
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

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

Miercuri, 26 septembrie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

OFERTE SERVICIU
l SC Rodan Factoy, CUI: 
37769411, angajează mecanici 
utilaj 723302, muncitori necalifi-
cați 932906. Detalii la tel. 
0752.216.174.

l UM 02214 București, din 
Ministerul Apărării Naționale, 
organizează concursuri  de 
ocupare pe perioadă nedetermi-
nată a unui post de personal civil 
contractual economist grupa II, 
studii superioare cu diplomă de 
licență în domeniul financiar-con-
tabil și vechime de minim 3 ani și 
6 luni în specialitatea studiilor. 
Concursurile vor avea loc astfel: 
-11.10.2018 (proba scrisă); 
-17.10.2018 (proba practică); 
-23.10.2018 (interviul), la sediul 
UM 02214 București, strada 
Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5, 
București. Data-limită de depu-
nere a dosarelor la sediul UM 
02214 București este 03.10.2018, 
ora 15.30. Date de contact: 
tel.021.410.01.50, interior: 0358, 
persoană de contact: Mihai Baciu, 
secretar.

l Primăria Comunei Grindu, cu 
sediul în localitatea Grindu, str.
Primăriei, nr.42, judeţul Ialomiţa 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post 
contractual vacant, conform HG 
286/2011. 1. Denumirea postului : 
muncitor necalificat I. 2. Condiţii 
specifice de participare la concurs 
- nu se solicit. 3. Data, ora și locul 
de desfășurare a concursului:- 
proba scrisă - 18.10.2018, ora 
10,00, la sediul instituţiei - proba 
practică - 19.10.2018, orele 10,00, 
la sediul instituţiei - proba interviu 
- 19.10.2018, orele 13,00, la sediul 
instituţiei. 4. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
10.10.2018. 5. Date contact: secre-
tariatul Primăriei comunei 
Grindu, tel 0243 248 001

l Primăria  Comunei Grindu, cu 
sediul în localitatea Grindu, str.
Primăriei, nr.42, judeţul Ialomiţa 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante,, confirm 
H.G. nr. 286/2011. 1. Denumirea 
postului : manipulant bunuri. 2. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs - nivelul studii - medii și 
certificat care să ateste calificarea 
de mașinit la mașini pentru tera-
samente - vechimea în specialitate 
studiilor necesare ocupării 
postului - 2 ani; 3. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului 

- proba scrisă - 18.10.2018, ora 
10,00, la sediul instituţiei - proba 
practică - 19.10.2018, orele 10,00, 
la sediul instituţiei - proba interviu 
- 19.10.2018, orele 13,00, la sediul 
instituţiei. 4. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
10.10.2018. 5. Date contact: secre-
tariatul Primăriei comunei 
Grindu, tel. 0243 248 001.

l Liceul Teoretic Alexandru 
Mocioni, cu sediul în localitatea 
Ciacova, strada T.Vladimirescu, 
nr.23, judeţul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante de: 
administrator financiar: 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba  scr i să  în  data  de 
11.10.2018, ora 9.00; -Proba prac-
tică în data de 11.10.2018, ora 
11.00; -Proba interviu în data de 
11.10.2018, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul economic; -vechime cel 
puţin 2 ani; -cunoștinţe operare 
PC (MS Office, operare baze de 
date, navigare Internet), programe 
de contabilitate; -cunoașterea unei 
limbi străine de circulaţie interna-
ţională (engleză/franceză), noţiuni 
de bază (citit, scris, vorbit); -certi-
ficat de atestare a cunoștinţelor 
dobândite din domeniul Siste-
mului European de Conturi. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul: Liceul Teoretic 
Alexandru Mocioni Ciacova. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Ciacova, str.T.Vladimirescu, nr.23, 
persoană de contact: Iosif Maria 
-director adjunct,  telefon: 
0256.399.316, 0754.663.082, fax: 
0256.399.347.

l Spitalul Clinic de Boli Infecţi-
oase „Sf.Cuv.Parascheva” Galaţi, 
cu sediul în localitatea Galaţi, 
strada Traian, numărul 393, 
judeţul Galaţi, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante de 
spălătoreasă, număr posturi: 1, 
conform Hotărârii de Guvern 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 24.10.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
30.10.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-

rele condiţii: -spălătoreasă: -școală 
generală; -vechimea nu este obli-
gatorie. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Spitalului Clinic de Boli Infecţi-
oase „Sf.Cuv.Parascheva” Galaţi. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Clinic de Boli Infecţi-
oase „Sf.Cuv.Parascheva” Galaţi, 
persoană de contact: Chiriţă 
Simona, telefon: 0236.334.022/122; 
188, fax: 0236.467.752, e-mail: 
spitalul3@gmail.com.

l Spitalul Clinic de Boli Infecţi-
oase „Sf.Cuv.Parascheva” Galaţi, 
cu sediul în localitatea Galaţi, 
strada Traian, numărul 393, 
judeţul Galaţi, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: -Numele 
funcţiei: -4 posturi de infirmieră cu 
studii generale; -1 post de 
muncitor calificat instalator; -1 
post de muncitor calificat lăcătuș, 
conform Hotărârii de Guvern 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 24.10.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
30.10.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -infirmieră: -școală 
generală; -vechimea nu este obliga-
torie; -muncitor calificat lăcătuș: 
-acte de studii (calificare) pentru 
meseria de lăcătuș; -vechimea nu 
este obligatorie; -muncitor calificat 
instalator: -acte de studii (califi-
care) pentru meseria de instalator; 
-vechimea nu este obligatorie. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Cuv. 
Parascheva” Galaţi. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalului Clinic 
de Boli Infecţioase „Sf.Cuv.Paras-
cheva” Galaţi, persoană de 
contact: Chiriţă Simona, telefon: 
0236.334.022/122; 188, fax: 
0236.467.752, e-mail: spitalul3@
gmail.com.

l Spitalul Clinic de Boli Infecţi-
oase „Sf.Cuv.Parascheva” Galaţi, 
cu sediul în localitatea Galaţi, 
strada Traian, numărul 393, 
judeţul Galaţi, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante de: 
-Numele funcţiei: -1 post de asis-
tent medical generalist cu studii 
superioare; -3 posturi de asistent 
medical generalist cu studii postli-

ceale; -1 post de îngrijitoare cu 
studii generale, conform Hotărârii 
de Guvern 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba  scr i să  în  data  de 
23.10.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 29.10.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-asistent medical, cu studii superi-
oare (S): -diplomă de licenţă în 
specialitate; -vechimea nu este 
obligatorie; -asistent medical cu 
studii postliceale (PL): -diplomă 
de școală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, privind echivalarea 
studiilor absolvenţilor liceelor 
sanitare, promoţiile 1976-1994, 
inclusiv, cu nivelul studiilor postli-
ceale sanitare; -6 luni vechime în 
specialitate; -îngrijitoare: -școală 
generală; -vechimea nu este obli-
gatorie. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase „Sf.Cuv.Parascheva” 
Galaţi. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase „Sf.Cuv.Parascheva” 
Galaţi, persoană de contact: 
C h i r i ţ ă  S i m o n a ,  t e l e f o n : 
0236.334.022/122; 188, fax: 
0236.467.752, e-mail: spitalul3@
gmail.com.

l Primăria Comunei Holboca, cu 
sediul în localitatea Holboca, str.
Principală, nr.40, judeţul Iași, 
organizează concurs, potrivit HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea 
postului contractual vacant: agent 
de pază în cadrul Biroului de 
Poliție Locală. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba sportivă: 
29 octombrie 2018, ora 10.00; 
-Proba scrisă în data de 05 noiem-
brie 2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 06 noiembrie 
2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii cu diplomă 
de bacalaureat; -permis categoria 
B; -să fie atestat profesional 
potrivit Legii nr.333/2003; -cunoș-
tinţe sisteme de operare PC; -aviz 
psihologic permis port-armă. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Holboca. 
Relaţii suplimentare la sediul 

Primăriei Comunei Holboca, 
persoană de contact: Zaharia 
Mariana -secretar comisie 
concurs, telefon: 0232.298.270, 
int.13, fax: 0232.298.499, e-mail: 
primariaholboca@yahoo.com.

l Primăria comunei Holboca, cu 
sediul în localitatea Holboca, str.
Principală, nr.40, judeţul Iași, 
organizează concurs, potrivit HG 
nr.611/2008, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante: poliţist 
local, grad profesional asistent. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba sportivă în data de 29 
octombrie 2018, ora 10.00; -Proba 
scrisă în data de 05 noiembrie 
2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 06 noiembrie 2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă juridice/econo-
mice; -vechime în specialitatea 
studiilor 1 an; -cunoștinţe sisteme 
de operare PC, demonstrate în 
urma unui act doveditor; -permis 
de conducere categoria B; -aviz 
psihologic port-armament. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Comunei 
Holboca. Relaţii suplimentare la 
sediul  Primăriei  Comunei 
Holboca, persoană de contact: 
Zaharia Mariana -secretar comisie 
concurs, telefon: 0232.298.270, 
int.13, fax: 0232.298.499, e-mail: 
primariaholboca@yahoo.com.

l Primăria Orașului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea unei 
funcţii publice de execuţie, după 
cum urmează: Consilier, clasa I, 
grad profesional superior- Biroul 
relaţii cu publicul, registratura 
generală, arhivă - Compar- 
timent registratură, relaţii cu 
publicul. Condiţii specifice de 
participare la concurs: •Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv  studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diploma de licenţă sau echiva-
lentă, •vechime în specialitate: 
minim 7 ani, •Curs- inspector în 
domeniul securităţii și sănătăţii în 
muncă- absolvit cu diplomă/ certi-
ficate. Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale 
prevăzute la art 54 din Legea 
188/1999 (r2) privind statutul 
funcţionarilor publici, republicată, 
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cu modificările şi completările 
ulterioare. Conform  art. 49 alin. 
(1) din H.G. 611/2008, dosarele de 
înscriere la concurs se depun la 
sediul Primăriei oraşului Braga-
diru– compartiment registratură, 
în termen de 20 de zile de la data 
publicării în, Monitorul Oficial 
partea a III-a. Concursul începe 
în data de 30.10.2018, orele 10:00– 
proba scrisă, 01.11.2018 orele 
10:00 –interviul şi se desfăşoară la 
sediul Primăriei Oraş Bragadiru, 
judeţul Ilfov. Anunţul, bibliografia 
şi tematica de concurs sunt afişate 
la avizierul unităţii şi pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei Oraş 
Bragadiru  sau  la  te lefon 
021/4480795, –Oanta Monica 
Georgiana- consilier.

