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OFERTE SERVICIU
l Soc. La Vitesse Trans Spedition
SRL angajează conducător autovehicule de mare tonaj. Tel.0723.353.671.
l Precizare referitoare la anuntul
publicat de Registrul National al
Donatorilor Voluntari de Celule
Stem Hematopoietice in data de
21.12.2018 privind concursul organizat pentru ocuparea functiei
contractuale vacante de economist
specialist IA (jumatate de norma):
avand in vedere ca una dintre atributiile cuprinse in fisa postului
consta in exercitarea activitatii de
control financiar preventiv propriu, o
conditie necesara care trebuie indeplinita de candidatii care se inscriu
la concurs o reprezinta vechimea
efectiva de minimum 3 ani in domeniul finantelor publice sau in domeniul financiar-contabil intr-o entitate
publica, conform prevederilor OMFP
923/2014.
l Filarmonica „George Enescu”
organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant de artist instrumentist corn, grad I, în cadrul Compartimentului Orchestră, la sediul
instituţiei din Bucureşti, str.Franklin,
n r. 1 - 3 , s e c t o r 1 , î n d a t a d e
08.02.2019, ora 10.00. Concursul se
va desfăşura după următorul
program: -selecţia de dosare; -proba
practică- care cuprinde 2 etape,
etapa I fiind eliminatorie; -interviul.
Condiţii de participare la concurs:
-diplomă studii universitare -absolvent de Conservator; -vechime în
specialitate -minimum 4 ani. Depunerea dosarelor se va face la Biroul
Resurse Umane al Filarmonicii
„George Enescu” până la data de
01.02.2019, ora 14.00. Condiţiile de
participare la concurs, bibliografia,
actele solicitate candidaţilor pentru
dosarul de înscriere sunt afişate la
sediul instituţiei, precum şi pe site-ul
instituţiei. Instituţia nu asigură
pianist/corepetitor. Informaţii suplimentare la Biroul Resurse-Umane,
tel.021.315.00.26.
l Institutul Clinic Fundeni, cu
sediul în localitatea Bucureşti, şos.
Fundeni, nr.258, sector 2, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual temporar vacante de:
-asistent medical principal (PL),
specialitatea generalist, 1 post,
conform HG 286/2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 25.01.2019, ora 10.00; -Proba
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interviu în data de 30.01.2019, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de
studii şi vechime: -pentru asistent
medical principal (PL), specialitatea
generalist; -diplomă de şcoală sanitară postliceală sanitară sau echivalentă -specialitate generalist sau
diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997; -examen pentru
obţinerea gradului de principal;
-minim 5 ani vechime ca asistent
medical. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
până la data de 16.01.2019, inclusiv,
ora 15.00, la sediul institutului, serviciul RUNOS, cam.10. Relaţii suplimentare la sediul institutului,
Serviciul RUNOS, telefon:
021.319.50.87.

funcţiei contractuale temporar
vacante de secretar, 0,5 normă (post),
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 25.01.2019,
ora 10.00; -Proba practică în data de
29.01.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii (obligatoriu): superioare; -vechime în specialitatea studiilor: 1 an. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Școlii Gimnaziale din localitatea Mavrodin. Relaţii suplimentare
la sediul Școlii Gimnaziale din localitatea Mavrodin, persoană de contact:
Păunescu Teodor Puiu, telefon:
0763.627.169.

l Institutul Clinic Fundeni, cu
sediul în localitatea Bucureşti, şos.
Fundeni, nr.258, sector 2, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de:
-economist gr.I, 1 post -Serviciul
achiziţii publice-contractare; -infirmieră, 1 post -Secţia cl.gastroenterologie III- Compartiment oncologie
medical, conform HG 286/2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 01.02.2019,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
07.02.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească urmatoarele
condiţii de studii şi vechime: -pentru
economist gr.I: -diploma de licenţă;
-minim 3 ani şi 6 luni vechime în
specialitate; -pentru infirmieră:
-şcoala general; -curs de infirmiere
organizat de Ordinul Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România
sau curs de infirmiere organizat de
furnizori autorizaţi de Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
cu aprobarea Ministerului SănătăţiiDirecţia generală resurse umane şi
certificare; -minim 6 luni vechime în
activitate. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
până la data de 23.01.2019, inclusiv,
ora 15.00, la sediul institutului, serviciul RUNOS, cam.10. Relaţii suplimentare la sediul institutului,
Serviciul RUNOS, telefon:
021.319.50.87.

l Centrul Județean de Resurse şi
Asistență Educațională Gorj, cu
sediul în localitatea Tîrgu-Jiu, strada
Tismana, numărul 1A, judeţul Gorj,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
administrator financiar, grad I
-funcție de conducere: 1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 04.02.2019,
ora 9.00; -Proba practică în data de
08.02.2019, ora 9.00; -Proba interviu
în data de 13.02.2019, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: universitare de lungă durată -profil
economic sau financiar contabil,
absolvite cu diplomă de licenţă emisă
de universitate acreditată; -vechime:
experiență şi competenţă în domeniul economic şi financiar contabil
necesare încadrării la gradul profesional I; vechime în domeniul
economic şi financiar contabil
bugetar/contabilitatea instituţiilor
publice: de minim 5 ani; -cunoştinţe
foarte bune de operare PC:
Windows, Microsoft Office, Excel,
precum şi alte aplicaţii informatice
specifice contabilităţii; -capacitatea
intelectuală şi de specialitate de a
lucra într-o unitate cu caracter
bugetar, ţinerea la zi a evidenţei
financiare şi contabile a instituţiei,
efectuarea tuturor situaţiilor şi
raportărilor financiare, conform
legislaţiei în vigoare, efectuarea
execuţiilor bugetare, efectuare şi
implementare proceduri operaţionale
din domeniul financiar contabil,
organizare inventariere patrimoniu,
alte sarcini specifice, conform fişei
postului; -cunoştinţe solide în ceea ce
priveşte legislaţia în vigoare din
domeniul financiar-contabil şi
economic. 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
Centrului Județean de Resurse și
Asistență Educațională Gorj, strada
Tismana, nr.1A, Tîrgu-Jiu, în perioada 10-23.01.2019. Relaţii suplimentare la sediul Centrului Județean
de Resurse și Asistență Educațională

