliu.

l Se aduce la cunostinta cetatenilor 
localitatii ca numitul Sufana Nicolae a 
inaintat actiune pentru dobandirea 
dreptului de proprietate prin uzuca-
piune, asupra imobilului inscris in: CF 
nr. 301455 Sistarovat cu nr. top. 
180-181, teren intravilan cu casa nr. 80, 
teren in suprafata de 3168 mp, comuna 
Sistarovat, sat. Cuvesdia. Persoanele 
interesate sunt invitate sa faca opozitie 
la admiterea actiunii cu mentiunea ca 
instant va pasi la judecarea cererii in 
termen de o luna de la data ultimei 
afisari. Cei interesati sunt invitati sa 
faca opozitii, cu precizarea ca, in 
termen de 30 de zile de la emiterea celei 
din umra publicatii se va trece la jude-
carea cererii. Termen de judecata este 
la 20 martie 2019.

ADUNĂRI GENERALE
l În temeiul art.6 alin.(2) din Regula-
mentul de organizare și funcționare a 
filialelor, aprobat prin hotărârea Confe-
rinței Naționale nr.4/2012, Consiliul 
Filialei Centru al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România 
convoacă membrii titulari ai acestei 
filiale să participe la Adunarea Gene-
rală, organizată în data de 15.03.2019, 
la Hotel Kronwell, din Brașov, B-dul 
Gării, nr.7, începând cu ora 15.00 
(prima convocare). Adunarea Generală 
a Filialei Centru are următoarea ordine 
de zi: -Aprobarea raportului de activi-
tate a Consiliului Filialei pentru anul 
2018; -Prezentarea situațiilor financiare 
pentru anul 2018; -Prezentarea progra-
mului de activitate și proiectul de buget 
pentru anul 2019; -Alegerea delegaților 
care vor reprezenta filiala la Conferința 
Națională ANEVAR; -Diverse. În situ-
aţia în care, la data și ora menţionate 
mai sus, Adunarea Generală nu poate fi 
ţinută din cauza lipsei cvorumului, a 
doua convocare se fixează la ora 16.00, 
în aceeași locaţie. Accesul în sală se va 

face pe baza cărții/buletinului de identi-
tate sau a unui alt act oficial cu foto-
grafie.

l Convocare. Președintele Consiliului 
de Administraţie al Rami Dacia S.A., 
cu sediul în București, sector 6, B-dul 
Timișoara nr.8A, având numărul de 
ordine în Registrul Comerţului: 
J40/2694/1991, cod unic de înregistrare 
472526, atribut fiscal RO, în conformi-
tate cu prevederile art.117 din Legea 
31/1990, cu modificările și completările 
ulterioare, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor în data de 
21.03.2019, ora 11:00, la sediul socie-
tăţii, cu următoarea ordine de zi: 1.
Prelungirea contractului de audit cu 
Cabinetul Dehalt Violeta Ermina 
Expert Contabil pentru efectuarea 
auditului financiar contabil al exerciţiul 
financiar încheiat la 31.12.2018. 2.
Aprobarea contractării unui credit în 
limita sumei de 15.000.000 Euro, 
pentru realizarea investiţiilor și plata 
datoriilor curente înregistrate la data de 
01.01.2019 cu prioritate plata datoriilor 
înregistrate la Bugetul de Stat și 
Bugetul Local și garantarea acestuia cu 
bunuri imobile aflate în patrimoniul 
societăţii. 3.Aprobarea majorării a 
indemnizaţiei nete de ședinta pentru 
membrii Consiliului de Administraţie la 
suma de 1200 lei, suma netă. 4.Apro-
barea majorării  remuneraţiei d-nei 
Gangoe Cristina Doina la suma de 
4000lei net/ luna, începand cu dreptu-
rile aferente lunii ianuarie 2019. 
5.Aprobarea majorării  remuneraţiei 
d-nei Dinu Iuliana Gabriela la suma de 
3000lei net/ luna, începând cu dreptu-
rile aferente lunii ianuarie 2019. 
6.Diverse  -modificare componenta 
consiliul de administraţie. În cazul în 
care pe data de 21.03.2019 nu se întru-
nește cvorumul prevăzut de lege, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor este convocată pentru data de 
22.03.2019, în același loc, la aceeași oră 
și cu aceeași ordine de zi.          

