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OFERTE SERVICIU
l Colegiul Tehnologic „V.Harnaj”
scoate la concurs posturile de magaziner și supraveghetor noapte. Relații
la tel. 021.232.71.65.
l COMPANIE MENTENANȚĂ
BUCUREȘTI ANGAJEAZĂ:
PERSONAL MONTAJ SISTEME
RAFTURI; FRIGOTEHNIȘTI;
ELECTRICIENI; SUDORI;
Z U G R AV I ; R I G I P S A R I ;
DULGHERI. SALARIU MOTIVANT, CAZARE GRATUITĂ,
CONTRACT NEDETERMINAT
DE MUNCĂ. 0735.528.213.
l Fundația Verita 4 ALL angajează
profesor în învățământul liceal, postliceal cu următoarele cerințe: studii
superioare de specialitate -pedagogie,
experiență de 3 ani într-o instituție
școlară cu predare conform curiculei
engleze, cunoașterea limbii engleze la
nivel avansat. Interviul va avea loc pe
02.07.2019, ora 12.00, la sediul din str.
Remus, nr.1-3, sector 5, București.
Contact: 0755.080.428, andrada.
cringus@psbh.ro.
l S.C. Patiseria Nadine&Celine SRL
cu sediul in Chisineu Cris str. Infratirii,
nr. 50, jud.Arad, angajeaza 1 Lucrator
bucatarie (spalator vase mari) COD
COR 941201. Cerinte: studii 8 clase,
cunoasterea bucatariei sarbesti (prajitura burek). CV-urile se depun la
adresa de email; zmutavschi@gmail.
com, pana la data de 03.07.2019.
Selectia candidatilor va avea loc in
data de 4.07.2019. Info tel:
0745330061.
l Primăria comunei Prisăcani, judeţul
Iași organizează concurs de recrutare
în perioada 25.07.2019 – 29.07.2019
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante
de consilier clasa I grad debutant Compartiment Administrație Publică
și Secretariat din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului comunei
Prisăcani, judetul Iasi. Condiții specifice de participare: - studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul inginerie
geodezică. Concursul se va desfășura
la sediul primăriei în sat Prisăcani,
com. Prisăcani, județul Iași, str. Principală nr.112. Depunerea dosarului de
concurs se va face în perioada
01.07.2019 - 16.07.2019 ora 1630 la
registratura Primăriei comunei Prisăcani, județul Iași. Dosarul de concurs
va conține documentele prevăzute la
art. 6 alin. (1) din H.G.286/2011.
Proba scrisă - 25.07.2019 ora 10.00.
Interviul - 29.07.2019 ora 14.00. Bibliografia de concurs - afișată pe site-ul
www.uat-prisacani.ro și la avizierul
Primăriei comunei Prisăcani, județul
Iași. Relații suplimentare se pot obține
la sediul Primăriei Comunei Prisăcani
sau la tel: 0232.295.858/ 0752.192.533.
l Primăria Comunei Măgirești,
județul Bacău, organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale
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vacante de execuție de asistent medical
în cadrul Căminului de îngrijire
bătrâni, sat Valea Arinilor -SPAS,
comuna Măgirești, pe perioadă nedeterminată, cu respectarea prevederilor
HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiții de
participare: -studii de specialitate în
domeniul asistenței medicale; -fără
vechime în specialitatea funcției. Dosarele de înscriere se depun la sediul
Căminului de îngrijire bătrâni, sat
Valea Arinilor, comuna Măgirești, la
birou șef centru, până la data de
15.07.2019, ora 16.00. Proba scrisă are
loc în data de 23.07.2019, ora 10.00, și
interviul în data de 25.07.2019, ora
14.00, la sediul Primăriei Comunei
Măgirești, județul Bacău. Persoană de
contact: șef centru Cada Catalin,
tel.0769.047.026.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Ilfov organizează, în
temeiul HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs
pentru ocuparea unor posturi vacante
contractuale pe perioadă determinată
de timp, de 36 luni, repartizate de la
bugetul din venituri proprii-PNCCF,
corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuție din cadrul Oficiului
de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ilfov, după cum urmează: -1 post de
asistent registrator principal debutant
din cadrul Serviciului Cadastru -Biroul
Înregistrare Sistematică. Cerinţele
specifice pentru ocuparea postului:
-Studii de specialitate: studii universitare de lungă durată cu licență sau
absolvite cu diplomă: specializarea
drept; -Vechime în specialitate:-;
-Muncă în echipă, capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi; -Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la
detalii, minuțios, perseverență;
-Comportament profesional integru și
conduită ireproșabilă; -Cunoștinţe
operare calculator; -Deplasări frecvente atât pe raza județului, cât și la
nivelul altor județe de pe întreg teritoriul țării. -1 post de asistent registrator,
tr.IA, din cadrul Serviciului Cadastru
-Biroul Înregistrare Sistematică. Cerinţele specifice pentru ocuparea postului:
-Studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -Vechime în muncă:
minim 6 ani și 6 luni; -Excelente abilități de comunicare, amabilitate și
muncă în echipă; -Capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi; -Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la
detalii, minuțios, perseverență;
-Comportament profesional integru și
conduită ireproșabilă; -Cunoștinţe
operare calculator; -Deplasări frecvente atât pe raza județului, cât și la
nivelul altor județe de pe întreg teritoriul țării. Data-limită de depunere a
dosarelor de concurs este 16.07.2019,
inclusiv, ora 16.30, la sediul Oficiului
de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ilfov (zilnic, luni-joi, între orele 08.0016.30, vineri, 08.00-14.00). Concursul
se va desfășura la sediul OCPI Ilfov,
Şos.Kiseleff, nr.34, sector 1; -Proba
scrisă: în data de 25.07.2019, ora 10.00;
-Interviul: în data de 30.07.2019, de la
ora 10.00. Date de contact: telefon:
021.224.60.85, interior: 126, e-mail: if@
ancpi.ro. Temei legal: art.7, alin.(4) din

HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
l Spitalul Orășenesc Ineu, cu sediul în
Ineu, str.Republicii, nr.2, jud.Arad,
organizează în data de 23.07.2019, ora
09.00, concurs, conform HG nr.
286/2011 și HG nr.1027/noiembrie
2014, pentru următorul post contractual vacant: -un post de asistent
medical de farmacie -contractual
vacant -în cadrul farmaciei cu circuit
închis al unității. Concursul constă în
proba scrisă, care va avea loc în data
de 23.07.2019, ora 09.00, și proba practică în data de 23.07.2019, ora 14.00, la
sediul Spitalului Orășenesc Ineu.
Condiții de participare: 1.Condiții
generale: -pentru participarea la
concurs, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din
HGR 286/2011. 2.Condiții specifice
asistent medical de farmacie: -diplomă
de absolvire școală postliceală sau
echivalent în domeniu; -diplomă de
bacalaureat; -certificat de exercitare a
profesiei/adeverință; -autorizație liberă
practică vizată la zi; -cunoștințe
operare PC; -vechime în specialitate
minim 3 luni. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Spitalului Orășenesc Ineu. Relații suplimentare la sediul Spitalului Orășenesc
Ineu, persoană de contact: Haragea
Adina, telefon: 0257.511.221.
l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru
Copii „Sf.Maria” Iași scoate la concurs
în conformitate cu prevederile Ord.
MS nr. 869/2015, cu completările și
modificările ulterioare, următoarele
posturi temporar vacante cu normă
întreagă, pe perioadă determinată,
după cum urmează: -1 post de medic
primar, confirmat în specialitatea radiologie și imagistică medicală, cu studii
complementare în tomografie computerizată și în imagistică și rezonanță
magnetică la Laboratorul de radiologie
și imagistică medicală; -1 post de
medic specialist, confirmat specialitatea radiologie și imagistică medicală,
cu studii complementare în tomografie
computerizată și în imagistică și rezonanță magnetică la Laboratorul de
radiologie și imagistică medicală.
Dosarul de înscriere la concurs va
cuprinde următoarele acte: -cererea în
care se menţionează postul pentru care
dorește să concureze; -copia de pe
diploma de licenţă și certificatul de
specialist sau primar pentru medici;
-copie a certificatului de membru al
organizaţiei profesionale cu viză pe
anul în curs; -dovada/înscrisul din care
să rezulte că nu i-a fost aplicată una
dintre sancţiunile prevăzute la art.455
alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1)
lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1)
lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006,
privind reforma în domeniul sănătăţii,
cu modificările și completările ulterioare; -acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa
nr.3 la ordin; -cazierul judiciar; -certificat medical din care să rezulte că este
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activităţii

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

pentru postul pentru care candidează;
-chitanţa de plată a taxei de concurs;
-copia actului de identitate în termen
de valabilitate; -1 dosar. Taxa de
concurs este de 150 de lei și se achită la
casieria unității. Tematica de concurs
este afișată la sediul unității din Iași,
strada Vasile Lupu, nr.62. Înscrierile la
concurs se fac la sediul unității, în
termen de 10 zile calendaristice de la
data publicării. Relații suplimentare se
pot obține la Serviciul RUNOS,
tel.0232.26.42.66, int.157.
l Autoritatea de Investigații și Analiză
pentru Siguranța Aviației Civile cod
fiscal 27690298 cu sediul operațional în
București Şos București-Ploiești nr.40
sector 1, în baza HG 286/2011 organizează concurs pentru ocuparea pe
durată determinată a postului
temporar vacant de economist –
personal contractual în cadrul Biroului Gestiune și Achiziţii, în data de 22
iulie 2019 ora 10.00 proba scrisă,
respectiv în data 26 iulie 2019 interviu
începînd cu ora 09.00. Dosarele se
depun la sediul operațional până la 12
iulie 2019 ora 12.00. Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0722593551–
persoană de contact Tudose Daniela.
Candidaţii trebuie să îndeplinescă
următoarele condiţii: •Studii superioare economice finalizate cu diplomă
de licenţă; •Experienţă în activitatea
economică, achizitii publice pentru
sistemul bugetar, comerț sau marketing
constituie avantaj.
l UM 01829 București, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează
concursul pentru ocuparea postului
vacant de execuție de personal civil
contractual, referent tr. IA/ studii
medii, cu o vechime în muncă de 6 ani
și 6 luni, astfel: -23.07.2019, ora 10.30
-proba scrisă; -29.07.2019, ora 10.00
-interviul; -data limită de depunere a
dosarelor - 15.07.2019, ora 15.30.
Depunerea dosarelor și organizarea
concursului se vor face la sediul UM
01829 București, str. Padina, nr. 41-49,
sector 1, București, unde vor fi afișate
și detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului, la
telefon: 021/3194000, interior 1076
-110, 138.
l Administrația Municipală pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc
Seismic organizează concurs pentru
ocuparea următorului post vacant
(funcție publică) de: Expert, grad
profesional superior –Biroul Juridic –1
post. ● Condiţiile Generale pentru
participarea la concurs sunt prevăzute
în articolul 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare; ● Condiții specifice
privind ocuparea postului de Expert,
grad profesional superior: -vechimea
minimă în specialitatea studiilor –7
ani. -pregătirea de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în științe juridice. Proba scrisă a concursului se va
desfășura în data de 30.07.2019, ora
11:00 la sediul Administrației Munici-
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pale pentru Consolidarea Clădirilor cu
Risc Seismic din Calea Plevnei, nr. 53,
interviul se va susţine, de regulă,
într-un termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune la sediul Administrației
Municipale pentru Consolidarea
Clădirilor cu Risc Seismic din Calea
Plevnei, nr. 53, în termen de 20 zile de
la data publicării prezentului anunţ în
Monitorul Oficial, partea a-III-a, de
luni până vineri între orele 10.00
–15.00, în perioada 01.07-22.07.2019.
Cerinţele specifice privind ocuparea
posturilor se vor afișa la sediul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic din
Calea Plevnei, nr. 53 și pe site-ul
AMCCRS (www.amccrs-pmb.ro).
Informaţii suplimentare se pot obţine
la numărul de telefon 0219529 int. 206,
persoana de contact Alexandra Micu,
e-mail alexandra.micu@amccrs-pmb.
ro.
l Centrul Naţional de Calificare și
Instruire Feroviară - CENAFER, cu
sediul în localitatea București str. Calea
Griviței, nr.343, sector 1, organizează
concurs/examen prin promovare pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante, de: • 1 post - Director în cadrul
Directiei Juridica, Management, Strategie, Capital Uman si Comunicare; • 1
post - Sef Serviciul Calitate SSM-SU în
cadrul Directiei Juridica, Management,
Strategie, Capital Uman si Comunicare;
• 1 post - Sef Serviciul Financiar-Contabil în cadrul Directiei Economica; • 1
post - Sef Serviciul Programare-Contracte in cadrul Directiei Coordonare
Programe; • 1 post - Expert II -Serviciul
Formare Profesionala si Metodologie in
cadrul Directiei Coordonare Programe;
• 1 post - Referent IA -in cadrul
Compartimentului Logistica - Centrul
pentru Calificarea si Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial -Cluj; • 1 post - Expert II -in cadrul
Compartimentului Biblioteca -Serviciul
Documentare Feroviara; 2 posturiMuncitori Calificati I-in cadrul Muzeului Cailor Ferate. Conditii: -studii
superioare de specialitate, -vechime in
specialitate: 9 ptr. director, 8 ani ptr. sef
serviciu,7 ani ptr referent IA,4 ani ptr.
expert II. Concursul se va desfasura in
data de 25.07.2019 ora 10:00 la sediul
CENAFER, din Calea Grivitei nr. 343
sector 1. Data limita de depunere a
dosarelor: 19.07.2019, ora 15:00. Informatii suplimentare pe pagina de
internet: www.cenafer.ro. Persoana de
contact: doamna Nica Rozalia, tel.
0758.886.009.

