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OFERTE SERVICIU
l Olimp Impex SRL, angajează, pentru 
punctul de lucru din Oradea, muncitori: 
lăcătuși construcții metalice și navale, 
sudori, vopsitori industriali, stivuitoriști. 
Oferim salariu atractiv. Detalii: 
0722.365.101.

l Societatea Curent Metal SRL, cu 
sediul în sat Bungetu, strada DCL50, 
nr.157F, comuna Văcărești, jud. Dâmbo-
vița, România, J15/1375/2017, CUI: 
37267059, angajează muncitor necali-
ficat în metalurgie cod COR 932911. 
Persoanele interesate pot depune 
CV-urile până la data de 15.01.2020 la 
sediul societății noastre sau ne puteți 
contacta la nr.de telefon: 0720.100.389, 
mail: info@curentmetal.ro. Concursul 
va avea loc pe data 16.01.2020.

l Serviciul Public Baia Populară Sibiu, 
cu sediul în Sibiu, str.Andrei Șaguna, 
nr.2, județul Sibiu, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant de inspector de specialitate, gr.I, 
conform HG (A) 286/2011. Concursul se 
va desfășura la Serviciul Public Baia 
Populară Sibiu, Piața Mică, nr.25, 
cam.107 și constă în: -Probă elimina-
torie cunoștințe calculator -în data de 
06.02.2020, ora 10.00; -Probă scrisă -în 
data de 06.02.2020, ora 12.00; -Interviul 
-în data de 12.02.2020, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -condițiile generale prevăzute 
de legislația în vigoare pentru ocuparea 
unui post vacant; -studii superioare, 
absolvite cu diplomă de licență; 
-vechime în specialitate de minim 3 ani; 
-vechime în muncă de minim 4 ani; 
-curs de resurse umane; -cunoștinţe de 
calculator. Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs pâna la 
data de 29.01.2020, ora 15.00, la Servi-
ciul Public Baia Populară Sibiu, Piața 
Mică, nr.25, Sibiu. Relaţii suplimentare 
la Serviciul Public Baia Populară Sibiu, 
Piața Mică, nr.25, persoană de contact: 
Adelina Dănilă, telefon: 0269.214.445, 
e-mail: baia.populara@sibiu.ro.

l Grădinița cu Program Prelungit Nr.2 
din Orașul Pucioasa, str.Florin Popescu, 
nr.25, județul Dâmbovița, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractual vacante aprobate 
prin HG nr. 286/2011, modificată și 
completată de HG nr.1027/2014: •îngri-
jitoare grădiniță -2 posturi, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată 
-studii medii/generale, absolvent curs 
igienă, vechime în specialitatea postului 
minim 7 ani; •muncitor bucătărie -1 
post, normă întreagă, perioadă nedeter-
minată -studii medii/generale, absolvent 
curs igienă, vechime în specialitate 
minim 7 ani. Concursul pentru cele trei 
posturi contractuale vacante se va orga-
niza la Grădinița cu Program Prelungit 
Nr.2 din Orașul Pucioasa, str.Florin 

Popescu, nr.25, județul Dâmbovița, 
astfel: -interviul în data de 06 februarie 
2020, ora 14.00; -proba practică: 06 
februarie 2020, ora 16.00. Dosarele de 
înscriere se depun până la data de 29 
ianuarie 2020, ora 16.00, la Secretariatul 
Grădiniței cu Program Prelungit Nr.2 
din Orașul Pucioasa, str.Florin Popescu, 
nr.25, județul Dâmbovița. Documentele, 
condiţiile generale și specifice de partici-
pare la concurs, calendarul detaliat de 
desfășurare a concursului, bibliografia 
sunt afișate la sediul grădiniței și pe site-
ul: www.sgmvp.ro, contact telefon/fax 
0245.760.603, e-mail: zambetdesoa-
repuc@yahoo.com

l Spitalul Municipal Motru, cu sediul 
în municipiu Motru, str.Carol Davilla, 
nr.4, județul Gorj, organizează conform 
HG nr.286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractual temporar vacante de: 
•îngrijitor curățenie -1 post -secția 
chirurgie generală. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
06.02.2020, ora 9.00; -Proba practică în 
data de 11.02.2020, ora 9.00; -Interviul 
în data de 14.02.2020, ora 9.00. Condiţii 
specifice de participare: 1.diplomă de 
bacalaureat; 2.fără vechime. 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 Spita-
lului Municipal Motru, din str.Carol 
Davilla, nr.4, județul Gorj. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalul Municipal 
Motru, persoană de contact: jurist 
Cruceru Sidonia, telefon: 0253.410.003, 
fax: 0253.410.078, e-mail: spitalmotru@
yahoo.com

l Spitalul Municipal Motru, cu sediul 
în municipiu Motru, str.Carol Davilla, 
nr.4, județul Gorj, organizează conform 
HG nr.286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante de: •infirmieră -1 
post -garderobă; •îngrijitor curățenie -1 
post -ambulatoriu integrat. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 06.02.2020, ora 9.00; -Proba 
practică în data de 11.02.2020, ora 9.00; 
-Interviul în data de 14.02.2020, ora 
9.00. Condiţii specifice de participare: a)
pentru postul de îngrijitor curățenie: 
1.diplomă de bacalaureat; 2.fără 
vechime; b)pentru postul de infirmieră: 
1.diplomă de bacalaureat; 2.curs de 
infirmiere; 3.fără vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Spita-
lului Municipal Motru, din str.Carol 
Davilla, nr.4, județul Gorj. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalul Municipal 
Motru, persoană de contact: jurist 
Cruceru Sidonia, telefon: 0253.410.003, 
fax: 0253.410.078, e-mail: spitalmotru@
yahoo.com

l Liceul Tehnologic de Transporturi 
Auto, cu sediul în Craiova, str.Nicolae 
Romanescu, nr.99, Jud.Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea unor 
posturi contractual vacant de: 
Muncitor- 1/1 normă, studii medii, 
treapta profesională I; Paznic/portar- 
1/1 normă, studii medii, treapta profesi-
onală I. Concursul se va desfășura 
astfel:  proba scrisă în data de 
06.02.2020, ora 10.00; proba interviu în 
data de 07.02.2020, ora 10.00. Condiţii 
de participarea pentru posturile de 
muncitor și paznic/portar: studii medii 
(școala gimnazială, liceu); apt medical; 
experiență în domeniu; să nu aibă ante-
cedente penale. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
apariția anunțului în Monitorul Oficial, 
la Liceul Tehnologic de Transporturi 
Auto Craiova. Relaţii suplimentare la 
sediul: Liceul Tehnologic de Transpor-
turi Auto Craiova, persoană de contact: 
Naidin Anca, telefon: 0251.427.636.