LICITAŢII
l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ 
anunţă Organizarea licitaţiei publice 
deschise în vederea: Vânzării bunului 
imobil - construcție în suprafață de 104 
mp și teren în suprafață de 300 mp. 
aparținând domeniului privat al muni-
cipalității, situată în bd. Republicii, nr. 
7. Preţul de pornire la licitaţie este de 
459.581,1 lei conform HCL nr.346 din 
28.11.2018; Vânzării bunului imobil 
-teren în suprafață de 142 mp. aparți-
nând domeniului privat al municipali-
tății, situată înstr. General Dăscălescu, 
nr. 320. Preţul de pornire la licitaţie este 
de 37.395 lei conform HCL nr. 346 din 
28.11.2018. Licitaţia va avea loc în data 
de 7 martie 2019, ora 16:30. la sala de 
ședinţe a Primăriei municipiului Piatra-
Neamţ,  cu sediul în str. Ştefan cel Mare 
nr.6-8.  Înscrierile si depunerea ofer-
telor se fac până la data de 6 martie 
2019, ora 16:30, inclusiv, la Primăria 
municipiului Piatra-Neamţ, str. Ştefan 
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 lici-
taţiei. Relaţii suplimentare la telefon 

0233/218991, interior 207, zilnic între 
orele 8:00 - 16:30.

l Autoritatea pentru Supravegherea și 
Protecția Animalelor, cu sediul social în 
Şos.Olteniței, nr.169, sector 4, mun.
București, scoate la vânzare prin lici-
tație publică 42 de cuști mobile metalice 
2011, model: 400x500, 8buc., 121Lei/
buc., 400x200, 1buc., 40Lei/buc., 
500x400, 32buc., 138Lei/buc., 320x400, 
1buc., 97Lei/buc. Cuștile pot fi vizionate 
la biroul teritorial ASPA Mihăilești, jud.
Giurgiu, or.Mihăilești, str.Complexului, 
nr.2A, între orele 10.00-13.00, după 
achitarea taxei de participare de 
110Lei, însemnând 2% din prețul de 
pornire a licitației. Prețul de pornire a 
licitației este de 5.521Lei. Licitația se va 
desfășura la sediul ASPA, din str.
Constantin Mille, nr.10, et.2, sector 1, 
mun.București, în data de 01.03.2019, 
ora 12.00; în caz de neadjudecare, a 
doua ședință de licitație va avea loc în 
data de 11.03.2019 și a treia ședință pe 
data de 18.03.2019. Detalii suplimen-
t a r e  l a  n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
0764.904.604.

l 1. Informatii generale privind conce-
dentul, in special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numarul de telefon/ fax/ 
sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: U.A.T. Comuna Fantanele, 
judetul Iasi, cu sediul la Primaria 
Fantanele, din localitatea Fantanele, 
strada Principala nr. 147,e-mail: prima-
riafantaneleiasi@yahoo.com, e-mail 
securizat:contact@comunafantanele-
iasi.ro. Persoana de contact: Consilier 
Iftimiciuc Ioan. 2.Informatii generale 
privind obiectul concesionarii , în 
special descrierea si identificarea 
bunului care urmeaza sa fie concesi-
onat: Concesionarea suprafetei de 
107,00 ha pasune comunala ramasa in 
urma procedurilor de concesionare 
anterioare. 3.Informatii generale 
privind participantii: La licitatie pot 
participa fermieri persoane fizice si 
juridice care au animale inscrise in 
RNE si au domiciliul in localitatea 
Fantanele, comuna Fantanele, judetul 
Iasi. 4.Informatii privind documentatia 
de atribuire: Documentatia se gaseste la 
Compartimentul taxe si impozite din 
aparatul de specialitate al primarului si 
se poate obtine pe baza unei cereri 
scrise, de luni pâna vineri între orele 
10,00 - 14,00. 4.1.Costul si conditiile de 
plata pentru obtinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
r i lor  Ordonantei  de urgenta a 
Guvernului nr. 54/2006: Documentatia 
de atribuire costa 20 lei iar suma se 
achita la casieria unitatii. 4.2.Data 
limita pentru solicitarea clarificarilor 
pana la: 01.03.2019, ora 14.00. 4.3 Data 
limita pentru raspuns la  clarificarile 
solicitate 05.03.2019 ora 14.00; 5.Infor-
matii privind ofertele: Ofertele se 
depun la sediul unitatii. 5.1. Data limita 
de depunere a ofertelor:06.03.2019 ora 
limita 10.00. 5.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele:Primaria Comunei  
Fantanele, judetul Iasi, Strada Princi-
pala nr.147, cod 707196. 5.3. Numarul 
de exemplare în care trebuie depusa 
fiecare oferta: 1 exemplar (original). 6. 
Data si locul la care se va desfasura 
sedinta publica de deschidere a ofer-

telor: 06.03.2019, Ora : 14.00, Primaria 
Fantanele, judetul Iasi, Strada Princi-
pala nr. 147. 7. Denumirea, adresa, 
numarul de telefon, telefax si/sau 
adresa de e-mail ale instantei compe-
tente în solutionarea litigiilor aparute si 
termenele pentru sesizarea instantei: 
Tribunalul Iasi strada Elena Doamna 
nr.1A. 8.Data transmiterii anuntului 
licitatiei catre institutiile abilitate in 
vederea publicarii: 11.02.2019.