l Școala Gimnazială, cu sediul în
localitatea Mavrodin, strada Trandafirilor, nr.7, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea
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Gorj, persoană de contact: Plai-Pigui
Mirela, telefon/fax: +40.253.210.313,
e-mail: secretariat@cjraegorj.ro,
pagină web: www.cjraegorj.ro.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Alexandria, judeţul Teleorman,
strada Libertăţii, nr.1, organizează
concurs pentru ocuparea următorului
post contractual vacant: 1 post economist II în cadrul Biroului de Achiziţii
Publice. Condiţii specifice de participare la concurs pentru economist IIBiroul Achiziţii Publice: -studii
universitare de licenţă absolvită cu
diplomă de studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă în profil economic; -6 luni
vechime. Concursul se organizează la
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
în data de 01.02.2019, ora 10.00,
proba scrisă, iar data şi ora interviului vor fi anunţate după rezultatul
probei scrise. Dosarele se depun la
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului şi trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia şi
relaţii suplimentare la avizierul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, la serviciul RUNOS sau la
telefonul: 0247.306.723.

DISPARIŢII
l Aducem la cunoștința publică
faptul că pe rolul Judecătoriei București, sect.4, se af lă cererea din
07.12.2018, având ca obiect deschiderea procedurii de declarare a
morții numitei Ciobanu Ioana, CNP
2540114400201, cu ultimul domiciliu
în Municipiul București, Șos.Giurgiului, nr.119, bl.11, sc.2, et.5, ap.154,
sect.5. Invităm orice persoană care
cunoaște date în privința dispărutei
să le comunice instanței de judecată.

CITAŢII
l Subsemnatul Antoce Milică, în
calitate de reclamant chem în
instanță –Judecătoria Iași, C12M,
8.30, în data de 23.01.2019 pe Antoce
(Rebeca) Lidia Elena în cauza de
divorț nr. 25774/245/2016.
l Se citează pârâtul Boloca Mircea
Marian, cu ultimul domiciliu în
Petroșani, str.Vișinilor, nr.10, jud.
Hunedoara, la Judecătoria Vaslui,
termen la 20 martie 2019 în dosarul
1661/333/2018, obiect partaj, în
contradictoriu cu reclamanții Pintilie
Dumitru și Pintilie Maria.
l Se citează pârâtul Udilă Ion, cu
ultimul domiciliu în comuna Sălcuța,
strada A.I.Cuza, nr.256, jud.Dolj, la
Judecătoria Vaslui, termen la 14
februarie 2019 în dosarul
7296/333/2018, obiect divorț, în
contradictoriu cu reclamanta Udilă
Cosmina Luciana.
l Numitul Vasilescu Valentin, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Orasul
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Scornicești, Blvd.Muncii, nr.39, bl.63,
sc. A, et.1, ap.5, județul Olt, este citat
la Judecătoria Slatina, în data de
28.01.2019, ora 09.00, completul
CC2 în calitate de pârât în dosarul
civ. nr.9102/311/2018, în procesul de
divorț cu reclamanta Vasilescu
Maricica.
l Domnul Marian Vasile este citat
pentru data de 11.02.2019, ora 11.30,
l a J u d e c ă t o r i a H u ş i , s t r. A l e x
Giugaru, nr.1, municipiul Huşi,
judeţul Vaslui, complet c7 fond
funciar +alte civile, în calitate de
pârât, în proces cu Inspectoratul de
Stat în Construcţii, în calitate de
reclamant, în dosarul
nr.3576/244/2018, având ca obiect
pretenții. Prin publicarea citării,
persoana citată sau reprezentantul
legal este considerat că are cunoștință de termenele de judecată ulterioare citării.
l Domnul Puşcaş Vasile Eugen este
citat pentru data de 11.02.2019, ora
11.30, la Judecătoria Huşi, str.Alex
Giugaru, nr.1, municipiul Huşi,
judeţul Vaslui, complet c7 fond
funciar +alte civile, în calitate de
pârât, în proces cu Inspectoratul de
Stat în Construcţii, în calitate de
reclamant, în dosarul
nr.3553/244/2018, având ca obiect
pretenții. Prin publicarea citării,
persoana citată sau reprezentantul
legal este considerat că are cunoștință de termenele de judecată ulterioare citării.
l Prin cererea înregistrată pe rolul
Judecătoriei Zărneşti, sub nr.
553/338/2018, petenţii Ciurea
Reveica şi Ciurea Moise, au invocat
dobândirea ca efect al prescripţiei
achizitive dreptului de proprietate
asupra imobilului înscris în CF
114342 Zărneşti sub nr. cadastral
7898 (CF vechi 1272 Zărneşti). Toţi
cei interesaţi sunt somaţi să formuleze opoziţie, cu precizarea că în caz
contrar, se va trece la judecarea
cererii în termen de o lună de la
emiterea celei din urmă publicării.
Termenul de judecată este fixat
pentru data de 14.03.2019, ora 9.00 Judecătoria Zărneşti.
l Popa Lavinia Corina în calitate de
pârâtă, este chemată la data de
16.01.2019, ora 8:30 la Judecătoria
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Botoşani, în proces de divorţ cu
reclamantul Popa Ionuţ Mugurel în
dosarul nr. 7359/193/2018.

