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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 Firmă partener Amazon angajăm șofer
cat.B pt.curierat Anglia și Scoția. Plecare
imediată. Relații la telefon: 0739.615.651.
l SC Pan David Sim SRL angajează
șoferi autoturisme și camionete.
Tel.0722.687.784.
l SC Pan David Sim SRL angajează
manipulanți marfă. Tel.0722.687.784.
l SC Crolis Prodcom SRL angajează
manipulanți marfă. Tel.0722.376.561.
l Caut frigotehnist urgent, plătesc bine.
0747.042.747, 021.312.78.58
l Caut femeie de serviciu care să facă
curăţenie de 2 ori/lună, timp de lucru cel
mult jumătate de oră, plătesc 200 lei.
0747.042.747, 021.312.78.58.
l DAM București, cu sediul în Sos. Olteniţei, nr.35 -37, organizează concurs în
perioada 29 -31 iulie 2019 pentru ocuparea
pe perioada nedeterminată a unui post de
consilier debutant. Relaţii la 021/3142866.
l Melaz Company SRL, sediul în București, Str.Pajura, nr.7, sector 1,
J40/9810/2002; CUI:11573224, angajează:
Femeie de serviciu COD COR 911201 și
Îngrijitor clădiri COD COR 515301 pentru
punctul de lucru situat în Corbeanca,
Județul Ilfov. Cerințe: limba engleză
mediu, persoană serioasă, responsabilă,
experiența nu este necesară. Responsabilitățile postului: efectuează și întreține
curățenia în spațiile interioare ale societății, conform fișei postului. Program fulltime. Beneficii: Salariul brut 2.080Lei/lună.
C/V-urile se vor depune până la data de
28.06.2019, la nr. fax 021.667.59.31,
tel.021.667.59.31. Selecția personalului se
va face pe data de 29.06.2019.
l La Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, numărul 703 din
21.06.2019, la anunţul cu numărul de
înregistrare 212450 al Școlii Populare de
Artă Târgu Jiu, adresa: Târgu Jiu, str.
Vasile Alecsandri, nr.53, județul Gorj,
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de execuție de muncitor (activitate
specifică instituțiilor de spectacole sau
concerte), treapta I, din cadrul Compartimentului Programe, Proiecte Culturale și
Impresariat, conform HG 286/2011, se
face următoarea rectificare: -în loc de:
„Pentru funcția de execuție de muncitor
(activitate specifică instituțiilor de spectacole sau concerte), treapta profesională I,
în cadrul Compartimentului Programe,
Proiecte Culturale și Impresariat: -nivelul
studiilor: studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat, profil electrotehnic;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: minimum 6,5 ani; -experiență în lucrul la scenă: minimum 3 ani;
-cunoștinţe, utilizare și operare PC
(sistemul de operare Microsoft Windows
10/XP/7, suita Microsoft Office, browsere
internet) -nivel mediu” -se va citi: „Pentru
funcția de execuție de muncitor (activitate

specifică instituțiilor de spectacole sau
concerte), treapta profesională I, în cadrul
Compartimentului Programe, Proiecte
Culturale și Impresariat: -nivelul studiilor:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, profil electrotehnic; -vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: minimum 6,5 ani; -cunoștinţe,
utilizare și operare PC (sistemul de
operare Microsoft Windows 10/XP/7, suita
Microsoft Office, browsere internet) -nivel
mediu”. Restul anunţului rămâne
neschimbat (Prezenta rectificare nu se
datorează Redacţiei Monitorului Oficial al
României, Partea a III-a).
l Ministerul Apelor și Pădurilor, cu sediul
în Calea Plevnei, nr.46-48, Sector 1, București, scoate la concurs, în data de
10.07.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la
sediul ministerului, următorul post
temporar vacant: Consilier, grad profesional superior - Serviciul relații cu publicul
și mass-media. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul Funcţionarilor Publici (r2), cu
modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcției
publice de execuție temporar vacantă:
Pregătire de specialitate - studii univeristare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; Cunoștinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet - nivel mediu - dovedite
prin deținerea de certificat/diploma/
atestat; Vechime în specialitate - minimum
7 ani; Inițiativă și creativitate, capacitate
de adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate. Înscrierile se fac în
perioada 28.06.2019 - 05.07.2109, la sediul
Ministerului Apelor și Pădurilor.
l Complexul Muzeal Arad, cu sediul în
localitatea Arad, P-ța G.Enescu, nr.1,
judeţul Arad, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de
desenator artistic debutant: 1 post,
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data
de 19.07.2019, ora 09.00; -Interviul în data
de 24.07.2019, ora 12.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiții: -studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat,
profil arte plastice; -nu se solicită vechime.
Competențe: -cunoștințe operare calculator: nivel mediu; -bune competențe de
comunicare, asumarea responsabilităților,
disciplină și corectitudine; -disponibilitate
pentru program prelungit, în condiţii
speciale și de stres. 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 Complexului
Muzeal Arad, P-ța G.Enescu, nr.1. Relaţii
suplimentare la sediul Complexului
Muzeal Arad, P-ța G.Enescu, nr.1,
persoană de contact: Corina Ghilea,
telefon: 0257.281.847, luni-vineri, între
orele 09.00-15.00.
l Complexul Muzeal Arad, cu sediul în
localitatea Arad, P-ța G.Enescu, nr.1,
judeţul Arad, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de
arheolog GP II, S: 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura

astfel: -Proba scrisă în data de 19.07.2019,
ora 09.00; -Interviul în data de 24.07.2019,
ora 12.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii universitare de
licență, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă, în domeniul fundamental
științe umaniste și arte, specializare istorie,
arheologie, teologie didactică-istorie;
-vechime în specialitatea studiilor: minim
2 ani; -bune abilități de comunicare, disciplină și corectitudine; -cunoașterea unei
limbi de circulație internațională: nivel
mediu; -cunoștințe operare calculator:
nivel mediu; -disponibilitate pentru muncă
în teren și program prelungit; -constituie
avantaj deținerea permisului de conducere, categoria B. 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 Complexului
Muzeal Arad, P-ța G.Enescu, nr.1. Relaţii
suplimentare la sediul Complexului
Muzeal Arad, P-ța G.Enescu, nr.1,
persoană de contact: Corina Ghilea,
telefon: 0257.281.847, luni-vineri, între
orele 09.00-15.00.
l Grădinița cu Program Prelungit
„Dumbrava Minunată” Reșița, cu sediul
în localitatea Reșița, str.Aleea Bazna, nr.1,
judeţul Caraș-Severin, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de îngrijitor grupă copii,
normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 19.07.2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 22.07.2019, ora
10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: minim 12 clase;
-vechime: minim 5 ani; -fără antecedente
penale. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Grădiniței cu Program
Prelungit „Dumbrava Minunată” Reșița,
județul Caraș-Severin. Relaţii suplimentare la sediul Grădiniței cu Program
Prelungit „Dumbrava Minunată” Reșița,
județul Caraș-Severin, persoană de
contact: prof.Ignea Vesna, telefon:
0747.944.863, e-mail: vesna.ignea@yahoo.
com.
l Serviciul Public de Gestionare a
Câinilor fără Stăpân Slatina, cu sediul în
str.Prunilor, nr.8, județul Olt, organizează
concurs în data de 19 iulie 2019, ora 10.00
-proba scrisă și în data de 23 iulie 2019, ora
12.00 -interviul, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual
vacant, conform HG nr.286/2011,
Compartiment Administrativ: tehnician
veterinar, 1 post. Condiții specifice de
participare la concurs, Compartimentul
Administrativ, pentru postul de tehnician
veterinar: -studii medii, absolvite cu
diplomă sau echivalentă în domeniul veterinar; -nu este necesară vechime în specialitatea studiilor. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în perioada
28.06.2019-11.07.2019, inclusiv, la sediul
Serviciului Public de Gestionare a Câinilor
fără Stăpân al Municipiului Slatina,
judeţul Olt, din str.Prunilor, nr.8. Bibliografia și conţinutul dosarului de participare se afișează la sediul instituţiei și pe
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Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod ﬁscal 4652660, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.
179/29.05.2019, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren in suprafata de
200,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in
strada Viilor, zona Siloz.
Licitaţia va avea loc în data de 23.07.2019 orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate ﬁ studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei
municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului
administrativ, cu modiﬁcările si completările ulterioare .
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din
cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.
Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod ﬁscal 4652660, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 180/29.05.2019, organizează
licitaţie publică deschisă în scopul concesionării unui teren in suprafata de 3000,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în Drum de Centură, nr. 97. Perioada
de concesionare este de 49 ani.
Licitaţia va avea loc la data de 25.07.2019, orele 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,
iar ofertele se primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria, până în preziua datei de
licitaţie, orele 16:00, într-un singur exemplar în limba română.
Documentaţia de atribuire poate ﬁ studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax.
0247317728.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modiﬁcarile si completarile ulterioare.
Clariﬁcările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 18.07.2019.