l Debitorul SC Kaproni SRL societate 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1. Imobil ”teren intravilan”, în 
suprafață de 3.189 mp. situat în Com. 
Valea Călugărească, Sat Valea Popi, T 8 
- A 270, Județ Prahova, preț pornire 
licitație - 23.917,50 Euro. 2. Imobil 
”teren intravilan”, în suprafață de 668 
mp. situat în Com. Valea Călugărească, 
Sat Valea Popi, T 20 - A 714, Județ 
Prahova, preț pornire licitație - 5.010,00 
Euro. Prețul caietului de sarcini pentru 
imobilele ”terenuri” aflate în patrimo-
niul debitoarei Kaproni SRL este de 
500,00 Lei exclusiv TVA. -Prețul de 
pornire al licitaților pentru imobile 
„terenuri”, aflate în patrimoniul  socie-
tății debitoare Kaproni SRL, reprezintă 
50% din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare teren în parte; Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO22 
BACX 0000 0017 0906 3000 deschis la 
UniCredit Bank SA, Ag. Ploiești, până 
la orele 14.00 am din preziua stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din prețul 
de pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Regulamentului 
de participare la licitație pentru bunu-
rile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
imobile ”terenuri” prima ședință de 
licitație a fost fixată în data de 
22.02.2019, ora 10:00, iar dacă bunurile 
nu se adjudecă la această dată, urmă-
toarele ședințe de licitații vor fi în data 
de 08.03.2019; 22.03.2019, 05.04.2019, 
19.04.2019, ora 10:00. Toate ședințele 
de licitații se vor desfășura la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiești, Str. Elena Doamna, Nr. 44A, 
Județ Prahova. Pentru relații suplimen-
tare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relați suplimentare și vizionare apelați 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro. 

l IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al 
debitorului Alvarion S.R.L., in fali-
ment, (“Debitorul”) organizeaza lici-
tatie publica pentru vanzarea bunurilor 
mobile identificate in proprietatea 
Debitorului. Valorificarea bunurilor 
mobile ale Debitorului se va face prin 
vanzare la licitatie publica, fie indivi-
dual, fie in bloc, in functie de intentia 
exprimata de potentialii cumparatori 
care participa la licitatie, la un pret de 
pornire de 75% din valoarea de 
evaluare a acestora. Licitatia are loc in 
19.02.2019, ora 13,30 la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, str. Ion 
Campineanu nr.11, etaj 2, sector 1. 
Detalii privind bunul scos la vanzare se 
regasesc in caietul de sarcini care poate 
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fi achizitionat de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru informatii suplimentare 
va puteti adresa lichidatorului judiciar 
la tel: 021-3123388; email: office@
is-rom.ro, catalin.cotorogea@is-rom.ro.

l Compania Energopetrol SA, socie-
tate in reorganizare, prin administrator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde la 
licitatie bunurile imobile situate in 
Moreni, Str. Industriilor, nr. 4A, Judet 
Dambovita, dupa cum urmeaza: apar-
tament nr. 14, compus din camera, 
bucatarie, baie, hol, in suprafata de 43 
mp si cota indiviza din teren 20/422, 
numar cadastral 1281/1/14, la pretul de 
7.200 euro; apartament nr. 35, compus 
din camera, bucatarie, baie, hol, loggie, 
in suprafata de 56 mp si cota indiviza 
din teren 25/422, numar cadastral 
1281/3/35, la pretul de 9.000 euro; apar-
tament nr. 13, compus din camera, 
bucatarie, baie, hol, in suprafata de 44 
mp si cota indiviza din teren 20/422, 
numar cadastral 1281/1/13, la pretul de 
8.000 euro. Licitatiile se vor organiza la 
sediul administratorului judiciar in data 
de 20.02.2019 ora 13:00, iar in cazul in 
care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data 
de 22.02.2019, 25.02.2019, 27.02.2019, 