APM Ilfov (tel.021.430.15.23,
021.430.14.02), în termen de 18 zile
de la data publicării anunţului.

DIVERSE

l Tribunalul Maramureş. Secţia a II-a
Civila de Contencios Administrativ si
fiscal - dosar nr. 2453/100/2018. S-a
dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitoarei
S.C. Global Mara Trust S.R.L., cu
sediul social în Sat Arduzel, Oraș
Ulmeni, nr.282, judeţul Maramureș,
C.U.I. RO 25535069, J 24/505/2009.
Termen pentru înregistrarea cererilor
de admitere a creanţelor: 01.02.2019.
Termen pentru întocmirea și afișarea
tabelului preliminar: 21.02.2019.
Contestaţiile se vor înregistra la
tribunal în termen de 7 zile de la
publicarea în Buletinul procedurilor
de insolvenţă a tabelului preliminar.
Termen pentru întocmirea și afișarea
tabelului definitiv: 18.03.2019. Termen
pentru continuarea procedurii:
15.04.2019. Se convoacă şedinţa
adunării creditorilor în data de
26.02.2019, ora 14.30, la sediul profesional al administratorului judiciar
din Baia Mare, Bd.Independentei,
nr.18/29, jud.Maramureş, Cabinet
Individual de Insolvență Augustin
Lucia. Informaţii suplimentare se pot
obţine la telefon nr. 0262-218844,
0747-246583.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din
Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC
TECNOGREEN SRL, CIF:
15195512, J25/302/2016, dosar nr.
2726/101 anul 2018 –Tribunalul
Mehedinti. Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la
11.02.2019; Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor la
25.02.2019; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de
7 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi pentru afişarea
tabelului definitiv al creanţelor la
08.03.2019. Administrator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala
Timis.
l Anunţ prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire judeţ: Sibiu.
Denumire UAT: Poplaca. Sector
cadastral: 2. Primăria Comunei
Poplaca, judeţul Sibiu, anunţă publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral
nr.2, pe o perioadă de 60 de zile
calendaristice, conform art.14, alin.
(1) şi (2) din Legea Cadastrului şi a
Publicităţii Imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Data de
început a afişării: 21.01.2019. Data
de sfârşit a afişării: 21.03.2019.
Adresa locului afişării publice:
Primăria Comunei Poplaca, judeţul
Sibiu. Repere pentru identificarea
locaţiei: Primăria Comunei Poplaca,
str.Andrei Şaguna, nr.572, judeţul
Sibiu. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor fi depuse
la sediul Primăriei Comunei
Poplaca, de luni până joi, orele 8.3015.00, iar vineri, între orele 8.3012.00, şi pe site-ul Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l D-na Pop Carmen-Mariana, d-l
Pop Virgil-Emil şi d-l Muşeteanu
Andrei prin SC Urban Plan Concept
SRL, având sediul în str.Solidarităţii,
nr.17-19, localitatea Bragadiru,
titular al planului/programului
PUZ- Imobil clădire cu funcţiunea
mixtă având regim de înălţime
S+P+2E+3ER din oraş Voluntari,
şos.Pipera-Tunari, Tarla 9, Parcela
232/1, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru
planul/programul menţionat şi
declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Ilfov, din Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, de luni până joi, între orele
9.00-13.00. Observaţii/comentarii şi
sugestii se primesc în scris la sediul

l Notificare privind deschiderea
procedurii insolvenţei - procedura
simplificată. Date privind dosarul:
Număr dosar: 2845/115/2018, Tribunalul Caraş-Severin Secţia a II-a
Civilă, de Contencios, Administrativ
şi Fiscal ; Judecător sindic: Detesan
Daniela. Debitor: S.C. Gute Leute
Semaca S.R.L.; Cod Unic de Înregistrare: 26393701; Sediu social: Reşiţa,
str. Aleea Roman, bl.2, sc.1, ap.4,
Jud. Caraş-Severin ; Număr de
Ordine în Registrul Comerţului:
J11/5/2010. Subscrisa Darada Insolv
I.P.U.R.L. în calitate de lichidator
judiciar al debitorului S.C. Gute
Leute Semaca S.R.L., conform
Sentinţei Civile nr. 394/JS din data
de 13.12.2018, pronunţată de către
Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal , în dosarul nr.
2845/115/2018. Notifică. Deschiderea
procedurii insolvenţei - procedura
simplificată - împotriva debitoarei
S.C. Gute Leute Semaca S.R.L.
Debitorul S.C. Gute Leute Semaca
S.R.L. are obligaţia ca în termen de
10 zile de la deschiderea procedurii
să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1)
din Legea privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvențăTermenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitoarei
este: 28.01.2019. Termenul limită de
verificare a creanţelor, de admitere,
afişare şi publicare a Tabelului preliminar al creanţelor este: 08.02.2019.
Termenul pentru întocmirea, depunerea și publicarea Tabelului definitiv al creanţelor admise este:
06.03.2019. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima şedinţă a
Adunării Creditorilor debitoarei va

avea loc la data de: 14.02.2019, orele
12.00, la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Reşiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7, et.2, ap.21, jud.
Caraş-Severin, având ca ordine de
zi: prezentare situaţie debitor;
desemnare comitet creditori; confirmare lichidator judiciar; stabilire
onorariu lichidator judiciar; alte
menţiuni. Lipsa creditorilor de la
această adunare, constituie acordul
tacit al acestora cu privire la punctele de vedere de pe ordinea de zi.