l Liceul Tehnologic de Transporturi 
Auto, cu sediul în Craiova, str.Nicolae 
Romanescu, nr.99, Jud.Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post contractual temporar vacant de 
bibliotecar (până la revenirea titularului 
la post- 01.12.2020)- 1/1 normă, studii 
superioare și curs de biblioteconomie. 
Concursul se va desfășura astfel: proba 
scrisă în data de 30.01.2020, ora 09.00; 
proba interviu în data de 30.01.2020, ora 
14.00. Condiţii de participarea pentru 
postul temporar vacant de bibliotecar: 
studii superioare (biblioteconomie sau 
curs de inițiere in biblioteconomie); să 
nu aibă antecedente penale; abilități de 
utilizare a calculatorului. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 

concurs în termen de 5 zile lucrătoare de 
la apariția anunțului în Monitorul 
Oficial, la Liceul Tehnologic de Trans-
porturi Auto Craiova. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Liceul Tehnologic de 
Transporturi Auto Craiova, persoană de 
contact:  Naidin Anca, telefon: 
0251.427.636.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Sector 4, 
organizează concurs, cu respectarea 
prevederilor HG nr.286/2011, pentru 
ocuparea unei funcţiii contractuale de 
conducere vacante. Denumirea 
postului: Director general adjunct admi-
nistrativ. Nivel studii necesar: studii 
superioare. Vechimea în specialitatea 
studiilor necesară: 7 ani în specialitatea 
studiilor solicitate. Concursul se organi-
zează la sediul DGASPC Sector 4 din 
Str.Soldat Ion Enache, nr.1A, Sector 4 și 
va consta în susținerea unei probe scrise, 
în data de 06.02.2020, ora 10.00 și proba 
interviu în data de 12.02.2020, ora 
10.00. Dosarele de concurs se depun la 
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Sector 4 
până la data de 29.01.2020, inclusiv și 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011, pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice. 
Condiţiile de participare la concurs și 
bibliografia de concurs sunt afișate la 
sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 4, 

din Str.Soldat Ion Enache, nr.1A și pe 
pagina de internet a instituției www.
dgaspc4.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul DGASPC Sector 4 din 
str.Soldat Ion Enache, nr. 1A, sau la 
telefon 0372.715.100- interior 139, 
0372 .715 .101-  inter ior  139  ș i 
0743.043.796- persoana de contact 
Dascălu Roxana- Serviciul Resurse 
Umane-Salarizare, e-mail: resurse@
dgaspc4.ro

l Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri 
Funciare, Filiala Teritorială de Îmbună-
tăţiri Funciare Tulcea, scoate la concurs, 
pe perioadă nedeterminată: 3 posturi 
muncitor calificat I: -absolvent de școală 
generală (8 ani/10 ani) și curs de califi-
care de profil: electromecanic/mecanic/
electrician, -vechime necesară pentru 
ocuparea postului >2 ani; 4 posturi 
muncitor calificat IV: -absolvent de 
școală generală (8 ani/10 ani) și curs de 
calificare de profil: electromecanic/
mecanic/electrician, -vechime necesară 
pentru ocuparea postului 0-6 luni; -1 
post consilier IA în cadrul Serviciului 
Plan Exploatare Patrimoniu: -absolvent 
de studii superioare de lungă durată, 
studii tehnice de profil, -vechime de 
specialitate în muncă necesară pentru 
ocuparea postului >2 ani, -cunoștințe de 
operare calculator, -permis de condu-
cere auto categoria B. Proba scrisă/
practică în data de 06.02.2020, ora 
10.00, și proba interviu în data de 
12.02.2020, ora 10.00. Toate probele se 
vor susţine la sediul Filialei Teritoriale 
de Îmbunătățiri Funciare Tulcea, str.
Viticulturii, nr.10. Dosarele de concurs 
se vor depune până pe data de 
29.01.2020, ora 16.00, la sediul Filialei 
Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare 
Tulcea, Compartimentul Resurse 
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Umane. Mai multe detalii privind 
condiţiile generale şi specifice găsiţi 
afişate la sediul FTIF Tulcea, nr.telefon: 
0240.532.001, interior: 1511 şi pe site-ul 
instituţiei.

l Consiliul de administrație al SC 
Spitalul Orăşenesc SRL Videle organi-
zează concurs pentru ocuparea funcției 
contractual vacante de manager 
persoană fizică, durată determinată 3 
ani, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 95/2006, privind reforma în dome-
niul sănătății, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, Ordinul nr. 1520/2016, 
privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a concursului 
pentru ocuparea funcției de manager 
persoană fizică din spitalele publice şi 
potrivit prevederilor Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a concursului 
pentru ocuparea funcției de manager 
persoană fizică la SC Spitalul Orăşenesc 
SRL Videle, aprobat prin Dispoziția 
Primarului Oraşului Videle nr. 3 din 
data de 09.01.2020. Concursul va avea 
loc la sediul SC Spitalul Orăşenesc SRL 
Videle, str. Șoseaua Piteşti, nr.54, Videle, 
jud.Teleorman, în perioada 12-21 
februarie 2020, desfăşurându-se în două 
etape: -Etapa de verificare a îndeplinirii 
de către candidați a condițiilor stabilite 
în publicația de concurs, care va avea 
loc până la data de 18.02.2020, ora 
13.00, etapă eliminatorie; -Etapa de 
susținere publică şi de evaluare a proiec-
tului de management, care se va desfă-
şura la sediul spitalului pe baza 
temelor-cadru în data de 24.02.2020, 
începând cu ora 10.00. Calendarul de 
desfăşurare a concursului׃ -Data-limită 
până la care se pot depune dosarele de 
concurs: 14.02.2020, ora 13.00; -Verifi-
carea dosarelor: până la data de 
18.02.2020; -Afişarea rezultatelor verifi-
cării dosarelor: 18.02.2020; -Depunerea 
contestațiilor privind rezultatul verifi-
cării dosarelor: până la data de 
19.02.2020, ora 13.00; -Afişarea rezulta-
telor contestațiilor privind verificarea 
dosarelor: până la data de 19.02.2020, 
ora 13.00; -Afişarea pe site-ul spitalului 
a proiectelor de management depuse de 
candidații declarați admişi în urma 
finalizării probei de verificare a dosa-
relor de înscriere: 21.02.2020, ora 14.00; 
-Susținerea publică a proiectului de 
management: 24.02.2020, începând cu 
ora 10.00; -Afişarea rezultatului probei 
de susținere a proiectului de manage-
ment: 24.02.2020, ora 14.00; -Depunerea 
contestațiilor privind rezultatul probei 
de susținere a proiectului de manage-
ment: până la data de 25.02.2020, ora 
14.00; -Afişarea rezultatului soluționării 
contestațiilor privind proba de susținere 
a proiectului de management: până la 
data de 26.02.2020, ora 14.00; -Afişarea 
rezultatelor finale ale concursului: 
26.02.2020, ora 16.00. Persoanele fizice 
care se înscriu la concurs trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții: a)cunosc limba română, scris şi 