CITAŢII
l Romania. Judecatoria Sannicolau
Mare - Timis Dosar nr. 3592/295/2018.
Citatie nr. 3592/295/2018. Paratul
Merjan Tiberiu-Stefan, domiciliat in
loc. Sannicolau Mare, str. Popa Sapca
nr. 39, jud. Timis, este citat la Judecatoria Sannicolau Mare, in data de
22.10.2019, orele 9:00, in proces cu
reclamanta Merjan Andreea, domiciliata in loc. Sannicolau Mare, str.
Nufarului nr. 34, ap. 6, jud. Timis,
cauza avand ca obiect divort cu copii.
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l Subsemnatul FAUR NICOLAE,
reclamant în dosarul 969/331/2019 la
Judecătoria Vălenii de Munte, având
ca obiect suplinere consimțământ eliberarea pașaport și drept de a merge din
România în Franța, o citez pe pârâta
VLAD GEORGIANA VIORICA,
CNP 2901108297355, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Gherghita,
sat Buda, județul Prahova, pentru
termenul din data de 15.07.2019.
l Intimata Drimbau Angela, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Timișoara, str.Verde, bl.A71, sc.C, ap.5, jud.
Timiș, este chemată în judecată la
Judecătoria Timișoara, P-ța.Țepeș
Vodă, nr.2, de către petenta Direcția
Fiscală a Municipiului Timișoara
pentru termenul de judecată din data
de 17 iulie 2019, ora 09.00, completul
c6c, sala 327 în dosarul
nr.23419/325/2018 având ca obiect
înlocuire amendă cu muncă în folosul
comunității.
l Pârâţii Mărculescu Alexandru, cu
ultimul domiciliu cunoscut în loc.
Amara, comuna Balta Albă, judeţul
Buzău și Mărculescu Cătălin, domiciliat în loc. Amara, comuna Balta Albă,
judeţul Buzău, sunt chemaţi la Judecătoria Darabani în ziua de 12.09.2019,
ora 09:00, în dosar civil
nr.174/217/2019, având obiect rezoluţiune contract repunerea părţilor în
situaţia anterioară, în proces cu reclamantul Antonesei Ghiorghi, domiciliat
în oraș Darabani, sat Bajura, judeţul
Botoșani.

DIVERSE
l JUST INSOLV SPRL notifica
deschiderea procedurii simplificate de
insolventa in dosarul nr. 2530/105/2019,
Tribunal Prahova, conform Sentinta
nr. 656/21.06.2019 privind pe SC Alexy
Total Products SRL, cu termenele:
depunere declarații creanță 05.08.2019,
întocmirea tabelului preliminar al
creanțelor 14.08.2019, întocmirea tabelului definitiv 06.09.2019, prima
Adunare a Creditorilor avand loc in
data 19.08.2019 orele 12:00 la sediul
administratorului judiciar din Ploiești,
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab.
7B.
l Aceasta informare este efectuata de
OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22,
sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa
solicite de la Administratia Bazinala de
Apa Buzau - Ialomita, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de “lucrari de suprafata foraj,
echipare si conducta de amestec Sonda
522 Barbuncesti” propus a fi amplasat
in localitatea Barbuncesti, extravilan,
Judetul Buzau. Aceasta investitie este
noua. Ca rezultat al procesului de
productie nu vor rezulta ape uzate.
Aceasta solicitare de aviz este
conforma cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc
sa obtina informatii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita

observatii, sugestii si recomandari se
pot adresa solicitantului sau la Expert
Serv SRL, cu sediul in str. Mihai
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, jud.
Prahova, cod postal 100329, tel/fax:
0244-513233.
l Aceasta informare este efectuata de
OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22,
sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa
solicite de la Administratia Bazinala de
Apa Buzau - Ialomita, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de “lucrari de suprafata foraj,
echipare si conducta de amestec Sonda
528 Barbuncesti” propus a fi amplasat
in localitatea Barbuncesti, extravilan,
Judetul Buzau. Aceasta investitie este
noua. Ca rezultat al procesului de
productie nu vor rezulta ape uzate.
Aceasta solicitare de aviz este
conforma cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc
sa obtina informatii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita
observatii, sugestii si recomandari se
pot adresa solicitantului sau la Expert
Serv SRL, cu sediul in str. Mihai
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, jud.
Prahova, cod postal 100329, tel/fax:
0244-513233.
l Primăria Comunei Gornet, anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul SF-extindere
rețea distribuție gaze naturale pentru
Satele Cuib și Bogdănești, Comuna
Gornet, Județul Prahova, propus a fi
amplasat în Comuna Gornet. Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului
Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.
306, Ploiești și la sediul Primăriei
Comunei Gornet, Sat Gornet, str. Principală, nr. 77, în zilele de Luni-Vineri,
între orele 08-16. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția
mediului Prahova.
l Dominus S.R.L având sediul în
Calea Zimandului nr. 30, ap. 2,
localitatea Arad, titular al P.U.Z. “zona cu functiuni mixte, servicii si
comert, industrie nepoluanta si
depozitare” amplasat in intravilan
mun. Arad, CF nr. 338092 Arad, CF
nr. 338108 Arad, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de obţinere a avizului de mediu
pentru P.U.Z.-ul menţionat și
declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a P.U.Z.-ului poate
fi consultată la sediul APM ARAD,
strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judeţul Arad, de luni
până joi între orele 09 – 16.00, vineri
între orele 09 - 13.00. Observaţii/
comentarii și sugestii se primesc în
scris la sediul APM ARAD, în
termen de 18 zile de la data publicării anunţului.
l Suciu Radu Gheorghe titular al
planului “Reactualizare PUZ

