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OFERTE SERVICIU
l Societate angajeaza Junior 
Manager cu experienta. 
Conditii: pachet salarial 
atractiv. Cerinte: Cunostinte 
nivel mediu/avansat a pache-
tului office. CV la office@
1benjamins.ro.

l Mars Commercial Center 
SRL angajează personal de 
serviciu pentru un post 
vacant, locaţie în sectorul 1, 
vârsta max. 30 ani, cunoaş-
terea limbii engleze şi/sau 
indoneziene constituie un 
avantaj; oferim salariu şi 
condiţii de muncă motivante. 
CV la office@marscenter.ro

l Complexul Multifuncţional 
Caraiman, str. Caraiman nr. 
33A, sector 1, Bucureşti, orga-
nizează concurs în vederea 
ocupării următoarelor posturi 
vacante: 1/2 post de medic cu 
timp parţial de 1/2 norma 
(condiţii: studii superioare 
absolvite cu diplomă de 
licenţă în medicină şi adeve-
rinţă care să ateste speciali-
t a t e a  d e  o b s t e t r i c ă 
ginecologie) şi 1 post de asis-
tent medical generalist 
(condiţii: studii postliceale 
absolvite cu diplomă de 
şcoală postliceală sanitară). 
Proba scrisă se va susţine în 
data de 10.11.2017 ora 10.00. 
Data şi ora interviului vor fi 
anunţate ulterior. Concursul 
se va desfăşura la sediul C.M. 
Caraiman. Perioada de 
înscriere: 19.10.– 01.11.2017. 
Bibliografia va fi afişată la 
avizierul instituţiei. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul instituţiei şi la telefon 
021/224.40.73 int.120.

l Spitalul Municipal Motru, 
cu sediul în localitatea Motru, 
s t rada  Caro l  Dav i l l a , 
numărul 4, judeţul Gorj, 
organizează, conform HG 
286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea 
funcţi i lor  contractuale 
vacante de: -Îngrijitor cură-
ţenie: 2 posturi (diplomă de 
bacalaureat, fără vechime): -1 
post Compartiment Cronici, 
-1 post Secţia Chirurgie gene-
rală; -Infirmiere: 2 posturi 
(diplomă de bacalaureat şi 
curs de infirmiere, fără 
vechime): -1 post Comparti-
ment  Cronic i ,  -1  post 
C o m p a r t i m e n t  A T I . 
Concursul se va desfăşura 

astfel: -Proba scrisă în data de 
10.11.2017, ora 9.00; -Proba 
p r a c t i c ă  î n  d a t a  d e 
15.11.2017, ora 9.00; -Inter-
viul în data de 20.11.2017, ora 
9.00. Condiţii generale de 
participare: a)are cetățenia 
română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparți-
nând Spațiului Economic 
European şi domiciliul în 
România; b)cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c)are 
vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale; d)are 
capacitate deplină de exer-
cițiu; e)are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului 
pentru care candidează, ates-
tată pe baza adeverinței medi-
cale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sani-
tare abilitate; f)îndeplineşte 
condițiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit 
cerințelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condam-
nată definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârşite cu 
intenție, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea func-
ției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spita-
lului Municipal Motru, din 
s t rada  Caro l  Dav i l l a , 
numărul 4, judeţul Gorj. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Municipal Motru, 
persoană de contact: jurist 
Cruceru Sidonia, telefon: 
0 2 5 3 . 4 1 0 . 0 0 3 ,  f a x : 
0253.410.078, e-mail: spital-
motru@yahoo.com

l Biblioteca Judeţeană 
„Alexandru D.Xenopol”, cu 
sediul în localitatea Arad, str.
Gh.Popa de Teiuş, nr.2-4, 
judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contrac-
tuale vacante de: -bibliotecar, 
studii superioare, grad profe-
sional IA: 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011; -biblio-
tecar, studii superioare, grad 

profesional I: 1 post, conform 
H G  2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 . 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
10 noiembrie 2017, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 16 
noiembrie 2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 21 
noiembrie 2017, ora 10.00. 
Pentru part ic iparea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii pentru postul 
de bibliotecar, grad profesi-
onal IA: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă; -compe-
tenţe digitale; -cunoaşterea a 
cel puţin unei limbi străine de 
circulaţie internaţională; 
-studii pentru postul de bibli-
otecar, grad profesional I: 
-studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă 
de licenţă; -competenţe digi-
tale avansate; -cunoaşterea 
limbii maghiare; -vechime: -6 
ani în specialitatea studiilor, 
pentru postul de bibliotecar, 
grad profesional IA; -3 ani în 
specialitatea studiilor, pentru 
postul de bibliotecar, grad 
profesional I. Candidaţii vor 
depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la 
sediul instituţiei din strada 
Gheorghe Popa de Teiuş, 
numărul 2-4, etaj I, camera 
20, până cel târziu joi, 
02.11.2017, ora 16.00. Relaţii 
suplimentare la sediul Biblio-
tecii Judeţene „Alexandru 
D.Xenopol”, strada Gheorghe 
Popa de Teiuş, numărul 2-4, 
etaj I, camera 20, persoană de 
contact: Cristina Teiuşanu, 
telefon: 0724.233.413, fax: 
0257.256.510, e-mail: secreta-
riat@bibliotecaarad.ro

l Primăria Coțofenii din 
Față, cu sediul în localitatea 
Coțofenii din Față, str.Coțofe-
nilor, nr.442, judeţul Dolj, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice 
vacante de: -Inspector, clasa I, 
grad profesional debutant -1 
p o s t ,  c o n f o r m  L e g i i 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, repu-
blicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
20.11.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 22.11.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea 

la concursul de ocuparea 
postului de inspector debu-
tant, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.54 din 
Legea nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici 
(r2),  cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă 
abso lv i t e  cu  d ip lomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul funda-
mental: ştiințe administrative; 
-vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice:-. Candidaţii 
vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Coțofenii din Față. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Coțofenii din Față, 
telefon: 0251.446.598, fax: 
0251.446.598, e-mail: coto-
fenii_din_fata@cjdolj.ro

l Școala Gimnazială Rudolf 
Walther, cu sediul în locali-
tatea Timişoara, strada 
Rudolf Walther, numărul 1, 
judeţul Timiş, organizează 
concurs pentru ocuparea 
funcţiiilor contractuale 
vacante de: -Îngrijitor grupă 
învățământ preşcolar: 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011; 
-Supraveghetor de noapte: 1 
p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 10.11.2017, 
ora 9.00; -Proba interviu în 
data de 10.11.2017, ora 13.00. 
Pentru part ic iparea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii:  -studii:  medii; 
-vechime: 3 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Școlii Gimnaziale 
Rudolf Walther. Relaţii supli-
mentare la sediul Școlii 
Gimnaziale Rudolf Walther, 
persoană de contact: Petnaise 
Dănuț, telefon: 0752.220.344, 
e-mail: dan.petnaise@gmail.
com

