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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Caut din provincie bărbat îngrijire 
curte și grădină, pentru vile situate 
lângă Aeroportul Otopeni. 2.500Lei pe 
lună, cazare gratuită, singur în aparta-
ment cu gaze, televizor, internet, bucă-
tărie, baie. 0722.209.451.

l Centrul Cultural „Bucovina”, cu 
sediul în localitatea Suceava, str.
Universității, nr.48, județul Suceava, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant corespunzător func-
ției contractuale de execuție: 1. 
Dansator treapta III (studii medii) 
-Compartimentul Balet. Condițiile de 
participare: -cetăţenie română; -fără 
antecedente penale; -cunoașterea limbii 
române vorbit și scris; -studii econo-
mice superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minimum 6 luni, conform  
HGR 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul se 
va desfășura la sediul Centrului 
Cultural „Bucovina” din Suceava, str.
Universității, nr.48, etajul III, după 
cum urmează: -Proba practică în data 
de 26.09.2019, ora 10.00; -Interviul se 
va susține în maxim 4 zile lucrătoare 
de la data susținerii probei scrise. Data 
și ora interviului se vor anunța după 
susținerea probei scrise. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs la sediul instituției, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la apariția 
anunțului în Monitorul Oficial (data 
afișării anunțului la sediul instituției și 
pe site-ul acesteia). Relaţii suplimen-
tare la sediul din str.Universității, nr.48, 
telefon/fax: 0230.551.372, e-mail: 
contact@centrulculturalbucovina.ro.

l Școala Populară de Artă Târgu Jiu, 
cu sediul în localitatea Târgu Jiu, str.
Vasile Alecsandri, nr.53, jud.Gorj, orga-
nizează concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de execuție, 
conform HG nr. 286/23.03.2011, de 
manipulant decor, treapta profesională 
I, în cadrul Compartimentului 
Programe, Proiecte Culturale și Impre-
sariat. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
26.09.2019, ora 13.00; -Proba interviu 
în data de 30.09.2019, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -nivelul studiilor: studii 
gimnaziale/medii; -vechime în muncă: 
minim 3 ani; -cunoștinţe utilizare și 
operare PC (sistemul de operare 
Microsoft Windows 10/XP/7, suita 
Microsoft Office, browsere internet) 
-nivel mediu. 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 Școlii Populare de Artă Târgu 
Jiu. Relaţii suplimentare se pot obține 

la sediul Școlii Populare de Artă Târgu 
J i u ,  t e l e f o n :  0 2 5 3 . 2 1 5 . 9 4 5 , 
0769.025.305.

l Școala Populară de Artă Târgu Jiu, 
cu sediul în localitatea Târgu Jiu, str.
Vasile Alecsandri, nr.53, jud.Gorj, orga-
nizează concurs pentru ocuparea unui 
post contractual temporar vacant de 
e x e c u ț i e ,  c o n f o r m  H G  n r. 
286/23.03.2011, de actor mânuitor-pă-
puși, treapta profesională III, în cadrul 
secției Teatrul de păpuși. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 26.09.2019, ora 13.00; -Proba 
interviu în data de 30.09.2019, ora 
13.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -nivelul studiilor: 
studii gimnaziale/medii; -vechime în 
muncă: minim 6 luni; -experiență în 
lucrul la scenă: minim 6 luni; -cunoș-
tinţe, utilizare și operare PC (sistemul 
de operare Microsoft Windows 10/
XP/7, suita Microsoft Office, browsere 
internet) -nivel mediu. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Școlii Populare de Artă 
Târgu Jiu. Relaţii suplimentare se pot 
obține la sediul Școlii Populare de Artă 
Târgu Jiu, telefon: 0253.215.945, 
0769.025.305.

l Serviciul Public de Gospodărie 
Comunală al Orașului Băile Hercu-
lane, cu sediul în localitatea Băile 
Herculane, str.M.Eminescu, nr.10, 
județul Caraș-Severin, organizează în 
baza HG nr.286/2011 concurs pentru 
ocuparea unei funcții contractuale 
vacante: Muncitor necalificat -1 post în 
cadrul Compartimentului Spații Verzi. 
Pentru participarea la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -studii: nu este cazul; 
-condiții de vechime: nu este cazul. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba practică în data de 26.09.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
30.09.2019, ora 10.00. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor este 
18.09.2019, ora 15.00, la sediul Servi-
ciului Public de Gospodărie Comunală 
al Orașului Băile Herculane. Relaţii 
suplimentare la sediul: Serviciul Public 
de Gospodărie Comunală al Orașului 
Băile Herculane, persoană de contact: 
Iliescu Veronica, telefon: 0255.560.439.

CITAŢII
l Subsemnatul Dumbravă Ion, este 
chemat, în calitate de pârât, în dosarul 
nr. 9913/311/2017, la Judecătoria 
Slatina, la data de 25.09.2019, în 
contradictoriu cu reclamanta Barbu 
Floarea.

l Asultanei Elena cheamă în judecată 
la Judecătoria Hârlău, str. Gheorghe 

Doja, nr.1, pe Huc Vasile în dosar nr. 
199/239/2018, având ca obiect partaj 
succesoral. Termen 02 octombrie 2019.
l Domnul Agapi Constantin, in cali-
tate de parat, este chemat in judecata 
in data de 19 septembrie 2019, orele 
09:00, la Judecatoria Sectorul 5 Bucu-
resti, in dosarul civil nr.23886/245/2018, 
complet C1 minori civil, avand ca 
obiect divort fara minori, in contradic-
toriu cu Agapi Maria.

l Ţigău Mariea cheamă în judecată la 
Judecătoria Hârlău, str. Gheorghe 
Doja, nr.1, pe Plescăciuc Elena în dosar 
nr. 658/239/2018, având ca obiect 
partaj succesoral, ieșire din indiviziune. 
Termen 17 septembrie 2019.