(HCLMA nr. 41/28.02.2011)” amplasat
în Arad, str. Rosmarin, nr. FN, jud.
Arad, aduce la cunoștința publicului că
decizia etapei de încadrare conform
H.G. nr. 1076/2004, este aceea de adoptare a planului fără aviz de mediu.
Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen
de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului, la sediul APM Arad,
din Arad, str. Splaiul Mureș, FN, jud.
Arad.
l Petre Mihai avand domiciliul in
comuna Berceni, judetul Ilfov, Bd.1
Mai, nr.279, titular al planului
P.U.Z.-Ansamblu locuinte P+1+M,
Functiuni complementare, Amenajare
Circulatii, Utilitati, Ridicare Topografica, comuna Berceni, judetul Ilfov
T16, P41/1/14,15, N.C.3010, 64754
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii 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 900-1100. Observatii/comentarii
si sugestii se primesc in scris la sediul
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in
termen de 15 zile calendaristice de la
publicarea anuntului.
l Gapie Mihai-cu domiciliul in
comuna Berceni, str.Marin Preda,
nr.18, titular al planului PUZ-ansamblu de locuinte individuale
P+1E+M, functiuni complementare,
amenajare circulatii, utilitati, comuna
Berceni, judet Ilfov, T5, P18/4/26, 27
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii 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 900-1100. Observatii/comentarii
si sugestii se primesc in scris la sediul
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in
termen de 15 zile calendaristice de la
publicarea anuntului.
l S.C. Oxigen Development S.R.L.
r e p r e z e n t a t a d e Vo c h i n I o n u t
Constantin cu domiciliul in municipiul
Bucuresti, str.Popa Soare, Nr.14A, etaj
1, cam.2, ap.3 Jud. Ilfov, utilizator al
terenului T39, P759/4/7,8 cu nr.cad
58338 in suprafata de 24.146 mp in
scopul PUZ-amenajare bazin piscicol
si exploatare in sistem de balastiera-cariera (aluviala) de nisip si pietris situat
in comuna Vidra. anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii 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 9:00-11:00.
Observatii /comentarii si sugestii se
primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov
(tel. 021/4301523) in termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea anuntului.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l Exclusiv Interconstruct SRL-cu
sediul in municipiul Bucuresti str.
Mureseni nr.14, sector 3, titular al
planului PUZ-ansamblu de locuinte
individuale P+1E+M, functiuni
complementare, amenajare circulatii,
utilitati, comuna Berceni, judet Ilfov,
T20, P49/1/012 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii 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 900-1100.
Observatii/comentarii si sugestii se
primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov
(tel. 021/4301523) in termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea anuntului.
l SC/PF House World Electro SRL
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul: „Construire
hală, producție și depozitare confecții
metalice, birouri, amenajări exterioare,
împrejmuire și utilități”, propus a fi
amplasat în jud.Ilfov, comuna Cernica,
sat Căldăraru, identificat prin nr.
cadastral: 56100. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM București, din București,
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, și la
sediul titularului: House World Electro
SRL, din Constanța, Bdl.Mamaia,
nr.175, spațiul 5, în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-12.00, în termen de 15
zile de la publicarea prezentului anunț.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM București.
l Comuna Jilava anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru UAT Comuna Jilava, începând
cu data de 08.07.2019, pe o perioadă de
60 de zile, la sediul Primăriei Comunei
Jilava, conform art.14 alin.(1) și (2) din
Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare sau contestațiile
documentelor tehnice vor putea fi
depuse de către proprietarii, posesorii
sau alți deținători, la Comisia de
Recepție a Cererilor de Rectificare,
care își va desfășura activitatea la
Primăria Comunei Jilava, de luni până
joi, între orele 10.00-15.00, vineri, între
orele 09.00-13.00, și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară. Potrivit prevederilor Specificațiilor tehnice, punctul 1.1 „În etapa
de publicare a rezultatelor, este important ca deținătorii imobilelor să
consulte și să analizeze documentele
publicate și să se pronunțe asupra
corectitudinii informațiilor prezentate”, conform Ordinului Directorului
General al ANCPI nr.1427/2017
publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr.921 din 23 noiembrie 2017.
l Administrația Bazinală de Apă
Banat, titularul proiectului „Regularizare pârâu Cremeni în orașul Bocșa,
jud.Caraș-Severin”, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către Agenția de
Protecția Mediului Caraș-Severin, în
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cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context
transfrontalier, pentru proiectul
„Regularizare pârâu Cremeni în orașul
Bocșa, jud.Caraș-Severin” propus a fi
amplasat în intravilanul orașului
Bocșa, județul Caraș-Severin. Proiectul
se supune evaluării impactului asupra
mediului și evaluării impactului asupra
corpurilor de apă. Publicul interesat
poate depune propuneri în ceea ce
privește conținutul raportului privind
impactul asupra mediului la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Caraș-Severin, din Reșiţa, str.Petru
Maior, nr.73, în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina de
internet a APMCS.
l SC Termo-Construct SA, cu sediul
principal în localitatea Sebiș, str.
R o m a n ă , n r. 4 A , t e l e f o n n r.
0257.310.680, fax nr. 0372.892.915,
dorește să obţină autorizaţie de mediu
pentru punctul de lucru din localitatea
Sebiș, str.Codrului, nr.48, unde se
desfășoară activitatea de Captare,
tratare și distribuţia apei potabile,
CAEN 3600, având ca principale faze
ale procesului tehnologic următoarele:
-Captarea apei, tratarea și distribuţia
către populaţie, instituţii și agenţi
economici. Măsurile de protecţie a
factorilor de mediu: Apă: Deznisipator;
Aer: Ventilatoare; Sol: Platformă betonată; Gestiunea deșeurilor: Pubele
valorificate prin terţi. Observaţiile
publicului formulate în scris/informaţiile privind potenţialul impact asupra
mediului se depun/pot fi consultate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Arad, Splaiul Mureșului FN,
tel. 0257.280.331, 0257.280.996, în timp
de zece zile lucrătoare după data publicării prezentului anunţ.
l Autoritatea finanţatoare, Comuna
Beștepe, cu sediul în str.Tulcei, nr.76,
județul Tulcea, cod fiscal: 16363398,
telefon: 0240.545.334, fax: 0240.545.334,
e-mail: primaria.bestepe@yahoo.com. În
baza Legii 350/2005, privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, și OG
nr.82/2001, privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unităţile de
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu
modificări și completări ulterioare, face
cunoscute domeniile pentru care acordă
finanţări nerambursabile pentru anul în
execuţie financiară 2019. Domeniile
pentru care acordă finanţări nerambursabile și sumele de 10.000Lei pentru
activităţi nonprofit de interes local,
respectiv 10.000Lei pentru cultele religioase, aprobate pentru anul 2019,
conform bugetului Comunei Beștepe pe
anul 2019 aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Beștepe
nr.23/17.04.2019, sunt prezentate în
Programul anual al finanţărilor nerambursabile: Nr.crt.; Domeniul de activitate finanţat; Valoarea finanţării: 1.;
Activităţi nonprofit de interes local
(culturale, educaţie civică, social, de
implementare a programelor sportive de
utilitate publică); 10.000 Lei. 2.; Cultele
religioase; 10.000 Lei. Total: 20.000Lei.
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anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/ observații la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării
anunțului pe pagina de internet a
autorității competente pentru protecția
mediului.