vorbit; b) sunt absolvenți ai unei insti-
tuții de învățământ superior medical, 
economico-financiar sau juridic; c) sunt 
absolvenți ai unor cursuri de perfecțio-
nare în management sau management 
sanitar, agreate de Ministerul Sănătății 
şi stabilite prin ordin al ministrului 
Sănătății, ori sunt absolvenți ai unui 
masterat; d) au cel puțin 2 ani vechime 
în posturi prevăzute cu studii universi-
tare de lungă durată, conform legii; e) 
nu au fost condamnate pentru săvâr-
şirea unei infracțiuni comise cu intenție, 
cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea; f)sunt apte din punct de 
vedere medical (fizic şi neuropsihic); g) 
nu au împlinit vârsta-standard de pensi-
onare, conform legii. Dosarul de 
înscriere trebuie să conțină în principal 
următoarele documente: a)Cererea de 
înscriere la concurs în care candidatul 
menționează funcția pentru care doreşte 
să candideze; b)Copia certificată pentru 
conformitate a actului de identitate, 
aflat în termen de valabilitate; c)Copia 
certificată pentru conformitate a 
diplomei de licență sau echivalente; d)
Copia certificată pentru conformitate a 
documentelor care atestă absolvirea 
cursurilor de perfecționare în manage-
ment sau management sanitar prevă-
zute la art.1 alin.(1) lit.c) ori a diplomei 
de masterat sau doctorat în manage-
ment sanitar, economic sau adminis-
trativ, organizat într-o instituție de 
învățământ superior acreditată, potrivit 
legii; e) Curriculum vitae; f) Adeverință 
care atestă vechimea în posturi cu studii 
universitare de lungă durată sau copie 
certificată pentru conformitatea carne-
tului de muncă; g)Cazierul judiciar sau 
declarația candidatului prin care acesta 
îşi exprimă consimțământul pentru 
obținerea extrasului de pe cazierul judi-
ciar de către comisia de concurs 
conform Legii nr. 290/2004, privind 
cazierul judiciar, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare; h) 
Adeverință din care rezultă că este apt 
medical, fizic şi neuropsihic; i)Decla-
rația pe propria răspundere privind 
necolaborarea cu Securitatea înainte de 
anul 1989; j) Copie certificată pentru 
conformitatea actelor (certificate de 
căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a 
schimbat numele, după caz; k)Proiectul 
de management realizat de candidat; I)
Declarație pe propria răspundere a 
candidatului că proiectul de manage-
ment este conceput şi realizat integral 
de către candidat; m) declarație pe 
propria răspundere că în ultimii 3 ani 
nu a fost constatată de către instituția 
competentă existentă conflictului de 
interese ori starea de incompatibilitate 
cu privire la candidat; n) declarație pe 
propria răspundere privind conformi-
tatea cu originalul a copiilor de pe 
documentele depuse la dosarul de 
înscriere. Tema proiectului de manage-
ment este la alegerea candidatului din 
următoarea listă de 5 teme, care va fi 
adaptată la problemele SC Spitalul 

Orăşenesc SRL Videle1 ׃. Planificarea şi 
organizarea serviciilor de sănătate la 
nivelul spitalului; 2.Siguranța şi satis-
facția pacientului; 3.Managementul 
calității serviciilor medicale; 4.Manage-
mentul resurselor umane; 5. Perfor-
manța clinică şi financiară a activității 
spitalului. Proiectul se realizează indivi-
dual de către fiecare candidat şi se 
dezvoltă într-un volum de 15-20 de 
pagini, tehnordactate pe calculator, cu 
caractere Times New Roman, mărimea 
12, spațiere la un rând. În data de 27 
ianuarie 2020, între orele 08.00-12.00, 
candidații vor putea efectua o vizită în 
cadrul SC Spitalul Orăşenesc SRL 
Videle, sub îndrumarea Directorului 
medical al spitalului. Adresa de e-mail 
la care orice persoană poate să îşi mani-
feste intenția de a participa la susținerea 
publică a proiectului de management şi 
poate adresa întrebări candidaților în 
legătură cu proiectul de management 
este: secretariat@spitalvidele.ro. Pe 
pagina web a SC Spitalul Orăşenesc 
SRL Videle: www.spitalvidele.ro, se află 
afişate: -Anunțul de participare; -Teme-
cadru proiect; -Bibliografia de concurs; 
-Regulamentul de organizare şi desfăşu-
rare a concursului pentru ocuparea 
funcției de manager persoană fizică la 
SC Spitalul Orăşenesc SRL Videle. 
Bibliografia pentru concursul de 
ocupare a funcției de manager persoană 
fizică la SC Spitalul Orăşenesc SRL 
Videle: -Legea nr.95 din 14 aprilie 2006, 
privind reforma în domeniul sănătății, 
republicată cu modificările şi completă-
rile ulterioare; -Ordonanța nr.119/1999, 
privind controlul intern/managerial şi 
controlul financiar preventiv, cu 
completările şi modificările ulterioare; 
-Ordinul MS nr.1043/2010, privind 
aprobarea Normelor Metodologice 
pentru elaborarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al spitalului public; -HGR 
nr. 638/2019, privind stabilirea  şi sancți-
onarea contravențiilor la normele din 
domeniul sănătății publice, cu modifică-
rile şi completările ulterioare; -Ordinul 
MS nr.914/2006, pentru aprobarea 
normelor privind condițiile pe care 
trebuie să le îndeplinească un spital în 
vederea obținerii autorizației sanitare de 
funcționare, cu modificările şi comple-
tările ulterioare; -Ordinul MS nr. 
1101/2016, privind aprobarea Normelor 
de supraveghere, prevenire şi limitare a 
infecțiilor asociate asistenței medicale în 
unitățile sanitare; -Ordinul MS nr. 
921/2006, pentru stabilirea atribuțiilor 
comitetului director din cadrul spita-
lului public; -Legea nr. 46/2003 -legea 
drepturilor pacientului, cu modificările 
şi completările ulterioare; -HGR 
nr.140/2018, pentru aprobarea pache-
tului de servicii şi a Contractului-cadru 
care reglementează condițiile acordării 
asistenței medicale, a medicamentelor şi 
a dispozitivelor medicale în cadrul siste-
mului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anii 2018-2019, modificată şi 
completată cu HGR nr.962/2019. Relații 

suplimentare se pot obține la sediul SC 
Spitalul Orăşenesc SRL Videle, str.
Șoseaua Piteşti, nr.54, oraş Videle, județ 
Teleorman, biroul Resurse Umane, 
telefon: 0247.453.870, e-mail: resurse.
umane@spitalvidele.ro, între orele 
08.00-15.00.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren, Craiova, Catargiu, 
4.000mp, intravilan, parcelabil, 
c o n s t r u i b i l ,  5 5 E u r o / m p . 
Tel.0743.386.287.