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod ﬁscal 4652660, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.
181/29.05.2019, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren in suprafata de
724,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in
strada Libertăţii, nr. 1A, lot 2, nr. cadastral 23543.
Licitaţia va avea loc în data de 23.07.2019 orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate ﬁ studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei
municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului
administrativ, cu modiﬁcările si completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din
cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.
site-ul: www.spgcfs-slatina.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine prin secretarul
comisiei de concurs, la sediul instituţiei și
la telefon: 0249.707.408 sau mobil:
0731.020.602.
l Primăria Comunei Holboca, cu sediul în
localitatea Holboca, str.Principală, nr.40,
judeţul Iași, organizează concurs, potrivit
HG nr.611/2008, pentru ocuparea funcției
publice vacante: inspector, clasa I, grad
profesional asistent, în cadrul Compartimentului Urbanism. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
06 august 2019, ora 9.00; -Proba interviu
în data de 07 august 2019, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă specializarea științe juridice; -vechime în specialitatea studiilor: 1 an. Candidaţii vor
depune dosarele de participare 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 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 și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post vacant pentru funcţia

publică: Direcția Investiții și Servicii
Publice, Compartimentul Infrastructură
Rutieră: 1.Un post funcție publică de
execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant. 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 și completările
ulterioare; -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul inginerie civilă, specializările:
-căi ferate, drumuri și poduri; -construcții
civile, industriale și agricole; -inginerie
civilă; -fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
-cunoștinţe IT -nivel mediu. Programul
concursului: -27.06.2019 -publicitate
concurs; -30.07.2019 -ora 11.00 -susţinere
probă suplimentară de testare a cunoștinţelor în domeniul IT -nivel mediu;
-31.07.2019 -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 și ora susţinerii interviului se afișează o dată cu
rezultatele la proba scrisă. Concursul se va
desfășura la sediul Consiliului Judeţean
Ialomiţa. Dosarele de înscriere se depun în
termen de 20 zile de la data publicării
anunţului, începând cu data de 27.06.2019,
ora 8.00, și până în data de 16.07.2019, ora
16.30. Relaţii suplimentare 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
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Ialomiţa, în baza Legii nr.188/1999, privind
Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, 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:
-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 inginerie civilă, specializările:
-căi ferate, drumuri şi poduri; -construcții
civile, industriale şi agricole; -inginerie
civilă; -vechimea în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
minimum 7 ani; -cunoştinţe IT -nivel
mediu. Programul concursului:
-27.06.2019 -publicitate concurs;
-26.07.2019 -ora 10.00 -susţinere probă
suplimentară de testare a cunoştinţelor în
domeniul IT -nivel mediu; -29.07.2019 -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 27.06.2019, ora 8.00, şi până în
data de 16.07.2019, ora 16.30. Relaţii suplimentare la telefon: 0243.230.200, int.234,
cji@cicnet.ro, persoană de contact: Hobjilă
Crety, consilier Compartiment Resurse
Umane.
l Spitalul de Psihiatrie Sf.Maria- Vedea,
cu sediul în Vedea, județul Argeş, organizează în conformitate cu HG nr.286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare,
concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant de instructor de ergoterapie debutant la Compartimentul de
Terapie Ocupațională şi Ergoterapie.
1.Concursul se desfăşoară în cadrul Liceului Tehnologic Vedea astfel: -în data de
19.07.2019, ora 10.00, pentru proba scrisă;
-în data de 25.07.2019, ora 10.00, pentru
interviu. 2.Condiții specifice de participare
la concurs: -diplomă de studii medii de
specialitate sau diplomă de studii medii;
-cursuri de pregătire/perfecționare/specializare în terapie ocupațională şi ergoterapie; -fără vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs
în perioada 28.06.2019-11.07.2019, ora
14.00, la sediul Spitalului de Psihiatrie
Sf.Maria Vedea- biroul RUNOS. Pe site-ul
Spitalului de Psihiatrie Sf.Maria Vedea,
respectiv: www.spitalpsihiatriesfmaria.ro
şi la avizierul spitalului se află afişate:
-anunțul; -tematica şi bibliografia de
concurs; -fişa postului vacant. Relații
suplimentare la telefon: 0248.248.109,
biroul RUNOS şi pe: www.spitalpsihiatriesfmaria.ro.
l La Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, nr.695 din 20 iunie 2019, la
anunţul cu numărul de înregistrare
212.051 al Primăriei Ciocăneşti, str.
Cantacuzino, nr.79, județul Dâmbovița,
pentru ocuparea funcţiei publice vacante
de inspector protecție civilă, clasa III,
grad profesional asistent, conform Legii
nr.188/1999, se face următoarea rectificare: -în loc de: „Condiții specifice: -studii
liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-vechime minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției publice -1 an”
-se va citi: „Condiții specifice: -studii
liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-vechime minimă în specialitatea studiilor

