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OFERTE SERVICIU
l Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale
-CERONAV, cu sediul în localitatea Constanța, str. Pescarilor, nr.
69A, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea
funcției contractuale vacante de
inspector de specialitate, grad I, în
cadrul Biroului Resurse Umane și
SSM,
conform
HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 24.09.2019, ora 10.00;
-Proba orală (interviul) în data de
25.09.2019, ora 10.00. Această
probă va fi susţinută doar de
candidaţii declaraţi admiși la
proba scrisă. Pentru participarea
la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiții: -studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licență; -vechime în muncă de
minim 6 ani și 6 luni. Candidații
vor depune dosarele de participare
la concurs până la data de
09.09.2019, ora 15.00, la sediul din
str.Pescarilor, Constanța. Relaţii
suplimentare la sediul CERONAV,
str.Pescarilor, nr.69A, persoană de
contact: Pop Ionela, telefon:
0241.639.595, e-mail: ionelapop@
ceronav.ro.
l Primăria Comunei Biled, cu
sediul în localitatea Biled, str.Principală, nr.259, judeţul Timiș, organizează concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de
inspector, clasa I, grad profesional
asistent- 1 post. Concursul se va
desfășura la sediul Primăriei
Comunei Biled astfel: -Proba
scrisă în data de 25.09.2019, ora
11.00; -Proba interviu în data de
26.09.2019, ora 11.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniile fundamentale: știinţe
inginerești, știinţe agricole și/sau
silvice, știinţe juridice, știinţe
economice sau în specializările:
matematică-informatică, sociologie, psihologie, medicină, administraţie publică și știinţe politice;
-vechime în specialitatea studiilor:
1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de
execuţie de gradul profesional
superior, conf.art.468, alin.(1) lit.a)
din OUG 57/2019, privind Codul
Administrativ. Candidatul/a
trebuie să îndeplinească condițiile
necesare pentru a ocupa o funcție

publică, prevăzute de art.465 din
OUG 57/2019, privind Codul
Administrativ, publicată în MO
555 din 5 iulie 2019. 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 Biled.
Relaţii suplimentare și coordonatele de contact pentru depunerea
dosarelor de concurs: Primăria
Comunei Biled, persoană de
contact: Drăgan Dan, telefon:
0256.377.001, fax: 0256.377.300,
e-mail: secretariat@primariabiled.
ro.
l Primăria Comunei Biled, cu
sediul în localitatea Biled, str.Principală, nr.259, judeţul Timiș, organizează concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de
inspector de muncă, clasa I, gradul
superior- 1 post. Concursul se va
desfășura la sediul Primăriei
Comunei Biled astfel: -Proba scrisă
în data de 25.09.2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
26.09.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniile
fundamentale: știinţe inginerești,
știinţe agricole și silvice, știinţe
juridice, știinţe economice sau în
specializările: sociologie, psihologie, medicină, administraţie
publică și știinţe politice; -vechime
în specialitatea studiilor: 7 ani în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de
execuţie de gradul profesional
superior, conf.art.468, alin.(1) lit.c)
din OUG 57/2019, privind Codul
Administrativ. Candidatul/a
trebuie să îndeplinească condițiile
necesare pentru a ocupa o funcție
publică, prevăzute de art.465 din
OUG 57/2019, privind Codul
Administrativ, publicată în MO 555
din 5 iulie 2019. 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 Biled. Relaţii
suplimentare și coordonatele de
contact pentru depunerea dosarelor
de concurs: Primăria Comunei
Biled, persoană de contact: Drăgan
Dan, telefon: 0256.377.001, fax:
0256.377.300, e-mail: secretariat@
primariabiled.ro.
l La Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr.949 din
14.08.2019, la anunţul cu numărul

de înregistrare 219935 al Autorităţii Navale Române, adresă:
localitatea Constanţa, str.Incintă
Port, nr.1, județul Constanţa,
pentru ocuparea funcţiei contractual vacante de inspector specialitate, grad IA, din cadrul
Serviciului Investiții Achizitii
Publice, conform HG
nr.286/23.03.2011, se face următoarea rectificare: În loc de: „IV.