SOMAŢII
l Prin prezenta somaţie se aduce la
cunoştinţa celor interesaţi că
petentul Keresztes Dionisie (identic
cu Keresztes Denes) domiciliat în
mun.Sfantu Gheorghe, str.Grof
Miko Imre, nr.4, bl.1, sc.A, ap.7,
judeţul Covasna, solicită dobândirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune, conform prevederilor art.28
din DL nr.115/1938, asupra cotei de
1/2 parte a imobilului înscris în CF
nr.24788 Hăghig (provenită din
conversia pe hârtie a CF nr.3724
Hăghig) nr top 136/2, reprezentând
arabil, în suprafaţă de 817mpproprietatea tabulară a defunctei
Keresztes Roza (născută Nagy- identică cu Keresztes Rozalia), decedată
la data de 18.12.1989. Toţi cei interesaţi pot face opoziţie la Judecătoria
Sfântu Gheorghe, str.Kriza Janos,
n r. 2 , j u d . C o v a s n a î n d o s .
nr.6799/305/2018, în caz contrar în
termen de 1 lună de la emiterea celei
din urmă publicaţii se va trece la
judecarea cererii.
l Se aduce la cunostiinta ca in data
de 21.11.2018 se dezbata la Judecatoria Chisineu-Cris cererea reclamantului Ienci Aurel in dosar civil
nr. 1324/210/2018, avand ca obiect
uzucapiune asupra imobilului situat
in Apateu, nr. 387, jud Arad, inscris
in CF 301954 Apateu si CF 303270
Apateu, proprietari tabulari Hornea
Maria, Hornea Floare, Vujdeu Ioan
si Seiche Maria. Persoanele interesate pot face opozitie.