01.03.2019, 04.03.2019, 06.03.2019, 
08.03.2019, 11.03.2019, 13.03.2019, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in original 
la sediul administratorului judiciar 
insotite de toate documentele prevazute 
in regulamentul de vanzare. Inscrierea 
la licitatie se poate efectua cu 48 de ore 
inaintea datei tinerii licitatiei, mai 
multe relatii se pot obtine de la adminis-
tratorului judiciar, la adresa mai sus 
mentionata, la numerele de telefon 
0787344547/ 0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

l Primăria comunei Clinceni, cu sediul 
în comuna Clinceni, strada Principală, 
nr. 107A, judeţul Ilfov, tel/fax369.43.93/ 
369.40.41, cod  fiscal 6506628, e-mail 
primariaclinceni@yahoo.com, organi-
zează licitaţie privind închirierea  prin 
licitaţie publică cu strigare a imobilului 
cu destinaţie farmacie, în suprafaţă de 
120 mp -strada Ciorogârlei, nr. 10, ce 
aparţine domeniului  public al comunei 
Clinceni. Costul  documentaţiilor 
pentru înscrierea la licitaţie este de 300 
lei fără TVA şi se achită la caseria 
Primăriei comunei Clinceni, iar 
garanţía de participare este 1000 lei. a) 

data la care pot ridica documentaţiile 
privind licitaţia 22.02.2019; b) adresa 
de unde se ridica documentatiile 
privind licitatia :Primăria comunei 
Clinceni,   comuna Clinceni, strada 
Principală, nr. 107 A, judeţul Ilfov- 
compartimentul contabilitate; c) adresa 
unde se depun ofertele Primăria 
comunei Clinceni; d) termenul limită 
de depunere a ofertelor  06.03.2019  ora 
10.00; e) data deschiderii ofertelor 
06.03.2019  ora 11,00- la sediul Prima-
riei comunei Clinceni. Solutionarea  
litigiilor aparute în legatura cu atribu-
irea, încheierea, excutarea, modificarea 
şi încetarea contractului de închiriere, 
precum şi a celor privind acordarea de 
despăgubiri  se realizează potrivit 
prevederilor  legii  contenciosului admi-
nistrativ nr. 544/2004, cu modificarile 
ulterioare.

PIERDERI
l Pierdut atestat CPC cu numarul 
0105738001 pe numele Ene Mircea. Il 
declar nul.

l Pierdere exemplar original (albastru) 
cu seria AA bar nr. 0044437 apartinand 
SC Activ Asigurari -Broker De Asigu-

rare Reasigurare SRL reprezentata prin 
Hagiu Ionela Mirela (angajat).

l SC Self International Trading Invest 
SRL declară pierdut  atestat de inregis-
trare nr. RO9781303DT01/19.01.2017, 
pentru comercializare End-detail de 
produse energetice, eliberat de Biroul 
Vamal de Interior Arges.

l SC Transexpress SRL Cosbuc, jud. 
Bistrita-Nasaud, declar pierdut Certi-
ficat Constatator de la punctul de lucru 
din Bistrita, Calea Moldovei, nr. 17, 
stand 254, Complex Cibela. Il declar 
nul!

l Pierdut acte firmă Ghiță Gh.Vasilica 
Întreprinderea individuală din mun.
Oltenița, județul Călăraşi, sediul social: 
str. Dr. Lucian Popescu, nr. 11A, punct 
de lucru: B-dul 1 Decembrie, nr.29: 
1.Certificat Înreg.Reg.F51/438/2013, 
Seria B2811014; 2.Certificat Consta-
tator: 1) Nr. 10057/30.07.2013; 2) Nr. 
10404/06.08.2013.

l Pierdut certificat EUR 1 nr. M 
0286259  al SC Redis Market SRL cu 
sediul în comuna Găneasa sat Şindri-
liţa, jud. Ilfov.

l Pierdut proces –verbal cu anexele lui 
de la contractul de vânzare –cumpărare 
cu nr. 4733, pe numele Cacaliceanu 
Marin şi Cacaliceanu Zoica.

l Pierdut certificatul constatator nr. 
375763 din 24.08.2007 şi certificat de 
înregistrare seria B nr. 1104483 din 
27.08.2007 cu J40/16108/27.08.2007 
CUI 22318863 al  f irmei  Cliza 
Productions SRL cu sediul social 
Bucureşti sector 2, Şos. Iancului nr. 
17, bl. 106C, sc. A, ap. 30, et. 7. Le 
declar nule.

l Declar pierdut acte PFA pe numele 
Sescu Gheorghe PFA, caietul de 
evidenţă a acursanţilor, registrul jurnal 
de încasări şi plăţi, chitanţier 1, 2, 3. Le 
declar nule.

l SC Spiroca SA cu sediul în Iaşi, 
Şos. Chişinăului nr. 1,  CUI RO 
197490 pierdut Certificat de Ates-
tare a Dreptului de Proprietate 
Asupra Terenurilor, seria M10, nr. 
0213 e l iberat  la  10 .12.1993 de 
Ministerul Lucrărilor Publice şi 
A m e n a j ă r i i  Te r i t o r i u l u i .  S e 
declară nul.