Serviciul Investiții Achiziții
Publice: -inspector specialitate,
grad IA- 1 post: -nivelul studiilor:
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă, în
domeniul de activitate specific
postului; -Specialitatea de bază:
tehnic (construcţii civile/instalaţii);
-Studii superioare de specialitate
navală cu 9 ani vechime în specialitatea studiilor; -Inspector specialitate, gradul I, cu 3 ani vechime în
funcție; Cerințe specifice: -cunoștințe operare PC; -desfășurarea
activităţii în domeniul achiziţiilor
publice: minim 5 ani (cu activitate
desfășurată în compartiment de
specialitate care se poate dovedi
prin prezentarea unei recomandări
în acest sens sau a fișei postului cu
atribuții în domeniul achizițiilor
publice); -minim un curs de pregătire/perfecționare/formare specializată în domeniul achizițiilor
publice (expert achiziţii publice),
în ultimii 5 ani.” se va citi: „IV.
Serviciul Investiții Achiziții
Publice: -inspector specialitate
grad IA- 1 post: -nivelul studiilor:
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă, în
domeniul de activitate specific
postului; -Specialitatea de bază:
tehnic (construcţii civile/instalaţii);
-Studii superioare cu 9 ani
vechime în specialitatea studiilor;
-Inspector specialitate, grad I, cu 3
ani vechime în funcție; Cerințe
specifice: -cunoștințe operare PC;
-desfășurarea activităţii în domeniul achiziţiilor publice: minim 5
ani (cu activitate desfășurată în
compartiment de specialitate care
se poate dovedi prin prezentarea
unei recomandări în acest sens sau
a fișei postului cu atribuții în
domeniul achizițiilor publice);
-minim un curs de pregătire/
perfecționare/formare specializată
în domeniul achizițiilor publice
(expert achiziţii publice), în ultimii
5 ani.” Restul anunţului rămâne
neschimbat.
l La Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr.949 din
14.08.2019, la anunţul cu numărul
de înregistrare 219935 al Autorităţii Navale Române, adresă:
localitatea Constanţa, str.Incintă
Port, nr.1, județul Constanţa,
pentru ocuparea funcţiei ocuparea
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funcţiei contractual vacante de
referent specialitate, grad III, din
cadrul Biroului Înmatriculări
Nave,
conform
HG
nr.286/23.03.2011, se face următoarea rectificare: În loc de:
„Biroul Înmatriculări Nave: -referent specialitate, grad III- 2
posturi: -nivelul studiilor: studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; -Specialitatea de bază: navală sau
juridic; -Studii superioare de
specialitate navală cu minim 6 luni
vechime în specialitatea studiilor.
Cerințe specifice: -cunoștințe
operare PC.” se va citi: „Biroul
Înmatriculări Nave: -referent
specialitate, grad III- 1 post:
-nivelul studiilor: studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă; -Specialitatea
de bază: navală sau juridic; -Studii
superioare de specialitate navală
cu minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor. Cerințe specifice:
-cunoștințe operare PC.” Restul
anunţului rămâne neschimbat.
l Spitalul Municipal Fălticeni,
județul Suceava, organizează
concurs în conformitate cu prevederile HGR 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, la
sediul unității din strada Ion
Creangă, numărul 1, Fălticeni,
pentru ocuparea unui post
contractual temporar vacant: -un
post de statistician medical debutant Compartimentul de Primiri
Urgențe. Proba scrisă va avea loc
în data de 10.09.2019, ora 10.00.
Data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă. Dosarele
de concurs se depun la Serviciul
RUNOS până pe data 02.09.2019,
inclusiv, ora 15.00. Condiții specifice de participare: -diplomă de
bacalaureat; -diplomă/certificat
absolvire curs de operator calculator; -nu necesită vechime.
Anunțul de concurs, bibliografia,
tematica de concurs se află afișate
la avizierul unității și pe site-ul
unității. Relații suplimentare se
pot obține la telefon numărul:
0752.126.627/0752.126.626.
l Spitalul Municipal Fălticeni,
județul Suceava, organizează
concurs în conformitate cu prevederile HGR 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, la
sediul unității din strada Ion
Creangă, numărul 1, Fălticeni,
pentru ocuparea unui post
contractual vacant de infirmieră la
C e n t r u l d e S ă n ă t a t e Va d u
Moldovei. Proba scrisă va avea loc
în data de 17.09.2019, ora 10.00.
Data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă. Dosarele
de concurs se depun la Serviciul
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RUNOS până pe date 09.09.2019,
inclusiv, ora 15.00. Condiții specifice de participare pentru infirmieră: -diplomă de 10 clase;
-diplomă/certificat de infirmieră;
-vechime minim 6 luni. Anunțul
de concurs, bibliografia, tematica
de concurs se află afișate la avizierul unității și pe site-ul unității.
Relații suplimentare se pot obține
la telefon numărul:
0752.126.627/0752.126.626.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul în
Ploiești, Pta. Eroilor 1A, organizează concurs pentru ocuparea
unor posturi de executie vacante
de natură contractuală la Serviciul
Tehnic, Întreținere Patrimoniu: 1.