l Școala Gimnazială, cu 
sediul în localitatea Orţişoara, 

str.Principală, nr.205, judeţul 
Timiş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, pe peri-
oadă nedeterminată, de: 
-Muncitor calificat: 1,00, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
10.11.2017, ora 9.30; -Proba 
p r a c t i c ă  î n  d a t a  d e 
16.11.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
medii, calificare profesională 
în unul din domeniile: 
tâmplărie/lăcătuşărie/ insta-
laţ i i /mecanic /  e lectr ic ; 
-vechime: cel puţin 2 ani; 
-competenţe de: tâmplar, 
lăcătuş, instalator, mecanic, 
electrician; -experienţă profe-
sională în domeniu: cel puţin 
2 ani; -capacitate de organi-
zare şi comunicare; -domici-
liul în localitatea Orţişoara; 
-permis categoria B constituie 
avantaj. Candidaţii vor 
depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Școlii Gimnaziale 
Comunei Orţişoara. Relaţii 
suplimentare la sediul Școlii 
Gimnaziale Comunei Orţi-
şoara, persoană de contact: 
Hegyes Oti l ia,  telefon: 
0 2 5 6 . 2 3 3 . 2 8 0 ,  f a x : 
0 2 5 6 . 2 3 3 . 2 8 0 ,  e - m a i l : 
gsaorti@yahoo.com

l  P r i m ă r i a  C o m u n e i 
Moroeni organizează concurs 
de recrutare pcntru ocuparea 
a 6 (şase) funcţii publice de 
execuţie vacante din cadrul 
aparatului de specialitate al 
primarului comunei Moroeni, 
judeţu l  Dâmbovi ţa :  I .
Compartiment Taxe şi Impo-
zite Locale: 1.Inspector, cls.I, 
grad profesional principal, 
nivelul studiilor superior- 1 
post, pentru ocupare se cer 
studii universitare de licenţă 
abso lv i t e  cu  d ip lomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de Iicenţă sau echi-
valentă. II.Compartiment 
Urbanism-Cadastru: 1.Consi-
lier, cls.l, grad profesional 
superior, nivelul studiilor 
superior- 1 post, pentru 
ocupare se cer studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată 

( a r h i t e c t  s a u  i n g i n e r 
constructor), absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echi-
valentă. III.Compartiment 
Mediu-Situaţii de Urgenţă: 
1.Inspector, cls.I, grad profe-
sional debutant, nivelul studi-
ilor superior- 1 post, pentru 
ocupare se cer studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă. IV.
Compartiment Poliţia Locală: 
1.Poliţist local, cls.I, grad 
profesional debutant, nivelul 
studiilor superior, 3 posturi, 
pentru ocuparea lor se cer 
studii universitare de licenţă 
abso lv i t e  cu  d ip lomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echi-
valentă. Concursurile se 
organizează la sediul Primă-
riei  Comunei Moroeni, 
judeţul Dâmboviţa, la data de 
27.11.2017, ora 10.00, pentru 
Inspector, cls.I, grad profesi-
onal principal, nivelul studi-
ilor superior, în cadrul 
Compartimentului Taxe şi 
Impozite Locale, interviul la 
29.11.2017, ora 12.00; -Consi-
lier, cls.l, grad profesional 
superior, nivelul studiilor 
superior, în cadrul Comparti-
mentului Urbanism-Cadastru 
-proba scrisă la data de 
27.11.2017, ora 10.00, inter-
viul la data de 29.11.2017, ora 
13.00; -Inspector, cls.I, grad 
profesional debutant, nivelul 
studiilor superior, în cadrul 
Compartimentului Mediu-Si-
tuaţii de Urgenţă -proba 
scrisă la data de 27.11.2017, 
ora 10.00, interviul la data de 
29.11.2017, ora 13.30; -Poliţist 
local, cls.I, grad profesional 
debutant, nivelul studiilor 
superior, în cadrul Comparti-
mentului Poliţie Locală- 3 
posturi -proba scrisă la data 
de 27.11.2017, ora 11.00, 
i n t e r v i u l  l a  d a t a  d e 
29.11.2017, ora 14.30. Dosa-
rele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 
de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Moroeni, judeţul 
Dâmboviţa. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la 
art.49 din HG nr.611/2008, cu 
modificăriIe şi completările 
ulterioare. Condiţiile de parti-
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cipare la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul 
Primăriei Comunei Moroeni. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei 
Moroeni şi la nr.de telefon: 
0245.772.213.

ÎNCHIRIERI 3 CAMERE  
l 13 Septembrie, 3 camere, 
termopan, gresie, faianta, 
0767.155.798, 0721.078.554.

CITAȚII  
l Averiţei Ilie, reclamat în 
Dosar nr. 2742/193/2012 dosar 
ce are ca obiect partaj, prin 
prezenta  chem pentru 
termenul din 29.11.2017 pe 
Dumitru Viorica la Judecă-
toria Botoşani în calitate de 
pârâtă.

l Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vâlcea cheamă în 
judecată pe numiţii: Padurean 
Mariana, domiciliată în com. 
Budesti, sat Ruda, jud. Valcea 
în calitate de intimat în 
dosarul civil nr. 5022/90/2017, 
cu termen de judecată în data 
de 20.10.2017, având ca obiect 
înlocuire măsura de protecţie 
speciala, aflat pe rol la Tribu-
nalul Vâlcea; Calin Bianca 
domiciliata în com. Câineni, 
sat Câinenii Mari, jud. Valcea 
si cu reşedinţa in com. 
Budesti, jud. Valcea, în cali-
tate de intimat în dosarul civil 
nr. 4666/90/2017 cu termen de 
j u d e c a t ă  î n  d a t a  d c 
20.10.2017, având ca obiect 
m e n ţ i n e r e  m ă s u r a  d e 
protecţie speciala, aflat pe rol 
la Tribunalul Vâlcea.

l Gavril Relu  cu ultimul 
domiciliu cunoscut în satul 
Mădârjac, comuna Mădârjac, 
judeţul Iaşi (la familia Gavril 
Jănița), este citat la Judecă-
toria  Iaşi pe data de  luni, 
27 .11 .2017 ,  ora   08 .30 , 
completul C36M, sala 1,  în 
calitate de pârât dosarul civ. 
nr.   32 .111/245/2016 în 
procesul de divorț cu recla-
manta Gavril Ina Mariana.

l Numitul, Buta Mihai, cu 
ultimul domiciliu în locali-
tatea Oravița, str.Zona Gării, 
bl.E10, sc.B, et.III, ap.14, 
județul Caraş-Severin, este 
citat la Judecătoria Orşova, în 
ziua de 22 noiembrie 2017, 
ora 09.00, în calitate de pârât 

î n  d o s a r u l  c i v i l 
nr.643/274/2017, în procesul 
de divorț cu minori cu recla-
manta Buta Nina.