l Primăria Oraşului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea unei 
funcţii publice de execuţie, după 
cum urmează: Consilier, clasa I, 
grad profesional debutant- Servi-
ciul impozite si taxe locale- 
Compartiment urmărire şi 
executare debite persoane fizice: 
•Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv  
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diploma de licenţă 
sau echivalentă, •vechime în 
specialitate: nu necesită. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute la 
art. 54 din Legea 188/1999 (r2) 
privind statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Conform art. 49 alin. (1) din H.G. 
611/2008, dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Primă-
riei oraşului Bragadiru- comparti-
ment registratură, în termen de 20 
de zile de la data publicării în, 
Monitorul Oficial partea a III-a. 
Concursul începe în data de 
29.10.2018, orele 10:00- proba 
scrisă, 31.10.2018 orele 10:00 
-interviul şi se desfăşoară la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul 
Ilfov. Anunţul, bibliografia şi 
tematica de concurs sunt afişate la 
avizierul unităţii şi pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei Oraş 
Bragadiru  sau  la  te lefon 
021/4480795, -Ghebea Liliana- 
referent.

l Primăria Oraşului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, în temeiul H.G. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, scoate la 
concurs posturile contractuale 
vacante: -2 posturi- îngrijitor 

debutant- Serviciul De Monitori-
zare Şi Administrare A Unităţiilor 
De Învăţământ - Compar- 
timent Administrativ: studii 
medii/ generale; condiţii de 
vechime- fără vechime. -1 post- 
referent, clasa III, treapta profesi-
onală IA- Biroul relaţii cu 
publicul, registratura generală, 
arhivă- Compartiment Arhivă: 
studii medii: vechime în muncă: 
minim 6 ani; curs de arhivar 
absolvit cu diplomă/ certificat. -1 
post- muncitor necalificat, treapta 
I- Serviciul gospodărire, întreţi-
nere, reparaţii şi de deservire- 
Compartiment 
întreţinere- reparaţii: studii gene-
rale; vechime în muncă: minim 3 
ani. Data limită depunere dosare: 
10.10.2018 orele 14:00, la sediul 
Primăriei  Oraş Bragadiru. 
Concursul începe în data de: 
22.10.2018 orele 10:00- proba 
scrisă, data şi ora interviului vor fi 
comunicate ulterior. Concursul  se 
desfăşoară la sediul Primăriei 
Oraş Bragadiru, judeţul Ilfov. 
Anunţul, bibliografia şi tematica 
de concurs se află afişate la avizi-
erul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Oraş Braga-
diru sau la telefon 021/4480795.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
B u z ă u ,  î n  t e m e i u l 
H.G.nr.286/23.03.2011 Regula-
mentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, organizează 
concurs pentru  ocuparea  urmă-
toarelor posturi (funcţie contrac-
tuală): 1 post asistent medical PL 
principal-perioadă nedetermina-
tă-la Complexul de servicii comu-
nitare nr.2 Buzău, astfel: dată 
limită depunere dosare, în data de 
10.10.2018; selecţie dosare, în data 
de 12.10.2018, ora 10.00; probă 
scrisă, în data de 22.10.2018, ora 
10.00; interviu, în data de 
26.10.2018, ora 10.00; Condiții: 
studii postliceale sanitare absol-
vite cu diplomă-specialitatea asis-
tent medical generalist/pediatrie; 
studii medii cu diplomă de bacala-
ureat; certificat de grad principal 
emis de Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
As is tenţ i lor  Medica l i  d in 

România; 5 ani vechime ca asis-
tent medical. Persoană de contact: 
D r ă g o s t i n  L u m i n i -
ța-tel.0238/711051 Dosarele vor fi 
d e p u s e  p â n ă  l a  d a t a  d e 
10.10.2018, ora 16.30. Toate 
probele se desfaşoară la sediul 
instituţiei din  mun.Buzău, strada 
Bistriţei nr.41, jud.Buzău.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
B u z ă u ,  î n  t e m e i u l 
H.G.nr.286/23.03.2011 Regula-
mentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, organizează 
concurs pentru  ocuparea  urmă-
toarelor posturi (funcţie contrac-
tuală): 1 post vacant de conducere 
(perioadă nedeterminată) de şef 
centru, gradul II la Centrul De 
Recuperare Pentru Victimele 
Violenței În Familie Rîmnicu 
Sarat din cadrul D.G.A.S.P.C. 
Buzău  astfel: dată limită depu-
nere dosare, în data de 10.10.2018; 
selecţie dosare, în data de 
12.10.2018, ora 10.00; Proba 
scrisă, în data de 22.10.2018, ora 
10.00; Interviu, în data de 
26.10.2018, ora 10.00; Condiții: 
1.Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul: 
psihologie, asistență socială şi 
sociologie sau absolvenți cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul: juridic, 
medical, economic şi al ştiințelor 
administrative. 2.Vechime nece-
sară ocupării postului - candidații 
pentru ocuparea funcției de 
conducere trebuie să fie absolvenți 
cu diplomă de licență de învăță-
mânt superior în domeniul psiho-
logie ,  as istență socială  ş i 
sociologie,  cu vechime de 
minimum 2 ani în domeniul servi-
ciilor sociale, sau absolvenți cu 
diplomă de licență ai învățămân-
tului superior în domeniul juridic, 
medical, economic şi al ştiințelor 
administrative, cu experiență de 
minimum 5 ani în domeniul servi-
ciilor sociale. Persoană de contact: 
Moldoveanu Daniela-Cristi-
na-tel.0238/711051. Dosarele vor 
fi depuse până la data de  
10.10.2018, ora 16.30. Toate 

probele se desfasoară la sediul 
instituţiei din  mun.Buzău, strada 
Bistriţei nr.41, jud.Buzău.

l Direcţia Generală De Asistenţă 
Socială Şi  Protecţia Copilului 
B u z ă u ,  î n  t e m e i u l 
H.G.nr.286/23.03.2011 Regula-
mentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, organizează 
concurs pentru  ocuparea  urmă-
toarelor posturi (funcţie contrac-
tuală): 1 post vacant de conducere 
(perioadă nedeterminată) de şef 
serviciu, gradul II la Serviciul 
Plasamente Familiale din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Buzău  astfel: dată 
limită depunere dosare, în data de 
10.10.2018; selecţie dosare,  în 
data de 12.10.2018, ora 10.00; 
proba scrisă,   în  data de 
22.10.2018, ora 10.00; interviu, în 
data de 26.10.2018, ora 10.00; 
Condiții: 1.Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul fundamental 
ştiințe sociale, ramurile de ştiință: 
ştiințe juridice, sociologie (dome-
niul de licență asistență socială), 
psihologie şi ştiințe comportamen-
tale. 2.Vechime necesară ocupării 
postului-5 ani vechime în speciali-
tatea studiilor şi  experiență de 
minimum 3 ani în domeniul 
serviciilor sociale. Persoană de 
contact: Moldoveanu Danie-
la-Cristina-tel.0238/711051. Dosa-
rele vor fi depuse până la data de  
10.10.2018, ora 16.30. Toate 
probele se desfasoară la sediul 
instituţiei din  mun.Buzău, strada 
Bistriţei nr.41,  jud.Buzău.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza 
Legii nr. 188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant 
pentru funcţia publică: Direcția 
Investiții şi Servicii Publice, Servi-
ciul Investiții şi Servicii Publice, 
Compartimentul Investiții Publice: 
1.Un post funcție publică de 
execuție,  de consilier, clasa I, 
gradul profesional principal. 

Condiţii de participare: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările şi completările 
ulterioare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul Ştiințe inginereşti, 
domenii de studii: -inginerie civilă; 
-ingineria instalațiilor; -inginerie 
industrială; -inginerie mecanică; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 5 ani; -cunoş-
tinţe IT -nivel mediu. Programul 
concursului: -26.09.2018 -publici-
tate concurs; -29.10.2018 -ora 
11.00 -susţinere probă suplimen-
tară de testare a cunoştinţelor în 
domeniul IT -nivel mediu; 
-30.10.2018 -ora 11.00 -proba 
scrisă; -Interviul se susţine, de 
regulă,  într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Data 
şi ora susţinerii interviului se 
afişează o dată cu rezultatele la 
proba scrisă. Concursul se va 
desfăşura la sediul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului, 
începând cu data de 26.09.2018, 
ora 8.00, şi până în data de 
15.10.2018, ora 16.30. Relaţii supli-
mentare la telefon: 0243.230.200, 
int.234, cji@cicnet.ro, persoană de 
contact: Hobjilă Crety, consilier 
Compartiment Resurse Umane.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza 
Legii nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant 
pentru funcţia publică: Direcția 
Investiții şi Servicii Publice, 
Compartimentul Infrastructură 
Rutieră: 1.Un post funcție publică 
de execuție, de consilier, clasa I, 
gradul profesional superior. 
Condiţii de participare: -candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul inginerie civilă, 
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specializările: a)căi ferate, 
drumuri și poduri; b)construcții 
civile, industriale și agricole; c)
inginerie civilă; -vechimea în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 7 ani; -cunoștinţe IT 
-nivel mediu. Programul concur-
sului: -26.09.2018 -publicitate 
concurs; -30.10.2018 -ora 11.00 
-susţinere probă suplimentară de 
testare a cunoștinţelor în dome-
niul IT -nivel mediu; -02.11.2018 
-ora 11.00 -proba scrisă; -Interviul 
se susţine, de regulă, într-un 
termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise. Data și ora susţinerii inter-
viului se afișează o dată cu rezul-
tatele la proba scrisă. Concursul 
se va desfășura la sediul Consi-
liului Judeţean Ialomiţa. Dosarele 
de înscriere se depun în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului, începând cu data de 
26.09.2018, ora 8.00, și până în 
data de 15.10.2018, ora 16.30. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0243.230.200, int.234, cji@cicnet.
ro, persoană de contact: Hobjilă 
Crety, consilier Compartiment 
Resurse Umane.

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Vand Vin alb, Feteasca si rosu, 
Feteasca neagra (Dealu Mare, 
Prahova) en-gros si en-detail, pret 
negociabil. Telefon 0724098189, 
0733981187.

VÂNZĂRI IMOBILE

SOCIETATE COMERCIALĂ 
VINDE IMOBIL FORMAT 
DIN TEREN 770,0 MP ŞI 
CLĂDIRE S+P+5E SITUAT 
ÎN BUCUREŞTI.  PREŢ 
2.500.000 EURO CU TVA 
INCLUS. DETALII LA TELE-
FOANELE 0744.910.821, 
0767.278.003, 0744.372.347.