Electrician tr. 1 - 1 post. Condiții
de participare:• studii minim 10
clase și școală profesională; • certificat calificare /formare profesională electrician; • fără vechime in
muncă. 2. Lacatus mecanic tr. 1 - 1
post. Condiții de participare: •
studii minim 10 clase și școală
profesională; • certificat calificare
/formare profesională lăcătuș
mecanic; • fără vechime in muncă.
Concursul se va desfășura la
sediul din Piața Eroilor nr. 1A,
după cum urmează: • înscrierile se
fac în perioada 26.08.2019 06.09.2019 intre orele 9.00 - 14.00;
• proba scrisă va avea loc în data
de 17.09.2019 ora 9.30; • proba
interviu va avea loc în data de
19.09.2019 ora 9.30. Dosarele de
înscriere se depun la registratura
instituției și trebuie să conțină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 6 din H.G. nr.
286/2011, actualizată. Condițiile
de participare sunt afișate la sediul
instituției și pe site-ul www.
asscploiesti.ro. Relații suplimentare se pot obține la compartiment
Resurse Umane - tel. 0740178780
sau 0244511137 tasta 120.
l Direcția de Impozite și Taxe
Locale a Sectorului 5 cu sediul în
București, Str. Mihail Sebastian nr.
23, bl S13, Sector 5, organizează
concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de conducere
pe perioada nedeterminată, în
conformitate cu prevederile H.G.
nr. 286/2011 cu modificările și
completările ulterioare. Serviciul
Prelucrarea Automată a Datelor Direcţia de Impozite și Taxe
Locale a Sectorului 5: -1 post - Şef
Serviciu -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, vechime în
specialitatea studiilor - minim 5
ani; cerinţe minime de operare
calculator –nivel avansat. Condiţiile de participare, conţinutul
dosarului de înscriere și condițiile
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de desfășurare a concursului, bibliografia de concurs, sunt afișate pe
site-ul (ditl5.ro) și la sediul instituției. Concursul se va desfășura la
sediul Direcției de Impozite și
Taxe Locale a Sectorului 5, str.
Mihail Sebastian nr.23, bl. S13,
sector 5. -depunerea dosarelor se
face în perioada 26.08.201906.09.2019 ora 15 la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale a
Sectorului 5, Str Mihail Sebastian
nr.23, bl.S13, Sector 5, Compartimentul Resurse Umane și SSM;
-proba scrisă se va desfășura în
data de 18.09.2019 ora 10:00 la
sediul Direcției de Impozite și
Taxe Locale a Sectorului 5, Str
Mihail Sebastian nr.23, bl.S13,
Sector 5, iar data interviului va fi
comunicată ulterior. Informaţii
suplimentare la tel. 0724500063
-Compartimentul Resurse Umane
și SSM- inspector principal
Samoilă Cristina.
l Administraţia Municipală
pentru Consolidarea Clădirilor cu
Risc Seismic organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante (contractuale), din
cadrul Serviciului Urmărire Derulare Contracte: Inspector de specialitate S, grad profesional IA- 2
posturi; Condiții specifice privind
ocuparea postului de Inspector de
specialitate S, IA: -pregătirea de
specialitate: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul științelor inginerești;
-vechime minimă în specialitatea
studiilor: 5 ani. Proba scrisă se va
desfășura în data de 24.09.2019,
ora 11:00 la sediul Administraţiei
Municipale pentru Consolidarea
Clădirilor cu Risc Seismic, Serviciul Resurse Umane, Calea Plevnei
nr.53, iar interviul se va susţine
într-un termen de maximum 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. Dosarele se pot
depune în perioada 26.0806.09.2019 la sediul Administraţiei
Municipale pentru Consolidarea
Clădirilor cu Risc Seismic, Serviciul Resurse Umane, luni-vineri
între orele 10.00-15.00. Cerinţele
specifice privind ocuparea postului
se vor afișa la sediul Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și
pe site-ul A.M.C.C.R.S. (www.
amccrs-pmb.ro) și pe portalul
posturi.gov.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul
de telefon 0219529, interior 206.
l Primăria comunei Cernica,
județul Ilfov cu sediul în comuna
Cernica, str. Traian nr.10, județul

Ilfov organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției
contractuale de execuție vacante
de muncitor necalificat întreṭinerepersonal auxiliar în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Cernica, județul Ilfov.