l Reclamanta Ștefan Aurora chem în 
judecată pârâtul Ștefan Marius, cu 
ultimul domiciliu în Țăndărei, strada 
Viitorului, 16, jud.Ialomiţa, la Judecă-
toria Fetești, pe data de 10.09.2019, 
pentru  d ivor ţ  minor i ,  dosar 
4007/229/2018.

l Se citează numita Moise Elena, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în orașul 
Topoloveni, str.Calea București, nr. 
119, bl. P5a, sc.B, et.1, ap.7, județul 
Argeș, pentru data de 27.09.2019, ora 
09.00, (complet civil C5a, vineri), în 
calitate de pârâtă, la Judecătoria Topo-
loveni, în proces cu reclamanta 
Plotogea Ancuța, în cadrul dosarului 
nr.994/828/2019, având ca obiect „obli-
gația de a face”.

l Mark Laszlo este citat in 17.09.2019 
la Judecatoria Turda, in dosar civil 
8908/328/2018 pentru uzucapiune.

l Ciucă Marina Elena este chemată la 
data de 12.09.2019 la Judecătoria 
Craiova în dosar de divorț nr. 
8101/215/2018, complet CMF3.

l Doamna Alexandriuc Raluca 
Alexandra, în calitate de pârâtă, cu 
domiciliul cunoscut în mun.Caracal, 
str. Ion Neculce, nr.25, Județul Olt, este 
chemată la Judecătoria Rădăuți- 

Completul C10, la 24.09.2019, ora 8.30, 
în dosarul nr.2439/285/2019, având ca 
obiect modificare masură exercitare 
autoritate părintească, în contradic-
toriu cu reclamantul Păsăilă Ovidiu 
Ioan- reprezentant legal al minorei 
Păsăilă Anda Sorina. În caz de nepre-
zentare judecata va avea loc în lipsa 
pârâtei.

l Se citeaza numitii Birta Paula si 
Poleac Florin Irinel, in data de 
19.09.2019 la Judecatoria Arad, sala 
146, ora 8.30. in dosar nr. 16741 
55/2018, avand ca obiect obligatia de a 
face, in proces cu reclamantul Dolga 
Mircea.

l Numitul Chițu Norel, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în sat Singureni, 
comuna Singureni, Șoseaua Principală 
nr.384, jud.Giurgiu, este chemat în 
instanță, la Judecătoria Giurgiu, în 
data de 20 Septembrie 2019, ora 08.30, 
Complet CN38, în calitate de pârât, în 
dosarul civil nr. 3566/236/2019, având 
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ca obiect cerere de valoare redusă, în 
contradictoriu cu Debt Collection 
Agency SRL, în calitate de reclamant.

l Pârâta Turcanu Georgiana Cristina 
este citata pentru termenul din 
19.09.2019, ora 8.30, la Judecatoria 
Săveni, jud.Botoșani, în dosar nr. 
32/297/2019 având ca obiect stabilire 
măsuri minor, reclamant fiind Stefancu 
Constantin Ionuț.

DIVERSE

l C.N.C.A.F. “MINVEST” SA Deva, 
cu sediul în Deva, Piata Unirii, nr.9, 
j u d e ţ u l  H u n e d o a r a ,  t e l / f a x : 
0254/213.040, 0254/231.641, înregis-
trată la ORC sub nr.J20/333/1999, 
având CUI: RO2117946, își manifestă 
intenţia de realizare a unei asocieri în 
participaţie, având ca obiectiv execu-
tarea în comun a activitățiilor de 
exploatare a deșeurilor miniere din 
haldele  Bunei și Galeria Maria, 
urmată de ecologizarea acestora -peri-
metrul minier Brad, județul Hune-
doara. Criteriile de selecție sunt 
prevăzute în caietul de sarcini, care 

poate fi achiziționat de la sediul 
companiei, în perioada 04.09.2019-
16.09.2019, între orele 08.00-15.30, la 
prețul de 15.000Lei (fără TVA). Ofer-
tele vor fi depuse până la data de 
07.10.2019, ora 10.00, la  sediul compa-
niei.

l C.N.C.A.F. “MINVEST” SA Deva, 
cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr.9, 
j u d e ţ u l  H u n e d o a r a ,  t e l / f a x : 
0254/213.040, 0254/231.641, înregis-
trată la ORC sub nr.J20/333/1999, 
având CUI: RO2117946, își manifestă 
intenţia de realizare a unei asocieri în 
participaţie, având ca obiectiv execu-
tarea în comun a activitățiilor de 
exploatare a deșeurilor miniere din 
halda Valea Bloju, urmată de ecologi-
zare -perimetrul minier Brad, județul 
Hunedoara. Criteriile de selecție sunt 
prevăzute în caietul de sarcini, care 
poate fi achiziționat de la sediul 
companiei, în perioada 04.09.2019-
16.09.2019, între orele 08.00-15.30, la 
prețul de 15.000Lei (fără TVA). Ofer-
tele vor fi depuse până la data de 
02.10.2019, ora 10.00, la sediul compa-
niei.

l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: 1.Comuna 
Zimbor, județul Sălaj, comuna Zimbor, 
sat Zimbor, nr.116, cod de înregistrare 
fiscală:  4637643, telefon/fax: 
0260.627.605, e-mail: primaria-
zimbor@yahoo.com. 2. Reglementări 
legale privind acordarea de finanţare 
nerambursabilă: -Legea nr.350/2005, 
privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes 
general, modificată prin OUG 
nr.84/2008; -Legea educaţiei fizice și 
sportului nr.69/2000, cu completările și 
modificările ulterioare; -Ordinul 
nr.130/2006, privind finanţarea neram-
bursabilă din fonduri publice a proiec-
telor cluburilor sportive de drept 
privat și ale asociaţiilor pe ramură de 
sport judeţene și ale municipiului 
București; -Hotărârea nr.569/2018, 
privind modificarea și completarea 
Normelor financiare pentru activitatea 
sportivă, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.1447/2007; -HCL 
Zimbor nr.30/2019, privind aprobarea 