LICITAŢII
l SC Lanțul Carpatin Impex SRL,
în faliment, vinde teren arabil în
suprafață de 11.200mp, situat în
extravilanul orașului Băicoi, jud.
Prahova, cu prețul de 11.685Euro, la
care se adaugă TVA, preț redus cu
25%. Ședințele de licitații se vor ține
în datele de 14, 17, 21, 24 și 28 ianuarie 2019, ora 12.00. Relații la
telefon: 0722.239.790.
l SC Lanțul Carpatin Impex SRL,
în faliment, vinde spațiu producție
prelucrare carne, compus din: hală
în suprafață de 920mp, rețea interioară de forță, fosă septică vidanjabilă de 75mc, platformă betonată de
831mp, puț forat la 76m adâncime,
împrejmuire, dotări, mijloace fixe
tehnologice, modul PVC, anexă
centrală și teren în suprafață de
3.420mp, care formează unitatea de
producție din satul Bratasanca,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
comuna Filipeștii de Târg, județul
Prahova la prețul de 453.543Euro, la
care se va adăuga TVA, preț redus
cu 25%. Ședințele de licitații se vor
tine în datele de 14, 17, 21, 24 și 28
ianuarie 2019, ora 12.00. Relații la
telefon: 0722.239.790.
l SC Lanțul Carpatin Impex SRL,
în faliment, vinde, prin negociere
directă, o autoutilitară Ford Transit
la prețul de 9.764Lei și un autoturism Daewoo Cielo la prețul de
1.750Lei, la ambele prețuri adăugându-se TVA. Relații la telefon:
0722.239.790.
l SC Lupu Confex S.R.L., prin
lichidator judiciar CII Petcu Viorica,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică cu strigare în data de
18.01.2019, ora 13.00 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului
nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud.
Prahova următoarele bunuri: • teren
si cladire situate in Urlati, str. 1 Mai,
jud. Prahova; cladirea se poate achizitiona atat in bloc cat si separat pe
nivele (S+P+E+M ). - teren extravilan St - 22.366,35 mp situat in
Valea Bobului, Urlati, jud. Prahova (
in indiviziune cu doua persoane
fizice); - autoutilitara VW LT35, an
fabricatie 2003. In caz de neadjudecare in data de 18.01.2019, se vor
mai organiza licitatii, in zilele de
25.01.2019, 01.02.2019 si 08.02.2019
la ora 13.00. Taxa de participare la
licitaţie este de 100 RON plus TVA,
garanţia de participare este de 10%
din valoarea bunului plus TVA.
Achitarea lor se poate face cu ordin
de plată în contul de lichidare al
debitoarei sau în numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în
baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licitaţie se va face cu cel
putin o zi inainte de data licitaţiei.
Bunurile se vor vinde libere de
sarcini conform art. 53 din Legea
85/2006. Alte relaţii privind activele
scoase la vânzare puteţi obţine la nr.
de tel. 0244-513366 sau 0244-597751.
l Par Rom SRL-in faliment prin
lichidator judiciar Via Insolv SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie
publică pornind de la valoarea de
piata, incepand cu data de
14.01.2019, ora 13.30, teren extravilan - 5.887 mp situat in Costinesti,
parcela A314/20/1/1, nr. Cadastral
10.156, CF 10.383, jud. Constanta =
190.969,80 lei, teren extravilan 8.038 mp situat in Costinesti, parcela
314/18/1/1, nr. Cadastral 920, CF
1132, jud. Constanta = 260.836,80
lei, teren extravilan - 570mp situat in
Costinesti, parcela 314/18/1/2/2, nr.
Cadastral 918/2, CF 10248, jud.
Constanta = 37.263,20 lei. Preturile
nu contin TVA. Persoanele interesate
vor cumpăra caietul de prezentare
de la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare
la licitaţie cu o zi înainte de data
licitaţiei. In cazul neadjudecării
vânzarile vor fi reluate în zilele de
18.01.2019, 23.01.2019, 28.01.2019,
respectiv 31.01.2019 la aceleasi ore la
sediul lichidatorului judiciar din
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Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax
0244 519800.
l Prunus Forest SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică bunuri
imobile la valoarea de lichidare
redusa cu 25%(cladire complex)
Plopeni, str. Republicii, nr. 21,jud.
Prahova - spatiu administrativ,
suprafata utila 319 mp, data
construirii 1969 = 343.844,25 lei fara
TVA, (constructii industriale)
Plopeni Sat, comuna Dumbravesti,
punct gara, jud. Prahova - cladire
magazie(baraca metalica), baraca
metalica, bazar, sopron, cabina wc,
baraca si platforma betonata, suprafata utila 604,67 mp, data construirii
1980 amenajata partial in 2012 =
114.418,50 lei fara TVA. Persoanele
interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar
şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va
avea loc în 15.01.2019, ora 13/30 la
sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de
22.01.2019, 29.01.2019, 05.02.2019 si
12.02.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Prunus Forest SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică la
valoarea de lichidare redusa cu 25%
(43.545 lei fara TVA) bun imobil
(teren intravilan) in suprafata de
792,09 mp situat in Tuzla, str. Morii
( s t r. M e d u z e i ) , n r. 5 A , j u d .
Constanta. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la
lichidatorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
15.01.2019, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în ziua de
22.01.2019, 29.01.2019, 05.02.2019 si
12.02.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l FC Petrolul SA prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publica in bloc
pornind de la valoarea de evaluare,
respectiv suma de 112.011,06 lei fara
TVA bunurile mobile din patrimoniul debitoarei situate in incinta
stadionului “Ilie Oana” - stadion
(dulapuri, mese, comode, TV, aere
conditionate, cusete, instalatie
sonorizare, instalatie iluminat, etc).
Lista bunurilor se va consulta la
sediul lichidatorului judiciar. Persoanele interesate vor cumpăra caietul
de prezentare de la lichidatorul
judiciar şi vor depune documentele
de participare la licitaţie cu cel putin
o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 17.01.2019, ora
13/00 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 25.01.2019,
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l Concordia Com SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie
publică bunuri mobile-stoc de marfa1.510 pozitii (electrocasnice, IT huse, carcase, cabluri, adaptoare,
surse, acumulatori, mufe) pornind
de pretul de 146.967,51 lei reprezentand valoarea de inventar redusa cu
50% cu TVA inclus si cu un discount
pentru vanzarea fortata de 30%.
Lista stocului de marfa se va
consulta la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare şi vor
depune documentele de participare
la licitaţie cu o zi înainte de data
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data
de 17.01.2019, ora 15/00 la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
În cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 25.01.2019,
01.02.2019, 08.02.2019 si 15.02.2019
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Radcar Autoserv SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL
scoate la vânzare in bloc prin licitaţie
publică la valoarea de evaluare redus
cu 50% de 22.375,50 lei (lampi,
oglinzi, geamuri oglinzi, aripi,
capace oglinzi, suporturi, bari, grile,
capace, ornamente, bandouri, trepte,
panouri, f lapsuri, spoilere, faruri,
carenaje, capete bara, filtre), vanzare
prin licitaţie publică la valoarea de
evaluare redusa cu 50% mijloace fixe
(1 cabina de vopsit, testere, sist regl
geometrie roti, elevatoare, mobilier;
valorile de vanzare vor fi obtinute de
la lichidatorul judiciar) si bunuri
mobile la valoarea de evaluare redus
cu 50% autoutilitara Dacia
Papuc-PH 33 RDC, camion 2 usi, an
fabricatie 2005, diesel-2.150,00 lei.
Preturile nu contin TVA. Persoanele
interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar
şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
data de 16.01.2019, ora 14/30 la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în ziua de
23.01.2019, 30.01.2019, 06.02.2019 si
13.02.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l SC Koptimmo Imob SRL, prin
lichidator judiciar, anunţă vânzarea
prin licitaţie publică a urmatorului
activ: Proprietate imobiliara industriala C1 - Depozit (sc = 2176 mp) si
teren intravilan aferent in suprafață
de 2500 mp, situate in Ploieşti, Şos.
Ploieşti - Târgovişte, km 8, Prahova,
înscrise în CF a Mun. Ploieşti nr.
126464, la pretul de 1.186.080 lei.
Pretul de pornire al licitatiei este
redus cu 20% din cel stabilit in
raportul de evaluare. Licitaţia are loc
in baza hotararii Adunariilor Creditorilor din 23.08.2018 si din
27.11.2018 si conform caietului de