necesare exercitării funcției publice -6
luni” (Prezenta rectificare nu se datorează
Redacţiei Monitorului Oficial al României, Partea a III-a). Restul anunţului
rămâne neschimbat.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea organizează în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, concursul
din perioada 22-26 iulie 2019 pentru
ocuparea unor posturi contractual
vacante, după cum urmează: 1.La Serviciul Publicitate Imobiliară: - 1 post de
asistent registrator principal gradul IA- cu
încadrare pe perioadă nedeterminată;
-studii de specialitate:studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalent în domeniul ştiinţelor juridice- specializare drept; -vechime
în specialitatea studiilor:minim 6 ani şi 6
luni; - 1 post de asistent registrator treapta
I –cu încadrare pe perioadă nedeterminată; -studii medii, absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în muncă: minim 3
ani şi 6 luni. 2.La Biroul Juridic, Resurse
Umane, Secretariat şi Petiţii. 1 post de
consilier gradul II- cu încadrare pe perioadă nedeterminată; -studii de specialitate:studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul ştiinţelor economice sau
juridice- specializare drept; -vechime în
specialitatea studiilor:minim 6 luni. 3.La
Serviciul Cadastru – Biroul Înregistrare
Sistematică; 1 post de consilier cadastru
gradul II – cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni; -studii de specialitate: studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; -vechime în
specialitate: minim 6 luni; Data, ora şi
locul de desfăşurare a probei scrise: 22
iulie 2019 la sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea, str.General
Praporgescu, nr.22, camera – sala de
şedinţe, orele 9,30. Data, ora şi locul de
desfăşurare a interviului: 26 iulie 2019 la
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea, str.General Praporgescu, nr.22, camera – sala de şedinţe, orele
9,30. Data limită de depunere a dosarelor:
11 iulie 2019, orele 14.00, la sediul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea str.General Praporgescu, nr.22,
camera- secretariat. Date de contact :
Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii, telefon 0250-744150 sau la
adresa de e-mail vl@ancpi.ro.
l UM 01829 Bucureşti, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concursul
pentru ocuparea postului de personal civil
contractual, muncitor calificat I (electromecanic)/ studii medii sau studii generale,
cu o vechime în muncă şi în specialitate de
6 ani şi 6 luni, curs de calificare în meseria
de electromecanic sau curs centrale telefonice PBX, astfel: -22.07.2019, ora 10.30
-proba scrisă; -26.07.2019, ora 10.00 -interviul; -data limită de depunere a dosarelor
-11.07.2019, ora 15.30. Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor
face la sediul UM 01829 Bucureşti, str.
Padina, nr. 41-49, sector 1, Bucureşti,
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale secretariatului, la telefon: 021/3194000, interior
1076-110, 138.
l Aeroclubul României cu sediul în
Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 54
sector 1, organizează concurs pentru
ocuparea unor posturi vacante –personal
contractual -în data de 19.07.2019, ora
10.00 proba scrisă, respectiv în data
24.07.2019, ora 10.00 interviu. Dosarele se
depun la sediul Aeroclubului României
până la data 11.07.2019, ora 12.00. Relaţii
suplimentare se obţin la telefon
0372.705.952. Candidaţii trebuie să îndeplinescă condiţiile specifice pentru posturile scoase la concurs astfel: Pilot
instructor cl.a II-a –1 post la AT Cluj:
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-studii medii şi licenţă personal navigant;
-deţinător al licenţei de pilot şi al calificării/ certificatului de instructor pentru
minim o clasă/ un tip de aeronave şi deţinător al unei licenţe de pilot pe o altă
clasă/ tip de aeronavă, sau -deţinător al
licenţei de pilot şi al calificării/ certificatului de instructor pentru minim o clasă/
un tip de aeronave şi deţinător al licenţei
naţionale de instructor paraşutist. Pilot
aeronave Cl.a III-a –2 posturi -câte un
post în următoarele locaţii: Detaşamentul
Zbor cu Motor, AT Suceava; -studii medii
şi licenţă de personal navigant; -deţinător
al licenţei de pilot pentru minim o clasă/
un tip de aeronave. Calendarul de desfăşurare a concursului; -28.06 -11.07.2019
-depunere dosare înscriere concurs (ora
12,00); -15.07.2019 -selecţie dosare şi
afisare rezultat; -16.07.2019 -depunere
contestaţii selecţie dosare; -17.07.2019
-soluţionare contestaţii selecţie dosare şi
afişare; -19.07.2019 -proba scrisă –ora
10.00; -19.07.2019 -afişare rezultate proba
scrisă, ora 15,00; -22.07.2019 -contestaţii
probă scrisă, ora 15,00; -23.07.2019 -afişare
rezultat contestaţii probă scrisă, ora 12,00;
-24.07.2019 -interviu începând cu ora
10,00; -24.07.2019 -afişare rezultate
interviu ora 15,00; -25.07.2019 -depunere
contestaţii interviu ora 15,00; -26.07.2019
-soluţionare contestaţii interviu şi afişare
rezultate finale, ora 12,00. Informaţii
privind înscrierea la concurs şi depunerea
dosarelor. Candidaţii trebuie să îndeplinescă condiţiile minime de vechime în
specialitate necesare exercitării funcţiei.
În termen de 10 zile de la publicarea anunţului, respectiv până în data de 11.07.2019
ora 12:00, candidaţii depun dosarul de
concurs care va conţine obligatoriu: a)
Formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Resurse Umane al
Aeroclubului României); b) Copia actului
de identitate; c) Copia diplomei de studii şi
a altor acte care atestă efectuarea specializării; d) Copii licenţe care atestă specializarea pentru postul solicitat; e) Copia
carnetului de muncă şi/ sau adeverinţă
care să ateste vechimea în muncă şi după
caz, vechimea în specialitate necesare
ocupării funcţiei; f) Curriculum Vitae; g)
Cazierul judiciar; h) Adeverinţă care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată de medicul de familie sau de
către unităţi sanitare abilitate şi care să
conţină în clar, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia –în format standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Actele prevăzute la pct 2 lit.b) -e) vor fi
prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CITAŢII
l Subsemnaţii Marinescu I. Maria şi
Matei Viorica în calitate de reclamante
cheamă în instanţă pe numitul Micescu
Octavian Costin la Judecătoria Ploieşti, în
dosarul nr.2580/280/2007, in data de
04.07.2019, ora 08.30.
l La data de 10.07.2019 la Judecătoria
Urziceni, în dosar nr. 3875/330/2018 este
citată pârâta Cercel Nicoleta cu ultimul
domiciliu cunoscut în com. Munteni
Buzău, str. Panait Olteanu, nr. 11, jud.
Ialomiţa, având ca obiect: stabilire paternitate.
l Numitul Onica Costică, domiciliat în
Roma, Via Delle Galline Bianche nr.105,
ap.3, Italia, este citat în calitate de pârât în
dosar nr.109/222/2019 la Judecătoria
Dorohoi, pentru data de 10 iulie 2019,
reclamantă fiind Pintilie Ionela Laura,
având ca obiect stabilire locuință minori.
l Pârâtul Anghel Petre, cu ultimul domiciliu cunoscut în mun.Tg-Jiu, Aleea
Sfântul Nicolae, nr.4, bl.4, sc.2, et.4, ap.38,
jud.Gorj, este chemat în judecată de reclamanta Domina Imobiliare, în dosarul
nr.5136/318/2019, având obiect “pretenții”,

aflat pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu, cu
mențiunea de a depune întâmpinare în
termenul prevăzut de art.201 Cod proc.
civ.
l SC Mushland TDG SRL, cu ultimul
sediu cunoscut în localitatea Iratosu, nr.
FN, este citat la Tribunalul Arad pe data
de marți, 02.07.2019, ora 09.00, camera 7P,
în calitate de pârât în dosarul
879/108/2019, în proces cu Orzac Vasile
Nicuşor, în calitate de reclamant, materia:
litigii de muncă, stagiul procesual al dosarului: fond, obiectul dosarului: drepturi
băneşti.
l Albert Gyorgy este citat să se prezinte în
15.07.2019, la ora 09.00, la BNP Lujerdeanu Constantin din Câmpia-Turzii,
str.P-ța Mihai-Viteazu, nr.11, Bl. A142,
parter, în vederea încheierii contractului
autentic de vânzare-cumpărare cu Pop
Mina (fost căsătorită Ticu) în privința
imobilului înscris în CF nr. 252458-C1U72, Cluj-Napoca, situat în Cluj-Napoca,
str.Retezatului, nr.1, Bl.R2, Sc.1, Et.1,
Ap.6.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in
faliment prin procedura simplificata in
dosarul nr. 4627/105/2018, Tribunal
P r a h o v a , c o n f o r m s e n t i n t e i n r.
586/05.06.2019 privind pe SC Romcab
SRL.
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in
faliment prin procedura generala in
dosarul nr. 7208/105/2016, Tribunal
Prahova, conform Sentintei nr. 649 din
21.06.2019 privind pe SC Luges Ferm
SRL, cu termenele: depunere declarații
creanță in vederea intocmirii tabelului
suplimentar 02.08.2019, întocmirea tabelului suplimentar al creanțelor 30.08.2019,
întocmirea tabelului definitiv consolidat
27.09.2019.
l Se aduce la cunoştință celor interesați că
petentul, Scorțea Ștefan a solicitat Judecătoriei Braşov să se constate că a dobândit
prin uzucapiune dreptul de proprietate
asupra imobilului situat în com. Dumbrăvița, str. Câmpului nr. 710, jud. Braşov,
înscris în CF nr. 103028 UAT Dumbrăvița
(provenită din conversia de pe hârtie a CF
vechi 4692 A+2 cu nr. top 40) teren intravilan în suprafață de 670 mp, respectiv să
se dispună intabularea în CF nr. 103028
UAT Dumbrăvița a dreptului de proprietate asupra imobilului identificat cu titlul
de drept uzucapiune. Persoanele interesate
sunt invitate să facă opoziție la cererea
formulată de petentul Scorțea Ștefan la
Judecătoria Braşov în termen de 30 zile de
la data afişării şi publicării prezentei
somații, cu mențiunea că instanța va păşi
la judecarea cererii, în cazul în care nu se
va formula opoziție. Somația face parte
integrantă din încheierea pronunțată la
data de 15.05.2019 cu dosarul civil nr.
6066/197/2019, cu termen de judecată la
data de 18.09.2019. Prezenta se comunică
spre afişare la Primăria com. Dumbrăvița,
jud. Braşov, la sediul Judecătoriei Braşov
şi al OCPI Braşov.
l Anunț prealabil privind afişarea publică
a documentelor tehnice ale cadastrului.
Unitatea Administrativ-Teritorială Beceni,
din județul Buzău, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
UAT Beceni începând cu data de
28.06.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Beceni, conform „Legii
cadastrului şi publicității imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare”. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei Comunei Beceni
şi pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară: http://www.ancpi.
ro/pnccf_docs/?dir=Buzau/Beceni.