bugetului local al Comunei Zimbor pe 
anul 2019. Domeniul de aplicare: acti-
vităţi sportive. Categorii de solicitanţi: 
pot participa -persoane fizice sau juri-
dice fără scop patrimonial, organizaţii 
neguvernamentale înfiinţate în baza 
OG 26/2000, cu privire la asociaţii și 
fundaţii, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Suma alocată: 
20.000Lei. Durata finanţării: anul 
2019. Criteriile și condiţiile de acces la 
fondurile publice sunt cele prevăzute 
în Legea nr.350/2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activi-
tăţi nonprofit de interes general, iar 
Criteriile specifice și de evaluare și 
formularele sunt prevăzute în anexa la 
HCL Zimbor nr.24/2019, fiind cuprinse 
în „Programul anual propriu pentru 
acordarea de finanţări nerambursabile 
din bugetul local al Comunei Zimbor 
alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes local pentru anul 2019”. Solici-
tantul va depune documentaţia solici-
tată  în  „Program”,  conform 
prevederilor de la pct.16, la Registra-
tura Primăriei Comunei Zimbor, 
nr.116. Termenul-limită de depunere a 
propunerilor de proiecte: 20.09.2019, 

ora 10.00. Conform art.20 alin.(2), 
reducerea de la 30 zile la 15 zile se 
datorează începerii competițiilor spor-
tive județene. Perioada de selecție și 
evaluare: 23-24.09.2019. Evaluarea și 
selecţia propunerilor de proiecte 
depuse în vederea obţinerii de finan-
ţare nerambursabilă se va face de către 
Comisia de evaluare și selecţionare. 
Comisia de evaluare și selecţionare, la 
încheierea procedurii de evaluare și 
selecţionare, va comunica solicitanţilor 
neselecţionaţi motivele neacordării 
finanţării și celor selecţionaţi nivelul 
sumelor aprobate în vederea încheierii 
contractelor. Relaţii la telefon: 
0260.627.605.

l S.C. Tempo Plast Gold S.R.L., cu 
sediul social si punct de lucru Şos.
Olteniţei nr.204, Hala de producţie A1 
(nr. cadastral 287/1/3), Popesti Leor-
deni, judeţ Ilfov, inregistrata la 
O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I. 
RO25486772, J23/1013 din 2009 infor-
meaza pe cei interesati ca s-a depus 
solicitarea pentru emiterea Autorizatiei 
de Mediu pentru activitatea Fabricarea 
altor produse din material plastic, cod 
CAEN 2229, punct de lucru Şos.Olte-