DIVERSE  
l Stirom S.A. cu sediul în 
Bucureşti, sector 3, Bd. Th. 
Pallady nr.45, titular al activi-
tăţii de „Instalaţii pentru 
fabricarea articolelor de sticla 
cu o capacitate mai mare de 
20 tone/zi” anunţă depunerea 
documentelor de susţinere a 
solicitării de emitere a auto-
rizaţiei integrate de mediu 
pentru obiectivul din Bucu-
reşti,  sector 3, Bd. Th. 
Pallady, nr.45. Obţinerea de 
informaţii suplimentare, 
depunerea de sugestii şi 
propuneri se pot efectua în 
zilele lucrătoare, între orele 
8.00-16.00, la adresa A.P.M. 
Bucureşti, Aleea lacul Morii, 
nr.1, sector 6, Bucureşti, tel: 
0 2 1 . 4 3 0 . 6 6 . 7 7 ;  f a x : 
021.430.66.75.

l Anunţ public privind 
decizia etapei de încadrare 
S C  H e u b a c h  I n v e s t 
GMBH&Co KG Grobgmain 
Sucursala Bucureşti. SC 
Heubach Invest GMBH&Co 
KG Grobgmain Sucursala 
Bucureşti, titular al proiec-
tului „Construire ansamblu 
rezidenţial  cu dotări de 
servicii şi comerţ cu regim de 
înălţime 2S+P+3E+4Dx, 
refacerea împrejmuirii teren 
ş i  organizare  execuţ ie 
lucrări”,  anunţă publicul 
interesat asupra luării deci-
ziei de încadrare de către 
APM Bucureşt i  -nu se 
supune evaluării impactului 
asupra mediului şi nu se 
supune evaluării adecvate, în 
cadrul  proceduri lor  de 
evaluare a impactului asupra 
m e d i u l u i ,  p e n t r u 
p r o i e c t u l   „ C o n s t r u i r e 
ansamblu rezidenţial   cu 
dotări de servicii şi comerţ cu 
r e g i m  d e  î n ă l ţ i m e 
2S+P+3E+4Dx, refacerea 
împrejmuirii teren şi organi-
zare execuţie lucrări”, propus 
a fi amplasat în Bucureşti, str.
Sfinţii Voievozi, nr.20-24, 
sector 1. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consul-
tate la sediul APM Bucureşti, 
din Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, în zilele de luni până 
vineri, între orele 9.00-12.00, 
precum şi la următoarea 

adresă de internet: www.
apmbuc.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile de la 
publicarea prezentului anunţ, 
până la data de 20.10.2017.

l Comuna Bogata, titular al 
proiectului „Extindere rețea 
de alimentare cu apă potabilă 
în Comuna Bogata” anunţă 
publicul interesat   asupra 
luării deciziei etapei de înca-
drare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Mureş, 
fără studiu de evaluare a 
impactului, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului 
asupra mediului,   pentru 
proiectul „Extindere rețea de 
alimentare cu apă potabilă în 
Comuna Bogata”, propus a fi 
amplasat în comuna Bogata, 
satele Bogata şi Ranta, 
judeţul Mureş. Proiectul deci-
ziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM 
Mureş din Tîrgu-Mures, str. 
Podeni, nr. 10, în zilele de: luni 
între orele 9-15, marţi – vineri 
între orele 9-12, precum şi la 
următoarea adresă de internet 
http://apmms.anpm.ro. 
Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 de zile de 
la data publicării prezentului 
anunţ.”

l S.C GVV PRO JUNIOR 
S.R.L, titular al planului 
P.U.Z.-,,construire cladire 
parter-spatii comerciale, 
imprejmuire si utilitati”, in 
localitatea Berceni, Sola 7, P 
22/3/4, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de 
mediu si declansarea etapei 
de incadrare. Prima versiune 
a planului poate fi consultata 
la sediul Agentiei Protectia 
Mediului  Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil), sector 6, 
de luni pana joi intre orele 
9°°-11°°. Observatii si sugesti 
se primesc in scris la sediul 
A.P.M.ILFOV in termen de 15 
zile de la data publicarii 
anuntului.

l Cimpoeru Livia Ana 
Maria,  avand domiciliul in 
Bucuresti, str.Irimicului, nr.2, 
bl.1, sc.B, et.10, ap.79, sector 
2, titulari ai planului P.U.Z.- 

birouri, servicii, comert, 
service auto cu hala ITP, utili-
tati, localitatea  Berceni, T7, P 
22/3/5,  anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de 
mediu  si declansarea etapei 
de incadrare. Prima versiune 
a planului poate fi consultata 
la sediul Agentiei Protectia 
Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil), sector 6, 
de luni pana joi intre orele 
9°°-11°°. Observatii  si sugesti 
se primesc in scris la sediul 
A.P.M.I. in termen de 18 zile 
de la data publicarii anun-
tului

l Subscrisa Licev Grup 
S.P.R.L. cu sediul social în 
Reşiţa, str. Horea, bl.A2, 
parter, jud. Caraş-Severin; Nr. 
înregistrare U.N.P.I.R. RFO 
II  0227/2006.  Tel /Fax: 
0255/212940, notifică înce-
perea  procedurii de lichidare 
şi radiere împotriva debito-
rului S.C. Market Internaţi-
onal S.R.L., cu sediu în 
Reşiţa, STR. Parcului, nr.1, 
Nr. Registrul Comerţului 

J11/790/2006, CUI 19039630. 
Creditorii debitorului S.C. 
Market Internaţional S.R.L 
pot depune creanțele deţinute 
faţă de debitoare, însoţite de 
documentele doveditoare, la 
sediul lichidatorului judiciar, 
în termen maxim de 15 zile de 
la data publicării prezentului 
anunț. 