sarcini, ce poate fi achizitionat de la
sediul lichidatorului la pretul de
2000 lei fara TVA. Garantia de participare la licitatie este 10% din pretul
de pornire. Licitatiile vor avea loc pe
data de: 16.01.2019 si 23.01.2019
orele 12.00, la sediul lichidatorului
judiciar în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud
Prahova. Relaţii suplimentare
0344104525.
l SC Koptimmo Imob SRL, prin
lichidator judiciar, anunţă vânzarea
prin licitaţie publică a urmatorului
activ: Proprietate imobiliara industriala C10 - Depozit + birouri (su =
1664,80 si casa scarii su = 362,49
mp) si teren intravilan aferent in
suprafață de 2515 mp, situate in
Ploieşti, Şos. Ploieşti - Târgovişte,
km 8, Prahova, înscrise în CF a
Mun. Ploieşti nr. 133408, la pretul de
2.467.600 lei. Pretul de pornire al
licitatiei este redus cu 20% din cel
stabilit in raportul de evaluare. Licitaţia are loc in baza hotararii Adunariilor Creditorilor din 23.08.2018 si
din 27.11.2018 si conform caietului
de sarcini, ce poate fi achizitionat de
la sediul lichidatorului la pretul de
2000 lei fara TVA. Garantia de participare la licitatie este 10% din pretul
de pornire. Licitatiile vor avea loc pe
data de: 16.01.2019 si 23.01.2019
orele 12.00, la sediul lichidatorului
judiciar în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud.
Prahova. Relaţii suplimentare
0344104525.
l SC Petroutilaj SA, societate aflata
in faliment, prin lichidator judiciar
Just Insolv SPRL, anunta vanzarea
la licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 1781 mp, situat
in com. Brebu, T30, P A1703, jud.
Prahova, inscris in Cartea funciara
nr. 22939 a com. Poiana Campina, la
pretul total de 26.700 lei fara TVA.
Terenul este situat intr-o zona rezidentiala, semicentrala, nu este
imprejmuit, forma aproximativ
regulata, accesul la proprietate se
face pe un drum de servitute de
trecere lat de 3 ml si lung de aproximativ 78 ml. Daca cumparatorul este
o societate platitoare de TVA, va
opera taxarea inversa, iar pretul nu
va fi purtator de TVA. Licitatia
publica are loc in baza hotararilor
Adunarilor Creditorilor din data de
19.12.2016 si 27.07.2017 si a regulamentului de participare la licitatie.
Pretul este redus la 50% fata de cel
mentionat in Raportul de evaluare.
Sedintele de licitatii vor avea loc pe
data de: 15.01.2019, 22.01.2019,
29.01.2019, 31.01.2019, 05.02.2019,
07.02.2019, 12.02.2019, 14.02.2019,
21.02.2019, 28.02.2019, orele 12.00 la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl.
33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la la sediul lichidatorului judiciar cat si la telefon 0344104525.
l SC Petroutilaj SA, societate aflata
in faliment, prin lichidator judiciar
Just Insolv SPRL, anunta vanzarea
la licitatie publica a activului imobil