l ANUNȚ. U.A.T. Județul Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, jud.  Brașov, cod poștal 500007, Cod Fiscal 4384150, Cont bancar RO87TREZ 13121390207 XXXXX  
deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, legal reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Brașov –Adrian Ioan Veștea, prin Comisia pentru vânzarea spațiilor și a cotelor 
părți din spațiile cu destinație medicală din imobilul situat în municipiul Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, cu destinația de Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” Brașov, 
desemnată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 501/10.05.2018, organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea cotei-părți de 1/2 din  Cabinetul 
medical stomatologic nr.20, situat în imobilul-Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi nr.1, jud.Brașov, în baza O.U.G. nr.68/2008 
și a Hotărârilor Consiliului Județean Brașov: nr.59, nr.60 și nr.69 din data de 20.02.2019 (publicate pe site-ul: www.judbrasov.ro). CALENDARUL LICITAŢIEI:  -în perioada 5–12 
septembrie 2019, orele 8:30-15:30, se vor depune la sediul Consiliului Județean Brașov, din Brașov, Bdl Eroilor, nr.5, parter, cam.10-Registratură, documentele de calificare, de către 
potenţialii ofertanţi, conform Caietului de sarcini pus la dispoziţie de către Serviciul Juridic Contencios (cam.9, parter), după achitarea taxei de participare la licitație. -în data de 
13 septembrie 2019, ora 14:00, Comisia de vânzare verifică documentele de participare depuse de ofertanţii-licitanți și întocmește o listă cu ofertanţii calificați, pe care o va afișa la 
locul desfășurării licitaţiei, respectiv: la sediul Consiliului Județean Brașov din Brașov, Bdl.Eroilor, nr. 5, etaj I, cam. 117 și la avizierul amplasat la parterul Consiliului Județean 
Brașov. -ședinţa de licitaţie publică cu strigare și adjudecarea va avea loc la data de 16 septembrie 2019, ora 14:00. OBIECTUL VÂNZĂRII:  Cota-parte de 1/2 din Cabinetul medical 
stomatologic nr. 20, spațiul 7, situate la ertajul II al imobilului - Policlinioca Stomatologică Diaconu Coresi Brașov, proprietate private a Județului Brașov, cu nr. cad. 119041-C1-U30, 
compus din: una cameră cu  o suprafață utilă de 29,24 mp,  cotă din părțile de uz comun de 2272/87000,  cotă din teren de 1376/52700  conform descrierii din extrasul CF 119041-
C1-U30, cotele din părțile de uz comun intabulate ca unități individuale și cotele din PUC aferente acestora, conform descrierii din: Extras CF nr. 119041-C1-U50 (centrală termică, 
sala boiler și compresor subsol) cu cota de 3,65% din 64,28 mp = 2,34 mp; Extras CF nr. 119041-C1-U51 (post trafo și hol subsol) cu cota de 3,65% din 35,19 mp =1,28 mp; Extras 
CF nr. 119041-C1-U52 (5 depozite, hol, hol subsol)  cu cota de 3,65% din 101,33 mp =3,70 mp; Extras CF nr. 119041-C1-U53 (boxă subsol) cu cota de 3,65% din 2,86 mp = 0,10 mp; 
Extras CF nr.119041-C1-U54 (boxă subsol) cu cota de 3,65% din 2,41 mp =0,08 mp; Extras CF nr. 119041-C1- U48 (terasă în curtea de lumină, parter) cu cota de 3,65% din 13,98 
mp = 0,51mp; Extras CF nr. 119041-C1-U49 (cameră portar, parter) cu cota de 3,65% din 5,76 mp = 0,21 mp; Extras CF nr. 119041-C1-U36 (wc, etaj II) cu cota de 20,05% din 2,05 
mp =0,41 mp; Extras CF nr. 119041-C1-U38 (wc, etaj II) cu cota de 20,05% din 1,94 mp =0,39 mp. PREȚUL. Preţul de pornire al licitatiei este de 30.983 euro. Pasul de licitare: 10% 
din prețul de pornire. Prețul vânzării se va plăti în lei, la cursul de schimb valutar din ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare, prin virament bancar în Contul RO87TREZ 
13121390207XXXXX  deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, pe numele vânzătorului -Județul Brașov, Cod Fiscal 4384150. Garanţia de participare la licitație. Garanţia de 
participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației și va fi constitută în lei, prin virament bancar în Contul RO33TREZ 1315006XXX000169, deschis la Trezoreria 
Municipiului Brașov, pe numele vânzătorului -Județul Brașov, Cod Fiscal 4384150. Taxa de participare. Taxa de participare este de 150 lei și se va achita la Casieria Consiliului 
Județean Brașov, din Brașov, Bdl. Eroilor, nr. 5, parter, cam. 8 (de luni până joi între orele: 8:30-11; 14-15 și vineri între orele: 8:30-10; 12-14, cu excepția ultimei zi lucrătoare din 
lună) și nu este restituibilă. Potențialii achizitori care au achitat taxa de participare la licitație, în baza unei programări prealabile la nr. de tel 0268/410777 int. 211 sau la camera 9, 
parter, Bdl. Eroilor, nr. 5 (persoane de contact: Săpunaru Alina sau Voiculeț Ioana) pot viziona cabinetul care face obiectul licitației. Documentele necesare pentru participarea la 
licitaţie: Pentru furnizorii de servicii medicale -persoane fizice: a) declarația de participare la procedura de vânzare (cerere fermă de cumpărare, declarație de participare la proce-
dura de licitație, după caz);  b) fișa participantului; c) copie de pe actul de identitate (semnată de conformitate cu originalul și datată); d) copie de pe autorizația de liberă practică, 
respectiv: certificatul de membru al CMDR, avizat la zi (semnată de conformitate cu originalul și datată); e) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că participantul la 
procedura de vânzare nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare a unui spațiu cu destinație medicală, în condiţiile O.U.G.nr. 68/2008; f) dovada achitării taxei de participare 
la procedura de vânzare; g) dovada constituirii garanției de participare la procedura de vânzare. Pentru furnizorii de servicii medicale -persoane juridice: a) declarația de participare 
la procedura de vânzare (cerere fermă de cumpărare, ofertă fermă de cumpărare, după caz, semnată și datată de reprezentantul legal); b) fișa ofertantului; c) copie de pe certificatul 
de înmatriculare, din care să reiasă că societatea are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe (semnată de conformitate cu originalul 
și datată de reprezentantul legal); d) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală (semnată de conformitate cu originalul și datată de reprezentantul legal); e) certificat constatator 
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, din care să reiasă starea la zi a persoanei juridice;  f) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că 
participanta la licitație nu este beneficiara unui alt contract de cumpărare a unui spațiu cu destinație medicală, în condiţiile O.U.G.nr.68/2008; g) împuternicirea acordată de asociați 
pentru participarea la licitația publică cu strigare, însoțită de copia actului de identitate al reprezentantului; h) dovada achitării taxei de participare la procedura de vânzare; i) 
dovada constituirii garanției de participare la procedura de vânzare. NOTĂ:  Potrivit prevederilor Art.10 alin.(2) din același act normativ: “Imobilele dobândite în condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activităţi decât în scopul desfășurării activităţii medicale și/sau a activităţilor conexe 
actului medical.” Persoane desemnate să dea relaţii suplimentare: Săpunaru Alina și Voiculeț Ioana -consilieri juridici în cadrul Serviciului Juridic Contencios al Consiliului 
Județean Brașov –camera 9, parter, Bdl. Eroilor, nr. 5, tel. 0268.410.777, int. 211.
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niţei nr.204, Hala de producţie A1 (nr.
cadastral 287/1/3), Popesti Leordeni, 
judeţ Ilfov. Informatii se pot solicita la 
sediul Agentiei Pentru Protectia 
Mediului Ilfov din sectorul 6, Aleea 
Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii 
-in spatele benzinariei Lukoil), intre 
orele  9.00-12.00, de luni pana vineri. 
Propuneri sau contestatii se pot 
depune la sediul A.P.M. Ilfov in termen 
de 10 zile de la data publicarii prezen-
tului anunt.

l Unitatea administrativ-teritorială 
comuna Bratovoești, din județul Dolj, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr.16 și 37 începând cu 
data de 11.09.2019, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei Bratovo-
ești, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, rerepublicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei comunei Sălcuța și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară. Cererile de 
rectificare depuse prin orice alte 

mijloace decât cele menționate mai sus 
nu vor fi luate în considerare.

l Se notifică, pentru termenul de jude-
cată din data de 24 octombrie 2019, 
invocarea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune de către petenta Ghiuca 
Ana , domiciliată în comuna Conop nr. 
19, jud. Arad, pentru dobândirea drep-
tului de proprietate prin uzucapiune, 
asupra imobilului înscris în CF 303285 
Conop având nr top 271-272/b, consti-
tuit din casă și teren intravilan în 
suprafață de 1483 mp, proprietari 
tabulari fiind Soymușan Milentie și 
Sohymoșan Vasilie. Termen de jude-
cată la data de 24 octombrie 2019.

l Anunt public aviz. Primaria Munici-
piului Brasov, cu sediul  in Brasov, 
B-dul Eroilor Nr.8, Jud.Brasov, anunta 
publicul interesat asupra, declansarii 
etapei de incadrare pentru PUZ “zona 
garii - restructurare nod urban din 
B-Dul Garii In Strada Camil Ressu”, 
in vederea emiterii avizului de mediu. 
Publicul poate consulta prima varianta 
a planului la sediul APM Brasov, Str.
Politehnicii nr.3, in zilele de luni pana 
vineri, intre orele 8-16. Comentarii si 

sugestii se primesc in scris  la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Brasov, Str.Politehnicii nr.3, pana la 
data de 18.09.2019.