l Subscrisa Licev Grup 
S.P.R.L. cu sediul social în 
Reşiţa, str. Horea, bl.A2, 
parter, jud. Caraş-Severin; Nr. 
înregistrare U.N.P.I.R. RFO 
II  0227/2006.  Tel /Fax: 
0255/212940, notifică înce-
perea  procedurii de lichidare 
şi radiere împotriva debito-
rului S.C. Marcela S.R.L., cu 
sediu în  Văliug, nr.270, jud 
Caraş-Severin Nr. Registrul 
Comerţului J11/804/1991, 
CUI 1043204. Creditorii debi-
torului S.C. Marcela S.R.L 
pot depune creanțele deţinute 
faţă de debitoare, însoţite de 
documentele doveditoare, la 
sediul lichidatorului judiciar, 
în termen maxim de 15 zile de 
la data publicării prezentului 
anunț. 

l Subscrisa Licev Grup 
S.P.R.L. cu sediul social în 
Reşiţa, str. Horea, bl.A2, 
parter, jud. Caraş-Severin; Nr. 
înregistrare U.N.P.I.R. RFO 
II  0227/2006.  Tel /Fax: 
0255/212940, notifică înce-
perea  procedurii de lichidare 
şi radiere împotriva debito-
rului S.C. Rodsilv S.R.L., cu 
sediu în Reşiţa, al. Roman, 
nr.3, sc.2,ap.34, Nr. Registrul 
Comerţului J11/913/2006, 
CUI 19139914. Creditorii 
debitorului S.C. Rodsilv S.R.L 
pot depune creanțele deţinute 
faţă de debitoare, însoţite de 
documentele doveditoare, la 
sediul lichidatorului judiciar, 
în termen maxim de 15 zile de 
la data publicării prezentului 
anunț. 

l Administratorul Judiciar 
al SC Iasomif Servprest 
SRL, cu sediul în Breaza, str. 
Panselelor, nr. 31, Prah., 
J29/207/2014, CUI 3278497, 
notifică debitoarea, creditorii 
şi ORC Prahova că în dos. 
nr. 7251/105/2017, aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova 
s-a  dispus deschiderea 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. 

Serviciul Fiscal Orășenesc Băicoi. Nr. 45953/18.10.2017. Anunțul privind vânzarea. Anul 2017, luna 

10, ziua 19. În conformitate cu prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se vor 

vinde prin licitație publică cu strigare, a unor active aparținând: 1. SC SAL VAL SPIRIT SRL, cu 

domiciliul fiscal în localitatea București, str. Ion Nistor, nr. 2, etaj 6, ap. 7, București, sector 3; - 

Clădire în suprafață de 1990 mp, compusă din depozit 1, corp birouri P + 1, hală primire expediere, 

depozit 2, construcție pe structură metalică, terenul aferent nu face obiectul licitației - prețul de 

pornire licitație este de 550.675 lei, exlusiv TVA - a IV - a licitație; Clădire C3 cămin nefamiliști, în 

suprafață de 283,7 mp, compusă din S + P + E și terenul aferent în suprafață de 3.838 mp, situate   

în Băicoi, str. Baicului, nr. 47 B, preț de pornire licitație 202.693 lei, exclusiv TVA - a IV - a licitație;       

2. SC CASTING METAL CONSULTING SRL, cu sediul în localitatea Florești, sat Călinești, nr. 223, jud. 

Prahova: Volkswagen Passat - PH-13-UJM, prețul de pornire al licitației este de 18.194 lei exclusiv 

TVA - a III - a licitație; 3. NICA SFIRLOAGA VALERIAN, cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. 

Laboratorului, nr. 5 A, Prahova: Teren agricol arabil în suprafață de 2000 mp, situat în locali-       

tatea Băicoi, str. Crișului, nr. Fn, preț de pornire licitație 71.744,25 lei, exclusiv TVA - a II - a licitație;       

4. ILIE MIRCEA DAN, cu domiciliul fiscal în localitatea Brașov, str. Alexandru cel Bun, nr. 11, bl. E27B, 

sc. A, ap. 2, jud. Brașov: Teren agricol arabil extravilan în suprafață de 5011 mp. Situat în localitatea 

Florești, tarlaua 6, parcela 155/3, jud. Prahova, preț de pornire al licitației 45.669 lei exclusiv TVA - a 

II - a licitație; 5. SULT GHEORGHE ADRIAN, cu domiciliul fiscal în localitatea Ovidiu, str. 10, nr. 20, 

jud. Constanța: - Teren intravilan în suprafață de 2818,23 mp, situat în localitatea Băicoi, str. 

Oltului, nr. FN, nr. cadastral 243 preț de evaluare 88.730 lei, preț de pornire al licitației 88.730 lei     

(exclusiv TVA), prima licitație; - Teren intravilan în suprafat de 2835,09 mp, situat în localitatea 

Băicoi, str. Oltului, nr. Fn, jud. Prahova, nr. cadastral 243 preț de evaluare 89.187 lei, preț de pornire 

al licitației 89.187 lei (exclusiv TVA), prima licitație; - Teren intravilan, în suprafață de 3470 mp, 

situat în localitatea Băicoi, str. Carpați, nr. Fn, jud. Prahova, tarlaua 91, nr. cadastral 507, preț de 

evaluare 103.001 lei, preț de pornire licitație 103.001 lei ( exclusiv TVA), prima licitație; - Teren 

intravilan în suprafață de 5917 mp, situat în localitatea Băicoi, str. Carpați, nr. Fn, jud. Prahova, 

tarlaua 91, nr. cadastral 508, preț de evaluare 171.847 lei, preț de pornire al licitație 171.847 lei      

(exclusiv TVA), prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cerea de 

participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de 

pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul IBAN deschis la Trezoreria Boldești - Scăieni 

RO05TREZ5395067XXX000748, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 

documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în ziua de 06.11.2017. Licitația va avea 

loc în data de 07.11.2017, la orele 11,00 - 14.00 la SFO Băicoi, str. Republicii, nr. 75B. Îi invităm pe 

toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre acestea organul de executare, 

sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Anunțurile: nr. 45939, 45942, 45941, 

45940, 45943/18.10.2017 pot fi consultate la sediul organului fiscal, primărie și pe site-ul ANAF 

(licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea 

ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.268.674. Prezentul anunț va fi publicat pe site de pe data 

de 19.10.2017, până pe data de 06.11.2017, inclusiv.
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procedurii generale a insol-
venţei împotriva SC Iasomif 
Servprest SRL, stabilindu-se 
termen limită de depunere a 
cererilor de admitere a 
c r e a n ţ e l o r  l a  d a t a  d e 
30.11.2017; termenul limită 
de depunere de către credi-
tori a opoziţiilor la sentinţa 
de deschidere a procedurii, 
pronunţată ca urmare a 
cererii formulate de debitor, 
la 10 zile de la primirea noti-
ficării şi termenul de soluţio-
nare a opoziţiilor, care nu va 
depăşi 10 zile de la data 
expirării  termenului de 
depunere a acestora;ter-
menul limită pentru verfi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar este 
20.12.2017;termenul limită 

pentru soluţionarea eventua-
lelor contestaţii şi pentru 
definitivarea tabelului crean-
ţelor este 15.01.2018.Rel. 
Administrator  judic iar 
C a r d u e l i s  C o n s u l t i n g  
I P U R L ,  P l o i e ş t i ,  s t r. 
C e r c e luş ,  n r.  33 ,  j ud . 
Prahova.Tel.0722.634.777.

l SC Romgeta Com Prest 
SRL având sediul în locali-
tatea Svoriştea, str. Principală 
nr. 47, jud. Suceava, anunţă 
elaborarea primei versiuni a 
planului “zonă servicii 
(service auto) – faza puz” 
amplasat în Vladimirescu, 
extravilan, FN, jud. Arad şi 
declanşarea etapei de înca-
drare pentru obţinerea 
avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la 
sediul firmei SC L&C Total 
Proiect SRL, localitatea Arad, 
str. Muncii nr. 34, zilnic între 
orele 10.30 – 12.30. Comenta-
riile şi sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul APM 
Arad, splaiul Mureşului nr.
FN, în termen de 15 zile 
calendaristice de la data ulti-
mului anunţ.

l S.C. Tehnocomputer 
S.R.L., cu sediul in Bucuresti, 
str. Preciziei nr.38, sector 6, 
inregistrata la ONRC sub nr. 
J40/2561/1995, CUI 7166842, 
informeaza pe cei interesati 
ca s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizatiei de 
mediu pentru activitatile: 
Recuperarea materialelor 
reciclabile sortate -CAEN 
3832, Comertul cu ridicata al 
deseurilor si resturilor -CAEN 
4677, desfasurate in str. Preci-
ziei nr.3W, sector 6, Bucuresti. 
Informatii se pot solicita la 
sediul A.P.M. Bucuresti din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii 
nr.1, (Barajul Lacul Morii -in 
spatele benzinariei LUKOIL), 
intre orele 9-12, de luni pana 
vineri. Propuneri sau contes-
tatii se pot depune la sediul 
A.P.M. Bucuresti, in termen 
de 10 zile de la data publicarii 
prezentului anunt.

l Sentinta Civila Nr.6045 
Judecatoria Focsani Sectia 
Civila Hotaraste Admite in 
parte cererea de chemare in 
judecata formulata de recla-
mant Anghel Ionel Puiu cu 
domiciliul in Brasov, strada 
Pacii, nr. 2, bl.2, sc.F, ap. 6, 
judet Brasov in contradictoriu 
cu paratii Zvoristeanu Cris-
tina cu domiciliul in New 
Jersey, 39 East Grant Ave, 
Roselle Park, cod postal 
07204, SUA, Forro Alexandru 
cu domiciliul in Filipestii de 
Padure, Șerban Cantacuzino, 
nr.17, ap.2, judet Prahova si 
Forro Adrian cu domiciliul in 
Slobozia Bradului, Coroteni 
judet Vrancea. Dispune 
partajarea bunurilor aflate in 
masa succesorala a defunc-
tului Anghel Radu astfel: 
Potrivit variantei 2 din 
raportul de expertiza speciali-
tatea topografie: Atribuie 
reclamantului lotul nr. 2 in 

valoare de 14867 lei, compus 
din teren in suprafata de 
1321,5 mp situat in intravi-
lanul satului Coroteni, 
comuna Slobozia Bradului, 
tarla 24, parcelele 1103 curti 
constructii in suprafata de 82 
mp, 1103/1 arabil in suprafata 
de 552,5 mp si 1104 vie in 
suprafata de 687 mp, cu 
vecinii :  drum comunal, 
proprietati particulare, drum 
comunal, lotul nr.1 (schita nr.2 
la raportul de expertiza). Atri-
buie paratilor Forro Adrian si 
Zvoristeanu Cristina in indi-
viziune, in calitate de moste-
nitori ai defunctei Anghel 
Ștefana, lotul nr.1 in valoare 
de 4956 lei, compus din teren 
in suprafata de 440,5 mp, 
situat in intravilanul satului 
Coroteni, comuna Slobozia 
Bradului, tarla 24, parcelele 
1103 curti constructii in 
suprafata de 307,5 mp si 
1103/1 arabil in suprafata de 
133 mp, cu vecinii: drum 
comunal pe doua parti, lotul 
nr. 2 pe doua parti (schita nr. 2 
la raportul de expertiza). 
Potrivit variantei b din 
raportul de expertiza speciali-
tatea constructii: Atribuie 
paratilor Lotul 1 in valoare de 
3 0 0 0  l e i  c o m p u s  d i n 
constructii casa de locuit C1 si 
magazie C2. Atribuie recla-
mantului Lotul nr.2 compus 
din sulta in valoare de 2250 lei 
si in consecinta obliga paratii 
Forro Adrian si Zvoristeanu 
Cristina la plata catre recla-
mant a sumei de 1125 lei 
fiecare (2250/2) cu titlu de 
sulta. Respinge cererea de 
chemare in judecata a para-
tului Forro Alexandru Nelu, 
ca neintemeiata. Constata ca 
reclamantul a efectuat cheltu-
ieli in suma de 1847,75 lei 
(847,75 lei taxa judiciara de 
timbru si 1000 lei onorariu 
experti) din care 1385,81 lei, 
corespunzatoare cotei sale de 
3/4 din masa succesorala, 
raman in sarcina sa si 300 lei 
onorariu curator special 
desemnat pentru reprezen-
tarea intereselor paratei 
Zvoristeanu Cristina, citata 
prin publicitate. Obliga 
paratul Forro Adrian la plata 
catre reclamant a sumei de 
230,97 lei cu titlu de cheltuieli 
de judecata corespunzatoare 
cotei sale parti de 1/2 din cota 
de 1/4 din masa succesorala. 
Obliga parata Zvoristeanu 
Cristina la plata catre recla-
mant a sumei de 530,97 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecata, 

din care 230,97 lei corespun-
zatoare cotei sale parti de 1/2 
din cota de 1/4 din masa 
succesorala si 300 lei onorariu 
curator special. Cu drept de 
apel in termen de 30 de zile de 
la comunicare. Sub sancti-
unea nulitatii cererea de apel 
se depune la Judecatoria 
Focsani.  Pronuntata in 
sedinta publica astazi, 22 
iunie 2016.