CITAȚII  
l Numitul Ţăranu Manuel Sorin 
cu dominicliul necunoscut este 
citat la Jud. Oravita, jud. 
Caras-Severin,  in data de 
18.10.2018,  in dosarul nr. 
1144/273/2018, in calitate de parat 
avand ca obiect divort in proces 
cu Ţăranu Lenuţa.

l Cităm pe Chelaru Violeta și Smîn-
tîna Ana Maria, la Judecătoria 
Bârlad, jud. Vaslui, în calitate de 
pârâte, în data de 10.10.2018,  în 
Dosarul civil nr. 6805/189/2017, 
având ca obiect evacuare și pretenții.

l Subsemnata Grosu Aurica 
chem în judecată pe numita 
Pîntea Viorica, cu ultimul domi-
ciliu cumoscut în sat și comuna 
Avrămeni, jud. Botoșani, în 
dosarul nr. 359/297/2014* al Jude-
cătoriei Săveni.

l Numitii Bilcz Maria, Bilcz 
Dumitru, Stern Szura, Dunka 
Simion, Vizel Aronne sunt citati la 
judecatoria Sighetu Marmatiei in 
dosar nr. 705/224/2017 in data de 
24.10.2018,in proces cu Florea 
Florin Ioan avand ca obiect 
uzucapiune. 

l Numitii I.Gyorgye, Ivasco 
Gavrila, Ivasco Iuanna,Ivasco 
Maria, Ivasco Irina, Iuszko 
Gavrila, Gancz Volf sunt citati la 
judecatoria Sighetu Marmatiei in 
dosar nr. 174/224/2018 in data de 
24.10.2018 in proces cu Iusco Ioan 
Vasile avand ca obiect uzuca-
piune. 

l Numitii Chis Nita, Chis Iuana, 
Chis Ilisca, Chis Marisca, Vlad 
Dumitru, Vlad Ion, Vlad Titiana, 
Chis Vasile, Chis Grigore, Chis 
Maricuta, Chis Vasilea, Chis 
Ilisca, Chis Chis l. Vasile, Chis 
Maria, Chis Anuta, Chis Petru, 
Chis Dumitru sunt citati la jude-
catoria Sighetu Marmatiei in 
dosar nr. 763/224/2017 in data de 
30.10.2018,in proces cu Rad Petru 
avand ca obiect uzucapiune. 

l Numitii Hruska Maria, I. 
Gyorgye sunt citati la judecatoria 
Sighetu Marmatiei in dosar nr. 
329 /224 /2018  in  da ta  de 
16.10.2018,in proces cu Zubascu 
Ioan si Zubascu Anuta avand ca 
obiect uzucapiune. 

l Numitul Schulcz Polak este 
citat la judecatoria Sighetu 
M a r m a t i e i  i n  d o s a r  n r. 
172 /224 /2018  in  da ta  de 
24.10.2018,in proces cu Sidau 
Ioan si Sidau Florea Maria avand 
ca obiect uzucapiune. 

l Ticulescu (fostă Mureșeanu) 
Rodica este citată în calitate de 
p â r â t ă  î n  d o s a r u l  c i v i l 
nr.799/254/2016 la Judecătoria 
Mangalia în data de 24.10.2018 
pentru dezbatere succesiune 
defunct Mureșeanu Nicolae și 
Mureșeanu Dorica, ieșire din indi-
viziune, reclamantă Dumitru Mia.

l Pârâtul Feraru Ioniţe, domici-
liat în sat Şerbotești, com.Solești, 
jud.Vaslui, este citat la Tribunalul 
Vaslui, în dosar nr.3264/333/2016, 
având ca obiect declararea jude-

cătorească a morţii, în contradic-
toriu cu reclamantul Feraru Sorin, 
pentru termenul din 10.10.2018, 
ora 8.30.

l Sima Ghiorghe este citat la 
Judecătoria Iași, cu sediul în Iași, 
str.Anastasie Panu, nr.25, jud.Iași, 
pe data de 30.10.2018, ora 08.30, 
complet C17, sala 4, în calitate de 
p â r â t  î n  d o s a r u l 
nr.17257/245/2018, obiect dosar- 
pretenții, reclamantă fiind Veolia 
Energie Iași SA.

l Țenu Nușa este citată la Jude-
cătoria Iași, cu sediul în Iași, str.
Anastasie Panu, nr.25, jud.Iași, pe 
data de 30.10.2018, ora 08.30, 
complet C17, sala 4, în calitate de 
p â r â t ă  î n  d o s a r u l 
nr.17257/245/2018, obiect dosar- 
pretenții, reclamantă fiind Veolia 
Energie Iași SA.

l Judecătoria Lipova a dispus 
publicarea prezentei somații, prin 
care informează public că 
petentul Dan Călin-Ciprian a 
invocat uzucapiunea asupra 
parcelei înscrisă în CF nr.301661 
Petriș top. 593,594, în suprafață 
de 1.987mp, proprietari tabulari 
Petrean Rozalia și Stanci Persida, 
căs. Dobrița. Cei interesați sunt 

invitați să depună opoziții în 
termen de 30 de zile, în caz 
contrar urmând a se trece la jude-
carea cauzei.

l Judecătoria Lipova a dispus 
publicarea prezentei somații, prin 
care informează public că 
petentul Păulișan Gheorghe și 
Păulișan Elena au invocat uzuca-
piunea asupra parcelei înscrisă în 
CF nr.303458 Ghioroc top. 343, 
teren intravilan, proprietari tabu-
lari Mocz Iuon, Mocz Mihaine. 
Cei interesați sunt invitați să 
depună opoziții în termen de 30 
de zile, în caz contrar urmând a se 
trece la judecarea cauzei.

DIVERSE  
l O.M.V. Petrom S.A. anunta 
publicul interesat asupra deciziei 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “ Lucrari de 
suprafata, foraj, echipare de 
suprafata si conducta de amestec 
sonda 697 Oprisenesti”, propus a 
fi amplasat in judetul Braila, UAT 
Ianca. Proiectul acordului de 
mediu si informatiile relevante 
pentru luarea deciziei pot fi 
consultate la sediul agentiei 
pentru Protectia Mediului Braila 
din municipiul Braila, B-dul Inde-

pendenta, nr. 16, bl. B5,, in zilele 
lucratoare, intre orele 9:00 – 13:00, 
precum si la urmatoarea adresa 
de internet www.apmbr.anpm.ro 
- Reglementari/Acord mediu/
Drafturi acte reglementare. 
Observatiile/contestatiile publi-
cului se primesc la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Braila, 
din municipiul Braila, B-dul Inde-
pendentei, nr. 16, bl. B5, pana la 
data de 04.10.2018 (in termen de 8 
zile de la data publicarii anun-
tului).

l SC Rewe Romania SRL, cu 
sediul in judetul Ilfov, localitatea 
Stefanestii de Jos, Str. Busteni, 
n r. 7 ,  c o d  p o s t a l  0 7 7 1 7 5 , 
tel.0372128800, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii pentru reinnoirea Autoriza-
t i e i  d e  M e d i u  n e c e s a r a 
functionarii  punctului de lucru 
Penny Market Strehaia, Str.Repu-
blicii, nr. 155,  jud. Mehedinti, cu 
a c t i v i t a t e  d e  c o m e r t  c u 
amanuntul, cod CAEN 4711. 
Pentru informatii suplimentare, 
propuneri si contestatii, se va 
contacta Agentia pentru Protectia 
Mediului Mehedinti din munici-
piul Drobeta Turnu-Severin, str. 
Baile Romane, nr.3, judetul Mehe-
dinti, in zilele de luni-joi intre 
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orele 8:00-16:00; vinerea intre 
orele 8:00-12:00.

l Administraţia Bazinală de Apă 
Banat, titular al proiectului: 
„Regularizare pârâu Axin în loca-
litatea Var, comuna Obreja, jud.
Caraş-Severin”, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Caraş-Severin în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului 
asupra mediului şi de evaluare 
adecvată: fără efectuarea impac-
tului asupra mediului, pentru 
proiectul: „Regularizare pârâu 
Axin în localitatea Var, comuna 
Obreja, jud.Caraş-Severin”, 
propus a fi amplasat în albia 
minoră şi pe malurile pârâurilor 
Axin şi Strahei în intravilanul 
localităţii Var, aval de localitatea 
Var şi în intravilanul localităţii 
Iaz. Proiectul deciziei de încadrare 
şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului 
Caraş-Severin, din Reşiţa, str.
Petru Maior, nr.73, în zilele de 
luni-joi/vineri, între orele 09.00-
15.00/13.00, precum şi la urmă-
toarea adresă de internet: http://
www.anpm.ro/web/apm-caras-se-
verin/acordul-de-mediu. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de cinci zile 
de la data publicării prezentului 

anunţ, până la data de 30.09.2018.

l Lichidatorul judiciar CII 
„Dumitru Sandra Silviana” noti-
fică deschiderea procedurii fali-
mentului debitoarei World 
Investment Grup SRL, în fali-
ment, având CUI: 14574194, 
sediul social în Bucureşti, Sectorul 
4, str. Dr. Colorian, nr.33, înregis-
trată la Registrul Comerţului sub 
nr.J40/2943/2002, dispusă prin 
Încheierea de şedinţă din data de 
14.05.2018, pronunţată de Tribu-
nalul Bucureşti -Secţia a VII-a 
Civilă în dosar 14175/3/2018. Prin 
prezenta comunicăm următoarele 
termene-limită procedural astfel 
cum au fost ele stabilite prin 
instanţă: termenul pentru înregis-
trarea cererilor de admitere a 
creanţelor: 28.06.2018; termenul 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar: 
06.07.2018; termenul de definiti-
vare a tabelului creanţelor: 
31.07.2018. Aceste termene vor fi 
prelungite cu 45, 10, respectiv 25 
de zile de la datele sus-menţionate. 
Termenul pentru continuarea 
procedurii este 01.10.2018.

l Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna 

Alma, cu sediul în comuna Alma, 
județul Sibiu, cod poştal: 557021, 
cod fiscal: 16343277, telefon/fax: 
0269.257.545, 0269.257.535, 
e-mail: primaria_alma@yahoo.
com. În conformitate cu Legea 
nr.350/2005, privind regimul 
finanțărilor nerambursabile, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, face cunoscută intenția de a 
atribui contracte de finanțare 
nerambursabilă pentru anul de 
execuție financiară 2018 -Sesiunea 
a II, pentru proiectele aferente 
domeniului: activități culturale şi 
culte religioase, suma totală: 
19 .000Le i ,  conform HCL 
nr.25/26.04.2018. Data-limită 
pentru depunerea propunerilor de 
proiecte este de 15.10.2018, ora 
12.00. Comuna Alma accelerează 
aplicarea procedurii de selecție de 
proiecte, în baza art.20, alin.2 din 
Legea nr.350/2005, motivând 
prejudiciul ce s-ar aduce imaginii 
comunității în cazul în care aceste 
activități nu s-ar demara sau nu 
s-ar desfăşura în prima parte a 
trimestrului IV al anului 2018. 
Selecția publică de proiecte şi 
evaluarea în vederea atribuirii 
contractelor de finanțări neram-
bursabile în anul 2018 -Sesiunea a 
II-a, de la bugetul local vor avea 
loc în data de 18.10.2018, ora 
12.00. Documentația pentu elabo-
rarea şi prezentarea propunerii de 
proiect şi  informații suplimentare 
se pot obține de la Primăria 
Comunei Alma, str.M.Eminescu, 
nr.226, județul Sibiu, telefon/fax: 
0269.257.545,  0269.257.535, 
e-mail: primaria_alma@yahoo.
com, site-ul: http://www.comu-
naalma.ro. Programul anual al 
finanțării nerambursabile a fost 
publicat în Monitorul Oficial al 
României ,  Partea a  VI-a , 
nr.93/22.05.2018.

l Andrei Ioan IPURL notifica 
deschiderea procedurii generale 
de insolventa fata de debitoarea 
Anya Silver Shop SRL cu sediul în 
municipiul Ploiesti, Strada 
Rudului nr. 20, judetul Prahova, 
dosar nr. 2854/105/2018, Tribu-
nalul Prahova. Termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor 05.11.2018; 
t e rmen  tabe l  p re l iminar : 
24.11.2018; termen tabel definitiv: 
19.12.2018; data sedintei adunarii 
creditorilor 26.11.2018, ora si locul 
urmand a fi stabilite de adminis-
tratorul judiciar provizoriu, care 
va convoca toti creditorii debi-
toarei.

l Direcția Generală de Salubri-
tate Sector 3 cu sediul în Mun. 