l Kaufland Romania SCS, cu sediul
în București, str.Barbu Văcărescu,
nr.120-144, titular al proiectului
„Construire hypermarket și construcții
anexe interioare și exterioare
(Container bufet „imbiss” și cort,
container reciclare ambalaje, post
trafo, bazin rezervă incendiu, copertine cărucioare), amenajări exterioare
incintă (platforme parcare, spații
verzi, drumuri, trotuare), amenajare
accese rutiere, pietonale și racorduri la
drumurile publice, instalații interioare
și rețele/ rețele tehnico-edilitare,
amenajare împrejmuire teren, amplasare panouri publicitare și totem public i t a r, o r g a n i z a r e d e ș a n t i e r,
branșamente utilitare”, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către Agenția
pentru Protecția Mediului Alba, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără evaluarea
impactului asupra mediului, pentru
proiectul: „Construire hypermarket și
construcții anexe interioare și exterioare (Container bufet „imbiss” și cort,
container reciclare ambalaje, post
trafo, bazin rezervă incendiu, copertine cărucioare), amenajări exterioare
incintă (platforme parcare, spații
verzi, drumuri, trotuare), amenajare
accese rutiere, pietonale și racorduri la
drumurile publice, instalații interioare
și rețele /rețele tehnico-edilitare,
amenajare împrejmuire teren, amplasare panouri publicitare și totem public i t a r, o r g a n i z a r e d e ș a n t i e r,
branșamente utilitare”, propus a fi
amplasat în Alba, localitatea Blaj, str.
Iuliu Maniu, nr.101. 1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Alba, din mun.Alba Iulia, str.
Lalelelor, nr. 7B, în zilele de luni-joi,
între orele 8.00-16.30, și vineri, între
orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: apmab.

l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului - Unitatea Administrativ-Teritorială Traian, comuna Traian,
din județul Teleorman, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 0
- 6, începând cu data de 05.07.2019, pe
o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei comunei Traian, județul
Teleorman, conform art. 14 alin (1) și
(2) din legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată,
cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară.

l Unitatea administrativ-teritorială
Comuna Măceșu de Jos, din județul
Dolj, anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1, 2, 3, 4, 5 începând
cu data de 05.07.2019, pe o perioadă
de 60 de zile, la sediul Comunei
Măceșu de Jos, adresa: Comuna
Măceșu de Jos, sat Măceșu de Jos,
strada Academician Ștefan Berceanu,
nr.12, județul Dolj, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei și pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară. Cererile de
rectificare depuse prin orice alte
mijloace de comunicare decât cele
menționate mai sus nu vor fi luate în
considerare.

l Comuna Jilava, având sediul în Str.
Șos. Giurgiului, nr.279, localitatea
Jilava, Județ Ilfov, titular al programului ,,Înființare și Modernizare
(Asfaltare) Drum de Puțul Mătușii
-Conducte Gaze Vidra -Str. Metalurgiei -De 0/101-Faza Studiu de Fezabilitate,, din comuna Jilava, anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru programul menționat și
declanșarea etapei de încadrare. Prima
versiune a programului poate fi
consultată la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Ilfov din Aleea
Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni până
joi între orele 9-13. Observații/ comentarii și sugestii se primesc în scris la
sediul A.P.M Ilfov, (tel.021/4301523,
021/4301402) în termen de 18 zile de la
data publicării anunțului.
l Fermierul Nadlacan Cooperativa
Agricola anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
“Dezvoltarea activitatii Fermierului
Nadlacan Cooperativa Agricola”,
propus a se realiza in intravilanul loc.

Nadlac, CF307821, jud. Arad, destinatie actuala - teren pentru construirea
de unitati agroindustiale, destinatie se
va mentine - conform Certificatului de
urbanism nr. 106 din 13.08.2018
eliberat de Primaria Nadlac, solicitare
inregistrata la APM Arad cu nr.
6743/1713/R/15.04.2019. Informatiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM din Arad, Str.
Splaiul Mures, FN, jud. Arad si la
sediul Titulatului din loc Nadlac, str.
G. Cosbuc nr. 51, jud. Arad, in zilele de
luni/vineri, intre orele 08:00-16:30.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Arad din Arad,
Str. Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

SOMAŢII
l Prin prezenta sunt chemați toți cei
interesați să formuleze opoziție în
termen de o lună de la afișarea
prezentei somații, având în vedere
faptul că pe rolul Judecătoriei Reghin
se află dosarul cu nr. 2816/289/2019, în
care petentul RACOȚA VASILE
PETRU, domiciliat în comuna
Gurghiu, sat Orșova, nr. 256, jud.
Mureș, posesor al imobilului- teren
intravilan categoria folosință curți,
construcții în suprafață de 760 mp,
situat în localitatea Gurghiu, sat
Orșova, nr.256, jud.Mureș, înscris în
CF nr.54366 Gurghiu nr. top 1752,
1754, a solicitat instanței să se constate
că a dobândit prin uzucapiune dreptul
de proprietate asupra imobilului situat
în localitatea Gurghiu, sat Orșova,
nr.256, jud.Mureș, înscris în CF
nr.54366 Gurghiu nr. top 1752, 1754,
având ca proprietar tabular pe numiții
Rakoczi Gyorgy, Rakoczi Laszlo și
Rakoczi Sandor, iar ca vecinătăți: la
nord- drum, la sud: Chiorean Maria, la
est: Luca Elena și la vest: Chiorean
Maria și să dispună intabularea în C.F.
a dreptului său de proprietate
dobândit prin uzucapiune. Termenul
de judecată este stabilit la data de 11
septembrie 2019. Persoanele interesate
pot face opoziție la cererea petentului
Racoța Vasile Petru, în lipsa acesteia
instanța urmând să treacă la judecarea
cauzei.