l INFORMARE. Această 
informare este efectuată de 
solicitant: Comuna Daneți, 
județul Dolj; Adresa: Sat 
Daneți, Comuna Daneți, 
Strada Principală, nr.160, 
telefon: 0251.377.001; Repre-
zentant: Primar Antonie 
Marius-Cristian ce intențio-
nează să solicite de la Admi-
nistraţia Bazinală de Apă Jiu 
Craiova Aviz de gospodarire a 
apelor/aviz de amplasament 
pentru desfăşurarea activității 
de Servicii Apa:  
Captarea, tratarea si distri-
butia apei   
cu cod CAEN 3600, servicii 
canal: Colectarea şi epurarea 
apelor uzate, cu cod CAEN 
3700, localizat în Comuna 
Daneți, județul Dolj, pentru 
realizarea lucrărilor pentru 
proiectul: Inființare retea 
canalizare în comuna Daneți, 
județul Dolj. Aceasta inves-
tiție este: Nouă. Ca rezultat al 
procesului de producție vor 
rezulta permanent urmatoa-
rele ape uzate: Qzi mediu 
=306.23 mc/zi ce se vor 
evacua în cursul de apa Valea 
Predestilor, din bazinul hidro-
grafic Dunare dupa ce au  fost 
epurate prin  metoda de 
epurare prin procedeul cu 
b i o f i l m  f l o t a n t  a e r a t 
BIOFLOW, metodă ce are în 
componență un tanc  denitri-
ficare, un tanc de aerare 
intensivă pentru nitrificare cu 
sisteme de aerare cu bule fine 
şi biofilm flotant şi un tanc de 
sedimentare. Această solici-
tare de aviz este conformă cu 
prevederile Legii apelor 
nr.107/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Persoanele care doresc să 
obțină informații suplimen-
tare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodarire a 
apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa menti-
onata. Persoanele care doresc 
să transmită observații, 
sugestii şi recomandări se pot 
adresa solicitantului sau la 
adresa Sat Daneți, Comuna 

Daneți, Strada Principală 
nr.160; la: numele persoanei 
de  contact :  Presedinte 
Antonie Marius-Cristian; nr. 
de telefon: 0251.377.001, 
după data estimată la care se 
va transmite solicitarea de: 
16.10.2017

SOMAȚII  
l Emisa in baza actului 130 
din lg 115/1938 privind 
cererea inregistrata sub dosar 
1156/246/2017 al Judecatoriei 
Ineu, de catre reclamanta 
Rezban Elena domiciliata in 
Hasmas, Nr. 35, care solicita 
sa se constate ca a dobandit 
dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra cotelor de 
proprietate de sub B2 Olar 
L u c r e t i a  d e c e d a t a  i n 
13/06/1941 – cota 1 /12,B3.3 
Olar i  Craciun decedat 
24/03/1941 – cota 1/12 , B4 
O l a r i  Te o d o r  d e c e d a t 
12/09/1966 cota 1/12,B1 Olari 
Lena – cota 1/12,Olar Iuliana 
– cota 1/12,Olar Ioan – cota 
1/12 toti trei cu domiciliul 
necunoscut , din imobilul 
inscr i s  in  C.F  300159 
Hasmas,cu Nr.top 74,75 , 76, 
77 compus din casa nr. 35 
,arabil si curte de 1683 mp . 
Reclamanta sustine ca a 
posedat imobilul de peste 70 
de ani.

l Prin cererea inregistrata 
sub dosar nr. 1067/246/2017 
reclamantii Dan Radu si Dan 
Maria Costina, ambii domici-
liati in arad, Str. Grivitei nr. 
95, jud. Arad in contradic-
toriu cu paratii Stan teodor si 
S tan  Aure l ia ,  so l i c i ta 
inscrierea dreptului de propri-
etate asupra imobilului teren 
arabil extravilan inscris in 
cartea funciara nr. 2721 Taut, 
nr. Top 1113-1119/a.12/147 in 
suprafata de 13112 mp, 
imobil asupra caruia figu-
reaza ca proprietari tabulari 
defunct hetco Sofie decedata 
la data de 08.02.1955 prin 
jonctiunea posesiei. In urma 
acesteia sunt somatic, in baza 
art 130 din Decretul Lege nr. 
115/1938, toti cei interesati de 
indata sa inainteze 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 Tabla de afisare a 
Judecatoriei  Ineu si  la 
Primaria Taut.
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ADUNĂRI GENERALE  

l S.C. Finitex S.A. Bucureşti 
convocare. Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C. Finitex S.A., 
Bucureşti, înregistrată la 
ORCTB sub nr. J40/2032/1991, 
CUI 404831, în temeiul art. 
117 din Legea nr. 31/1990, 
privind societăţile comerciale, 
republicată şi modificat, 
convoacă Adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor 
pentru data de 20.11.2017, ora 
13, la sediul social al societăţii 
din Bucureşti, str. Sadului, nr. 
35, sector 5, la care sunt 
îndreptăţiţi să participe toţi 
acţionarii înregistraţi în regis-
trul consolidat al acţionarilor 
la data de referinţă 19.10.2017. 
Adunarea generală extraordi-
nară a acţionarilor va avea 
următoarea ordine de zi: 1. 
Schimbarea obiectului prin-
cipal de activitate din cod 
CAEN 1395 „fabricarea de 
textile netesute si articole din 
acestea, cu exceptia confecti-
ilor de imbracaminte” în cod 
CAEN 6820 „inchirierea si 
subinchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau inchi-
riate’’. Documentele şi materi-
alele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea 
de zi a adunării generale ordi-
nare vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor, la sediul societăţii 
î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
01.11.2017. Acţionarii pot 
participa la adunarea generală 
extraordinară, personal sau 
prin reprezentant mandatat 
prin procură specială, conform 
prevederilor legale. Formu-
larul de procură specială se 
poate obţine la sediul societăţii 
î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
01.11.2017 şi se va depune la 
sediul societăţii până la data 
de 18.11.2017. În cazul neîn-
trunirii cvorumului legal, a 
doua convocare este pentru 
data de 27.11.2017 la aceeaşi 
oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi. Relaţii la telefon 
0214231125.

l Convocator. Consiliul de 
Administraţie al S.C. Indus-
tria Iutei S.A. cu sediul în 
Bucureşti, str. Veseliei, nr. 10, 
sector 5 convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a 
A c ţ i o n a r i l o r  î n  d a t a 
21.11.2017, ora 13.00 la sediul 
societăţii. În cazul în care 
adunarea nu este statutară, a 
doua convocare este pentru 
data de  22.11.2017, ora 13.00 

la sediul societăţii. -Ordinea de 
zi este următoarea: 1. Apro-
barea mijloacelor fixe de 
natura obiectelor de inventar 
care sunt amortizate integral 
în vederea casării lor cu 
valoarea de inventar 59913,63 
lei. 2. Aprobarea  mijloacelor 
fixe amortizate integral în 
vederea casării lor cu valoarea 
de inventar 160898,26 lei. 3. 
Aprobarea valorificării mijloa-
celor fixe neamortizate integral 
cu valoarea de inventar 
155.248 lei. 4. Diverse. Preşe-
dinte Consiliul de Adminis-
traţie, Ec. Alice Ionescu.