LICITAŢII
l Penitenciarul Mioveni, jud. Argeș, 
organizează în data de 20.09.2019, ora 
10:00, la sediul aflat în localitatea 
Mioveni, B-dul. Dacia, nr. 1, judeţul 
Argeș, licitaţie publică cu strigare, 
pentru închirierea unui teren cu o 
suprafaţă de 38 mp., situat în incinta 
penitenciarului, în vederea amenajării 
unui punct comercial destinat persoa-
nelor private de libertate și persona-
lului unității. Preţul de pornire al 
licitaţiei este de 17 lei/mp/lună. Saltul 
de supralicitare este de 1 leu/mp/lună. 
Garanţia de participare este 155 lei. 
Documentaţia descriptivă se poate 
obţine gratuit de la sediul Penitencia-
rului Mioveni pe bază de solicitare 
scrisă. Informaţii suplimentare la 
telefon 0248/260802.

l Primaria comunei Mânzălești, cu 
sediul în comuna Mânzălești, judeţul 
Buzău, organizează licitaţie publică cu 

strigare pentru vânzarea unui teren în 
suprafata de 3.030mp situat în satul 
Mânzălești, tarlaua 109, parcela 6726 
aparținând domeniului de interes 
privat al comunei. Caietul de sarcini se 
poate achiziţiona de la sediul Primariei 
comunei Mânzălești. Preţul acestuia 
este de 50RON. Documentele necesare 
participării la licitaţie se vor depune la 
Registratura Primariei comunei 
Mânzălești până cel mult pe data de 
16.09.2019, ora 09.30, licitaţia publică 
urmând a avea loc în data de 
16.09.2019, ora 10.30. În cazul neadju-
decării, ședinţa de licitaţie va fi repe-
tată din 7 în 7 zile. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
tel.0238.509.508.

l SC Mas Mireii Avantaje SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunurilor mobile, reprezen-
tând stoc marfă, aflat în proprietatea 
debitoarei S.C. Mas Mireii Avantaje 
S.R.L. Reșița. Pretul de pornire al lici-
tatiei  este de 50% din pretul de 
evaluare, respectiv 8.513,5 Lei  + 
T.V.A. Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decem-

brie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 116, 
pretul caietelor de sarcini fiind de 500 
lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in data 
de 16.09.2019, orele 12.30, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 
7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In 
caz de neadjudecare, se va organiza o 
noua licitatie in data de 30.09.2019, 
orele 12.30.

l SC Mannheim Oil SRL - în faliment 
anunta vanzarea prin licitatie publica 
a bunului imobil, reprezentand teren/
constructii inscris in C.F. nr. 30101/
Slatina - Timis, nr. top: 31 - Sadova 
Veche, Cad: C1, Top: 31, af lat in 
proprietatea debitoarei SC Mannheim 
Oil SRL, situat administrativ in 
Comuna Slatina Timis, Sat Sadova 
Veche, nr. 158, denumita generic “ 
Statie distributie carburanti”. Pretul de 
pornire al licitatiei  este de 70 % din 
pretul de evaluare, respectiv 1.001.418 
Lei + T.V.A. (212.030 EURO +T.V.A.). 
Caietele de sarcini se pot achizitiona 
de la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Se-