LICITAŢII
l Primăria orașului Videle, cu sediul
în Videle, str. Republicii, nr. 2, organizează licitaţie publică în vederea
concesionării unor suprafeţe de teren
af late în proprietatea privată a
orașului Videle, pe o perioadă de 20
ani, identificate conform planurilor de
amplasament afișate la sediul Primăriei orașului. Documentaţia pentru
participare la licitaţie poate fi achiziţionată contra sumei de 20 lei de la
sediul Primăriei Videle, începând cu
data de 01.07.2019, zilnic, între orele
9,00 -16,00. Data limită de depunere a
ofertelor este 19.07.2019 ora 16,00.
Locul de depunere a ofertelor -sediul
Primăriei Videle. Deschiderea ofertelor
se va face la sediul Primăriei orașului
Videle în data de 23.07.2019, ora 10,00.
l În temeiul art. 250 alin(2) din Legea
207/2015 privind Codul de procedură
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l Kauf land Romania Societate în
Comandită anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
„Construire hipermarket P+1E
(parțial), container Imbiss -Grill,
container reciclare, țarc acoperit
pentru cărucioare, amenajări interioare în incintă, parcare, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, trotuare,
rețele de incintă, rezervă PSI, Post
Trafo, totemuri, elemente de semnalistică și reclame, împrejmuire, reabilitare str.Târnavei pentru amenajare
acces auto, organizare de șantier”
propus a fi amplasat în loc.Târnăveni,
str.Victoriei, nr.15A, jud.Mureș. Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Mureș,
Târgu-Mureș, strada Podeni, nr.10, în
zilele de: luni, între orele 9.00-15.00, și
marți-vineri, între orele 9.00-12.00, și
la sediul Kaufland Cluj -Gheorgheni,
str.Alexandru Vaida Voievod, nr.59,
loc.Cluj-Napoca, jud.Cluj, în zilele de
luni-vineri, între orele 8.00-17.30.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Mureș, TârguMureș, strada Poieni, nr.10, în zilele de:
luni, între orele 9.00-15.00, și marți-vineri, între orele 9.00-12.00.

III
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fiscală, Primăria Orașului Breaza
organizează la sediul său din str. Republicii, nr. 82 B, Tel: 0244/340.508,Fax:
0244/340.528, e-mail: contact@primariabreaza.ro, organizează licitație
publică deschisă în vederea vânzării a
următoarelor bunuri sechestrate: - în
data de 25.07.2019, ora 13:00, 4 loturi
de teren intravilan în localitatea
Irimești, jud, Prahova în suprafață de
15 114 mp, a doua licitație, preț de
pornire a licitației 216.945 lei. Prețul
de pornire a licitație nu include TVA:
Anunțul de vânzare poate fi consultat
la sediul primăriei orașului Breaza și
pe site www. primariabreaza.ro, secțiunea Anunțuri. Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și
actele necesare la depunerea ofertelor
puteți apela numărul de telefon 0733
936 294, persoana de contact insp.
Mihaela Ivan.
l Consiliul Local al Comunei Murighiol, CIF: 4793979, cu sediul în localitatea Murighiol, str.Lacului, nr.8,
comuna Murighiol, judeţul Tulcea,
telefon: 0240.545.969, fax:
0240.545.971, e-mail: contact@primaria-murighiol.ro, privind concesionarea prin negociere directă a unui
teren în suprafaţă de 90124mp, situat
în T28 parcela Nb 205, extravilan, CF
nr.32124, comuna Murighiol, teren ce
aparţine domeniului privat de interes
local al comunei Murighiol, în vederea
desfășurării unor activităţi de exploatare calcar siderurgic. Durata concesiunii este de 10 ani. Persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire
pe suport de hârtie începând cu data
de 01.07.2019. Documentaţia de atribuire se poate obţine de la Casieria
Primăriei Comunei Murighiol, din
localitatea Murighiol, str. Lacului, nr.8,
comuna Murighiol, jud. Tulcea. Costul
documentaţiei este de 30Lei, 500Lei
taxa de participare la licitaţie, iar
garanţia de participare este de 500Lei.
Plata se va face în numerar la Casieria
Primăriei Comunei Murighiol. Preţul
de pornire a licitaţiei este în cuantum
de 30.000Euro/an pentru primul an,
echivalent în lei la cursul zilei, și
10.000Euro, pe an, echivalent în lei la
cursul zilei, pentru perioada 2020-2029
și asigurarea în mod gratuit în anul
2019 a unei cantități de 3000 tone
piatră spartă și 1000 tone pe an în
perioada 2020-2029, pentru executarea
unor lucrări publice de interes local pe
raza comunei Murighiol. Data-limită
de depunere a ofertelor este de
16.07.2019, ora 16.00. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor este de
11.07.2019. Adresa de depunere a ofertelor este Secretariatul Primăriei
Comunei Murighiol, din localitatea
Murighiol, str.Lacului, nr.8, comuna
Murighiol, jud.Tulcea, cod poștal:
827150. Ofertele se depun într-un
singur exemplar. Ședinţa publică de
deschidere a ofertelor va avea loc la
data de 17.07.2019, ora 13.00, la sediul
Primăriei Comunei Murighiol, din
localitatea Murighiol, str. Lacului, nr.8,
comuna Murighiol, jud.Tulcea, e-mail:
contact@primaria-murighiol.ro, tel.
0240.545.969, fax: 0240.545.971. Data
transmiterii anunţului de negociere
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directă prin concesionare în vederea
publicării: 19.06.2019.
l S.C. Doroca S.A , prin lichidator
judiciar Evoplan Insolv IPURL (fosta
C.I.I. Pohrib Ionela), anunţă scoaterea
la vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează: A. Imobil
situat în Dorohoi, str. Brazi, nr.1
amplasat pe teren în concesiune de la
municipiul Dorohoi, compus din: 1.
Restaurant Hotel Cabana Brazi cu
subsol, parter și etaj cu s.c la sol de
701,10 mp; 2. Magazie cu s.c. la sol de
34,30 mp; 3.Magazie si beci cu s.c. la
sol de 97,20 m.p. Pretul de vanzare
fiind de 1.227.800 lei (267.680 Euro
),TVA inclus(70%). Persoanele care
pretind vreun drept asupra bunurilor
ce urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să
facă dovada acestui fapt cu o zi inainte
de ziua licitatiei, orele15.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Iași, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. Licitaţiile
vor avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din Iași, Str. Vasile Lupu Nr.
43, Jud. Iași, în data de 12.07.2019 ora
14:00, și se va desfășura în conformitate cu prevederile legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei și ale
regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de
15.03.2016 si adunarea creditorilor din
04.03.2019. Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare
a licitaţiei. Garantia este in cuantum
de 10% din valoarea de vanzare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la:
Evoplan Insolv IPURL (fosta C.I.I.
Pohrib Ionela)la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109899,
0745308671, Fax 0232/240890.
l Municipiul Iași, având Cod fiscal
4541580, cu sediul în B-dul Ștefan cel
Mare și Sfânt, nr.11, Telefon/fax:
0232.267.582, E-mail: evidenta.patrimoniu@primaria-iasi.ro, anunță licitație publică pentru „Concesionarea
suprafeței de teren de 2.475 mp,
situată în Iași, strada Mușatini nr.57,
cu număr cadastral 162751, proprietate publică a Municipiului Iași,
amplasat în vecinătatea Centrului de
Medicină de Familie din cartierul
Alexandru cel Bun, pe o perioada de
25 ani, în vederea amenajării unei
parcări publice supraterane etajate cu
regim de nălțime D+P+3 E”. Documentația de atribuire poate fi procurată de la sediul Municipiului
Iași-Direcția Evidența Patrimoniu
Public și Privat, situat în Șoseaua
Națională, nr.43 etajul 5, telefon
0232.264.246-int.112, fax
0232.264.508. Costul unui exemplar
din documentatia de atribuire, este
-100 lei. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 23.07.2019; Data limită
de depunere a ofertelor: 01.08.2019,
ora 13. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Sediul Municipiului Iași,
Șoseaua Națională nr.43 -Direcția
Evidența Patrimoniu Public și Privat,
R e g i s t r a t u r a D E P P P, p a r t e r ;
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare oferta: un singur exemplar. Data și locul în care se desfașoară
ședința publică de deschidere a ofer-
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telor: sediul Municipiului Iaşi –bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.11,
sala 3, data 02.08.2019 ora 12. Instanta
competenta in solutionarea litigiilor –
Tribunalul Iasi-Palatul de Justitie din
Iasi, strada Elena Doamna, nr.1A,
Sectia Contencios Administrativ, cu
recurs la Curtea de Apel Iasi, strada
Elena Doamna nr.1 A, tel. 0232235033;
termenele pentru sesizarea instantelor
sunt cele stabilite in Legea Contenciosului Administrativ 554/2004. Anuntul
de licitatie a fost transmis catre Monitorul Oficial al Romaniei in data de
28.06.2019. Relatii suplimentare
privind procurarea documentatiei de
atribuire si conditiile de participare la
licitatie se pot obtine la sediul Municipiului Iasi-Directia Evidenta. Patrimoniu Public si Privat , Soseaua
Nationala nr.43, etajul 5, –telefon
0232.264246 int.112;
sau
tel.0232.264.548 fax 0232.264.508 ”.
l Anunţ privind concesiune teren în
Comuna Izvoru Bârzii, Sat Baloteşti lot
11 –354mp: 1. Informaţii generale
privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: Comuna
Izvoru Bârzii, Str. Principală, judeţul
Mehedinţi, telefon 0252.70.74.43, fax
0252.70.74.43, email clizvorul@gmail.
com; 2. Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Primăria
Izvoru- Bârzii, concesionează terenul
neproductiv aflat în domeniul privat al
Primăriei şi situat în Comuna Izvoru
Bârzii sat Baloteşti lot 11, suprafaţa
354mp. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Informațiile 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: Documentația se ridică de
la sediul Primăriei Izvoru Bârzii, Str.
Principală biroul Registratură, printr-o
cerere scrisă. 3.2. Denumirea şi adresa
serviciului/ compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Registratură
din cadrul Primăriei Izvoru Bârzii. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:
Costul documentației de atribuire- 100
lei. Suma se achită numerar la casieria
Primăriei Izvoru Bârzii. 3.4. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
05.08.2019 ora 12.00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunerea ofertelor: 06.08.2019, ora
12.00; 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria comunei Izvoru
-Bârzii, strada Principală, Judeţul
Mehedinți, Registratură; 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Oferta trebuie depusă în
2 exemplare din care un exemplar
original şi o copie; 5. Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa publică de
deschiderea ofertelor: Sediul Primăriei
Izvoru Bârzii, strada Principală,
Judeţul Mehedinți în 07.08.2019 ora
10.00; 6. Denumirea, adresa, numărul