LICITAȚII  
l Aeroclubul României cu 
sediul în Bucureşti, Sector 1, 
Bdul.Lascăr Catargiu, nr.54, 
organizează licitație publică 
deshisă pentru închirierea 
următoarelor spații în incinta 
Secției de Reparații şi Întreți-
nere de Bază Craiova-Aero-
clubul României, este situat pe 
Calea Bucureşti, nr.433, jud.
Dolj. Teren incintă având 
amplasată o platformă beto-
nată de 60mp-destinație-Par-
care auto. Data limită ăentru 
d e p u n e r e a  o f e r t e l o r 
este:26.10.2017, ora 10.00 la 
sediul AR. Data de deschidere 
a ofertelor este:26.10.2017 ora 
11.00; Spațiu în suprafață de 
65mp în anexele hangarului 
(clădire C11)-destinație-Spațiu 
birouri. Data limită pentru 
d e p u n e r e a  o f e r t e l o r 
este:26.10.2017, ora 10.00 la 
sediul AR. Data de deschidere 
a ofertelor este:26.10.2017 ora 
12.00; Spațiu în suprafață de 
22.67mp în Pavilionul Admi-
nistrativ (clădire C1)-destina-
ție-Spațiu birouri. Data limită 
pentru depunerea ofertelor 
este:26.10.2017 ora 10.00 la 
sediul AR. Data de deschidere 
a ofertelor este:26.10.2017 ora 
13.00. Spațiile se vor închiria 
pentru o perioadă de 5 ani. 
Caietele de sarcini se pot ridica 
de la seriul AR. Tel./fax: 
021.312.36.19

l Anunţ publicitar. Ministerul 
Apărării Naţionale, prin 
Unitatea Militară 02480 
Câmpulung Moldovenesc, str.
Izvorul Malului, nr.6, jud.
Suceava, organizează licitaţie 
publică cu strigare în vederea 
închirierii spaţiului situat in 
incinta unităţii, cu destinaţia 
chioşc alimentar, cu suprafaţa 
construita de 125,71 mp, 

pentru o perioada de 5 ani. 
Licitaţia are loc în ziua de 
02.11.2017 ora 10.00, la sediul 
U.M.02480  Câmpulung 
Moldovenesc. In caz de 
neadjudecare, licitaţia se 
repetă în ziua de 13.11.2017, 
ora 10.00 la aceeaşi adresa. 
Condiţiile privind participarea 
şi adjudecarea sunt cuprinse în 
caietul de sarcini, care se achi-
z i ţ ionează de la  sediul 
U.M.02480, începând cu ziua 
de 19.10.2017, contra sumei de 
10 lei, care se depune la casi-
eria unităţii militare.  Ofertele 
împreună cu celelalte docu-
mente se depun la registratura 
unităţii militare, până la data 
de 02.11.2017 ora 10.00. 
Garanţia de participare se 
exprimă în lei şi se constituie 
prin scrisoare de garanţie 
bancară, care se prezintă în 
original, sau prin depunere în 
numerar la casieria unităţii 
militare până la data şi ora 
depunerii ofertei.  Informaţii 
suplimentare se obţin, între 
orele 08.00-15.00, la sediul 
unităţii militare sau la telefon 
0230314931, int.120. 

l Anunt privind licitatia 
publica cu strigare pentru 
inchirierea apartamentului 
proprietate publica a comunei 
varias. Comuna Varias, cu 
sediul in loc.Varias, nr.619, jud.
Timis, inchiriaza, prin licitatie 
publica cu strigare, aparta-
mentul nr.2, proprietate 
publica a Comunei Varias, 
situat in localitatea Varias, 
nr.488, cu destinatia de 
magazin de desfacere cu 
amanuntul. Pretul de pornire- 
75,00EURO, respectiv 342 lei /
luna; Pasul de licitare- 100 lei; 
Garantia de participare- 
7EURO/ 32 lei; Taxa de parti-
cipare- 150lei; Licitatia publica 
cu strigare va avea loc la sediul 
primariei Varias, in data de 
08/11/2017 incepand cu ora 
10.00. Relatii suplimentare se 
pot obtine la sediul Primariei 
Varias,  tel .0256/387563. 
Cererea de inscriere, taxa de 
participare, garantia de parti-
cipare, impreuna cu documen-
tele necesare in vederea 
participarii la licitatia publica 
cu strigare se vor  depune 
pana la data de 07.11.2017, 
inclusiv, ora 16.00, la registra-
tura Primariei Varias. Taxa de 
participare la licitatie este de 
150 lei care se va achita la 
caseria primariei Varias iar 
garantia de participare este de 

10% din valoarea totala a tere-
nului calculata la pretul de 
pornire,si se va achita la 
caseria primariei Varias. 
Documentele necesare pentru 
participarea la licitatie:Pentru 
persoane fizice: copie dupa 
actul de identitate, certificat 
fiscal eliberat de Directia de 
Taxe si Impozite din cadrul 
Primariei pe raza caruia este 
domiciliul solicitantului 
(original/ copie conform cu 
originalul). Pentru persoane 
juridice: copie certificat 
constatator emis de ORC, 
certificatul de atestare fiscala 
eliberat de Administratia 
Finantelor Publice in a carei 
raza se afla domiciliul fiscal 
(original); certificat fiscal  
eliberat de Directia de Taxe si 
Impozite din cadrul Primariei 
pe raza caruia este domiciliul 
fiscal (original/ copie conforma 
cu originalul), imputernicire 
(dupa caz).