Bucureşti, Sector 3, Str. Jean 
Steriadi nr. 17, Parter, Cam. 1, 
CIF 39793637, informează pe cei 
interesați că s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizației de 
mediu pentru activitatea de colec-
tarea deşeurilor nepericuloase, 
desfăşurată în Mun. Bucureşti, 
Sector 3, Cal. Vitan nr. 154-158. 
Informații se pot solicita la sediul 
Agenție i  pentru Protecț ia 
Mediului Bucureşti din Ale. Lacul 
Morii nr. 1, Sector 6 (Barajul Lacul 
Morii - în spatele benzinăriei 
Lukoil), între orele 09:00-12:00, de 
luni până vineri. Propuneri sau 
contestații se pot depune la sediul 
APM Bucureşti în termen de 10 
zile de la data publicării prezen-
tului anunț. tel: 0721821801.

l Team Insolv IPURL lichidator 
judiciar al debitorului  SC 
Bodotex   SRL, în temeiul art. 177 
al. 2) lit. f) din Statutul UNPIR 
anunță: organizarea procedurii de 
selecţie a ofertantului de servicii 
de arhivare pentru arhivarea 
documentelor debitoarei. Menți-
onăm că societatea falită deține 
aprox. 0,90  ml arhivă Oferta 
trebuie să conțină un preț pentru 
operaţiunile de verificare, selecţio-
nare, inventariere, legare,  depozi-
t a r e / M L ,  a s t f e l  î n c â t  s ă 
corespundă standardelor de cost 
prevăzute de Statutul UNPIR. 
Oferta se poate comunica pana la 
data de 01.10.2018 orele 12,00 pe 
e-mail officeteaminsolv@yahoo.
com

SOMAȚII  
l Somaţie. Se aduce la cunoştinţa 
celor interesaţi că petenţii Bacso 
Ioan, Toth Elena şi Kajcsa Clara 
au solicitat Judecătoriei Braşov să 
se constate că au dobândit în cote 
egale de 1/3 pentru fiecare dintre 
petenţi dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului 
înscris în CF nr. 10425 a localităţii 
Tărlungeni, sub nr. top 673, 674 
compus din teren în suprafaţă de 
954 mp (poziţia A1 din partea I a 
cărţii funciare) şi casă de lemn 
(poziţia A1.1 din partea I a cărţii 
funciare- nr. cad. C1, nr. top. 673). 
Persoanele interesate pot formula 
opoziţie la Judecătoria Braşov în 
termen de 30 zile de la data afişării 
şi publicării prezentei somaţii. 
Somaţia face parte integrantă din 
încheierea pronunţată la data de 
12.09.2018 în dosarul civil nr. 
10919/197/2018 al Judecătoriei 
Braşov, cu termen de judecată la 
data de 14.11.2018, sala J2, C16, 
ora 09.00. Prezenta se afişează la 
Judecătoria Braşov, un exemplar 

la Primăria Tărlungeni şi un 
exemplar la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Braşov.

LICITAȚII  
l Regia Autonomă Administrația 
Zonei Libere Curtici-Arad Organi-
zează licitație publică pentru 
închirierea de terenuri/construcții 
în Zona Liberă Curtici-Arad, Plat-
forma Curtici. Obiectul licitației 
este închirierea unui depozit 
metalic în suprafață de 318 mp şi 
a platformei betonate din jurul 
acestuia, în suprafață de 487mp. 
Licitația va avea loc la data de 
11.10.2018, ora 14:00 la sediul 
Administrației, situat în mun. 
Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5. 
Solicitanții vor depune la sediul 
Regiei cererea de participare 
împreună cu oferta tehnică până 
la data de 08.10.2018. Pentru 
informații suplimentare vă rugăm 
să ne contactați la sediul RA 
Administrația Zonei Libere 
Curtici-Arad, str. Iulian Grozescu 
nr. 5, sau la tel. 0257285458; fax. 
0257282434.

l Penitenciarul Mioveni organi-
zează în data de 15.10.2018 ora 
10.00 la sediul aflat în localitatea 
Mioveni, B-dul Dacia, nr. 1, 
judeţul Argeş, licitaţie publică cu 
strigare, pentru închirierea a două 
spaţii comerciale a câte 2mp. 
fiecare situate în pavilionul admi-
nistrativ, în vederea amplasării de 
automate /distribuitoare de 
preparat şi comercializat cafea, 
diverse băuturi calde şi gustări de 
tip snack. Preţul de pornire al 
licitaţiei este de 16 lei/mp./lună.  
Garanţia de participare este de 50 
lei. Documentaţie de atribuire se 
poate obţine gratuit de la sediul 
Penitenciarului Mioveni pe bază 
de solicitare scrisă. Informaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n 
0248.260.802.

l Lichidatorul  judiciar, Solvens 
SPRL, desemnat în dosarul nr. 
2904/86/2010*, af lat pe rolul 
Tribunalului Suceava, anunţă 
scoaterea la vânzare prin licitaţie 
publică cu strigare, în conformi-
tate cu Legea nr. 85/2006, privind 
procedura insolvenţei şi a Codului 
de procedură civilă, a bunurilor 
din patrimoniul debitoarei SC 
Validor Trans SRL, după cum 
urmează: 1) Teren arabil în supra-
faţă de 6.700 mp, situată în extra-
vilanul oraşului Siret, jud. 
Suceava, identic cu parcela cadas-
trală nr. 241, Carte funciară nr. 
30364 - Tereblecea a localităţii 
Siret - preț 71.955 lei (reprezen-
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tând 45 % din valoarea de 
evaluare). Preţul de pornire al 
licitaţiei este cel de mai sus, preţul 
nu conţine TVA. Licitaţiile vor 
avea loc în zilele de  25.10.2018, 
08.11.2018, 22.11.2018, 06.12.2018 
și 20.12.2018 ora 14.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iasi, str. 
Armeană, nr. 11, jud. Iasi. Ofer-
tanţii vor depune la sediul lichida-
torului judiciar, cu 24 de ore 
înainte de data și ora licitaţiei, 
dovada achitării taxei de partici-
pare la licitaţie în cuantum de 1%, 
a garanţiei de participare la lici-
taţie în cuantum de 20% din 
preţul de pornire al licitaţiei și a 
preţului caietului de sarcini în 
cuantum de 500 lei lei în contul nr. 
RO.81.BPOS.3401.1224.980.
RON.01 deschis pe numele SC 
Va l i d o r  Tr a n s  S R L  ( C I F 
RO.15278596) la Bancpost 
Suceava sau la casieria debitoarei. 
De asemenea, ofertanţii vor 
depune documentele de înfiinţare 
ale personelor juridice și împuter-
nicirea persoanei fizice care o 
reprezintă și buletinul de identi-
tate al persoanelor fizice ofertante. 
Neplata bunurilor la termenul 
stabilit prin procesul-verbal de 
licitaţie, duce la pierderea garanţei 
de participare la licitaţie, cât și a 
celorlalte sume achitate în contul 
bunului adjudecat, iar bunurile 
vor fi scoase din nou la vânzare în 
sarcina adjudecatarului. Persoa-
nele care pretind vreun drept 
asupra bunului imobil ce urmează 
a fi scos la vânzare au obligaţia 
sub sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt înainte de 
data stabilită pentru vânzare. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iasi, str. 
Armeană, nr. 11, jud. Iasi, la tel: 
0232/433533, 0744/609310, email: 
solvens.iasi@gmail.com.
   
l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Total Confort SRL desemnat prin 
sentinta civila nr. 3250/ 25.05.2017, 
p r o n u n t a t a  i n  d o s a r  n r. 
13833/3/2013 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti - Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la 
vanzare prin licitatie publica a 
bunurilor mobile constand in 
mijloace de transport, instalatii 
tehnice, aparatura de masurat si 
electronice birou, mobilier si 
aparatura birotica, in valoarea 
totala de 685.344 lei  exclusiv 
TVA. Vanzarea bunurilor mobile 
apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 03.10.2018 ora 

14.00, prin licitatie publica. In 
cazul in care bunurile nu se vor 
adjudeca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza alte 9 
(noua) licitatii saptamanale, în 
datele de 10.10.2018, 17.10.2018, 
24.10.2018, 31.10.2018, 07.11.2018, 
14 .11 .2018 ,  21 .11 .2018  s i 
28.11.2018, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3, unde se vor depune docu-
mentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, 
cel tarziu pana in preziua licitatiei, 
ora 12.00. Date despre starea 
bunurilor, pretul acestora, condi-
tiile de inscriere la licitatie precum 
si modul de organizare a acestora 
se pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietul de sarcini se poate achizi-
tiona la sediul lichidatorului judi-
ciar sau prin virament bancar. 
Costul unui caiet de sarcini este de 
500 lei exclusiv TVA. Achizitio-
narea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimen-
t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a 
tel.021.227.28.81.
 