l Unitatea administrativ-teritorială Robăneşti, din judeţul Dolj, anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.5, 6, 7 începând cu data de 04.07.2019, pe o perioadă
de 60 de zile, la sediul Primăriei Robăneşti,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare
depuse prin orice alte mijloace de comunicare decât cele menționate mai sus nu vor
fi luate în considerare.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului,
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244
519800, numită lichidator judiciar conform
sentintei nr. 248 din data de 24.06.2019
pronunţată de Tribunalul Dambovita,
Secţia a II-a Civilă, în dosarul
nr.2677/120/2018, anunţă deschiderea
procedurii generale a falimentului debitoarei Agritransver SRL, sat Gura Sutii,
comuna Gura Sutii, nr.580, jud. Dambovita, J15/813/2015, CUI 35248727.
Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor nascute in
cursul procedurii este 14.08.2019.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor este
16.09.2019. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat este 21.10.2019.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului,
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244
519800, numită lichidator judiciar conform
incheiere din data de 21.06.2019 pronunţată de Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă, în
dosarul nr. 1900/93/2018*, anunţă deschiderea procedurii simplificate a falimentului
debitoarei RO ARM GRUP SRL sediul
social: Loc. Măgurele, Oraş Măgurele, Str.
Intr. Crinului, Nr. 31, Județ Ilfov, CUI
16787598, J23/2269/2005. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor nascute in cursul procedurii este
05.08.2019. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 16.08.2019. Termenul pentru
afişarea tabelului definitiv este 11.09.2019.
Adunarea creditorilor are loc la data de
22.08.2019 ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.
l Anunț prealabil privind afişarea publică
a documentelor tehnice ale cadastrului.
Denumire județ: Gorj. Denumire: UAT
Săuleşti. Sectoarele cadastrale nr.28.
Primăria Comunei Săuleşti împreună cu
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.28, pe o perioadă
de 60 de zile calendaristice, conform art.14
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a
publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Data de început a afişării: 01 iulie
2019. Data de sfârşit a afişării: 30 august
2019. Adresa locului afişării publice: sediul
Primăriei Comunei Săuleşti, sat Săuleşti,
județ Gorj. Repere pentru identificarea
locației: sat Săuleşti, comuna Săuleşti,
județ Gorj. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Comunei Săuleşti. Alte
indicații utile pentru cei interesați: Intervalul de depunere a cererilor de rectificare:
luni-vineri, între orele 09.00-15.00. Informații privind Programul național de
cadastru şi carte funciară 2015-2023 se pot
obține pe site-ul ANCPI, la adresa: http://
www.ancpi.ro/pnccf/.
l Anunț prealabil privind afişarea publică
a documentelor tehnice ale cadastrului.
Denumire județ: Tulcea. Denumire UAT:
Dorobanțu. Sector cadastral 1. Unitatea
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Administrativ-Teritorială Dorobanțu, din
județul Tulcea, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.1, pe o perioadă de 60
de zile calendaristice, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Data
de început a afișării: 01.07.2019. Data de
sfârșit a afișării: 29.08.2019. Adresa locului
afișării publice: sediul Primăriei Dorobanțu. Repere pentru identificarea locației:
str.Primăverii, nr.45, comuna Dorobanțu,
județul Tulcea. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi depuse
la sediul primăriei și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară
2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI,
la adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l SN Aeroportul Internațional Mihail
Kogălniceanu -Constanța SA publică
rezumatul Hotărârii nr.342/22.07.2015,
pronunțată de Consiliul Național pentru
Combaterea Discriminării, în dosarul
nr.53/2015. Prin Hotărârea Consiliului
Național pentru Combaterea Discriminării nr. 342/22.07.2015, pronunțată în
dosarul nr.53/2015, petent fiind Sindicatul
Liber AIC-MK, reclamați fiind SN Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu
-Constanța SA, Sindicatul Independent al
SN AIMKC SA, Colegiul Director a
hotărât: 1.respinge excepția lipsei calității
procesuale active a petentului conform
prevederilor art.28 al Legii nr.62/2011;
2.obligarea persoanelor care nu sunt
membrii sindicatului reprezentativ să
plătească cotizație acestui sindicat este
discriminatorie conform art.2 alin.1, alin.5
și art.7 lit.f) din OG nr.137/2000; 3.favorizarea sindicatului reprezentativ într-o
serie de domenii, acordare de drepturi este
discriminatorie conform art.2 alin.1, alin.5
și art.7 lit.f) din OG nr.137/2000; 4.aprobarea ca din 3 persoane aflate la vârsta
pensionării să rămână salariați doar
membrii sindicatului reprezentativ este
discriminatorie conform art.2 alin.1, alin.5
și art.7 lit.a) și f) din OG nr.137/2000;
5.aplică amendă contravențională în sumă
de 30.000Lei față de SN Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu -Constanța
SA, str.Tudor Vladimirescu, nr.4, Mihail
Kogălniceanu, nr.4, județul Constanța,
J13/2498/1998, CUI: RO11212645,
conform art.26 alin.1 al OG 137/2000;
6.obligă primul reclamat să publice rezumatul prezentei hotărâri, cu excluderea
datelor cu caracter personal, într-un ziar
de circulație națională conform art.26
alin.2 al OG nr.137/2000; 7.o copie a
prezentei hotărâri se va comunica părților
și Administrației Județene a Finanțelor
Publice Constanța pentru plata amenzii.
l SC Cardinal SRL, titular al proiectului
„Construire stație mobilă de distribuție
carburanți, totem, catarge, steaguri accese
semnalistică și împrejmuire”, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM Ilfov, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului*), pentru proiectul
„Construire stație mobilă de distribuție
carburanți, totem, catarge, steaguri accese
semnalistică și împrejmuire”, propus a fi
amplasat în comuna Domnești, județul
Ilfov, identificat prin CF 103381. 1.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi consultate la
sediul autorității competente pentru
protecția mediului APM Ilfov, din București, str.Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, în
zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30, și
vineri, 8.00-14.00, precum și la următoarea
adresă de internet: http://apmif.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 Informaţii generale privind autoritatea
contractantă: Municipiul Turda, cod fiscal:
4378930, adresa: Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.28, județul Cluj, telefon:
0264.313.160, fax: 0264.317.081, e-mail:
primaria@primariaturda.ro. În baza
art.15 alin.(1) din Legea 350/2005, privind
regimul finanţărilor din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, Municipiul Turda face
cunoscută intenţia de acordare de
contracte de finanţare nerambursabilă din
fondurile bugetului local al Municipiului
Turda alocate pentru activităţi nonprofit
de interes local pentru anul 2019. Domeniile pentru care se acordă finanţare: activităţi de tineret, activităţi sportive, culte
religioase, programe culturale. Beneficiari
direcţi: Persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial- asociaţii ori
fundaţii constituite potrivit legii române
-sau culte religioase recunoscute conform
legii române, care doresc să sprijine realizarea unor obiective de interes public
local, au dreptul de a participa (în condiţiile Legii nr.350/2005 și ale Regulamentului privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile bugetului
local al Municipiului Turda alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local) la
procedura pentru atribuirea contractului
de finanţare nerambursabilă. Sumele
cuprinse în bugetul anului 2019 pentru
activitățile finanțate prin Legea 350/2005
sunt în valoare de 470.000Lei, după cum
urmează: a)Sport: 200.000Lei; b)Activități
de tineret: 50.000Lei; c)Culte: 200.000Lei;
d)Alte activități culturale: 20.000Lei.
Procedura aplicată: Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui
beneficiar se va face în baza unui contract
de finanţare nerambursabilă, încheiat
între Municipiul Turda și beneficiar, în
urma aplicării procedurii selecţiei publice
de proiecte, conform Regulamentului
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Turda, alocate pentru activităţi
nonprofit de interes local. În cazul în care,
după prima sesiune sumele alocate nu vor
fi consumate, se vor organiza alte sesiuni
până la consumarea integrală a fondurilor.
l Informații generale privind autoritatea
contractantă: Municipiul Turda, cod fiscal
4378930, Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918,
nr.28, județul Cluj, telefon: 0264.313.160,
fax: 0264.317.081, e-mail: contact@primariaturda.ro. Raport anual cu privire la
contractele de finanţare nerambursabilă
încheiate între Municipiul Turda și beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la
bugetul local al Municipiului Turda pe
anul 2018, în conformitate cu prevederile
Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. I.
Domeniul Activităţi Sportive: Nr.crt.;
Beneficiarul finanţării; Proiectul atribuit;
Valoarea contractului (lei); Valoare deconturi (lei); Rezultate atinse la finalul proiectului: 1.; ASCDS Potaissa Turda; Dansul,
mod de recreere prin mișcare și sport;
39.362,00; 39.361,96; finalizat. 2.; Asociaţia Club Sportiv Delfinii Turda; Sportul
de performanţă și sportul pentru toţi prin
înot; 19.343,00; 19.343,00; finalizat. 3.;
Clubul Sportiv Şoimii; Promovarea rugbyului ca sport de masă în Municipiul Turda;
12.328,00; 12.328,00; finalizat. 4.; Asociaţia Olimpia Turda; Pune-ți corpul în
mișcare; 7.051,00; 7.024,97; finalizat. 5.;
Asociaţia Şcoala de Baschet Gheorghe
Mureșan; Dezvoltarea educației prin
baschet în Turda; 21.044,00; 21.043,94;
finalizat. 6.; Asociaţia Sportivă „Turda
Wolves”; Program de dezvoltare a baschetului juvenil Turda Wolves; 15.522,00;
15.026,04; finalizat. 7.; Asociaţia Clubul
Sportiv Karate Club Turda; Karate-ul un
mijloc de edificare a copiilor; 9.634,00;
9.634,00; finalizat. 8.; Asociaţia Clubul
Sportiv Box Club Trif Turda; Sportul
pentru toţi 2018; 11.794,00; 9.940,50; fina-