CITAŢII
l Grumezescu Violeta cheamă în jude-
cată pe Grumezescu Adrian Robert în 
dosarul 4978/196/2019 al Judecătoriei 
Brăila, având ca obiect, desfacerea căsă-
toriei, cu termen de judecată pe data de 
05.02.2020.

l Lincan Nicu cu ultimul domiciliu în 
sat Valea Cânepii, com. Unirea, judeţul 
Brăila, este citat în 04.03.20.20, ora 9.00, 
la Judecătoria Brăila, în calitate de 
intimat în Dosar nr. 17701/196/2019, 
având ca obiect înlocuire amendă cu 
muncă în folosul comunităţii, reclamant 
Primăria Unirea, jud. Brăila.

l Se citează pârâtul Popescu Marian, 
pentru termenul din 12.02.2020, la 
Judecătoria Topoloveni (Argeş), în 
dosarul nr. 2518/828/2019, având ca 
obiect „partaj succesoral” pentru un 
teren aflat în comuna Leordeni, Argeş, 
în proces cu reclamanții Tomescu Cris-
tian şi Tomescu Mihaela.

l Vaduva lui Iorga Melinton, nascuta 
Trif Maria, Iorga Ioan, Surd Petru, Surd 
Ana, Surd Victoria, Iorga Mariuca, 
nascuta Marcu, sunt citati in 23.01.2019, 
la Judecatoria Turda in dosar civil, nr. 
1135/328/2018 pentru uzucapiune, 
succesiune şi partaj.

l Se citează numitul Sonohat Mihăi-
ţă-Lucian, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Reşiţa, Str.Cibinului, Nr.5, 
Sc. 1, Et.3, Ap.7, Jud.Caraş-Severin, în 
ca l i ta te  de  pârât ,  în  dosarul 
nr.2660/290/2019, având ca obiect exer-
citarea autorităţii părinteşti, în proces 
cu Sporea Andreea-Raluca, în calitate 
de reclamantă, pentru data de 5 
februarie 2020, ora 09.00, la Judecătoria 
Reşiţa, complet C5C, cu menţiunea de a 
se prezenta personal în instanţă, în 
vederea administrării probei cu intero-
gatoriul, sub sancţiunea prevăzută de 
art. 358 NCPC.

l Societatea Profesională Notarială 
“Lexus”, cu sediul din Municipiul 
Bucureşti, Bd.Basarabia, nr.80, etaj 2, 
sector 2, citează pentru ziua de 18 
martie 2020, ora 14.00, pe toţi moşteni-
torii legali sau testamentari ai defunc-
ț i l o r  N a i d i n  M a r i a ,  C N P 

2541023400154, decedată la data de 
21.09.2007, cu ultimul domiciliu în 
Municipiul Bucureşti, Șos.Olteniței, 
nr.67A, sector 4 şi Naidin Cristi-
an-Mihai, CNP1741228441511, decedat 
la data de 10.10.2017, cu ultimul domi-
ciliu în Municipiul Bucureşti, Șos.Olte-
niței, nr.67A, sector 4, pentru dezbaterea 
succesiunii acestora.

l Se citează pentru data de 23.01.2020, 
sala 2P, ora 09.00, pârâta-intimată Păiuşi 
Raluca-Ionela, la Tribunalul Arad, în 
dosar nr.2432/246/2018, având ca obiect 
exercitarea autorității părinteşti, în 
contradictoriu cu reclamantul-apelant 
GAL EDUARD-VILHELM. În caz de 
neprezentare, cauza se va judeca în lipsă.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii simplificate de insol-
venta in dosarul nr. 5801/105/2019 
Tribunal Prahova, conform Incheierii de 
sedinta din 20.12.2019 privind pe SC 
Rev Production &Entertainment SRL, 
cu termenele: depunere declarații 
creanță 03.02.2020, întocmirea tabelului 
preliminar al creanțelor 24.02.2020, 
întocmirea tabelului  def ini t iv 
19.03.2020, prima Adunare a Credito-
rilor avand loc in data 28.02.2020, orele 
12:00 la sediul administratorului judi-
ciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentată prin asociat coor-
donator Liscan Aurel, în calitate de 
lichidator judiciar al Optialia Shops SRL 
desemnat prin Sentinta civila nr.1 din 
data de 07.01.2020, pronunţată de Tribu-
nalul Bucureşti -  Secţia a VII -a Civilă,  
în dosar nr. 29377/3/2019, notificã 
deschiderea falimentului prin procedură 
simplificată prevazută de Legea nr. 
85/2014  împotriva Optialia Shops SRL, 
cu sediul social în Bucureşti Sectorul 3, 
Calea Călăraşilor, Nr. 62, Ap. camera 
P04, Cod unic de înregistrare: 21147536, 
nr. de ordine în registrul comerţului 
J40/3516/2007.  Persoanele fizice şi juri-
dice care înregistrează un drept de 
creanţă împotriva Optialia Shops SRL 
vor formula declaraţie de creanţă care 
va fi inregistrată la grefa Tribunalul 
Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă, cu 
referire la dosarul nr. 29377/3/2019, în 
urmatoarele condiţii : a) termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor în tabelul creanţelor  
18.02.2020; c) termenul limita pentru 
verificarea creanţelor, intocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor 25.01.2020; d) 
termenul limita pentru definitivarea 
tabelului creanţelor la 10.03.2020; e) 
data primei şedinţe a adunarii generale a 
creditorilor 27.02.2020, ora 14.00; f) 
adunarea generală a asociaţilor Optialia 
Shops SRL la data de 23.01.2020, ora 
14.00 la sediul lichidatorului judiciar.
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l SC Rewe România SRL, cu sediul în 
comuna Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, 
nr.7, județul Ilfov, anunță public solici-
tarea de obținere (reînnoire) a autoriza-
ției de mediu pentru obiectivul „Penny 
Market”, amplasat în municipiul 
Constanța, Str. Aurel Vlaicu nr. 282, 
județul Constanța. Eventualele propu-
neri și sugestii din partea publicului 
privind activitatea menționată vor fi 
transmise în scris și sub semnătură la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Constanța, Str. Unirii nr. 23, 
județul Constanța, în zilele de luni - joi, 
între orele 8.00 - 16.30 și vineri între 
orele 8.00 - 14.00, în termen de cel mult 
10 zile de la data publicării prezentului 
anunț.

l SC Rewe România SRL, cu sediul în 
comuna Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, 
nr. 7, județul Ilfov, anunță public solici-
tarea de obținere (reînnoire) a autoriza-
ției de mediu pentru obiectivul „Penny 
Market”, amplasat în municipiul 
Medgidia, Str. Independenței FN, 
județul Constanța. Eventualele propu-
neri și sugestii din partea publicului 
privind activitatea menționată vor fi 
transmise în scris și sub semnătură la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Constanța, Str. Unirii nr. 23, 
județul Constanța, în zilele de luni - joi, 
între orele 8.00 - 16.30 și vineri între 
orele 8.00 - 14.00, în termen de cel mult 
10 zile de la data publicării prezentului 
anunț.