l  ANUNȚ. U.A.T. Județul Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, jud Brașov, cod poștal 500007, Cod Fiscal 4384150, Cont bancar RO87TREZ13121390207XXXXX  
deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, legal reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Brașov - Adrian Ioan Veștea, prin Comisia pentru vânzarea spațiilor și a cotelor 
părți din spațiile cu destinație medicală din imobilul situat în municipiul Brașov, Str. Diaconu Coresi, nr. 1, cu destinația de Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” Brașov, 
desemnată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 501/10.05.2018, organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea cotei-părți de 1/2 din  Cabinetul 
medical stomatologic nr. 22, situat în imobilul -Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi Brașov, cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, jud. Brașov, în baza O.U.G.nr. 68/2008 
și a Hotărârilor Consiliului Județean Brașov: nr. 59, nr. 60 și nr. 70 din data de 20.02.2019 (publicate pe site-ul: www.judbrasov.ro). Calendarul licitaţiei: -în perioada 5-12 septembrie 
2019, orele 8:30-15:30, se vor depune la sediul Consiliului Județean Brașov, din Brașov, Bdl Eroilor, nr.5, parter, cam.10-Registratură, documentele de calificare, de către potenţialii 
ofertanţi, conform Caietului de sarcini pus la dispoziţie de către Serviciul Juridic Contencios (cam.9, parter), după achitarea taxei de participare la licitație. -în data de 13 septem-
brie 2019, ora 14:00, Comisia de vânzare verifică documentele de participare depuse de ofertanţii-licitanți și întocmește o listă cu ofertanţii calificați, pe care o va afișa la locul 
desfășurării licitaţiei, respectiv: la sediul Consiliului Județean Brașov din Brașov, Bdl.Eroilor, nr. 5, etaj I, cam. 117 și la avizierul amplasat la parterul Consiliului Județean Brașov. 
-ședinţa de licitaţie publică cu strigare și adjudecarea va avea loc în data de 16 septembrie 2019, ora 15:00. OBIECTUL VÂNZĂRII: Cota-parte de 1/2 din Cabinetul medical 
stomatologic nr. 22, spațiul 8, situat la etajul II al imobilului -Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, cu nr. cad. 119041-C1-U31, 
compus din: una cameră cu o suprafață utilă de 16,56 mp, cotă din părțile de uz comun de 1287/87000, cotă din teren de 1779/52700 conform descrierii din extrasul CF 119041-C1-
U31, cote din părțile de uz comun intabulate ca unități individuale și cotele din PUC aferente acestora, conform descrierii din:  Extras CF nr. 119041-C1-U50 (centrală termică, sala 
boiler și compresor subsol) cu cota de 2,07% din 64,28 mp =1,33 mp; Extras CF nr. 119041-C1-U51 (post trafo și hol subsol) cu cota de 2,07% din 35,19 mp = 0,73 mp; Extras CF nr. 
119041-C1-U52 (5 depozite, hol, hol subsol) cu cota de 2,07% din 101,33 mp = 2,09 mp; Extras CF nr. 119041-C1-U53 (boxă subsol) cu cota de 2,07% din 2,86 mp = 0,06 mp; Extras 
CF nr. 119041-C1-U54 (boxă subsol) cu cota de 2,07% din 2,41 mp =0,05 mp; Extras CF nr. 119041-C1- U48 (terasă în curtea de lumină, parter) cu cota de 2,07% din 13,98 mp 
=0,29mp; Extras CF nr. 119041-C1-U49 (cameră portar, parter) cu cota de 2,07% din 5,76 mp =0,12 mp; Extras CF nr. 119041-C1-U36 (wc, etaj II) cu cota de 11,26% din 2,05 mp 
=0,23 mp; Extras CF nr. 119041-C1-U38 (wc, etaj II) cu cota de 11,26% din 1,94 mp =0,22 mp. PREȚUL. Preţul de pornire al licitatiei este de 17.554 Euro. Pasul de licitare: 10% 
din prețul de pornire. Prețul vânzării se va plăti în lei, la cursul de schimb valutar din ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare, prin virament bancar în Contul RO87TREZ 
13121390207XXXXX  deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, pe numele vânzătorului -Județul Brașov, Cod Fiscal 4384150. GARANŢIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE. 
Garanţia de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației și va fi constituită în lei, prin virament bancar în Contul RO33TREZ1315006XXX000169, deschis la 
Trezoreria Municipiului Brașov, pe numele vânzătorului-Județul Brașov, Cod Fiscal 4384150. TAXA DE PARTICIPARE. Taxa de participare este de 150 lei și se va achita la 
Casieria Consiliului Județean Brașov, din Brașov, Bdl. Eroilor, nr. 5, parter, cam.8 (de luni până joi între orele: 8:30-11; 14-15 și vineri între orele: 8:30-10; 12-14, cu excepția ultimei 
zile lucrătoare din lună) și nu este restituibilă. Potențialii achizitori care au achitat taxa de participare la licitație, în baza unei programări prealabile la nr. de tel. 0268/410777 int. 
211 sau la camera 9, parter, Bdl. Eroilor, nr. 5 (persoane de contact: Săpunaru Alina sau Voiculeț Ioana) pot viziona cabinetul care face obiectul licitației. Documentele necesare 
pentru participarea la licitaţie: Pentru furnizorii de servicii medicale -persoane fizice: a) declarația de participare la procedura de vânzare (cerere fermă de cumpărare, declarație de 
participare la procedura de licitație, după caz); b) fișa participantului; c) copie de pe actul de identitate (semnată de conformitate cu originalul și datată); d) copie de pe autorizația 
de liberă practică, respectiv: certificatul de membru al CMDR, avizat la zi (semnată de conformitate cu originalul și datată); e) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte 
că participantul la procedura de vânzare nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare a unui spațiu cu destinație medicală, în condiţiile O.U.G. nr. 68/2008; f) dovada achitării 
taxei de participare la procedura de vânzare; g) dovada constituirii garanției de participare la procedura de vânzare. Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane juridice: a) 
declarația de participare la procedura de vânzare (cerere fermă de cumpărare, ofertă fermă de cumpărare, după caz, semnată și datată de reprezentantul legal); b) fișa ofertantului; 
c) copie de pe certificatul de înmatriculare, din care să reiasă că societatea are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe (semnată de 
conformitate cu originalul și datată de reprezentantul legal); d) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală (semnată de conformitate cu originalul și datată de reprezentantul 
legal); e) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, din care să reiasă starea la zi a persoanei juridice;  f) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului 
legal, din care să rezulte că participanta la licitație nu este beneficiara unui alt contract de cumpărare a unui spațiu cu destinație medicală, în condiţiile O.U.G.nr. 68/2008; g) 
împuternicirea acordată de asociați pentru participarea la licitația publică cu strigare, însoțită de copia actului de identitate al reprezentantului; h) dovada achitării taxei de parti-
cipare la procedura de vânzare; i) dovada constituirii garanției de participare la procedura de vânzare. NOTĂ: Potrivit prevederilor Art.10 alin. (2) din același act normativ: 
“Imobilele dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activităţi decât în scopul desfășurării acti-
vităţii medicale și/sau a activităţilor conexe actului medical.” Persoane desemnate să dea relaţii suplimentare: Săpunaru Alina și Voiculeț Ioana -consilieri juridici în cadrul Servi-
ciului Juridic Contencios al Consiliului Județean Brașov -camera 9, parter, Bdl. Eroilor, nr. 5, tel. 0268.410.777, int. 211.
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verin, telefon  0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 1.000 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 
16.09.2019, orele 12.00, la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 
21, jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o noua 
licitatie in data de 30.09.2019, orele 
12.00.