l Institutul Naţional pentru 
Cercetare și Formare Culturală cu 
sediul în Bulevardul Unirii nr. 22, 
etaj 2, sector 3, București, conform 
H.G. nr. 841/1995 anunţă organi-
zarea unei licitaţii pentru vânzarea 
a 2 autoturisme marca Dacia 1310 
CLI- 991819, an fabricaţie 2003, 
număr de locuri 5, culoare gri 
metalizat, capacitate cilindrică 
1397, sursa de energie benzină și 
Dacia Berlină- 215861, an fabri-
caţie 2004, număr de locuri 5, 
culoare albastru metalizat, capaci-
tate cilindrică 1598, sursa de 
energie benzină. Licitaţia bunu-
rilor cu preţul de pornire 1191 lei 
pentru Dacia 1310 CLI și 1064 lei 
pentru Dacia Berlină (Logan) va 
avea loc în data de 12.10.2018, ora 
12.00 la sediul instituţiei. Docu-
mentele de participare sunt: 1- 
Pentru persoane juridice: -Copie 
după Certificatul Unic de înregis-
trare eliberat de către Oficiul 
Registrului Comerţului; -Copie 
după actul de identitate al repre-
zentantului juridic al societăţii; 
-Cerere pentru înscriere la licitaţie; 
2- Pentru persoane fizice: -Copie 
după actul de identitate; -Cerere 
pentru înscriere la licitaţie; și se 
depun până la data de 08.10.2018 
la sediul instituţiei. În caz de 
neadjudecare licitaţia se va relua 
în data de 18.10.2018, ora 12.00 și 

în data de 24.10.2018, ora 12.00 la 
sediul instituţiei. Autoturismele 
pot fi vizionate la sediul Institu-
tului Naţional pentru Cercetare și 
Formare Culturală situat în Bule-
vardul Unirii nr. 22, etaj 2, sector 
3, București, de luni- joi în inter-
valul 10.00-15.00. Poate participa 
la licitaţie orice persoană fizică sau 
juridică din România. Relaţii  
suplimentare se pot obţine la 
telefon 0742/643.092.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul: denumire: Comuna 
Șagu; codul fiscal: 31519585; 
adresa: localitatea Șagu, nr.219, 
judeţul Arad; numărul de telefon: 
0 2 5 7 . 4 1 8 . 1 0 1 ;  t e l e f a x : 
0257.418.323; adresa de e-mail: 
primariasagu@inext.ro. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului  care 
urmează să fie concesionat: 
obiectul concesiunii îl constituie 
terenul identificat astfel: A)terenul 
intravilan în suprafață de 
15.774mp, înscris în Cartea 
Funciară nr. 306751, care face 
parte din intravilanul localității 
Cruceni, domeniul privat al 
Comunei Șagu; B)terenul intra-
vilan în suprafață de 15.774mp, 
înscris în Cartea Funciară 
nr.306753, care face parte din 
intravilanul localității Cruceni, 
domeniul privat al Comunei Șagu; 
3.Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de 
atribuire: persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire la 
cerere la sediul Primăriei Comunei 
Șagu. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului /compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: persoa-
nele interesate pot obţine un exem-
plar al documentaţiei de atribuire 
la sediul Primăriei Comunei Șagu 
-Birou achiziții publice- respon-
sabil Romescu Monica. 3.3. 
Garanția de participare este de 
1.000 Lei. 3.4.Data-limită pentru 
s o l i c i t a r e a  c l a r i f i c ă r i l o r : 
08.10.2018, ora 12.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: ofertanţii 
transmit ofertele în 2 (două) 
plicuri sigilate, unul exterior și 
unul interior, care se vor înregistra 
în registrul „Oferte”, precizân-
du-se data și ora. Pe plicul exterior 
se va indica obiectul concesiunii 
pentru care este depusă oferta. 
Plicul exterior va cuprinde: fișa cu 
informaţii privind ofertantul și o 

declaraţie de participare semnată 
de ofertant fără ștersături, îngro-
șări sau modificări, acte dovedi-
toare  privind cal i tăţ i le  ș i 
capacităţile ofertanţilor, conform 
solicitărilor concedentului din 
documentaţia de atribuire, acte 
doveditoare privind intrarea în 
posesia documentaţiei de atri-
buire. 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 16.10.2018, ora 
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: ofertele se vor 
depune la Registratura Primăriei 
Comunei Șagu, nr.219, judeţul 
Arad. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: ofertele se vor depune 
într-un singur exemplar, original. 
5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședinţa publică de deschidere 
a ofertelor: Ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor va avea loc 
în data de 18.10.2018, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Șagu, 
judeţul Arad. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
instanţa competentă în soluţio-
narea litigiilor apărute este Tribu-
nalul Arad, Secţia de Contencios 
Administrativ, termenul pentru 
sesizarea instanţei fiind cel 
prevăzut de Legea nr.544/2004. 
Adresa este: bd. Vasile Milea, nr.2, 
Arad, telefon: 0257.253.630, fax: 
0257.256.484. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
25.09.2018.

l Publicaţie de vânzare. Activ 
Insolv SPRL, administrator judi-
ciar al SC Total Distribution 
Group Valcea SRL, anunţă 
vânzarea prin licitatie publică, în 
condiţiile art. 154 alin. 2 din Legea 
nr. 85/2014, a bunurilor imobile 
proprietatea debitoarei: 1.Teren 
intravilan  in suprafata totala 
8.414 mp din acte si masuratori, 
teren avand categoria de folosinta  
curti constructii, situat la adresa 
Rm. Valcea, strada Riureni, Pct. 
„Acasa”, jud. Valcea, la pretul de 
pornire de 210.400 Euro la care se 
adauga TVA; 2. Spatiu comercial   
situat în localitatea RM Valcea, 
zona Traian, strada Iancu Pop, nr 
2-4, judetul Valcea, spatiu compus 
din: Teren in proprietate, in supra-
fata de 210 mp, teren avand cate-
goria de folosinta curti constructii, 
situat in intravilanul localitatii  
RM Valcea, zona Traian, strada 
Iancu Popp, nr 2-4, judetul Valcea 
impreuna cu cota parte indiviza 
de 57,40 mp din suprafata aleilor 

de acces. Construcţii: C1 - Spatiu 
comercial - cu regim de inaltime 
P+1E, cu suprafata construita la 
sol de 145,87 mp, suprafata desfa-
surata estimata   de 291,74 mp si 
suprafata utila de 264,9 mp, la 
pretul de pornire de 294.580 Euro 
la care se adauga TVA; 3. Spatiu 
depozitare si birouri situat în loca-
litatea TG Jiu, Bdul Ecaterina 
Teodoroiu , nr 516, judetul Gorj, 
spatiu compus din: Teren in 
proprietate, in suprafata de 1546 
mp, teren avand categoria de folo-
sinta  curti constructii, situat in 
intravilanul localitatii  TG Jiu, 
Bdul Ecaterina Teodoroiu , nr 516, 
judetul Gorj. Construcţii : C1 - 
Spatiu depozitare - cu regim de 
inaltime P+2E partial, cu supra-
fata construita la sol de 1167 mp, 
suprafata desfasurata estimata de 
1446 mp si suprafata utila de 
1349,04 mp, la pretul de pornire 
de 537.000 Euro la care se adauga 
TVA; 4. Spatiu depozitare situat în 
localitatea TG Jiu, Bdul Ecaterina 
Teodoroiu, nr 516, judetul Gorj, 
spatiu compus din: Teren in 
proprietate, in suprafata de 1619 
mp, teren avand categoria de folo-
sinta curti constructii, situat in 
intravilanul localitatii  TG Jiu, 
Bdul Ecaterina Teodoroiu, nr 515, 
judetul Gorj. Construcţii: C1 – 
Abator - cu regim de inaltime P, cu 
suprafata construita la sol de 171 
mp, suprafata desfasurata  de 171 
mp si suprafata utila estimata de 
154 mp, la pretul de pornire de 
38.000 Euro la care se adauga 
TVA. 5. Spatiu depozitare situat în 
localitatea Dragasani, strada 
Podgoriei, judetul Valcea, spatiu 
compus din: teren in proprietate, 
in suprafata de 1770 mp, teren 
avand categoria de folosinta  curti 
constructii, situat in intravilanul 
localitatii  Dragasani, strada 
Podgoriei,  judetul Valcea., 
impreuna cu 1 - Depozit - cu 
regim de inaltime P, cu suprafata 
construita la sol de 317 mp, supra-
fata desfasurata de 317 mp si 
suprafata utila estimata de 285 
mp, la pretul de pornire de 33.000 
Euro la care se adauga TVA. 
Sedinţele de licitaţie publică se 
organizează la sediul administra-
torului judiciar din Rm. Vâlcea, 
str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, sc. 
A, parter, in fiecare zi de marti 
o re l e  14 :00 ,  incepand  cu 
02.10.2018. In temeiul art. 839. 
alin. 1 lit. j Cod Procedura Civila, 
lichidatorul invita toate persoanele 
care pretind un drept asupra 
bunului scos la vanzare sa anunte 
inainte de data stabilita de 
vanzare. Prezentul anunt consti-
tuie si notificare catre creditori, 



VI ANUNȚURI

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

Miercuri, 26 septembrie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

debitor si orice persoana fizica sau 
juridica interesata in cauza. 
Caietul de sarcini si orice infor-
matii se pot obţine la sediul lichi-
d a t o r u l u i  s a u  l a  t e l e f o n 
0743050727; 0742307351, fax 
0350414880.

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr.Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 
1 1 A ,  j u d .  M e h e d i n ţ i , 
J25/460/2005, CIF:17044001, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, prin 
lichidator judiciar Yna Consul-
ting SPRL şi Consultant Insol-
vență SPRL, scoate la vânzare 
bunuri mobile - autorurisme- 
diminutate cu 40% față de pretu-
rile stabilite prin raportul de 
evaluare: 1. Peugeot Partner 
B66CYZ, an fabricatie 2007 - 
7140,00 lei; 2. Dacia Logan 
MH19CNF, an fabricatie 2006 
–2640,00 lei; 3. Dacia Drop Side 
MH14CNF, an fabricatie 2003 - 
2880,00 lei; 4. Bunurile mobile 
mijloace fixe conform listelor ce 
se pot studia la biroul lichidato-
rului judiciar din localitatea Dr.
Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 
7A, jud. Mehedinti, sau la biroul 
din Dr. Tr. Severin, str. B-dul 
Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc.1, 
ap.2, jud.Mehedinti sau la sediul 
debitoarei din Dr.Tr.Severin str. 
I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul 
Mehedinţi. (Pretul este diminuat 
cu 50% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare). 5. Bunurile 
mobile obiecte de inventar 
conform listelor ce se pot studia 
la biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr.Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud.Mehe-
dinti, sau la biroul din Dr.Tr. 
Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 
20 bl. KM4, sc.1, ap.2, jud. Mehe-
dinti sau la sediul debitoarei din 
Dr.Tr.Severin str. I.C. Brătianu, 
nr. 11A, judeţul Mehedinţi (Pretul 
este diminuat cu 50% fata de 
pretul stabilit prin raportul de 
evaluare). 6. Bunurile mobile 
obiecte de inventar conform 
listelor ce se pot studia la biroul 
lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr.Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, jud. Mehedinti, sau 
la biroul din Dr.Tr. Severin, str. 
B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, 
sc. 1, ap.2, jud. Mehedinti sau la 
sediul debitoarei din Dr. Tr. 
Severin str. I.C. Brătianu, nr. 
11A, judeţul Mehedinţi (Pretul 
este diminuat cu 50% fata de 
pretul stabilit prin raportul de 
evaluare EXA/4/11.01.2014). 7. 
Bunurile mobile obiecte de 