l MP Riverside Group SRL, cu sediul 
în Timișoara, strada Efta Botoca, nr.1, 
jud.Timiș, anunţă elaborarea primei 
versiuni a PUZ- „Dezvoltare Zona 
Mixed-Use- Activități Economice, 
Servicii, Birouri, Cazare, Locuințe de 
Serviciu, Producție Nepoluantă, Agre-
ment și Construire Hotel”, propus în 
Localitatea  Ghiroda, CF 405975, 
410342, 410343, 400219, CF. nr.405975, 
410342, 410343, 400219, jud.Timiș și 
declanșarea etapei de încadrare pentru 
obţinerea avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a Planului Urba-
nistic Zonal se poate realiza la sediul 
proiectantului, Timișoara, str.Intrarea 
Vișinului, nr.8, ap. 22. Comentariile și 
sugestiile se vor transmite în scris la 
sediul APM Timiș, b-dul.Liviu 
Rebreanu, nr. 18-18A, în termen de 15 
zile calendaristice de la data prezentului 
anunţ.

l MP Wake Up Cafe SRL, cu sediul în 
Timișoara, strada Efta Botoca, nr.1, jud.
Timiș, anunţă elaborarea primei 
versiuni a PUZ- „Construire Apart-
Hotel”, propus în Localitatea  Ghiroda, 
CF 410343, CF. nr. 410343, jud.Timiș și 
declanșarea etapei de încadrare pentru 
obţinerea avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a Planului Urba-
nistic Zonal se poate realiza la sediul 
proiectantului, Timișoara, str. Intrarea 
Vișinului, nr.8, ap.22. Comentariile și 

sugestiile se vor transmite în scris la 
sediul APM Timiș, b-dul. Liviu 
Rebreanu, nr.18-18A, în termen de 15 
zile calendaristice de la data prezentului 
anunţ.

l Cabinet individual de insolvenţă 
Maria Cristina Leţu, lichidator judiciar 
al S.C. M&G Internațional S.R.L., 
persoană juridică română cu sediul în 
România, jud. Argeș, Pitești, str.Gârlei 
nr.24A, CUI 14501320, număr de înre-
gistrare în ONRC J3/185/2002, conform 
Încheierii din 19.03.2020, pronunţată de 
Tribunalul Specializat Argeș în Dosarul 
nr. 401/312592019, notifică dechiderea 
procedurii simplificate de insolvenţă  cu 
următoarele termene: înregistrare cereri 
creanţe: 3.02.2020; întocmire tabel preli-
minar: 14.02.2020; întocmire tabel defi-
nitiv: 11.03.2020; depunere contestaţii la 
declaraţia de creanţă: 7 zile de la publi-
carea tabelului preliminar în B.P.I.; 
soluţionarea contestaţiilor: 11.03.2020.

LICITAŢII
l Consiliul Local al Comunei Podoleni, 
judeţul Neamţ, cu sediul în str.Speranţei, 
nr.3, organizează licitaţie publică, în 
vederea închirierii terenului în suprafață 
de 1.186mp, situat în intravilanul satului 
Podoleni. Depunerea ofertelor se face 
până la data de 6 februarie, ora 16.00. 
Ședinţa de licitaţie va avea loc în data de 
07.02.2020, ora 11.00, la sediul Consi-
liului Local Podoleni. Relaţii suplimen-
tare la tel. 0233.299.380.

l Foradex Drilling  SA cu sediul in 
Bucuresti, str.Milcov, nr. 5, cladirea C9, 
sector 1, CIF 29917118, J40/2969/2012, 
prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL, 
scoate la vânzare in bloc prin licitaţie 
publică bunuri mobile aflate in Tunisia: 
- echipamente tehnologice  pentru foraj 
si mijloace de transport, pornind de la 
valoarea de piata de 20.266,43 lei fara 
TVA, respectiv 24.117,05 lei cu TVA; - 
deseuri fier vechi, pornind de la valoarea 
de piata de 26,66 lei fara TVA, respectiv 
31,73 lei cu TVA. Persoanele interesate 
vor achita taxa de participare de 2.000 
lei fara TVA (2.380 lei cu TVA) care 
include caietul de prezentare și vor 
depune documentele necesare partici-
parii la licitatie impreuna cu taxa de 
garanţie de 10% din pretul de pornire cu 
cel puţin 1 zi lucratoare înainte de data 
stabilită pentru licitaţie, orele 12,00. 
Pasul minim de licitatie este de 10% din 
valoarea de pornire a licitatiei. Licitaţia 
va avea loc în data de 22.01.2020, ora 
13/00 la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800, 0728.980.322. In cazul neadjude-
cării, licitatiile vor fi reluate la 
29.01.2020, 05.02.2020, 12.02.2020 
respectiv 19.02.2020 la aceeași oră, în 
același loc.
l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, 
CUI 2541681, telefon 0350425926, fax 

0350425926 concesionează  teren în 
suprafață de 6217 mp, situat în comuna 
Câineni, localitatea Râu Vadului Județul 
Vâlcea,  aparţinând domeniului  
privat,concesionarea se face conform 
OUG. 57/2019, și conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 90 din data de 
21.11.2019. Informaţiile privind docu-
mentaţia de atribuire: se găsesc în caietul 
de sarcini. Documentatia de atribuire se 
poate ridica de la sediul Primăriei 
comunei Câineni iar  persoanele intere-
sate pot achita la caseria unității contra-
valoarea documentației de atribuire de 
100 de lei în contul concedentului: 
RO10TREZ 67621070250XXXXX lei, 
cont deschis la Trezoreria Gura Lotrului 
sau se poate achita cu numerar la caseria 
Primăriei comunei Câineni. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
31.01.2020 ora 12,00. Data limită de 
depunere a ofertelor: 04.02.2020 ora 
09,00; Ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor se va desfășura în 04.02.2020, 
ora 11,20, în sala de ședințe a Primăria 
comunei Câineni. Acţiunea în justiţie se 
introduce pentru soluționarea litigilor 
apărute la Secţia de contencios adminis-
trativ a Tribunalului Vâlcea în baza 
prevederilor Legii nr.554/2004 legea 
contenciosului administrativ, cu modifi-
cările și completările ulterioare.    