lizat. 9.; Asociaţia Turdasport 1998 Turda;
Promovarea și practicarea sportului în
rândul copiilor și tinerilor din Municipiul
Turda; 9.968,00; 9.903,38; finalizat. 10.;
Clubul Sportiv Şah Club Potaissa Turda;
Creșterea continuă a performanţei;
20.494,00; 16.805,84; finalizat. 11.; Asociația Club Sportiv Municipal Turda; Sport
și sănătate; 19.640,00; 17.850,13; finalizat.
12.; Asociația Sportivă Fotbal Club
Chimia Turda; Promovarea sportului de
masă la nivelul echipelor de junior și
seniori în ramurile sportive fotbal și minifotbal; 13.820,00; 13.820,00; finalizat.
Total; 200.000; 192.081,76. II.Domeniul
Activităţi de Tineret: Nr.crt; Beneficiarul
finanţării; Proiectul atribuit; Valoarea
contractului (lei); Valoare deconturi (lei);
Rezultate atinse la finalul proiectului: 1.;
Asociaţia NOA Events Turda; PHOTOissa
Festival Internațional de Fotografie și
Film; 3.838,00; 3.838,00; finalizat. 2.;
Fundaţia de Ecologie și Turism Potaissa
Turda; Cool@TurdaTurism.ro; 5.312,00;
5.312,00; finalizat. 3.; Asociația Pro Teodor
Murașanu; Proiectul C.D.R.E.M -centru
deschis pentru resurse educaționale
modern; 3.757,00; 3.756,60; finalizat. 4.;
Asociaţia Pacienților cu Afecţiuni Hepatice din România Filiala Cluj; Sănătate
înainte de toate; 2.529,00; 2.300,09; finalizat. 5.; Asociaţia „Părinţilor Colegiului
Naţional Mihai Viteazul Turda”; Pe
urmele Unirii. 100 de ani de istorie națională; 3.642,00; 3.606,62; finalizat. 6.; Societatea Națională de Cruce Roșie din
România Filiala Cluj; Învață primul
ajutor; 4.097,00; 3.700,03; finalizat. 7.;
Asociația Profesională a Polițistilor Locali
Turda; Spune nu cerșetoriei; 2.000,00;
1.288,41; finalizat. 8.; Asociația Josika
Miklos Iskolai Szovetseg; Creativitate,
artă și tradiție; 3.546,00; 3.546,00; finalizat.
9.; Asociația Horea Cloșca și Crișan; Verde
pentru educație la 50 de ani de existență;
3.659,00; 3.464,90; finalizat. 10.; Asociația
de părinți Împreună pentru Educație;
Cunoaște-te pe tine însuți; 3.237,00;
3.229,34; finalizat. 11.; Asociația Emil
Negruțiu; Agricool; 3.751,00; 3.751,00;
finalizat. 12.; Asociația Curățenie în
Turda; Plasticul prețios din Turda;
3.213,00; 3.209,97; finalizat. 13.; Asociația
Turda Tin; Împreună mai puternici
-tabăra de vară; 3.664,00; 3.664,00; finalizat. 14.; Asociația Propiticii Rațiu; Nu
uita că esti român; 2.450,00; 2.160,00;
finalizat. Total; 48.695,00; 46.826,96. III.
Domeniul Alte Acțiuni Culturale: Nr.crt;
Beneficiarul finanţării; Proiectul atribuit;
Valoarea contractului (lei); Valoare deconturi (lei); Rezultate atinse la finalul proiectului: 1.; Asociaţia Culturală „Avram
Iancu”; Activități tradiționale; 3.675,00;
3.675,00; finalizat. 2.; Asociaţia de Părinţi
a Grădiniţei cu Program Prelungit
„Sfânta Maria” Turda; 100 de zâmbete
pentru tradiție; 3.755,00; 3.755,00; finalizat. 3.; Asociaţia Tordai Magyar Kultualis Egyesulet; Atelier de teatru; 2.276,00;
2.276,00; finalizat. 4.; Parohia Ortodoxă
Română Turda III; Veșmântul iconografic
al Catedralei Ortodoxe din Turda;
4.725,00; 4.678,20; finalizat. 5.; Asociația
Lions Club Câmpia Turzii; Organizarea
primei ediții a Târgului de purici Turda;
1.185,00; 1.052,91; finalizat. Total;
15.616,00; 15.437,11. IV.Domeniul Culte
Religioase: Nr.crt; Beneficiarul finanţării;
Proiectul atribuit; Valoarea contractului
(lei); Valoare deconturi (lei); Rezultate
atinse la finalul proiectului: 1.; Biserica
Adventistă de Ziua a Şaptea din România
-Conferinţa Transilvania de Nord; Lucrări
de reparaţii curente la clădirea bisericii,
finisaje interioare și acoperiș; 8.333; 8.333;
finalizat. 2.; Biserica Penticostală Alfa și
Omega; Înlocuire uși interioare; 8.333;
8.063,33; finalizat. 3.; Asociaţia Creștină a
Romilor Betania; Lucrări de reparaţii,
zugrăveli exterioare și acoperiș; 8.333;
8.333; finalizat. 4.; Biserica Creștină
Baptistă nr.2 Turda; Lucrări de izolare
termică a pereților exteriori; 8.333; 8.333;