de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Mehedinți, Bd. Carol nr.14, Jud. Mehedinți, telefon: 0252/208200 fax.
0252/314666 e-mail: tr-mehedinți@just.
ro; 7. Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 28/06/2019.
l Anunţ privind concesiune teren în
Comuna Izvoru Bârzii, Sat Baloteşti,
intravilan, Lot 4 -220mp: 1. Informaţii
generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Comuna Izvoru Bârzii, Str.
Principală, judeţul Mehedinţi, telefon
0252.70.74.43, fax 0252.70.74.43, email
clizvorul@gmail.com; 2. Informaţii
generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Primăria Izvoru -Bârzii, concesionează terenul neproductiv af lat în
domeniul privat al Primăriei şi situat
în intravilan în Comuna Izvoru- Bârzii
sat Baloteşti lot 4, suprafaţa 220mp. 3.
Informaţii privind documentaţia de
atribuire: Informațiile 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:
Documentația se ridică de la sediul
Primăriei Izvoru -Bârzii, Str. Principală biroul Registratură, printr-o
cerere scrisă. 3.2. Denumirea şi adresa
serviciului/ compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Registratură din cadrul Primăriei Izvoru
–Bârzii. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 54/2006: Costul documentației de atribuire- 100 lei. Suma se
achită numerar la casieria Primăriei
Izvoru -Bârzii. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 05.08.2019ora
12.00. 4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunerea ofertelor: 06.08.2019, ora 12.00; 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria comunei Izvoru -Bârzii,
strada Principală, Judeţul Mehedinți,
Registratură; 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Oferta trebuie depusă în 2
exemplare din care un exemplar
original şi o copie; 5. Data şi locul la
care se va desfăşura sedinţa publică de
deschiderea ofertelor: Sediul Primăriei
Izvoru- Bârzii, strada Principală,
Judeţul Mehedinți în 07.08.2019 ora
10.00; 6. Denumirea, adresa, numărul
de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Mehedinți, Bd. Carol nr.14, Jud.
Mehedinți, telefon: 0252/208200 fax.
0252/314666 e-mail: tr-mehedinți@
just.ro; 7. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 28/06/2019.