S.C. Lux Agra SRL, prin lichidator judi-
ciar Evoplan Insolv IPURL (fosta C.I.I. 
Pohrib Ionela), anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii debitoare, 
după cum urmează: activul nr.1: imobi-
lului teren în suprafaţă totală de 50.510 
mp, compus din urmatoarele parcele: 1. 
Parcela de teren arabil - situată în intra-
vilanul satului Zăicești, com Bălușeni, 
jud. Botoșani în p.c. 1/35,2,4/1 și 5/1, 
suprafaţă totală de 8.284,00 mp, înscris 
în CF 295/N a com. Bălușeni, nr. topo 
432. 2. Parcela de teren arabil - situată în 
extravilanul com Bălușeni, jud. Botoșani 
în sola 1, p.c. 1/35, suprafaţă totală de 
17.616,00 mp, înscris în CF 294/N a com. 
Bălușeni, nr. topo 431. 3. Parcela de teren 
arabil - situată în intravilanul și extravi-
lanul satului Zăicești, com Bălușeni, jud. 
Botoșani în p.c. 1/37,1/38 și 1/44, supra-
faţă totală de 24.610,00 mp (din care 
5.919 mp teren intravilan în p.c. 
1/37,1/38,1/44 și 18,691 mp teren extra-
vilan în p.c. 1/37,1/38,1/44), înscris în CF 
507/N a com. Bălușeni, nr. topo 246/2-
555-492. cu preţul de pornire  de  
247.477,30 lei (fara TVA). Persoanele 
care pretind vreun drept asupra bunu-
rilor ce urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să 
facă dovada acestui fapt până înainte cu 
minim 5 (cinci) zile raportat la data 
stabilită pentru vânzare sub sancţiunea 
decăderii, la sediul lichidatorului judiciar 
din Iași, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. 
Licitaţia va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iași, Str. Vasile Lupu 
nr. 43, jud. Iași, în data de 16.01.2020 ora 
16:00, și se va desfășura în conformitate 
cu prevederile legii nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenţei și ale regulamen-
tului de vânzare aprobat de adunarea 
creditorilor din data de 28.09.2012. 
Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana 
la termenul de vanzare, o garantie de 
participare la licitatie in procent de 10% 
din pretul de incepere a licitatiei. 
Garantia se va depune in numerar, prin  
plata in contul indicat de lichidator. 
Pentru participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din mun. 
Iași, STR.  Vasile Lupu NR. 43, jud. Iași, 
până la data de 16.01.2020 ora 15:00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine: C.I.I. 
Pohr ib  Ione la  l a  t e l e foane le : 
0232/240.890; 0742/109890, Fax 
0232/240890.

l S.C. Miluxin ENB SRL, prin lichi-
dator judiciar Evoplan Insolv IPURL 
(fosta C.I.I. Pohrib Ionela), anunţă 
scoaterea la vânzare, a activelor socie-
tăţii debitoare, după cum urmează: 
activul nr.1: Spaţiu comercial din Broș-
teni, jud. Suceava. Adresa: Imobil cu nr. 
427 pt teren si nr. 427-C1 pt cladire 
inscris in CF 30479 Brosteni. Format 
din: -teren cu suprafata de 160 mp; 
-constructie P+E+M vânzarea se va 
face prin licitatie publica cu strigare, cu 
preţul de pornire de 80% din prețul 
evaluat ,  de 178.400 lei (fara TVA). 
Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi scoase 
la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada acestui fapt, 
înainte cu minim 5 (cinci) zile raportat 
la data stabilită pentru vânzare sub 
sancţiunea decăderii, la sediul lichida-
torului judiciar din Iași, str. Vasile Lupu 
nr. 43, jud. Iași. Licitaţia va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din Iași, 
Str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași, în data 
de 16.01.2020 ora 16:30, și se va desfă-
șura în conformitate cu prevederile 
legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei și ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credito-
rilor din data de 29.01.2015. Adjude-
carea se va face în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de organi-
zare și desfășurare a licitaţiei, Regula-
ment ce poate fi consultat atat la 
dosarul cauzei cat si la sediul lichidato-
rului. Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de organi-
zare și desfăsurare a licitaţiei. Ofer-
tantii sunt obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie de 
participare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a licitatiei. 
Garantia se va depune in numerar, prin  
plata in contul indicat de lichidator. 
Pentru participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din mun. 
Iași, Str. Vasile Lupu Nr. 43, jud. Iași, 
până la data de 16.01.2020 ora 15:00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine: - 
Evoplan Insolv IPURL (fosta C.I.I. 
Pohrib Ionela) la telefoanele: 

0232/240.890; 0742/109890, Fax 
0232/240890.

l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ 
anunţă organizarea licitației publice 
deschise pentru concesionarea terenului 
în suprafaţă de 26 mp,  situat în  Piatra-
Neamţ, str. Baltagului nr. 6 - zona Piața 
Agroalimentară  Sf. Gheorghe, în 
vederea amplasării unei construcții cu 
destinația  de spațiu comercial - servicii. 
1. Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Primăria municipiului Piatra-
Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8, 
Piatra-Neamț, județul Neamț, telefon: 
0233218991, fax: 0233 215374 , e-mail: 
infopn@primariapn.ro, primariapn@
yahoo.com, C.U.I. 2612790. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
teren în suprafață de 26 mp, aparținând  
domeniului public al municipiului 
Piatra-Neamț, situat în str. Baltagului, 
nr. 6, zona Piața Agroalimetară „Sf. 
Gheorghe”, conform O.U.G. nr. 57/2019 
și Hotărârea Consiliului Local al munici-
piului Piatra-Neamț nr. 211/20.06.2019, 
completată prin HCL nr. 377/28.11.2019. 
3. Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: printr-o cerere scrisă a 
persoanei interesate, adresată Direcției 
Patrimoniu a Primăriei municipiului 
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 
6-8, telefon 0233218991 - interior 207, 
fax 0233215375, sau pe adresa de e-mail 
puiu.fecic@primariapn.ro, transmisă cu 
cel puțin 4 zile înaintea licitației. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/compar-
timentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Biroul Relații 
cu Publicul, Ghișeul Direcției Patri-
moniu, Primăria Municipiului Piatra-
Neamț,  str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar: 100 lei. Plata se 
poate face la casieria Primăriei munici-
piului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel 
Mare, nr. 6-8,  sau în contul Primăriei 
municipiului Piatra-Neamț RO82TREZ 
4915006XXX000150, deschis la Trezo-
reria municipiului Piatra-Neamț. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor:  10.02.2020, ora 16.30. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 12.02.2020, ora 
16.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului Piatra-
Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8, Biroul 
Relații cu Publicul, Ghișeul Direcției 
Patrimoniu. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar original. 5. Data și locul la care 
se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 13.02.2020, ora 
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12.00, în Sala de ședințe a Primăriei 
Municipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel 
Mare nr.6-8. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Neamț, secția de contencios-adminis-
trativ, B-dul Decebal, nr. 5, Piatra-Neamț, 
cod 610012, telefon 0233 212717, fax 
0233232363,e-mail:  tr-neamț@just.ro.