finalizat. 5.; Biserica Franciscană Turda;
Renovarea mănăstirii și a Bisericii Franciscane din Turda; 8.333; 8.333; finalizat.
6.; Mănăstirea Mihai Vodă; Lucrări de
reparaţii, tencuieli exterioare și soclu la
clădirea bisericii Mănăstirea Mihai Vodă;
8.333; 8.333; finalizat. 7.; Parohia Ortodoxă Oprișani III; Lucrări de reparații la
acoperișul busericii; 8.333; 8.333; finalizat.
8.; Parohia Ortodoxă Oprișani II; Lucrări
de reparații la instalația de gaz din biserică; 8.333; 8.333; finalizat. 9.; Parohia
Ortodoxă Română Oprișani I; Lucrări de
reparaţii, tencuieli și zugrăveli exterioare,
jgheaburi și burlane clădire biserică; 8.333;
8.333; finalizat. 10.; Parohia Ortodoxă
Română Oprișani IV; Lucrări de reparații,
soclu biserică; 8.333; 8.333; finalizat. 11.;
Parohia Ortodoxă Română Turda I;
Lucrări de reparaţii, instalații electrice,
interioare la Catedrala Ortodoxă Turda;
8.333; 8.264,70; finalizat. 12.; Parohia
Ortodoxă Turda Capelă II; Reparaţii
capelă mortuară; 8.333; 8.333; finalizat.
13.; Parohia Ortodoxă Turda Capelă I;
Reparaţii exterioare și interioare la biserica parohială, reparații copertină biserică;
8.333; 8.333; finalizat. 14.; Parohia Ortodoxă Turda Fabrici; Lucrări de reparaţii
exetrioară clădire biserică; 8.333; 8.333;
finalizat. 15.; Parohia Ortodoxă Turda II;
Reparații curente, gard împrejmuire,
cimitir parohial; 8.333; 8.333; finalizat. 16.;
Parohia Ortodoxă Turda Nouă I; Reparaţii biserică și căi de acces; 8.333; 8.333;
finalizat. 17.; Parohia Ortodoxă Turda
Nouă II; Reparații clădire, împrejmuire
biserică și dalaj curte, 8.333; 8.333; finalizat. 18.; Parohia Ortodoxă Turda Poiana;
Reparații curente, pardoseli, tencuieli și
zugrăveli interioare la Biserica Ortodoxă
Poiana; 8.333; 8.333; finalizat. 19.; Parohia
Ortodoxă Turda III; Lucrări de reparaţii,
acoperiș, clopotniță, tencuieli și zugrăveli
exterioare la Catedrala Ortodoxă Turda;
8.333; 8.333; finalizat. 20.; Parohia
Romano Catolică Turda; Reabilitarea
Bisericii Romano Catolice Turda; 8.333;
8.333; finalizat. 21.; Parohia Unitariană
Turda; Reparații de tâmplărie la turnul
Bisericii Unitariene din Turda; 8.333;
8.333; finalizat. 22., Protopopiatul Ortodox
Român Turda; Reparaţii tencuieli și
zugrăveli interioare, desfacere sobe în
clădirea Protopopiatului; 8.333; 8.333;
finalizat. 23.; Parohia Reformată Poiana
Turda; Reparații de tâmplărie la turnul
bisericii, 8.333; 8.333; finalizat. 24.;
Parohia Ortodoxă Română Turda Băi;
Lucrări de reparații, sistem de încălzire
biserică; 8.333; 8.333; finalizat. Total;
199.992; 199.654,03.
l SDEE Muntenia Nord -Structura Regională Galaţi, cu sediul în judeţul Galați,
municipiul/orașul/Galați, str.Nicolae
Bălcescu, nr.35A, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra
mediului de către APM Galaţi, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul:
„Creare condiţii pentru montare fibră
optică pe stâlpii de joasă tensiune aparţinând SDEE MN-SR Galaţi, amplasament
zona rurală Galaţi, judeţul Galaţi, localităţile Blânzi, Coșmești Vale, Frunzeasca,
Munteni, Ungureni”, propus a fi amplasat
în intravilanul comunei Corod și intravilanul și extravilanul comunei Munteni,
jud.Galaţi. Proiectul deciziei de încadrare
și motivele care o fundamentează pot fi
consultate zilnic la sediul APM Galaţi, str.
Regiment 11 Siret, nr.2, Galaţi, în zilele de
luni-joi, între orele 08.30-16,00, și vineri,
între orele 08.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgl.
anpm.ro, la Reglementări -Acordul de
mediu -Proiect decizie etapă de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet
a APM Galaţi.

III

l Marka’s IPURL, lichidator judiciar al
SC Mocacino Impex SRL, cu sediul în sat
Gheorghe Doja, com. Răcăciuni, jud.
Bacău, CUI 15164800, J04/83/2003,
conform Sentinţei 386/18.06.2019,
pronunţată de Tribunalul Bacău în
dosarul 3401/110/2018, vă notifică privind:
Începerea procedurii falimentului împotriva debitoarei SC Mocacino Impex SRL.
Creditorii trebuie să procedeze la
înscrierea la masa credală prin depunerea
cererii de admitere a creanţei în condiţiile
următoare: Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor
născute în timpul procedurii -16.07.2019;
Verificarea creanţelor născute în timpul
procedurii, întocmirea și publicarea tabelului suplimentar al creanţelor-26.07.2019;
Întocmirea și publicarea tabelului definitiv
consolidat al creanţelor-09.08.2019;
Termenul pentru continuarea procedurii-30.09.2019.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Consiliul de Administraţie
al Libra Internet Bank SA, societate
bancară înregistrată în Registrul bancar
sub nr.RB-PJR-40-037/1999, cu sediul în
București, Calea Vitan, nr.6-6A, Tronson
B, C, et.1, 6, 9, 13, Clădirea Phoenix
Tower, sector 3, cod poștal: 032196, având
cod unic de înregistrare: 8119644 și
numărul de ordine în Registrul Comerţului J40/334/1996, prin președintele
Consiliului de Administrație al Libra
Internet Bank SA, Ovidiu Petre Melinte,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor la data de 30.07.2019, ora
17.30, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la
sfârșitul zilei de 29.07.2019, cu următoarea ordine de zi: 1.Revocarea președintelui Consiliului de Administrație al
băncii. În cazul neîntrunirii cvorumului
necesar la data primei convocări,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la data de 31.07.2019, la
aceeași oră și în același loc, cu aceeași
ordine de zi. Acționarii pot participa la
adunare personal sau prin reprezentanți,
în baza unei procuri speciale, conform
dispozițiilor legale. Procura specială se
depune la sediul societății conform prevederilor legale. Președintele Consiliului de
Administrație al Libra Internet Bank SA,
Ovidiu Petre Melinte.

LICITAŢII
l Comuna Miroslava judetul Iasi organizeaza licitatie publica deschisa in data de
10.07.2019 ora 12.00 pentru concesionare
teren construire locuinte tineri si specialisti situat in T72 si T75-16 loturi. Data
limita pentru depunerea ofertelor:
09.07.2019 ora 14.00. Caietul de sarcini
poate fi obtinut de la Biroul Achizitii
Publice din cadrul Primariei comunei
Miroslava, judetul Iasi incepand cu data
de 01.07.2019. Costul caietului de sarcini
este de 50 lei.
l Anunţ de licitaţie pentru - concesionarea
următoarelor suprafeţe de teren situate în
intravilanul comunei Hangu: 314 mp identificat prin NCP 52006, 145 mp identificat
prin NCP 52732, 24 mp identificat prin
NCP 52725, 60 mp identificat prin NCP
52050. La sediul din comuna Hangu, licitaţia publică va avea loc la data de 25 iulie
2019 ora 12:00, iar ofertele se depun în
aceeași zi până la ora 10:00. Caietul de
sarcini poate fi achiziţionat de la sediul
Primăriei Hangu, în zilele de luni - vineri,
ora 08:00- 16:00 până la data de 25.07.2019,
ora 10:00, se pot obține informații de la
compartimentul achiziții - tel. 0233.257501.
În caz de neadjudecare, licitaţia se va
repeta pe data de 20.08.2019, ora 12˚˚,
termenul de depunere a ofertelor
20.08.2019, ora 10:00, dacă nici la această
dată nu se va adjudeca se va trece la negocierea directă cu unul dintre ofertanţi.

IV

ANUNȚURI

l 1. Directia Silvica Iasi, cu sediul in Iasi,
Str. Gh. Asachi nr. 2, vinde prin licitatie,
urmatoarele mijloace fixe: Motostivuitor
BALCANCAR, parcat la depozitul Santa;
autospecializata basculanta I.M. Marsa;
tractor S 1500, parcat la O.S. Harlau. 2.
Licitatia se desfasoara in conformitate cu
Hotararea Guvernului nr. 841 / 23 octombrie 1995 (actualizata) si va avea loc in
data de 15.07.2019, ora 10.00 la sediul
Directiei Silvice Iasi, tel / fax: 0232 244680
/ 0232 244631; Relatii suplimentare se pot
obtine de la Directia Silvica Iasi, tel: 0232 /
244680. - La licitatie poate participa orice
persoana fizica sau juridica, care prezinta
la data tinerii sedintei de licitatie urmatoarele documente: - Documentul de achitare
a tarifului de participare la licitatie, in
valoare de 50 lei; - Documentul de achitare
a garantiei de participare(10% din pretul
de pornire); Tariful si garantia de participare se pot achita la casieria unitatii sau
prin ordin de plata in contul RO06 RZBR
0000 0600 0650 2777, deschis la Raiffeisen
Bank Iasi, cu specificatia destinatiei. Copia de pe Certificatul de inmatriculare
la Registrul comertului si Codul fiscal
pentru persoanele juridice romane sau
actul de identitate pentru persoanele fizice;
- Caietul de sarcini si anexa se pot procura
gratuit de la compartimentul mecanizare
al Directiei Silvice Iasi. 3. Preturile de
pornire fara TVA, a licitatiei sunt: motostivuitor = 8460 lei, autospecializata= 4320
lei, tractor S 1500= 16000 lei. 4. Documentele de participare la licitatie, se primesc cu
cel mult 4 zile inaintea datei stabilite
pentru tinerea licitatiei, dar nu mai tarziu
de 15.07.2019, ora 09.00.
l SC Corydob Impex SRL, societate
aflata in faliment, prin lichidator judiciar
anunta vanzarea la licitatie a terenului
intravilan neproductiv in suprafata de
6400 mp, inscris in CF nr. 20950 a loc.
Poiana Campina, la pretul de 144.000 lei
fara TVA. Pretul de pornire al licitatiei este
redus cu 25% din cel stabilit in raportul de
evaluare si aprobat de Adunarea Creditorilor din 10.01.2019. Sedintele de licitatii
vor avea loc pe data de: 02.07.2019,
16.07.2019, 30.07.2019, 13.08.2019,
27.08.2019, 10.09.2019, 24.09.2019,
08.10.2019, 22.10.2019 si 05.11.2019 orele
13.00, la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1,
et. 7, cab 7B. Conditiile de participare la
licitatie sunt mentionate in caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar, a
carui valoare este de 3000 lei + TVA.
Relatii suplimentare la telefon
0344104525.
l Turnatoria Centrala Orion S.A., societate in faliment, prin lichidator judiciar
Andrei Ioan IPURL, conform hotararii
creditorilor, vinde la licitatie, urmatoarele
bunuri: - Masina de impuscat miezuri
BICOR, avand nr. inventar 20136, la
pretul de 24.922,10 euro, fara TVA; - Linie
de formare in forme fara rame, avand nr.
inventar 20418, la pretul de 210.390,60
euro, fara TVA; - Instalatie dezbatere,
avand nr. inventar 20375, la pretul de
10.263,40 euro, fara TVA; - Instalatie de
regenerat nisip, avand nr. inventar 20236,
la pretul de 21.276,50 euro, fara TVA; Instalatie formare cu silicat, avand nr.
inventar 20388, la pretul de 581,70 euro,
fara TVA; Pretul bunurilor mobile mai sus
mentionate, este diminuat cu 30 % din
pretul de evaluare, conform Hotararii
creditorilor nr. 707/29.03.2019. Licitatia se
va tine in data de 01.07.2019 ora 11:00, la
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti,
iar in cazul in care bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va tine in data de
03.07.2019, 04.07.2019, 05.07.2019,
08.07.2019, 10.07.2019, 11.07.2019;
12.07.2019, 15.07.2019, 17.07.2019. Cererile de inscriere la licitatie se depun in
original la sediul lichidatorului judiciar
insotite de toate documentele prevazute in
regulamentul de vanzare. Inscrierea la