l Anunt privind licitatia 
publica cu strigare pentru 
vanzarea unor terenuri intra-
vilane  din comuna Varias. 
Comuna Varias, cu sediul in 
loc. Varias, nr. 619, jud.Timis, 
vinde, prin licitatie publica cu 
strigare, un numar de 19 tere-
nuri intravilane, cu destinatia 
de constructii de locuinte, 
situate in loc.Varias, Gelu si 
Sanpetru Mic, astfel: -Locali-
tatea Varias, Comuna Varias: 
Parcela a-2-a (CF nr. 402944, 
suprafata 700 mp): Pretul de 
pornire- 1750 EURO/ 8000,00 
lei; Pasul de licitare- 80 lei; 
Garantia de participare- 175 
EURO/ 800 lei; Taxa de parti-
cipare- 200 lei; Parcela a-7-a 
(CF nr.404970, suprafata 499 
mp): Pretul de pornire- 1350 
EURO/ 6200 lei; Pasul de lici-
tare- 62 lei; Garantia de parti-
cipare- 135 EURO/ 620 lei; 
Taxa de participare- 200 lei; 
localitatea Sanpetru Mic, 
comuna Varias: Parcela 1 (CF 
nr.400699, suprafata 5982 
mp): Pretul de pornire– 
11360EURO/ 52100 lei; Pasul 
de licitare- 521 lei; Garantia de 
participare- 1136 EURO/ 5210 
lei; Taxa de participare- 200 
lei; Parcela a-2-a (CF nr. 
402637, suprafata 2773 mp): 
Pretul de pornire- 5270EURO/ 
24170 lei; Pasul de licitare- 242 
lei; Garantia de participare- 
527 EURO/ 2417 lei; Taxa de 
participare- 200 lei; Parcela 
a-3-a (CF nr. 401177, supra-
fata 5010 mp): Pretul de 

pornire- 9500 EURO/ 43600 
lei; Pasul de licitare- 436 lei; 
Garantia de participare- 950 
EURO/ 4360 lei; Taxa de 
participare- 200 lei; Parcela 
a-4-a (CF nr. 404478, supra-
fata 1003 mp): Pretul de 
pornire- 2630EURO/ 12000 
lei; Pasul de licitare- 120 lei; 
Garantia de participare- 263 
EURO/ 1200 lei; Taxa de 
participare- 200 lei; Parcela 
a-5-a (CF nr.404479, suprafata 
11387 mp): Pretul de pornire- 
27330 EURO/ 124800 lei; 
Pasul de licitare- 1248 lei; 
Garantia de participare- 
2733EURO/ 12480 lei; Taxa de 
participare- 200 lei; Parcela 
a-6-a (CF nr.404480, suprafata 
11387 mp): Pretul de pornire- 
27330EURO/ 124800 lei; Pasul 
de licitare- 1248 lei; Garantia 
de participare- 2733 EURO/ 
12480 lei; Taxa de participare- 
200 lei; Parcela a-7-a (CF nr. 
404482, suprafata 13773 mp): 
Pretul de pornire- 33050 
EURO/ 150900 lei; Pasul de 
licitare- 1509 lei; Garantia de 
participare- 3305EURO/ 
15090 lei; Taxa de participare- 
200 lei; Parcela a-8-a  (CF 
nr.404483, suprafata 13773 
mp): Pretul de pornire- 
33050EURO/ 150900 lei; Pasul 
de licitare- 1509 lei; Garantia 
de participare- 3305EURO/ 
15090lei; Taxa de participare- 
200 lei; Parcela a 9-a  (CF 
nr.404484, suprafata 13773 
mp): Pretul de pornire- 33050 
EURO/ 150900 lei; Pasul de 
licitare- 1509 lei; Garantia de 
participare- 3305EURO/ 
15090 lei; Taxa de participare- 
200 lei; -Localitatea Gelu, 
Comuna Varias: Parcela 1 (CF 
nr.402633, suprafata 1205 
mp): Pretul de pornire- 2530 
EURO/ 11600lei; Pasul de lici-
tare- 116 lei; Garantia de 
participare- 253EURO/ 1160 
lei; Taxa de participare- 200 
lei ;   Parcela a-3-a (CF 
nr.404972, suprafata 886 mp): 
Pretul de pornire- 5270EURO/ 
24170 lei; Pasul de licitare- 242 
lei; Garantia de participare- 
527EURO/ 2417 lei; Taxa de 
participare- 200 lei; Licitatia 
publica cu strigare va avea loc 
la sediul vanzatorului, in data 
de 10/11/2017 incepand cu ora 
10.00. Relatii suplimentare se 
pot obtine la sediul Primariei-
Varias,  tel .0256/387563. 
Cererea de inscriere, taxa de 
participare, garantia de parti-
cipare, impreuna cu documen-
tele necesare in vederea 

participarii la licitatia publica 
cu strigare se vor  depune 
pana la data de 10/11/2017, 
inclusiv, ora 16.00 la registra-
tura Primariei Varias. Taxa de 
participare la licitatie este de 
200 lei care se va achita la 
caseria primariei Varias iar 
garantia de participare este de 
10% din valoarea totala a tere-
nului calculata la pretul de 
pornire,si se va achita la 
caseria primariei Varias. 
Documentele necesare pentru 
participarea la licitatie: 
-Pentru persoane fizice: copie 
dupa actul de identitate, certi-
ficat fiscal eliberat de Directia 
de Taxe si Impozite din cadrul 
Primariei pe raza caruia este 
domiciliul solicitantului 
(original/ copie conform cu 
originalul); -Pentru persoane 
juridice: copie certificat 
constatator emis de ORC, 
certificatul de atestare fiscala 
eliberat de AdministratiaFi-
nantelor Publice in a carei raza 
se af la domiciliul fiscal 
(original); certificat fiscal  
eliberat de Directia de Taxe si 
Impozite din cadrul Primariei 
pe raza caruia este domiciliul 
fiscal (original/ copie conforma 
cu originalul), imputernicire 
(dupa caz).

PIERDERI  
l Pierdut plăcuţă cu numărul 
de autorizare 2433 eliberată de 
Primăria Capitalei pentru I.F. 
Zamfir I. Ion pe autoturism 
Dacia Logan cu nr. B-59-FIZ.

l Pierdut legitimaţie student 
şi carnet student eliberate de 
Universitatea Creştină Dimi-
trie Cantemir, Facultatea de 
Limbi şi Literaturi Străine, pe 
numele Gheorghe Giorgiana- 
Cristina.

l Pierdut atesta CPI marfă, 
atestat ADR, atestat agabaritic 
şi card tahograf eliberate de 
A.R.R. Mehedinți pe numele: 
Doman Remus. Se declară 
nule.

l Pierdut legimaţie seria 
UEM-C nr.00132 pe numele 
Ciupitu Chican Florica. O 
declar nulă.

l Pierdut atestat transport 
marfă şi persoane, eliberat de 
ARR Rm. Vâlcea, pe numele 
Trăneci Gheorghe, din com 
Dănicei, județul Vâlcea. Se 
declară nul. 