l Anunţ privind concesiune teren
în Comuna Izvoru Bârzii, Sat Baloteşti Lot 5 –220mp: 1. Informaţii
generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, Telefon
fax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Comuna
Izvoru Bârzii, Str. Principală,
judeţul Mehedinţi, telefon
0252.70.74.43, fax 0252.70.74.43,
email clizvorul@gmail.com; 2.
Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat:
Primăria Izvoru -Bârzii, concesionează terenul neproductiv aflat în
domeniul privat al Primăriei şi
situat intravilan în Comuna Izvoru
-Bârzii sat Baloteşti lot 5, suprafaţa
220mp. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Informațiile
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar
aldocumentaţiei de atribuire:
Documentația se ridică de la sediul
Primăriei Izvoru -Bârzii, Str. Principală biroul Registratură, printr-o
cerere scrisă. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire:
Serviciul Registratură din cadrul
Primăriei Izvoru –Bârzii. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Costul documentației de atribuire- 100 lei. Suma se
achită numerar la casieria Primăriei Izvoru- Bârzii. 3.4. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
05.08.2019 ora 12.00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunerea ofertelor: 06.08.2019,
ora 12.00; 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
comunei Izvoru -Bârzii, strada
Principală, Judeţul Mehedinți,
Registratură; 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Oferta trebuie
depusă în 2 exemplare din care un
exemplar original şi o copie; 5.
Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschiderea
ofertelor: Sediul Primăriei Izvoru
-Bârzii, strada Principală, Judeţul
Mehedinți în 07.08.2019 ora 10.00;
6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Mehedinți,
Bd. Carol nr.14, Jud. Mehedinți,
telefon: 0252/208200 fax.
0252/314666 e-mail: tr-mehedinți@
just.ro; 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
28/06/2019.
l Anunţ privind concesiune teren în
Comuna Izvoru Bârzii, Sat Baloteşti
intravilan, Lot 24 -362mp: 1. Infor-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
maţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Izvoru Bârzii, Str. Principală,
judeţul Mehedinţi, telefon
0252.70.74.43, fax 0252.70.74.43, email
clizvorul@gmail.com; 2. Informaţii
generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Primăria Izvoru -Bârzii, concesionează terenul neproductiv af lat în
domeniul privat al Primăriei şi situat
în Comuna Izvoru -Bârzii sat Baloteşti
lot 24, suprafaţa 362mp. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire:
Informațiile 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: Documentația
se ridică de la sediul Primăriei Izvoru
-Bârzii, Str. Principală biroul Registratură, printr-o cerere scrisă. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Registratură din
cadrul Primăriei Izvoru –Bârzii. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:
Costul documentației de atribuire- 100
lei. Suma se achită numerar la casieria
Primăriei Izvoru -Bârzii. 3.4. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
05.08.2019 ora 12.00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunerea ofertelor: 06.08.2019, ora
12.00; 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria comunei
Izvoru -Bârzii, strada Principală,
Judeţul Mehedinți, Registratură; 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Oferta trebuie
depusă în 2 exemplare din care un
exemplar original şi o copie; 5. Data şi
locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschiderea ofertelor:
Sediul Primăriei Izvoru- Bârzii, strada
Principală, Judeţul Mehedinți în
07.08.2019 ora 10.00; 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Mehedinți, Bd.
Carol nr.14, Jud. Mehedinți, telefon:
0252/208200 fax. 0252/314666 e-mail:
tr-mehedinți@just.ro; 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
28/06/2019.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Asociația “Societatea Libertate,
Inteligență şi Omenie pentru o
Națiune Sănătoasă”, având
CIF:13927182, declară pierdut şi nul
certificat de înscriere de la înființare
în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor.
l SC V&V Construct SRL, având
CUI: 14890464, J16/826/2002,
declară pierdute şi nule anexe (certificate constatatoare) privind activitățile desfăşurate.
l SC Alsim SRL, având CUI:
3439834, J16/103/1993, declară pierdute şi nule: CUI original şi certificate constatatoare de la sediu şi
punct de lucru.
l Pierdut certificat profesional
transport marfă şofer, eliberat de
ARR Mehedinţi pe numele Ienea
Nelu Mircea. Se declară nul.

l Nenu Gabi, comuna Suhaia, judeţ
Teleorman, pierdut certificate profesionale conducător auto marfă nr.
0379598000 şi A.D.R. nr. 090576
eliberat de ARR Teleorman. Le
declar nule.

l SC Expert Connection SRL, cu
CUI 24794294, J40/19960/2008, cu
sediul în Bucureşti, sector 6, Splaiul
Independenţei nr. 319, bl. 403A, sc.
1, et. 1, declară pierdute următoarele: Registru unic de Control
pentru punctul de lucru situat în
Bucureşti sector 2, Şos. Mihai
Bravu nr. 117 -119, bl. E1, et. Parter
şi cărţile de intervenţie, registrele
speciale şi numerele unice de identificare aferente caselor de marcat
pentru punctele de lucru; -Bucureşti, sect. 6, Bd. Constructorilor nr.
16A, Centrul comercial Auchan
Crângaşi, Sp. Nr. PB12, seria
aparat DB 4100014074, serie fiscală
5000093636; -Bucureşti, sect. 6, Bd.
Ghencea nr. 28, bl. C87, et. Parter,
serie aparat DB 4100014529 serie
fiscală 7000094091; -Bucureşti, sect.
1, str. George Missail nr. 119, serie
aparat DB 4100014525, serie fiscală
4000094086; -Bucureşti, sect. 2,
Şos. Colentina nr. 2, Intr. 18, în
cadrul Complex Bucur Obor, parter,
serie aparat DB 4100014081, serie
fiscală 2000093643; -Bucureşti, sect.
3, Şos. Mihai Bravu nr. 117 -119,
serie aparat DB 4100014077, serie
fiscală 8000093639; -Bucureşti, sect.
3, Şos. Mihai Bravu nr.288, parter,
bl. C3, serie aparat DB 4100014080,
serie fiscală 4000093642; -Bucureşti, sect. 4, Şos. Giurgiului nr. 118,
bl. 12, parter, serie aparat DB
4100014524, serie fiscală
6000094086; -Bucureşti, sect. 4, str.
Berceni nr. 51, bl. 129, parter, serie
aparat DB 4100013302, serie fiscală
5000092864; -Bucureşti, sect. 5,
Şos. Alexandriei nr. 152, Centrul
comercial Cora Alexandriei, Sp. Nr.
GF10, serie aparat DB 4100014076,
serie fiscală 1000093636; -Bucureşti, sect. 5, str. Mihail Sebastian
nr. 88, în cadrul Vulcan Strip Mall
Unit. C12, serie aparat DB
4100014523, serie fiscală
8000094085.

l Pierdut atestat marfă şi atestat
ADR, pe numele Preduț Mircea,
eliberate de ARR Dolj. Le declar
nule.

l Pierdut atestat profesional marfă
eliberat de ARR Mehedinţi, pe
numele Drăguţi Dinel Gigi. Se
declară nul.

PIERDERI