licitatie se poate efectua cu 48 de ore
inaintea datei tinerii licitatiei. Dosarul de
prezentare si conditiile de participare se
pot obtine numai de la sediul lichidatorului
judiciar. Telefon/fax: 0244597808; email:office@andreiioan.ro; mobil: 0723357858;
www.andreiioan.ro.
l UAT Comuna Vârtop, județul Dolj, cu
sediul in Comuna Vârtop, str.Principală,
nr.374, CUI:4553526, tel/fax 0251.363.508,
organizează în data de 05.07.2019 licitație
publică pentru închirierea unui teren intravilan în suprafață de 3.002mp, situat în
T61, P285, nr. imobil 801. Licitaţia se
organizează în baza HCL nr.35/28.09.2018,
iar preţul de pornire al licitaţiei va fi de
1.212Lei/an, pentru terenul în suprafață de
3.002mp. Durata de închiriere este de 25
ani de la data încheierii contractului de
închiriere, cu posibilitate de prelungire a
duratei. Caietul de sarcini al licitaţiei se
poate procura de la sediul Primaria
Vârtop, județul Dolj, cu sediul în Comuna
Vârtop, str.Principală, nr.374. Taxa de
participare la licitaţie este de 100Lei.
Garanţia de participare la licitaţie este de
50Lei. Condiţii de participare: nu se
acceptă ofertanţii care înregistrează datorii
la plata impozitului pe proprietate. Ofertele se depun la sediul Primăriei până la
data de 03.07.2019, ora 14.00. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la sediul
Primăriei Vârtop, str.Principală, nr.374,
CUI:4553526, tel/fax 0251.363.508, zilnic
între orele 10.00-14.00.
l UAT Comuna Vârtop, județul Dolj, cu
sediul în Comuna Vârtop, str.Principală,
nr.374, CUI:4553526, tel/fax 0251.363.508,
organizează în data de 05.07.2019 licitație
publică pentru închirierea unui teren intravilan în suprafață de 858mp, Carte
funciară nr.30295, situat în T61, P747, și a
următoarelor construcții: C1- dispensar
veterinar cu regim de înălțime Parter, în
suprafață utilă de 135,78mp, și C1- anexa
cu regim de înălțime Parter, în suprafață
utilă de 34mp. Licitaţia se organizează în
baza HCL nr.43/29.11.2018, iar preţul de
pornire al licitaţiei va fi de 2.376Lei/an.
Durata de închiriere este de 25 ani de la
data încheierii contractului de închiriere,
cu posibilitate de prelungire a duratei.
Caietul de sarcini al licitaţiei se poate
procura de la sediul Primăria Vârtop,
județul Dolj, cu sediul în Comuna Vârtop,
str.Principală, nr.374. Taxa de participare
la licitaţie este de 100Lei. Garanţia de
participare la licitaţie este de 50Lei.
Condiţii de participare: nu se acceptă
ofertanţii care înregistrează datorii la plata
impozitului pe proprietate. Ofertele se
depun la sediul Primăriei până la data de
03.07.2019, ora 14.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Vârtop, str.Principală, nr.374,
CUI:4553526, tel/fax 0251.363.508, zilnic
între orele 10.00-14.00.
l Consiliul Local Bratovoești organizează
licitație publică pentru concesionarea pe o
perioadă de 49 de ani a unui imobil-teren
în suprafață totală de 1000mp, aflat în
domeniul public al comunei Bratovoești,
sat Prunet, T58, P347, nr.cad.30063, în
vederea desfășurării de activități turistice
și de agrement. Documentația de participare se poate solicita și obține de la sediul
Consiliului Local Bratovoești; prețul este
de 20Lei. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 11.07.2019. Data limită de
depunere a ofertelor, într-un singur exemplar, este 18.07.2019, ora 10.00, la sediul
Consiliului Local Bratovoești, nr.67.
Ședința publică de licitație va avea loc în
data de 18.07.2019, ora 10.30, la sediul
Consiliului Local Bratovoești, telefon
0251.371.029.
l Consiliul Local Bratovoești organizează
licitație publică pentru concesionarea pe o
perioadă de 49 de ani a unui imobil-teren
în suprafață totală de 2200mp, aflat în
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domeniul public al comunei Bratovoești,
sat Prunet, T58, P347, nr.cad.30072 și
30071, în vederea desfășurării de activități
turistice și de agrement. Documentația de
participare se poate solicita și obține de la
sediul Consiliului Local Bratovoești; prețul
este de 20Lei. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.07.2019. Data limită
de depunere a ofertelor, într-un singur
exemplar, este 18.07.2019, ora 10.00, la
sediul Consiliului Local Bratovoești, nr.67.
Ședința publică de licitație va avea loc în
data de 18.07.2019, ora 10.30, la sediul
Consiliului Local Bratovoești, telefon
0251.371.029.
l Consiliul Local Bratovoești organizează
licitație publică pentru concesionarea pe o
perioadă de 49 de ani a unui imobil-teren
în suprafață totală de 350mp, aflat în
domeniul public al comunei Bratovoești,
sat Bratovoești, T1, P12, nr.cad.30640, în
vederea desfășurării de activități comerciale. Documentația de participare se
poate solicita și obține de la sediul Consiliului Local Bratovoești; prețul este de
20Lei. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.07.2019. Data limită de depunere a ofertelor, într-un singur exemplar,
este 18.07.2019, ora 10.00, la sediul Consiliului Local Bratovoești, nr.67. Ședința
publică de licitație va avea loc în data de
18.07.2019, ora 10.30, la sediul Consiliului
Local Bratovoești, telefon 0251.371.029.
l Consiliul Local Bratovoești organizează
licitație publică pentru concesionarea pe o
perioadă de 49 de ani a unui imobil-construcție în suprafață totală de 161mp, aflat
în domeniul public al comunei Bratovoești,
sat Georocu Mare, T8, P466, P467, P468,
nr.cad.30477-C1, în vederea desfășurării
-cabinete medicale. Documentația de
participare se poate solicita și obține de la
sediul Consiliului Local Bratovoești; prețul
este de 20Lei. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.07.2019. Data limită
de depunere a ofertelor, într-un singur
exemplar, este 18.07.2019, ora 10.00, la
sediul Consiliului Local Bratovoești, nr.67.
Ședința publică de licitație va avea loc în
data de 18.07.2019, ora 10.30, la sediul
Consiliului Local Bratovoești, telefon
0251.371.029.
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Jordache Grup SRL desemnat prin
incheierea de sedinta din data de
14.11.2017, pronuntata in dosar nr.
24087/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti - Sectia a VII a Civila, anunta
scoaterea la vanzare prin licitatie publica a
bunurilor mobile constand in centrala Telefonica Panasonic - 1 buc, masina finisat
beton – 2 buc, vibrator beton -1 buc, nivela
rotative Hilti – 1 buc, mobilier birou - 1 buc,
unitate calculator + monitor – 3 buc, imprimanta HP – 1 buc, bidon cumpana – 1 buc,
aragaz – 1 buc, congelator – 1 buc, frigider
Hansa – 1 buc. Vanzarea bunurilor mobile
apartinand societatii falite se va organiza in
data de 04.07.2019 ora 14.00, prin licitatie
publica cu strigare. 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
11.07.2019, 18.07.2019, 25.07.2019,
01.08.2019, 08.08.2019, 22.08.2019,
29.08.2019, 05.09.2019 si 12.09.2019, 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 documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu
pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunurilor, pretul acestora,
conditiile de inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se