inventar si mijloace fixe conform 
listelor ce se pot studia la biroul 
lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr.Tr.Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, jud. Mehedinti, sau 
la biroul din Dr. Tr. Severin, str. 
B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, 
sc.1, ap.2, jud. Mehedinti sau la 
sediul debitoarei din Dr.Tr. 
Severin str. I.C. Brătianu, nr.11A, 
judeţul Mehedinţi. (Pretul este 
stabilit prin raportul de evaluare 
nr. 218/24.08.2016). 8. Bunurile 
mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce 
se pot studia la biroul lichidato-
rului judiciar din localitatea Dr.
Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 
7A, jud. Mehedinti, sau la biroul 
din Dr.Tr. Severin, str. B-dul Iuliu 
Maniu nr. 20 bl. KM4, sc.1, ap.2, 
jud. Mehedinti sau la sediul debi-
toarei din Dr.Tr. Severin str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehe-
dinţi. (Pretul stabilit prin raportul 
de evaluare nr. 219/29.08.2016). 9. 
Bunurile mobile obiecte de 
inventar si mijloace fixe conform 
listelor ce se pot studia la biroul 
lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr.Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr.7A, jud.Mehedinti, sau la 
biroul din Dr.Tr. Severin, str. 
B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, 
sc. 1, ap.2, jud. Mehedinti sau la 
sediul debitoarei din Dr.Tr. 
Severin str. I.C. Brătianu, nr. 
11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul 
este stabilit prin raportul de 
evaluare nr. 220/29.08.2016). 10. 
Bunurile mobile obiecte de 
inventar si mijloace fixe conform 
listelor ce se pot studia la biroul 
lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr.Tr.Severin, str. Zabrau-
tului nr.7A, jud.Mehedinti, sau la 
biroul din Dr.Tr.Severin, str. 
B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, 
sc. 1, ap.2, jud.Mehedinti sau la 
sediul debitoarei din Dr.Tr. 
Severin str. I.C. Brătianu, nr. 
11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul 
este stabilit prin raportul de 
evaluare nr. 222/29.08.2016). 11. 
Bunurile mobile obiecte de 
inventar si mijloace fixe conform 
listelor ce se pot studia la biroul 
lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, judetul Mehedinti, 
sau la biroul din Dr. Tr. Severin, 
str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. 
KM4, sc. 1, ap. 2, judetul Mehe-
dinti sau la sediul debitoarei SC 
C&C MH Confort SRL din loca-
litatea Dr. Tr. Severin str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehe-
dinţi. (Pretul este stabilit prin 
r a p o r t u l  d e  e v a l u a r e  n r. 
61/02.05.2017). Preturile nu 
includ TVA. Licitaţia va avea loc 

în localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul 
Mehedinţi la data de 04.10.2018 
orele 14:00. Licitatia se va relua 
săptămânal în fiecare zi de joi în 
aceeiaşi locație şi aceiaşi oră. 
- Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea, a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei cu cel putin 2 
ore inainte de ora licitatiei si achi-
zitionarea caietului de sarcini. 
Cont deschis la BRD SA Sucur-
sala Drobeta Turnu Severin, sub 
nr. RO54 BRDE 260S V428 9386 
2600. Invităm pe toti cei care vor 
sa se prezinte la şedinţa de licitaţie 
la termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop şi pâna la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile sa anunte lichi-
datorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, 
sub sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la telefon-fax 0744528869, 
0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email: office@
consultant-insolventa.ro; exper-
tyna@yahoo.com, site: www.
consultant-insolventa.ro 

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, 
jud. Mehedinţi, J25/460/2005, 
CIF: 17044001, aflată în proce-
dura de faliment dosar nr. 
9465/101/2012 pe rolul Tribuna-
lului Mehedinţi, prin lichidator 
judiciar societățile profesionale de 
insolvență Yna Consulting SPRL 
şi Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul ales în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi, scoate la vânzare bunuri 
mobile la preturi stabilite prin 
raportul de evaluare: 1. Bunurile 
mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce se 
pot studia la biroul lichidatorului 
judiciar din Dr.Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehe-
dinti, sau la biroul din Dr.Tr. 
Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 
20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehe-
dinti sau la sediul debitoarei SC 
C&C MH Confort SRL din Dr.Tr. 
Severin str. I.C. Brătianu, nr. 11A, 
jud. Mehedinţi. (Pretul este stabilit 
prin raportul de evaluare nr. 
82/01.09.2017). Preturile nu includ 
TVA. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor 
mobile descrise anterior, o repre-
zinta sentinta nr. 487/2013 din 
data de 09.09.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in 

d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă 
nr.9465/101/2012. Licitaţia va avea 
loc în Dr.Tr. Severin, str.I.C. 
Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinţi 
la data de 04.10.2018 orele 12:oo. 
- Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea, a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei pana la data de 
03.10.2018 orele 16,00 si achizitio-
narea caietului de sarcini in 
cuantum de 20 de lei. Cont 
deschis la BRD SA Suc. Dr.Tr. 
S e v e r i n ,  s u b  n r . 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop şi pâna la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile sa anunte lichi-
datorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, 
sub sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la telefon-fax 0744528869, 
0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email: office@
consultant-insolventa.ro; exper-
tyna@yahoo.com, site: www.
consultant-insolventa.ro sau la 
sediul lichidatorului judiciar din 
localitatea Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehe-
dinţi. Lichidator judiciar asociat, 
Consultant Insolvență SPRL, prin 
ec. Emil Popescu Yna Consulting 
SPRL, prin ec. Motoi Gogu.

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr.Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, 
jud. Mehedinţi, J25/460/2005, 
CIF:17044001, aflată în procedura 
d e  f a l i m e n t  d o s a r  n r. 
9465/101/2012 pe rolul Tribuna-
lului Mehedinţi, prin lichidator 
judiciar societățile profesionale de 
insolvență Yna Consulting SPRL 
şi Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul ales în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi, scoate la vânzare bunuri 
mobile la preturi stabilite prin 
raportul de evaluare: 1. Bunurile 
mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce se 
pot studia la biroul lichidatorului 
judiciar din Dr. Tr. Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, 
sau la biroul din Dr.Tr.Severin, 
str.B-dul Iuliu Maniu nr. 20 
bl.KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehedinti 
sau la sediul debitoarei SC C&C 
MH Confort SRL din Dr.Tr.
Severin str. I.C. Brătianu, nr.11A, 
jud.Mehedinţi. (Pretul este stabilit 
prin raportul de evaluare nr. 
82/01.09.2017). Preturile nu includ 
TVA. Titlul executoriu în baza 

căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor 
mobile descrise anterior, o repre-
zinta sentinta nr. 487/2013 din 
data de 09.09.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in 
dosarul  de  insolvență  nr. 
9465/101/2012. Licitaţia va avea 
l o c  î n  D r. T r . S e v e r i n , 
str.I.C.Brătianu, nr.11A, jud.
Mehedinţi la data de 04.10.2018 
orele 12:oo. - Participarea la lici-
taţie este condiţionată de consem-
narea, a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei pana 
la data de 03.10.2018 orele 16,00 si 
achizitionarea caietului de sarcini 
in cuantum de 20 de lei. Cont 
deschis la BRD SA Suc. Dr.Tr.
S e v e r i n ,  s u b  n r . 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop şi pâna la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile sa anunte lichi-
datorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, 
sub sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la telefon-fax 0744528869, 
0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email:office@consul-
tant-insolventa.ro; expertyna@
yahoo.com, site: www.consul-
tant-insolventa.ro sau la sediul 
lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr.Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Lichidator judiciar asociat, 
Consultant Insolvență SPRL, prin 
ec. Emil Popescu Yna Consulting 
SPRL, prin ec. Motoi Gogu.

l Debitorul SC Mecanoenergetica 
SA , cu sediul în Dr.Tr. Severin, str. 
Calea Timişoarei, nr. 22, jud. 
Mehedinţi, CIF: RO1605469, 
J25/348/1991, aflata  în procedură 
de reorganizare judiciara, in judi-
cial reorganisation, en redresse-
ment, în dosar nr. 7395/101/2015 
prin administrator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL 
reprezentata de Popescu Emil, cu 
sediul în Dr.Tr. Severin, str. Zăbră-
uţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi,  
scoate la vânzare: -Activ Functi-
onal format din Teren fără 
construcții SL= 20.509,89 mp, 
Constructii (C30 - hala mecanica 
grea P+1E, Scd =4125,43 mp - nr. 
cadastral 52844-C1, C39- hala 
mecanica usoara P+2E, Scd 
=2815,86 mp - nr. cadastral 52841-
C1, C24 - hala sablare vopsire Sc 
=1680 mp, nr. cadastral 52840-C1, 
C20 - pavilion administrativ 
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P+2E, Scd =672,85 mp, nr. cadas-
tral 52842-C1, C9 - microcantina, 
Sc =178 mp, nr. cadastral 52839-
C1, C8 - corp TS laboratoare 
P+2E, Scd =1366,38 mp, nr. 
cadastral 52845-C1, C7 -Hala 
constructii metalice, Sc =2582 mp, 
nr. cadastral 1377/7, C25 -statie 
trafo 6kv, Sc =457 mp, nr. cadas-
tral 1377/1/1/1/1-C25, C23 -castel 
apa, Sc =18 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C23, C22 -atelier 
instalatori, Sc =162 mp, nr. cadas-
tral 1377/1/1/1/1-C23, C21 
-stocator oxigen, Sc =10 mp 
( d e m o l a t )  n r.  c a d a s t r a l 
1377/1/1/1/1-C21, C12/2-magazie 
centrala, Sc=492 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C12/2, C27-statie 
compresoare, Sc=116 mp, nr. 
cadastral 1377/1/1/1/1-C27, 
C28-depozit de table si agregate, 
Sc =41 mp (demolat) nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C28, retea canalizare, 
statie epurare SBR 16000 L)  
Instalatii tehnice ( Cap frezat 
FLN, Cazan basic, presa pit 
abcant, instalatii sudare, aere 
conditionate, instalarii incalzire, 
masini debitat, strunguri, masini 
de gaurit, compresoare, prese 
hidraulice, masini de frezat, 
poduri rulante, celule electrice, 
transformatoare, calculatoare, 
etc.), Utilaje, Mijloace de trans-
port (Autoturisme Daewoo Cielo, 
Nubira, Autotrator Roman, etc.), 
Mobilier, Aparatura, Birotica, 
Sisteme protectie, Instalatie elec-
trica subterana de forta 6Kv – 2 
cabluri cu o lungime de 1340 ml 
( R a p o r t  d e  e v a l u a r e  n r. 
50/05.04.2018 intocmit de expert 
evaluator Cojocaru Marian si 
aprobat prin hotararea comite-
t u l u i  c r e d i t o r i l o r  n r. 
227/20.04.2018) la pretul de 
2.647.610,00 euro. Valorile nu 
includ TVA (19%) și plata se va 
face in lei la cursul BNR din ziua 
plății. -Creditori garantați: BCR 
SA, DGRFP Craiova A.J.F.P. 
Mehedinti, Electroargeș SA, Ener-
gomontaj SA. Titlul executoriu în 
baza căruia administratorul judi-
ciar procedează la vânzarea Acti-
vului functional al debitoarei SC 
Mecanoenergetica SA descris 
anterior, o reprezinta sentinta nr. 
43 din data de 30.05.2018 de 
confirmare a planului de reorgani-
zare modificat pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr. 7395/101/2015 
aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinti. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, jud. Mehedinţi la data de 
08.10.2018 orele 14:00. Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obli-