l SC Mannheim Oil SRL - în faliment 
anunta vanzarea prin licitatie publica a 
bunurilor mobile, reprezentand 
mijloace fixe si obiecte de inventar, 
aflate in proprietatea debitoarei SC 
Mannheim Oil SRL, situate adminis-
trativ in Caransebes, Calea Severinului, 
nr. 7, jud. Caras - Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei  este de 100% din 
pretul de evaluare + T.V.A., conform 
centralizatorului anexat raportului de 
evaluare. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 116, 
pretul caietelor de sarcini fiind de 100 
lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in data 
de 16.09.2019, orele 13.00, la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 
21, jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o noua 
licitatie in data de 30.09.2019, orele 
13.00, respectiv in data de 14.10.2019, 
orele 13.00 si in data de 28.10.2019, 
orele 13.00.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în reor-
ganizare anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunurilor imobile, reprezen-
tand: -Teren acces CF 40023, cad: 5531 
top 1146/4 Reșița,  suprafata de 1.440 
mp - pret 15.110,45 lei; -Teren acces CF 
33684, cad: 3288 top 1173/1174/22 
Reșița,  suprafata de 583 mp - pret 
6.117,45 lei; -Teren acces CF 33685, 
cad: 3289 top 1173/1174/23 Reșița, 
suprafata de 1.430 mp - pret 15.005,05 
lei; -Teren arabil CF 36089, cad: 3267 
top 1173/1174/1 Reșița, suprafata de 
4.477 mp - pret 93.956,45 lei; -Teren 
arabil CF 40066, cad: 3268 top 
1173/1174/2 Reșița, suprafata de 1.578 
mp - pret 33.116,85 lei; -Teren arabil CF 
40021, cad: 3276 top 1173/1174/10 
Reșița, suprafata de 600 mp - pret 
12.591,9 lei; situate în Reșița zona Calea 
Caransebeșului, Jud. Caraș Severin; 
-Teren CF 36091 Țerova,  top 
809/2/a/57/2, suprafata de 71 mp - pret 
1.109,25 lei; -Teren CF 36092 Țerova, 
top 809/2/a/57/3, suprafata de 2.732 mp 
- pret 42.685,3 lei; situate în Reșița în 
apropiere de Calea Caransebeșului, jud. 
Caraș-Sverin; -Teren fâneață CF 39948, 
top 809/2/a/60/1, Resita, suprafata de 
5.754 mp - pret 95.007,05 lei; situat în 
Reșița zona Calea Caransebeșului, jud. 
Caraș-Severin. Pretul de pornire al lici-
tatiei este de 85% din pretul de 
evaluare. Caietele de sarcini se pot 

achizitiona de la sediul ales al adminis-
tratorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. 
Caras - Severin, telefon 0355/429.116, 
pretul caietelor de sarcini fiind de 350 
lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in data 
de 12.09.2019, orele 12.30, la sediul ales 
al administratorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caras - Severin. In caz de 
neadjudecare, se va proceda la organi-
zarea licitatiei pentru data de 
26.09.2019, orele 12.30, respectiv in 
data de 14.10.2019, orele 12,30 si 
28.10.2019, orele 12,30 in caz de neadju-
decare la licitatiile anterior organizate.

l SC Victor Stamar Construct SRL, 
prin lichidator, anunta vanzarea la lici-
tatie publica a bunurilor mobile aflate in 
patrimoniul societatii, pretul de pornire 
al licitatiei fiind redus cu 10% din cel 
stabilit in raportul de evaluare. Licita-
tiile vor avea loc pe data de: 06.09.2019, 
13.09.2019, 20.09.2019 si 27.09.2019, 
orele 15.00 la sediul lichidatorului din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1, et. 
6, ap. 6C, jud. Prahova. Conditiile de 
participare si relatii suplimentare la tel. 
0722501414.

l Debitorul Universal Comprod 
Gheorghita SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. 
Proprietate imobiliara “minihotel cu 
restaurant si crama” situata in Comuna 
Blejoi, Sat Blejoi, DN1 KM 5, Judet 
Prahova. Pret pornire licitatie - 
390.000,00 Euro exclusiv TVA. Pretul 
Caietului de sarcini pentru proprietatile 
imobiliare aflate in patrimoniul SC 
Universal Comprod Gheorghita SRL 
este de 5.000,00 Lei exclusiv TVA. 
-Pretul de pornire al licitatilor pentru 
proprietatea imobiliara apartinand 
societatii debitoare Universal Comprod 
Gheorghita SRL reprezinta 100% din 
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata 
in Raportul de Evaluare.  Participarea 
la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in cont nr. RO89 BACX 
0000 0017 0811 1000 deschis la 
UniCredit Bank SA, pana la orele 14.00 
am din preziua  stabilita licitaţiei, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire 
al licitatiei; -achizitionarea pana la 
aceeasi data a Caietului de sarcini 
pentru proprietatea imobiliara, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliara, prima sedinta 
de licitatie a fost fixata in data de 
11.09.2019, ora 11:00, iar daca imobilul 
nu se adjudeca la aceasta data, urma-
toarele sedinte de licitatii vor fi in data 
de 18.09.2019; 25.09.2019; 02.10.2019; 
09.10.2019 ora 11:00. Toate sedintele de 
licitatii se vor desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Municipiul 
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet 
Prahova. Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii 

suplimentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

l 1.Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Primăria 
Comunei Sasca Montană, cu sediul în 
Sasca Montană, cod poștal: 327330, 
str.1 Decembrie 1918, nr.375, județul 
Caraș-Severin, cod fiscal: 3227190, 
t e l e f o n :  0 2 5 5 / 5 7 6 . 5 6 5 ,  f a x : 
0255/576.514, e-mail: primariasasca@
yahoo.com, e-mail persoană de contact: 
primariasasca@yahoo.com. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul vânzării, 
în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: 
-construcție 57mp și teren 249mp, 
proprietăți bunuri private ale Comunei 
Sasca Montană, nr. cadastral: CF 
32492, situate în intravilan comunei 
Sasca Montana, cu acces direct la 
drum, conform OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini.  3.1.Moda-
litatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: la cerere, de la sediul insti-
tuției. 3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului /compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Se poate obține de la Secre-
tariat Comuna Sasca Montană, str.1 
Decembrie 1918, nr. 375, județul 
Caraș-Severin. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Dacă se ridică de 
la sediul instituției: 40 lei /exemplar, ce 
se achită la caserie. 3.4.Dată limită 
privind solicitarea clarificărilor: 
20.09.2019, ora 10.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1.Data limită de 
depunere a ofertelor: 25.09.2019, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Sasca 
Montană, cu sediul în Sasca Montană, 
cod poștal: 327330, str.1 Decembrie 
1918, nr. 375, județul Caraș-Severin. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfășură 
sedința publică de deschidere a ofer-
telor: 26.09.2019, ora 13.00, Primăria 
Comunei Sasca Montană, cu sediul în 
Sasca Montană, str.1 Decembrie 1918, 
nr.375, județul Caraș-Severin, Sala de 
Ședințe a Consiliului Local. 6.Instanța 
competentă în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Judecătoria Oravița, str.Piața 
Revoluției, nr.2, județul Caraș-Severin, 
t e l e f o n :  0 2 5 5 / 5 7 1 . 9 5 4 ,  f a x : 
0255/571.964, e-mail: ecris.273@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instanțele abilitate, în 
vederea publicării: 03.09.2019.