pot achizitiona la sediul lichidatorului
judiciar sau prin virament bancar. Valoarea
caietului de sarcina se stabileste in functie
de valoarea bunurilor mobile achizitionate,
dupa cum urmeaza: pentru bunurile mobile
ale caror valoare este cuprinsa intre 0- 500
lei, valoarea caietului de sarcini este de 50
lei/ TVA, pentru bunurile mobile ale caror
valoare este cuprinsa intre 501- 5.000 lei,
valoarea caietului de sarcini este de 100 lei/
TVA. Achizitionarea caietului de sarcini
este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine
la tel. 021.227.28.81.
l Judetul Ialomita. Primaria Comunei
Traian. Anunț licitație publică. 1. Informatii privind concedentul: Unitatea
Administrativ Teritoriala TRAIAN,
judetul Ialomita cu sediul in comuna
Traian, judetul Ialomita, str. Unirii, nr.589,
CUI 15552755, Cod postal 927147, tel/fax
0243/244020, e-mail primariacomuneitraian@yahoo.com , anunta organizarea
licitatiei publice cu oferta in plic in vederea
concesionarii unui teren din domeniul
privat. 2. Informatii privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului ce urmează să fie concesionat: obiectul concesiunii il constituie un
teren in suprafata de 1.013 mp, situat in
strada Morii nr.445B, apartinand domeniului privat al comunei Traian, identificat
cu numar cadastral 21302, inscris in
Cartea funciara nr.21302, destinat infiintarii unei baze sportive. 3. I nformaţii
privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire a fost aprobata prin
HCL nr.40/25.06.2019 si se găsește pe
suport de hartie la sediul primăriei
comunei Traian, sau electronic pe site-ul
www.primariatraian.ro. 3.1. Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: persoanele
fizice/juridice interesate pot intra în posesia
unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport de hartie, de luni până
vineri, între orele 8.00-15.00, la sediul
Primariei comunei Traian din str. Unirii
nr.589, in baza unei solicitari scrise. 3.2.
denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Compartiment
,,Contabilitate, impozite si taxe locale si
achizitii publice”. 3.3. Costul și condiţiile
de plată pentru obţinerea documentatiei de
atribuire: pretul documentatiei de atribuire
pe suport de hartie este de 10 lei si se poate
achita la casieria Primariei comunei
Traian, sau se poate obtine gratuit in
format electronic de pe site-ul www.primariatraian.ro. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: clarificări suplimentare
se pot solicita până la 15.07.2019. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. Perioada
de valabilitate a ofertei este de 90 de zile,
calculata de la data deschiderii ofertelor.
Pretul de pornire al licitatiei: 731.76 lei/an.
Garantia de participare este in cuantum de
72 lei si se plateste la casieria institutiei sau
cu ordin de plata in contul
RO89TREZ39121A300530XXXX, deschis
la Trezoreria Slobozia. Taxa de participare
este in cuantum de 7 lei si se achita la
casieria institutiei. 4.2. Data limita de
depunere a ofertelor: 19 iulie 2019, orele
10:30. 4.3.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Ofertele se depun la sediul
Primariei comunei Traian, str. Unirii,
nr.589, comuna Traian, judetul Ialomita.
4.4. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Fiecare participant
poate depune doar o ofertă. Oferta va fi
depusă în 2 exemplare . Fiecare exemplar
al ofertei trebuie semnat de către ofertant.
5. Data și locul la care se va desfășura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
19 iulie 2019, orele 12:00, la sediul Primariei comunei Traian, str. Unirii, nr.589,
comuna Traian, judetul Ialomita. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, tel.fax
și/sau adresa de e-mail ale instanţei compe-

tente în soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanţei: Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu
atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea
de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, în
termen de 30 de zile, la Tribunalul
Ialomita, Bld Cosminului, municipiul
Slobozia. 7. Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării. 26.06.2019. Primar,
Nastase Fanel. Intocmit, Zaharia Elena

PIERDERI
l Pierdut atestat CPI marfa generala cu
numarul 0367929000 ,card tahograf cu
numarul 0000000007rrx000 si atestat
marfa periculoasa (adr) colete pe numele
Mirciu Florin. Le declar nule.
l Pierdut atestat manager transport
marfă, eliberat de ARR Rm. Vâlcea, pe
numele Bănicioiu-Ganea Vasile, din oraș
Ocnele mari, județul Vâlcea. Se declară nul.
l Societatea L.C.S Cons-Services Impex
SRL cu date de identificare J23/145/2006 si
CUI 18330176, cu sediul in jud. Ilfov, sat
Chiajna, comuna Chiajna, Str. Stefan cem
Mare nr. 32, parter, declarm pierdut certific a t u l d e i n r e g i s t r a r e n r.
B0748068/01.02.2009 si certificatul constat a t o r p r i v i n d s e d i u l s o c i a l n r.
121378/17.12.2018. Le declaram nule.
l Societatea “Tessitura Di Sarata SRL”
inregistrata la R.C. J6/247/2003 , CIF.
RO15419016, cu sediul in mun. Bistrita,
loc. Sarata, str. Pricipala nr. 131/A, jud.
Bistrita-Nasaud, reprezentata prin domnul
Gatto Andrea Umberto administrator
neasociat, declar pierdut “Anexa La Certificatul de Inregistrare”, emis pentru atelier
TESATURI DIN MATASE SI FIRE TIP
MATASE”. Declar nula `Anexa La Certificatul de Inregistrare`.
l Subscrisa SC Rapid Trans SRL cu sediul
în Olteniţa, str. Alexandru Iliescu nr. 31,
pierdut graficele de circulaţie cu seria LT
nr. 0229009; LT nr. 0229005; LT nr.
0229006/2; LT nr. 0229006/1; seria LT nr.
0299008/3.
l Declar pierdut certificatul de atestare a
dreptului de proprietate privată nr. 367814,
emis la data de 15.08.1994 pe numele Bujor
Dumitru, pentru apartamentul situat în str.
Emil Racoviţă nr. 2, bl. R18, sc. B, et. 6, ap.
65, sector 4 București.
l Subscrisa SC Vlaciu SRL cu sediul în
loc. Olteniţa jud. Călărași, str. Argeșului nr.
112, pierdut graficele de circulaţie seria LT
nr. 0229002, seria LT nr. 0229003.
l SC Rominvest Italia SRL cu sediul în
București având CUI 2603695 declar
pierdut certificatul de înregistrare Seria B
nr. 1344289/06.05.2008 și certificatul
constatator nr. 149971/23.04.2008 emise de
ONRC București. Le declar nule.
l Pierdut certificat de înregistrare al societăţii DAA Imobiliare Concept Serv SRL
CUI 28639153, J40/7404/2011, seria B nr.
2450958 din data de 16.06.2011 cu sediul
social București sector 4 str. Sergent Nuţu
Vasile nr. 66, bloc 25, scara A, et. 8, ap. 33.
Se declară nul.
l Declar nule actele casei eliberate de
Societatea Comercială Cotroceni SA
Primăria sect. 5, contract vânzare –cumpărare 21415 RAIAL Imobiliara RA prin SC
Cotroceni SA, cu toate anexele din
06.07.1992, contractul pentru plata în rate
a locuinţei cumpărate în baza contractului
de vânzare - cumpărare nr. 21415/05.1992.