l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ 
anunţă organizarea licitaţiei publice 
deschise pentru: delegarea de gestiune 
prin concesiune a serviciului  public de 
administrare a fondului locativ din dome-
niul public și privat al Municipiului 
Piatra-Neamț. 1. Denumirea și sediul 
autorității administrației publice: 
Primăria Piatra-Neamț, cod fiscal 
2612790, str. Ștefan cel Mare, nr.6-8, 
Piatra-Neamț, telefon 0233/218991; fax 
0233/215374; E-mail: infopn@prima-
riapn.ro, primariapn@yahoo.com. 2. 
Procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de concesiune a serviciului 
public de administrare  fondului locativ 
din domeniul public și privat al Munici-
piului Piatra-Neamț: licitație publică 
deschisă. 3. Obținerea unui exemplar din 
documentația pentru elaborarea ofertei se 
poate face la sediul Primăriei Piatra-
Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8, regis-
tratură - Direcţia Patrimoniu. 4. Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar: costul unui exemplar 
din documentație este de 1000 lei. Plata  
se poate face direct  la casieria  Primăriei 
Piatra-Neamț din str. Ștefan cel Mare 
nr.6-8 sau în contul Primăriei Piatra-
Neamț RO82TREZ 4915006XXX000150 
deschis la Trezoreria municipiului Piatra-
Neamț. 5. Data limită de depunere a 
ofertelor: 04.02.2020, ora 16,30. 6. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor : 
31.01.2020, ora 16:30. 7. Adresa la care 
trebuie transmise ofertele: Primăria 
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8, 
registratură - Direcţia Patrimoniu - în 2 
exemplare (unul original și unul în copie). 
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 
de zile. 9. Data, ora și locul deschiderii 
ofertelor: 05.02.2020, ora 12:00 la sediul 
Primăriei Piatra-Neamț, str. Ștefan cel 
Mare nr.6-8. 10. Instanţa competentă în 
soluţionarea litigiilor apărute: Judecă-
toria municipiului Piatra-Neamț.

l Anunț public privind dezbaterea 
publică a solicitării de emitere a autoriza-
ției integrate de mediu. Avicola Focșani 
SA cu sediul în mun. Focșani, Bd. Bucu-
rești, nr.79, jud. Vrancea anunță publicul 
interesat asupra dezbaterii publice 
privind solicitarea de emitere a autoriza-
ției integrate de mediu, în scopul desfășu-
rării activității „Exploatarea abatoarelor 
cu o capacitate de producție de peste 50 
tone carcase pe zi” - Abator păsări (activi-
tate prevăzută în Anexa nr.1, pct. 6.4.a 
din legea nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale) pe amplasamentul din muni-

cipiul Focșani, Calea Munteniei, nr. 3, 
jud. Vrancea, care va avea loc la sediul 
SC Divori Prest SRL din municipiul 
Focșani, str. Horia, Cloșca și Crișan, nr.4, 
județul Vrancea, pe data de 27.01.2020, 
ora 15:00. Informațiile privind impactul 
asupra mediului rezultat în urma activi-
tății desfășurate pot fi consultate la sediul 
Avicola Focșani SA din mun. Focșani, 
Bd. București, nr.79, jud. Vrancea și la 
sediul A.P.M. Vrancea din str. Dinicu 
Golescu nr.2, jud. Vrancea, de luni până 
joi între orele 09:00 și 14:00 și vineri între 
orele 09:00 și 12:00. Observațiile, suges-
tiile, propunerile publicului se primesc în 
scris la sediul A.P.M. Vrancea din mun. 
Focșani, str. Dinicu Golescu, nr.2, până la 
data dezbaterii publice.

l Debitorul SC De Fringhii Constructii 
Transporturi Daniel SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 
1. Stoc de marfa aflat in patrimoniul 
societatii debitoare, in valoarea de 51.218, 
77 Lei exclusiv TVA. Pretul de pornire al 
licitatilor  reprezinta 20% din valoarea de 
piata exclusiv TVA aratat in Raportul de 
evaluare. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul 
nr. RO76 UGBI 0000 8020 0329 3RON 
deschis la Garanti Bank SA - Ag. Ploiesti 
Mihai Viteazul pana la orele 14 am din 
preziua  stabilita licitaţiei, a garantiei de 
10% din pretul de pornire a licitatiei; 
-achizitionarea pana la aceeasi data a 
Regulamentelor de licitatie pentru bunu-
rile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
stocul de marfa prima sedinta de licitatie 
a fost fixata in data de 31.01.2020, ora 
15:00, iar daca bunurile nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de lici-
tatii vor fi in data de 07.02.2020; 
14.02.2020; 21.02.2020; 28.02.2020, ora 
15:00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 
4, Jud. Prahova. Pentru relatii suplimen-
tare sunati la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii 
suplimentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anuntul poate fi vizualizat si pe site www.
dinu-urse.ro.

l Subscrisa, Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, în 
calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
SC Solution Auto SRL, CIF:17939392, 
J25/531/2005, scoate la vanzare: Proprie-
tate imobiliara compusa din: • Teren 
intravilan, amplasat in Dr.Tr. Severin, 
calea Targu Jiului, jud.Mehedinti, avand 
ST=1.256 mp - 184 mp, Nr.cadastral 
5291/1, Nr. Carte Funciara 14784 • 
clãdire P+1E (spatiu comercial) cu Sc la 
sol = 183,52 mp, Scd = 362 mp si Su 
=318,92 mp, numar cadastral 5291/1-C1, 
formata din C1 - compus din P+1 - parter 
compus din magazin, hala schimb ulei, 
baie, casa scarii, platforma, avand SC - 

183,52 mp si Su - 161,68 mp; - etaj 
compus din 3 birouri, 3 camere, bucatarie, 
2 holuri, 2 bai si casa scarii avand Su - 
150,29 mp+terasa cu S - 6,95 mp. 
Valoarea totala: 135.150 euro exclusiv 
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului imobil  descris anterior, 
o reprezinta hotararea nr. 14 din data de 
01.02.2017 de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către judecătorul 
sindic in dosarul de insolvență nr. 
4650/101/2016. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
Mehedinţi la data de 30.01.2020 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 achiziționeze caietul de 
sarcini.  Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la ședinţa de licitaţie la termenul 
de vânzare, la locul fixat în acest scop și 
pâna la acel termen să depună oferte de 
cumpărare. Relatii la sediul lichidatorului 
judiciar, telefon 0742592183, 0756482035, 
tel./fax: 0252354399, sau la adresa de 
email: office@consultant-insolventa.ro.