l 1.Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Primăria 
Comunei Sasca Montană, cu sediul în 
Sasca Montană, cod poștal: 327330, str.1 
Decembrie 1918, nr.375, județul 
Caraș-Severin, cod fiscal: 3227190, 
telefon: 0255/576.565, fax: 0255/576.514, 
e-mail: primariasasca@yahoo.com, 
e-mail persoană de contact: primaria-
sasca@yahoo.com. 2.Informaţii gene-
rale privind obiectul vânzării, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: Construcție 58 
mp și teren 260 mp, proprietăți bunuri 
private ale Comunei Sasca Montană, nr. 
cadastral: CF 32491, situate în intra-
vilan Comunei Sasca Montana, cu acces 
direct la drum conform OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini.  
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: la cerere, de la sediul insti-
tuției. 3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului /compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Se poate obține de la Secretariat 
Comuna Sasca Montană, str.1 Decem-
brie 1918, nr.375, județul Caraș-Severin. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Dacă se ridică de la sediul institu-
ției: 40 lei / exemplar, ce se achită la 
caserie. 3.4.Dată limită privind solici-
tarea clarificărilor: 20.09.2019, ora 
10.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 
25.09.2019, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Sasca Montană, cu sediul în 
Sasca Montană, cod poștal: 327330, str.1 
Decembrie 1918, nr.375, județul 
Caraș-Severin. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un singur exemplar, într-un 
plic sigilat. 5.Data și locul la care se va 
desfășură sedința publică de deschidere 
a ofertelor: 26.09.2019, ora 10.00, 
Primăria Comunei Sasca Montană, cu 
sediul în Sasca Montană, str.1 Decem-
brie 1918, nr.375, județul Caraș-Severin, 
Sala de Ședințe a Consiliului Local. 6.
Instanța competentă în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Judecătoria Oravița, 
str. Piața Revoluției, nr.2, județul 
Caraș-Severin, telefon: 0255/571.954, 
fax: 0255/571.964, e-mail: ecris.273@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instanțele abilitate, în 
vederea publicării: 03.09.2019.

PIERDERI
l Pierdut card ADR emis de Autori-
tatea Rutieră Română Argeș pe numele 
de Stoica Liviu Ionuț. Se declară nul.

l Pierdut atestat profesional pe numele 
Ciripan Nucu eliberat de ARR Argeș. Îl 
declar nul.

l Pierdut atestat taxi eliberat de ARR 
Buzău pe numele Roșu Sergiu Adrian. 
Îl declar nul.  

l Declar pierdut certificat de inregis-
trare nr.B3497451 emis in data de 
30.07.2018, al societatii Epic Telecom 
SRL, identificata prin C.U.I. 39685031 
si inregistrata la Registrul Comertului 
sub nr. J40/10894/2018. Detalii 
0722493948.

l Pierdut Legitimație de transport pe 
numele Mărculescu Bianca Mihaela. Se 
declară nulă.

l Pierdut certificat constatator 
nr.85455/14.02.2019 ce apartine SC 
TCE Agrosuind SRL (CUI:18180117). 
Il declaram nul. 

l Pierdut certificate constatatoare 
nr.377082/26.06.2018 (Vegetal -Girov), 
nr.377082/26.06.2018 (1 Octombrie 
Margineni), ce apartine SC Grupul De 
Firme Tce 3 Brazi SA (CUI:31861388). 
Le declaram nule.

l S-a pierdut Certificat de Înregistrare 
emis de Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Cluj al societății 
SC Modis Competence Center SRL, cu 
sediul social în Cluj-Napoca, Str.Mure-
șului, Nr.9, Numar de ordine în Regis-
trul Comerțului J12/39/2018, Cod unic 
de înregistrare RO 38665427 din data 
de 09.01.2018. Îl declarăm nul. În cazul 
găsirii, vă rog să contactați secretariatul 
firmei la nr. de telefon 0745.140.914.

l Pierdut Atestat Profesional de 
Marfa, eliberat de ARR Arad pentru 
Botka Bertalan. Il declar nul.

l Societatea Grant Prest SB Impex 
SRL, cu sediul social în București, 
sector 6, str. Drumul Taberei nr. 94, bl. 
519, parter, J40/3199/1993, CUI 
3397186, declar pierdute următoarele 
acte: contract de vânzare -cumpărare 
nr. 321/14.03.1997 și anexele încheiate 
la acesta.

l SC Activ Panelectric SRL, cu sediul 
social în București, sector 5, Șos.
Panduri, Poarta nr.2, nr.71, înregistrată 
la ONRC cu J40/16353/04.12.2003 și 
CUI: 15963653, declară pierdut și nul 
certificatul de înregistrare seria B 
nr.0239240, emis la data de 04.12.2003.

l Pierdut atestat transport marfă pe 
numele Moga Florian Sorin. Se declară 
nule.

l Pierdut certificat atestare profesio-
nala si cartela tahograpf pe numele 
Nanuti Raluca Andreea. Le declar nule.