Statie de epurare situat in com.
Poiana Campina, sat Poiana
Campina, inscris in CF 21061,
compus din teren in suprafata de
5304 mp si urmatoarele constructii:
cladire vestiar – C1, cladire decantor
– separator C2, pista decantor,
aparat clorinat apa, la pretul total de
84.864 lei (fara TVA). Conform
Certificatului de urbanism nr.
23/16.03.2018, destinatia stabilita
este pentru constructii, instalatii,
retele aferente echiparilor tehnico –
edilidare, constructii administrative,
incinte tehnice cu cladiri si instalatii
pentru sistemul de alimentare cu
apa, canalizare, alimentare cu
energie electrica si termica, gaze
naturale. Daca cumparatorul este o
societate platitoare de TVA, va opera
taxarea inversa, iar pretul nu va fi
purtator de TVA. Licitatia publica
are loc in baza hotararilor Adunarilor Creditorilor din data de
19.12.2016 si 29.11.2017 si a regulamentului de participare la licitatie.
Pretul este cel mentionat in Raportul
de evaluare. Sedintele de licitatii vor
avea loc pe data de: 15.01.2019,
22.01.2019, 29.01.2019, 31.01.2019,
05.02.2019, 07.02.2019, 12.02.2019,
14.02.2019, 21.02.2019, 28.02.2019,
orele 12.00 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Relatii suplimentare la la sediul
lichidatorului judiciar, la telefon
0344104525, cat si in caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar in cuantum de 2.000 lei fara
TVA.
l SC Editura LVS Crepuscul SRL,
prin lichidator judiciar, anunta
vanzarea prin licitatie publica a
bunurilor mobile, respectiv Cort
expozitional, pret 2570 lei, Corpuri
de mobilier (birouri, dulapuri, etc),
preturi intre 12 - 40 lei. Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu 50%
din cel stabilit in rapoartele de
evaluare. Licitatiile sunt organizate
in baza hotararii Adunarilor Creditorilor din 26.06.2015, 22.08.2017 si
din 17.10.2017 si vor avea loc pe
data de: 15.01.2019, 17.01.2019,
22.01.2019, 25.01.2019, 29.01.2019,
31.01.2019, 05.02.2019, 07.02.2019,
12.02.2019, 14.02.2019, 21.02.2019,
28.02.2019, 05.03.2019, 07.03.2019,
12.03.2019, 14.03.2019, 19.03.2019,
21.03.2019, 26.03.2019, 28.03.2019,
orele 12.00 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, strada Ion
Maiorescu, bl. 33 S1, et. 7, cab 7B.
Conditii de participare si relatii
suplimentare la telefon: 0344104525.
l SC AUTO RO SRL, societate
af lata in faliment, prin lichidator
judiciar anunta vanzarea la licitatie
a urmatorului bun imobil af lat in
patrimoniul debitoarei: Teren intravilan in suprafata de 965 mp, situat
in orasul Comarnic, str. Podul Lung,
nr. 71, compus din suprafata de 347
mp, inscrisa in CF nr.5127 a localitatii Comarnic, suprafata de 193 mp
inscrisa in CF nr.5125 a localitatii
Comarnic, suprafata de 425 mp
inscrisa in CF nr.1007 a localitatii
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Comarnic. Terenul intravilan in
suprafata de 965 mp, situat in orasul
Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71 cu
componenta mentionata mai sus se
vinde la pretul de 15.900 lei (fara
TVA). Pretul de pornire al licitatiei
este redus cu 50% din cel stabilit in
raportul de evaluare aprobat de
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015
si in conformitate cu Adunarea
Creditorilor din 08.05.2018. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data
de: 15.01.2019, 22.01.2019,
29.01.2019, 05.02.2019, 12.02.2019,
orele 13.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar, cat si la telefon
0344104525.
l SC AUTO RO SRL, societate
af lata in faliment, prin lichidator
judiciar anunta vanzarea la licitatie
stocului de piese auto si bunuri
mobile af lat in patrimoniul debitoarei si anume: amortizoare, set
centura, axiale, discuri de frana,
suport cutie de viteza, biele, cap
bara, legatura axal, bara directie,
bielelte de directie, bielete reglabile,
brate, bucse, pipe bielete, covorase,
brate suspensie, placa ambreaj, pivoturi, placute de frana, saboti de
frana, filtre, filtre aer, filtre pompe de
ulei, filtre benzina, filtre pentru
motor, fise bujii, furtune de frana,
oranemt de frana de levier , de
antena, ornament banda, ornamente
levier, set ochi pisica, set pedale, set
tuning, huse, covorase, carpete,
pentru diverse tipuri de autoturisme,
la pretul de 145.129,5 lei (fara TVA).
Pretul de pornire al licitatiei este
redus cu 50 % din cel stabilit in
raportul de evaluare aprobat de
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015
si in conformitate cu Adunarea
Creditorilor din 08.05.2018. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data
de: 15.01.2019, 22.01.2019,
29.01.2019, 05.02.2019, 12.02.2019
orele 13.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar, cat si la telefon
0344104525.
l SC AUTO RO SRL, societate
af lata in faliment, prin lichidator
judiciar anunta vanzarea la licitatie
a urmatoarelor bunuri mobile aflate
in patrimoniul debitoarei si anume:
Fiat Doblo, nr. inmatriculare
PH-12-VDB, an fabricatie 2006, la
pretul de 4.450 lei (fara TVA), Seat
Altea nr. inmatriculare PH-13-JYJ,
an fabricatie 2005, la pretul de 7.800
lei (fara TVA), Seat Altea nr. inmatriculare PH-13-JNX, an fabricatie
2005, la pretul de 8250 lei (fara
TVA). Pretul de pornire al licitatiei
este redus cu 50% din cel stabilit in
raportul de evaluare aprobat de
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015
si in conformitate cu Adunarea
Creditorilor din 08.05.2018. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data
de: 15.01.2019, 22.01.2019,
29.01.2019, 05.02.2019, 12.02.2019
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orele 13.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar, cat si la telefon
0344104525.
l SC AUTO RO SRL, societate
af lata in faliment, prin lichidator
judiciar anunta vanzarea la licitatie
a urmatorului bun imobil af lat in
patrimoniul debitoarei: constructie
C1 situata in Sinaia, str. Walter
Maracineanu, nr. 1-3, jud. Prahova,
compusa din cladire depozit si administrativ la pretul de 147.225 EUR +
TVA, pret ce va fi achitat in lei la
cursul euro din ziua efectuarii platii.
Constructia C1, cu componenta
mentionata mai sus, este edificata pe
un teren concesionat de Consiliul
Local Sinaia. Pretul de pornire al
licitatiei este redus cu 35% din cel
stabilit in raportul de evaluare, in
conformitate cu hotararea Adunarii
Creditorilor din 20.12.2018. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data
de: 15.01.2019, 22.01.2019,
29.01.2019, 05.02.2019, 12.02.2019,
orele 13.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Detalii suplimentare in caietul de
sarcini si la telefon 0344104525.
Pretul caietului de sarcini este 3000
lei fara TVA si se achita la sediul
lichidatorului judiciar.
l SC AUTO RO SRL, societate
af lata in faliment, prin lichidator
judiciar anunta vanzarea la licitatie
a urmatorului bun mobil af lat in
patrimoniul debitoarei, si anume:
Autoutilitara Volkswagen LT 46, nr.
inmatriculare PH-08-ZDA, an fabricatie 2002, la pretul de 6000 lei (fara
TVA). Pretul de pornire al licitatiei
este redus cu 20% cel stabilit in
raportul de evaluare aprobat de
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015
si in conformitate cu Adunarea
Creditorilor din 29.08.2018 si din
13.06.2018. Sedintele de licitatii vor
avea loc pe data de: 15.01.2019,
22.01.2019, 29.01.2019, 05.02.2019,
12.02.2019, orele 13.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1,
et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la
sediul lichidatorului judiciar, cat si la
telefon 0344104525.
l SC AUTO RO SRL, societate aflata
in faliment, prin lichidator judiciar
anunta vanzarea la licitatie a urmatorului bun mobil aflat in patrimoniul
debitoarei, si anume: Dacia Logan, PH
08 UFG, an fabricatie 2005, ~280.000
km, la pretul de 3.543,5 lei (fara TVA).
Pretul de pornire al licitatiei este cel
stabilit in raportul de evaluare aprobat
de Adunarea Creditorilor in
15.11.2018. Sedintele de licitatii vor
avea loc pe data de: 15.01.2019,
22.01.2019, 29.01.2019, 05.02.2019,
12.02.2019 orele 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab
7B. Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar, cat si la telefon
0344104525.
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l În ziua de 28.01.2019, ora 11.00,
Primăria Comunei Moldovița organizează licitație publică pentru închiriere spații din clădirea cu destinația
dispensar medical uman din comuna
Moldovița, județul Suceava, după
cum urmează: 1.Spațiu cu destinația
Cabinet medical uman -în suprafață
utilă de 17,29m2, împreună cu
compartimentele: sală de așteptare
-7,23m2, sală tratament -17,42m2,
grup sanitar medici -3,44m2, vestiar
-3,12m2, hol -5,05m2, cameră sterilizare -1,90m2, centrală termică
-3,18m2, scări -2,52m2. Total suprafață: 61,15m2. 2.Spațiu cu destinația
locuință de serviciu cabinet medical
uman în suprafață de 92,51m2. Ofertele se pot depune la sediul Primăriei
până pe data de 25.01.2019, ora
12.00. Condițiile de participare la
licitațiile publice sunt prevăzute în
caietul de sarcini, care poate fi
procurat de la biroul urbanism.
Relații la sediul Primăriei -biroul de
urbanism, telefon: 0230.336.190.
l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi,
organizează în data de 01.02.2019,
ora 11.00, la sediul unităţii administrativ teritoriale, licitaţie publică
deschisă pentru concesionarea
suprafețelor de teren de 3.474mp,