l Anunt de participare la licitatia publica 
deschisa pentru concesunea Serviciului de 
Utilitate Publica de Distributie a Gazelor 
Naturale In Comuna Sicula. 1. Denu-
mirea, adresa, numarul de telefon, fax si 
adresa de e-mail ale autoritatii contrac-
tante: Primaria Comunei Sicula, Str. 
Principala, Nr.200, Loc. Sicula, Judetul 
Arad, tel. 0257326008, fax 0257326202, 
e-mail primariasicula@yahoo.com. 2. 
Denumirea , adresa, numarul de telefon, 
numarul de fax si adresa de e-mail ale 
biroului de la care se poate solicita docu-
mentatia de atribuire. Daca este cazul , 
costul si conditiile de plata in vederea 
obtinerii documentatiei de atribuire: 
Compartimentul achizitii publice din 
cadrul Primaria Comunei Sicula, str. 
Principala, nr.200, loc. Sicula, jud.Arad 
tel.0257326008, fax 0257326202, e-mail 
primariasicula@yahoo.com. Documen-
tatia de atribuire , pe suport hartie si in 
format electronic este pusa, cu titlu 
gratuit, la dispozitia ofertantilor care au 
inaintat o solicitare in acest sens. 3. a) 
Locul prestarilor serviciilor: Conform 
documentaţie de atribuire. b) Obiectul 
consionari, natura si dimensiunea presta-
rilor: Serviciul de utlitate publica de 
distribuitie a gazelor naturale, in baza HG 
209/2019, reprezentand ansamblul activi-
tatilor si operatiunilor desfasurate de 
catre concesionar pentru sau in legatura 
cu activitatea de distributie a gazelor 
naturale in perimetrul concesiunii, 
respectiv Comuna Sicula, jud Arad , 
inclusiv constructia, exploatarea , dezvol-
tarea si reabilitarea sistemelor de distri-
butie a gazelor natural si utilizarea 
acestora, conform precizarilor din caietul 
de sarcini. Temeiul legal art.8 din HG 
209/2019. c) Termenul de finalizare sau 

durata contractului: Durata contractului 
- 49 de ani. 4. a) Termenul  de depunere a 
ofertelor: 03.03.2020  ora 11:00. b) Adresa 
la care trebuie transmise ofertele: 
Primaria Comunei Sicula, Str. Principala, 
Nr.200, Loc. Sicula, Judetul Arad, c) 
Limba sau limbile in care trebuie redac-
tate ofertele: Limba romana. d) Data, ora 
si locul deschiderii ofertelor: 04.03.2020 la 
ora 11:00 la sediul autoritatii contractante 
din Comuna Sicula, Str. Principala, 
Nr.200, Loc.Sicula, Judetul Arad. 5. 
Conditiile personale, tehnice si financiare 
pe care trebuie sa le indeplineasca ofer-
tantii: Conform documentatie de atri-
buire. 6. Criterii utilizate la atribuirea 
contractului: Conform documentatie de 
atribuire. 7. Dupa caz, procentajul minim 
din lucrari care trebuie acordat partilor 
terte: Conform documentatie de atribuire. 
8. Data trimiterii spre publicare a anun-
tului de participare in Monitorul oficial al 
Romaniei, partea a VI -a: 08.01.2020. 9. 
Denumirea si adresa organismului 
competent de rezolvare a contestatiilor si, 
dupa caz, de mediere. Informatii exacte 
privind termenele de depunere a contes-
tiei si, dupa caz, denumirea, adresa, 
numarul de telefon, numarul de fax si 
adresa de e-mail ale biroului de la care se 
pot obtine aceste informatii: Tribunalul 
Arad, Secţia Contencios Administrativ, 
cu sediul în Arad, Arad, Bd. V. Milea nr. 2 
Cod 310131, Fax: 0257256484 E-mail: 
tr-arad-reg@just.ro. 10. Anuntul trimis 
spre publicare a fost validat , inregistrat 
cu nr. …….  si publicat in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, nr.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul: Consiliul Județean Ialomița, cod 
fiscal: 4231776, situat în municipiul 
Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul 
Ialomița,  tel .0243.230.200,  fax: 
0243.230.250, e-mail: cji@cicnet.ro. 2.
Informații generale privind obiectul 
concesiunii: obiectul concesiunii îl repre-
zintă încheierea unui contract de conce-
siune de bunuri a obiectivului Parc 
Fotovoltaic Ialomița I, prin captarea 
energiei verzi solare, parc situat în 
comuna Giurgeni, județul Ialomița, sola 
899, parcela 1, înscris în cartea funciară 
nr.22256, cu o suprafață construită de 
12.640mp, alcătuit din 2.128 panouri 
fotovoltaice cu puterea de 245W pe 
fiecare panou. Obiectivul se află în propri-
etatea publică a județului Ialomița, fiind 
concesionat conform Hotărârii CJI nr.176 
din 17.12.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: conform caie-
tului de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: Pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire intrând pe adresa de e-mail: 
cji@cicnet.ro, descărcând un exemplar, 
sau în urma unei cereri adresate Compar-
timentului Patrimoniu Public și Privat, 
contra cost. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se poate obține 

un exemplar din documentația de atri-
buire: Compartimentul Patrimoniu 
Public și Privat, situat la etajul 3, camera 
52, în sediul Consiliului Județean 
Ialomița; 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea documentației de atri-
buire: Contravaloarea documentației de 
atribuire este de 20,00Lei și se pot achita 
l a  c a s i e r i a  c o n c e d e n t u l u i ; 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 04.02.2020, ora 16.30. 4.Infor-
mații privind ofertele: Ofertele vor fi 
formulate conform documentației de 
atribuire. 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 11.02.2020, ora 16.30. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Ofertele 
vor fi depuse la sediul Consiliului Jude-
țean Ialomița, Piața Revoluției, nr.1, la 
registratură. 4.2.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Oferta va fi depusă în două exemplare 
conform documentației de atribuire. 5.
Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 12.02.2020, ora 11.00, la sediul 
Consiliului Județean Ialomița, parter, în 
sala de ședințe. 6.Instanța competentă 
în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Ialomița, municipiul Slobozia, 
b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 
9 2 0 0 3 0 ,  j u d e ț u l  I a l o m i ț a , 
tel.0243.236.952, fax: 0243.232.266, 
e-mail: tr-ialomița-pgref@just.ro, la 
termenele stabilite prin documentația de 
atribuire. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 13.01.2020.

PIERDERI
l Pierdut și declar nulă Legitimație 
Transport Gratuit Pensionari RATPH pe 
numele Graur Elena.

l SC X-PAND SRL, sediul social în 
Dudeștii Vechi, nr. 1080, jud.Timiș, 
J35/4257/2006, CUI: 20171196, a pierdut 
Certificatul de înregistrare seria B, nr. 
1575394 eliberat de ORC Timiș. Îl 
declarăm nul.

l Pierdut carnet student Universitatea 
de Medicină și Farmacie Carol Davila 
București, nume Tîrlea Costin Cornel. Îl 
declar nul.

l Burdușel Marian, cu domiciliul în 
Com. Țânțăreni, jud. Gorj, declară 
pierdut Atestat Profesional de transport 
marfă, eliberat de ARR Gorj. Se declară 
nul!

l Declar pierdute și nule certificatele 
constatatoare și rezoluțiile următoarelor 
puncte de lucru: -pct.lucru din 
Complexul Comercial Plaza Romania, 
locația F20B, B-dul Timișoara, nr.26, 
sector 6, București; -pct. lucru situat în 
Calea Victoriei, nr.95, sector 1, București; 
-pct.lucru situat în City Mall Constanța,  
locația 233, B-dul Alexandru Lăpuș-
neanu, nr.116c, Constanța.