gaţi să depuna o garanţie repre-
zentând 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei și să achiziționeze 
caietul de sarcini in cuantum de 
1000 lei. Contul unic de insolvență 
al debitoarei este la BCR - 
RO66RNCB0179034575100001. 
Invităm pe toti cei care vor să 
participe la ședinţa de licitaţie din 
data de 08.10.2018 să depună 
oferte de cumpărare și documen-
tele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția 
de licitație și contravaloarea caie-
tului de sarcină in suma de 1000 
lei până la data de 05.10.2018 
orele 17:00 la adresa menționată 
anterior. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra Acti-
vului functional al debitoarei SC 
Mecanoenergetica SA sa anunțe 
administratorul judiciar înainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Raportat la dispozitiile 
art. 91 din Legea 85/2014, Activul 
functional al debitoarei SC Meca-
noenergetica SA se vinde liber de 
orice sarcini, precum privilegii, 
ipoteci, gajuri, sau drepturi de 
retentie, sechestre, de orice fel. 
Relaţii la sediul administratorului 
judiciar sau la telefon 0742592183, 
0756482035, tel./fax: 0252354399 
sau la adresa de email : office@
consultant-insolventa.ro.; Admi-
nistrator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL prin ec. Emil 
Popescu.

l Debitorul SC Recisev Plast 
SRL cu sediul în  Dr.Tr. Severin, 
str. Padeș, nr. 6, jud. Mehedinţi, 
J25/169/2011, CIF: 28399034, 
aflata  în procedură de faliment in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
3395/101/2014 prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, scoate la vânzare: - Propri-
etate imobiliara spatiu comercial 
demisol, cu suprafata de 130,52 
mp,   s i tuat  în local i tatea 
Constanta, str. B –dul Mamaia, nr. 
190, judeţul Constanta, avand  
numar cadastral 200125-C1-U1 la 
preţul de 108700 Euro (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii, preț neafectat de 
T.V.A). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor 
imobile * proprietati imobiliare * 
descris anterior, o reprezinta 
sentinta din data de 16.09.2015 de 
deschidere a procedurii de fali-
ment pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 3395/101/2014 aflat 
pe rolul Tribunalului Mehedinti. 
Licitaţia va avea loc la biroul lichi-
datorului judiciar din Dr.Tr. 

Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud. Mehedinţi  la data de 
15.10.2018 orele 12:00. Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obli-
gaţi să depuna o garanţie repre-
zentând 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei și să achiziționeze 
caietul de sarcină în suma de 
1000,00 lei cu cel putin 2 ore 
inainte de ora licitatiei. Contul 
unic de insolvență al debitoarei 
SC Recisev Plast SRL este: 
RO26CARP026001034072RO01 
deschis la Patria Bank SA cu cel 
putin 2 ore inainte de ora licitatiei. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la sediul 
lichidatorului judiciar telefon 
0742592183, tel./fax: 0252354399 
sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.

l SC Koptimmo Imob SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
urmatorului activ: Proprietate 
imobiliara industriala C10 - 
Depozit + birouri (su = 1664,80 si 
casa scarii su = 362,49 mp) si 
teren intravilan aferent in supra-
față de 2515 mp, situate in 
Ploiești, Şos. Ploiești - Târgoviște, 
km 8, Prahova, înscrise în CF a 
Mun. Ploiești nr. 133408, la pretul 
de 2.930.275 lei. Pretul de pornire 
al licitatiei este redus cu 5% din 
cel stabilit in raportul de evaluare. 
Licitaţia are loc in baza hotararii 
Adunari i  Creditori lor  din 
23.08.2018 si conform caietului de 
sarcini, ce poate fi achizitionat de 
la sediul lichidatorului la pretul de 
2000 lei fara TVA. Garantia de 
participare la licitatie este 10% din 
pretul de pornire. Licitatiile vor 
avea loc pe data de: 10.10.2018 si 
17.10.2018 orele 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar în Ploiești, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii 
suplimentare la 0344104525.

l SC Koptimmo Imob SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
urmatorului activ: Proprietate 
imobiliara industriala C1 – 
Depozit (sc = 2176 mp) si teren 
intravilan aferent in suprafață de 
2500 mp, situate in Ploiești, Şos. 
Ploiești - Târgoviște, km 8, 
Prahova, înscrise în CF a Mun. 
Ploiești nr. 126464, la pretul de 
1.408.470 lei. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 5% din cel 
stabilit in raportul de evaluare. 
Licitaţia are loc in baza hotararii 

Adunari i  Creditori lor  din 
23.08.2018 si conform caietului de 
sarcini, ce poate fi achizitionat de 
la sediul lichidatorului la pretul de 
2000 lei fara TVA. Garantia de 
participare la licitatie este 10% din 
pretul de pornire. Licitatiile vor 
avea loc pe data de: 10.10.2018 si 
17.10.2018 orele 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar în Ploiești, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii 
suplimentare 0344104525.

l Cabinet Individual de Insol-
venta Misu Anca Margareta, cu 
sediul în Ploiesti, str. Diligenței nr. 
4, jud Prahova, desemnat lichi-
dator al SC Bogman Edo Center 
SRL, societate in faliment, cu 
sediul în Ploiesti, str. Gh. Gr. 
Cantacuzino, nr. 228A, bl. 129D, 
sc. A, ap.9, Jud. Prahova, în 
d o s a r u l  d e  f a l i m e n t  n r. 
2568/105/2014 al Tribunalului 
Prahova, anunta scoaterea la 
vânzare prin licitatie publica cu 
strigare a urmatoarelor bunuri: 1. 
Doua parcele de teren intravilan 
situate in Baicoi, cartier Tufeni, 
tarla 6, Parcela A 271, Jud. 
Prahova, pret plecare diminuat cu 
50% - 26.000 lei valoarea nu 
include TVA; 2. Stoc de marfa, 
pret de plecare diminuat cu 50% - 
45.370,22 lei valoarea nu include 
TVA; 3. Obiecte de inventar, pret 
de plecare diminuat cu 50% - 330 
lei valoarea nu include TVA. Lici-
tatiile se vor desfasura în zilele de 
01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12 
octombrie 2018 incepand cu ora 
9:00, la adresa: Ploiesti, str. Dili-
gentei nr. 4, jud. Prahova. 
Termenul limita de depunere a 
garantiei de participare la licitatie, 
reprezentând 10% din pretul de 
pornire, este ziua lucratoare ante-
rioara tinerii licitatiei publice. 
Descrierea bunurilor ce fac 
obiectul licitatiei si conditiile de 
participare la licitatie se regasesc 
în „Caietul de sarcini” ce se poate 
procura de la sediul lichidatorului 
judiciar Cabinet Individual de 
Insolventa Misu Anca Margareta 
contra sumei de 100 lei, exclusiv 
TVA. Relatii suplimentare pot fi 
solicitate la telefon: 0736.419.826; 
0244.570.635.

l Anunţ privind organizarea lici-
taţiei deschise în vederea concesi-
onării unei suprafete de teren de 
600mp. 1.Informaţii generale 
privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: COMUNA VOINEASA, 
cod fiscal 2541690, Str.I.Gh.Duca, 

nr.98, sat Voineasa, judeţul Vâlcea, 
telefon 0250.754.309,  fax 
0250.754.310, email: prvoineasa@
yahoo.com. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie conce-
sionat: concesionarea unei supra-
feţe de teren de 600mp, situat în 
localitatea Voineasa, str.Decindea, 
nr.4B, comuna Voineasa, jud.
Vâlcea, pentru construirea unui 
magazin agroalimentar cu un 
spaţiu anexă. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Ofer-
tanţii vor prezenta documentele 
de calificare solicitate conform 
Documentaţiei de atribuire. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: de la 
sediul Primăriei Voineasa, jud.
Vâlcea, Str.I.Gh.Duca, nr.98, sat 
Voineasa. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Compartimentul financiar-conta-
bilitate al Primăriei Voineasa. 
3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006: Suma de 
30 de lei achitată la casieria 
Primăriei Voineasa. 3.4.Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 19.10.2018, ora 11.00, 
persoana de contact, Filigean 
Nicoleta-Suzana. 4.Informaţii 
privind ofertele: Ofertele vor fi 
întocmite conform Documentaţiei 
de atribuire. 4.1.Data limită de 
depunere a ofertelor: Ofertele se 
vor depune până la data de 
19.10.2018, ora 12.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
sediul Primăriei Voineasa, jud.
Vâlcea, Str.I.Gh.Duca, nr.98, sat 
Voineasa. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data 
și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 24.10.2018, Sediul 
Primăriei Voineasa, jud.Vâlcea, 
Str.I.Gh.Duca, nr.98, sat Voineasa, 
ora 12.00, sala de ședinţe. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
acţiunea în justiţie se introduce la 
Secţia de contencios administrativ 
a Tribunalului Vâlcea în baza 
prevederilor Legii nr.554/2004 
legea contenciosului adminis-
trativ, cu modificările și completă-
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rile ulterioare. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 25.09.2018.

l Regia Publică Locală a Pădu-
rilor Săcele RA, având sediul 
social în Săcele, P-ţa Libertăţii 
nr.17 şi punct de lucru în Săcele, 
str. Fagului nr.46, telefon: 
0268/274.056, fax: 0268/274.059, 
e-mail: rplp_sacele@yahoo.com, 
organizează în data de 08.10.2018, 
ora 12:00, la punctul de lucru, 
licitaţie publică cu strigare de 
masă lemnoasă pe picior din posi-
bilitatea anului de producţie 2018. 
Licitaţia este organizată şi se va 
desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul fores-
tier proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
715/2017. Data şi ora organizării 
preselecţiei: 03.10.2018, ora 12:00. 
Data şi ora limită până la care 
poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la 
licitaţie: 02.10.2018, ora 16:00. 
Lista partizilor care se licitează, 
preţurile de pornire ale licitaţiei şi 
pasul de licitare pentru fiecare 
partidă sunt afişate la sediul orga-
nizatorului, pe site-ul www.rplp-
sacele.ro şi pe site-ul www.
ocoalederegim.ro. Pentru partizile 
neadjudecate precum şi pentru 
cele care contractele nu s-au 
încheiat în termenul legal, se va 
organiza o nouă licitaţie la o dată 
stabilită de RPLP Săcele RA. 
Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul RPLP Săcele 
RA, începând cu data de 
26.09.2018. Documentele ce se vor 
depune cu ocazia preselecţiei vor 
respecta prevederi le  H.G. 
715/2017 şi ale H.G. 470/2014, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Pentru informaţii şi date 
suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei: persoană 
de contact ing. Sipos Attila, tel: 
0749/086.670, e-mail: rplp_
sacele@yahoo.com.