1.465mp, 2.223mp și 760mp identificate cadastral cu nr.65859, 65860,
65715, 65767, af late în domeniul
privat al Comunei Aroneanu, în
vederea construirii de unități de
cazare și spații de agrement. Caietul
de sarcini poate fi achiziționat de la
sediul Comunei Aroneanu, la prețul
de 100Lei. Garanția de participare
este în cuantum de 5.000Lei. Persoanele interesate vor depune documentaţia de participare la licitaţie până
în data de 31.01.2019, ora 16.00, la
sediul Comunei Aroneanu, compartiment Ghişeu Unic. Relaţii suplimentare la telefon/fax: 0232.299.255.
l Primăria Comunei Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman, în calitate
de autoritate contractantă, cu sediul
î n c o m u n a Tr i v a l e a - M o ş t e n i ,
judeţul Teleorman, CUI: 6853201,
tel.0371.011.499, fax: 0372.253.958,
reprezentată prin Bocancilă Marius
Nicolae în calitate de primar, organizează în data de 31.01.2019, ora
11.00, la sediul Primăriei Comunei
Trivalea-Moşteni, licitaţie publică
deschisă pentru concesionarea
proprietăţii imobiliare „Teren extravilan (Balta Bîlc), cu suprafaţa de
5,7631ha, având NC 20818, CF
20818, amplasat în P143, UAT
Trivalea-Moşteni, sat Trivalea-Moş-

teni, judeţul Teleorman”. Ofertele
se vor depune până la data de
30.01.2019, ora 16.00, la sediul
Primăriei Comunei Trivalea-Moşteni, într-un exemplar sigilat, în
original, iar clarificările se vor solicită cel târziu până pe data de
23.01.2019, ora 16.00. Informaţiile
privind documentaţia de atribuire
se regăsesc în caietul de sarcini, care
se poate achiziţiona direct de la
sediul Primăriei Comunei Trivalea-Moşteni- casierie, comuna
Trivalea-Moşteni, satul Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman,
costul acestuia fiind de 10Lei.
Relaţii se obţin la sediul Primăriei
Comunei Trivalea-Moşteni sau la
tel.0371.011.499.
l Denumire institutie: DJST Cluj.
Condiţii participare: orice persoană
fizică sau juridică, română ori
străină, are dreptul de a participa la
procedura pentru atribuirea contractului de închiriere. Cuantum şi
formă garanţie de participare: 3
(trei) chirii minime lunare, care se
vor depune în numerar la casieria
DJST Cluj. Descrierea bunurilor:
-spaţiu în suprafaţă de 14,40mp
compus dintr-o încăpere, cu destinaţia de magazin alimentar, situat în
incinta Sălii Sporturilor „H.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Demian”, Cluj-Napoca, str.Splaiul
Independenţei, nr.6. Data, adresa şi
ora-limită a depunerii ofertelor:
28.01.2019, ora 10.00, sediul DJST
Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor,
nr.40, jud.Cluj. Data, ora şi locul
deschiderii ofertelor: 29.01.2019, ora
10.00, sediul DJST Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr.40, jud.Cluj.
Modul de obţinere a documentaţiei:
începând cu data de 14.01.2019, pe
baza de solicitare scrisă de la sediul
DJST Cluj, c/val.documentaţiei fiind
de 50Lei, achitată în numerar la
casieria DJST Cluj.

DECESE

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
PIERDERI
l Declar pierderea Legitimației și
Carnetului de student în data de
05.01.2019 București. Nume- Cornea
Andreea Emanuela, studentă a Univ.
București.
l S C B a m p r e s s S R L B r a ş o v,
RO13174530, anunţă pierderea/furtul
chitanţierului cu seria BAM nr.023201023250, în zona jud.Constanţa, în data
de 07.12.2018. Din acest chitanţier se
declară nule nr.023216-023250. Date
de contact: 0745.090.200, contact@
service-echipamente.ro.

Pe 07 ianuarie s-a stins din viață dragul nostru tată, bunic și soț,
Profesor Universitar Doctor Inginer NEAGU VICTOR, Senator și
Deputat al României. Membru de Onoare al Academiei de
Științe Agricole și Silvice “Gh. Ionescu Șișești”.
Aducem un ultim omagiu omului care a fost de o valoare
incomensurabilă, profesorului și specialistului, un model de
conduită ce va rămâne pentru totdeauna în amintirea noastră.
Înhumarea va avea loc la Biserica Iancu Nou (Bălăneanu),
București, Șos. Mihai Bravu, 117-119, joi, 10 ianuarie, ora 11.00,
trupul neînsuflețit va fi depus în capela aceleiași biserici, miercuri,
09 ianuarie a.c.