LICITAȚII - ANUNȚURI 
DIN 25.09.20189

l Școala Gimnazială Nr.22 
I.C.Brătianu, Constanța, organi-
zează licitație publică pentru 
închirierea următoarelor spații 
pentru o perioadă până la 5 ani: 
-Sală de sport cu suprafața de 
480mp, care nu este liberă de 
sarcini- 8 ore/zi (16.00-24.00). 
Participarea la procedura de lici-
taţie publică deschisă este permisă 
societăţilor comerciale legal 
constituite, fundaţiilor, organizaţi-

ilor, asociaţiilor, cluburilor cu 
profil sportiv, persoanelor fizice 
autorizate care îndeplinesc urmă-
toarele condiţii: 1.nu sunt în stare 
de faliment ori lichidare, afacerile 
nu sunt administrate de un jude-
cător -sindic, activităţile comer-
ciale nu sunt suspendate şi nu 
sunt într-o situaţie similară cu cele 
anterioare, reglementată prin 
lege; 2.ofertantul nu face obiectul 
unei proceduri legale pentru 
declararea sa în una dintre situa-
țiile prevăzute la aliniatul prece-
dent; 3.ofertantul şi-a îndeplinit la 
zi toate obligaţiile de plată eligi-
bile a impozitelor şi taxelor către 
bugetele publice; 4.ofertantul a 
achitat garanţia de participare. 
Garanția de participare este de 3 
chirii lunare, depusă prin scri-
soare de garanție bancară. Lici-
tația va avea loc la sediul 
instituției din Constanța, strada 
Răzvan Vodă, numărul 6, în data 
de 09.10.2018, ora 14.00. Caietul 
de sarcini se poate achiziționa de 
la secretariatul instituției, unde se 
va depune documentația pentru 
participare la licitație cu minim 
24 ore înainte de începerea licita-
ției conform HCL Constanța 
nr.26/2017. Informații suplimen-
tare la telefon: 0341.439.640. Taxa 
de participare=50Lei. Caiet de 
sarcini=100Lei. Data-limită de 
depunere a  ofertelor  este 
08.10.2018. Data deschiderii ofer-
telor este la 09.10.2018, ora 14.00, 
la sediul unității şcolare, în sala de 
şedinţe.

l Primăria Comunei Bordei 
Verde, cu sediul în localitatea 
Bordei Verde, str.Principală, nr.33, 
judeţul Brăila, CUI: 4874798, 
telefon/fax: 0239.696.090, e-mail: 
primaria.bordeiverde@yahoo.
com, anunţă intenţia de vânzare 
prin licitaţie publică în condiţiile 
legii a unui imobil din intravilanul 
localităţii Bordei Verde, CV7, 
P260, ap.2/3, CF70286-CI-U5, 
constituit din construcţie în 
suprafaţă de 17,78mp şi suprafaţă 
indiviză de 27mp şi terenul situat 
în CV7, P260, lot 4, CF73417, în 
suprafaţă de 29mp, din proprie-
tatea privată a UAT Bordei Verde. 
Caietul de sarcini şi instrucţiunile 
pentru ofertanţi pot fi procurate 
de la sediul Primăriei Comunei 
Bordei Verde, la preţul de 50Lei, 
în zilele de luni-joi, orele 8.00-
16.00, şi vineri, orele 8.00-14.00. 
Ofertele se depun în două exem-
plare (original şi copie la registra-
tura Primăriei Comunei Bordei 
Verde, până pe data de 12 octom-
brie 2018. Ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor va avea loc 

la sediul Primăriei Bordei Verde- 
în Sala de şedinţe- în data de 17 
octombrie 2018. Informaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 
Comunei Bordei Verde, telefon: 
0239.696.090.

l Primăria Comunei Bordei 
Verde, cu sediul în localitatea 
Bordei Verde, str.Principală, nr.33, 
judeţul Brăila, anunţă organi-
zarea licitaţiei publice pentru 
închirierea unor terenuri intravi-
lane, aflate în domeniul privat al 
comunei, pentru dezvoltarea 
activităţilor agricole, economice 
sau comerciale ale comunei, după 
cum urmează: 1.Informaţii gene-
rale locator: Primăria Comunei 
Bordei Verde, CIF: 4874798, cu 
sediul în localitatea Bordei Verde, 
str.Principală, nr.33, judeţul 
Brăila, tel./fax: 0239.696.090, 
e-mail: primaria.bordeiverde@
yahoo.com; 2.lnformaţii generale 
privind obiectul închirierii prin 
licitaţie publică deschisă a unor 
terenuri după cum urmează: 
-Teren intravilan din domeniul 
privat al comunei Bordei Verde în 
suprafaţă totală de 22.127mp, 
situat în localitatea Bordei Verde, 
amplasat în T34, P346/1; -Teren 
intravilan din domeniul privat al 
comunei Bordei Verde în supra-
faţă totală de 14.112mp, situat în 
localitatea Lişcoteanca, amplasat 
în T97, P963/2; -Teren intravilan 
din domeniul privat al comunei 
Bordei Verde în suprafaţă totală 
de 7.174mp, situat în localitatea 
Lişcoteanca, amplasat în T97, 
P963/1. 3.Documentele necesare 
şi obligatorii participării la lici-
taţia publică deschisă sunt: A.
Pentru persoane juridice: -cerere 
privind solicitarea de închiriere; 
-certificate de înregistrare fiscală 
emis de oficiul registrului comer-
ţului; -actul constitutiv al socie-
tăţii; -certificate de atestare fiscală 
emis de Direcţia Fiscală Locală; 
-actul de reprezentare în cazul în 
care ofertele sunt depuse de 
împuterniciţii  ofertanţilor; 
-dovada plăţii garanţiei de parti-
cipare, a taxei de participare şi 
caietului de sarcini. B.Pentru 
persoane fizice: -cerere privind 
solicitarea de închiriere; -copie BI/
CI; -certificat de atestare fiscală; 
-dovada plăţii garanţiei de parti-
cipare, a taxei de participare şi 
caietului de sarcini; -procură 
legalizată de notar, pentru 
persoane fizice participante la 
licitaţie reprezentate de manda-
tari, în copie. La licitaţie nu pot 
participa persoanele fizice sau 
juridice care se află în una din 
situaţiile: a) Este în stare de fali-

ment ori lichidare sau figurează 
cu creanţe bugetare restante; b) 
Au avut litigii cu Autorităţile 
Administraţiei Publice Locale şi li 
s-au dovedit culpa prin hotărâre 
judecătorească; c)Societăţi repre-
zentate de acelaşi administrator 
sau asociat. Documentele de cali-
ficare trebuie să cuprindă detaliat 
toate condiţiile prevăzute în 
Caietul de sarcini, care poate fi 
achiziţionat zilnic în urma unei 
solicitări, de la sediul Primăriei 
Comunei Bordei Verde, între orele 
8.00-16.30, vineri, 8.00-14.00. 
4.Calendarul licitaţiei: până la 
data de 12 octombrie 2018, ora 
14.00, se vor depune documentele 
necesare pentru participarea la 
licitaţie de către potenţialii ofer-
tanţi la registratura Primăriei 
Comunei Bordei Verde, jud.
Brăila. Ședinţa de licitaţie publică 
şi adjudecarea va avea loc la data 
de 17 octombrie 2018, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Comunei 
Bordei Verde, în Sala de Consiliu.

PIERDERI  
l SC ZG Cells Europe SRL 
declara pierdut si nul Document 
de Control nr. 2024145.

l Pierdut Atestat Transport 
Marfa, Atestat Transport Marfuri 
Periculoase (ADR) şi Card Taho-
graf pe numele Uțină Marian. Le 
declar nule.           

l S.C Casa Parfumului S.R.L, 
CUI 13278472, J40/7528/2000 
declar pierdute Certificat de Înre-
gistrare şi anexe.Le declar nule.

l Pierdut carnet de student, pe 
numele Grigore Ionela Iulia, 
eliberat de Facultatea de Limbi si 
Literaturi Straine din Bucuresti, 
Secţia Neogreacă -Engleza. 
Declar actul nul.

l Pierdut atestat manager trans-
port persoane nr. 0002680 emis de 
MTI pe numele  Boiangiu 
Laurentiu. Declar nul. 

l Pierdut carnet si legitimatie 
student emise de Fac. Politehnica 
pe numele Constantin Adrian 
Bogdan. Declar nule.

l SC Apan Agriculture Equip-
ments SRL cu sediu social in 
Braila DN 22 B, km 4,CUI 
RO17540498 declar pierduta 
factura nr. 644935/23.08.2018 
emisa de Pity Logistic SRL.

l  M I N D  S . A .  S l o b o z i a , 
J21/92/1991, anunta pierderea 

cartilor de identitate auto 
N-684688, D-487975, N-591254.

l Pierdut Certificat de înregis-
trare al societăţii Civicum Project 
S R L ,  J 4 0 / 4 1 3 / 2 0 0 1 ,  C U I 
13645130, cu sediul în Bucureşti, 
sector 2, şos. Mihai Bravu, nr.6, 
camera 1, bl. P23-24, scara B, etaj 
9, ap.63. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat de înregis-
trare al societăţii A.M.C.U 
Exchange SRL, J23/1450/2010, 
CUI 26929487, cu sediul în Volun-
tari, str. Erou Constantin Ghita, 
nr.20, jud. Ilfov şi certificat 
constatator de la sediul social. Îl 
declar nul.

l Pierdut Certificat de înmatricu-
lare al societăţii G.R. Edilizie 
Residenziale SRL, J40/7157/2007, 
CUI 21536711, cu sediul social în 
Bucureşti, sector 3, b-dul Bure-
bista, nr.1, bloc D15, scara 3, etaj 
8, apartament 100 şi certificat 
constatator de la sediul social. Îl 
declar nul.

l Pierdut permis de conducere, 
talon auto nr. B-83-PFZ, card de 
sănătate pe numele Ristea Paula. 
Le declar nule.
    

DECESE