Concursul se organizează la sediul
Primăriei comunei Cernica, județul
Ilfov, în data de 18 septembrie
2019, la ora 11.00- proba scrisă și
20 septembrie 2019 -interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Primăriei comunei Cernica,
județ Ilfov. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conțină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Condiţiile de participare la
concurs și bibliografia se afișează la
sediul Primăriei comunei Cernica,
județ Ilfov. Cerințe muncitor necalificat întreținere: Studii minime
generale. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei
comunei Cernica, județ Ilfov și la
nr.de telefon (021)369.53.08.
l Centrul de Protecție a Plantelor
București scoate la concurs următoarele posturi contractuale
vacante: •1 post Contabil Șef gr.
II, nivel de studii superioare
economice (S), poziţia 3 din ștatul
de funcţii, cu următoarele condiții:
-minim 10 ani vechime și absolvent al învăţământului superior
economic de specialitate; -vechime
în funcţii de conducere de specialitate/ profesie în administrația
publică locală; -sa posede cunoștinţe temeinice în ceea ce privește
sistemul organizatoric și financiar-contabil; -sa posede cunoștinţe
solide- specialist în ceea ce privește
legislaţia în vigoare privind domeniul buget- financiară- contabilitate; -alte cunoștințe: utilizarea
aplicațiilor informatice de proiectare asistată de calculator; •1 post
referent tr. IA, poziţia 27 din statul
de funcţii din cadrul Biroului
Consultanță, Prognoză, Logistică,
Planificare Tratamente Fitosanitare, cu: -studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-minim 1 an vechime pentru
executarea funcțiilor specifice
postului; -permis de conducere
pentru categoria B; -alte cunoștințe: utilizarea aplicațiilor informatice de proiectare asistată de
calculator; -constituie avantaj
cursuri specializare, studii post
liceeale/ superioare, în domeniul
agricol și/sau echivalenţă atestată
cu certificat/ atestat/ diplomă. •1
post Șef depozit tr. I, poziţia 43 din

statul de funcţii din cadrul
Compartimentului Administrativ,
Securitate și Sănătate în Muncă,
cu: -studii medii liceale, finalizate
cu diplomă de bacalaureat; -minim
2 ani vechime pentru executarea
funcțiilor specifice postului; -sa
posede cunoștinte temeinice în
ceea ce privește sistemul organizatoric, coordonare și consiliere; -alte
cunoștințe: utilizarea aplicațiilor
informatice de proiectare asistată
de calculator; -constituie avantaj
cursuri specializare, studii post
liceeale/ superioare, în domeniul
agricol și/sau echivalentă atestată
cu certificat/ atestat/ diplomă.
Tipul probelor, locul, data și ora
desfășurării acestora: Pentru
posturile cu nivel de studii superioare și medii se vor susține proba
scrisă și proba interviului. Proba
interviului poate fi susținută doar
de către acei candidați declarați
admiși la proba scrisă. 1. Proba
scrisă: 17 septembrie 2019, ora
10:00, la sediul instituției (Drumul
Cooperativei, nr.20, sector 5, București); 2. Proba interviului poate fi
susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba
scrisă, și va avea loc în data de 20
septembrie 2019, la ora 10:00, la
sediul instituției (Drumul Cooperativei, nr.20, sector 5, București);
Data limită și ora până la care se
pot depune dosarele de concurs:
09 septembrie 2019, până la ora
15:00. Datele de contact ale
persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: D-ra.
Popescu Paula din cadrul compartimentului de resurse umane: tel:
021/413.18.56; fax 021/413.93.42,
e-mail: contact@pmb-cpp.ro.
l Filarmonica „Banatul” Timișoara organizează în data de
02.10.2019, ora 10.00, concurs în
vederea ocupării pe perioadă
nedeterminată a posturilor
contractuale vacante, în regim
contractual, de: -Director adjunct
(artistic), gradul II, studii superioare de specialitate de lungă
durată, specializarea muzică și
vechime în muncă de minim 5 ani;
-Expert (responsabil cu protecția
datelor cu caracter personal), grad
profesional III, studii superioare
absolvite cu diplomă de licență, în
științe juridice, domeniul stiințe
juridice, specializarea drept și
experiență în specialitatea studiilor, de minim 6 luni. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
prevăzute la art.3 din HG
nr.286/2011. Data-limită de depunere a dosarelor de concurs este
09.09.2019, ora 14.00. Condițiile
specifice de participare la concurs
și bibliografia se afișează la sediu și
pe site-ul: www.filarmonicaba-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
natul.ro. Informații suplimentare
se pot obține la sediul instituției de
la Biroul Resurse Umane, Comunicare sau la numărul de telefon:
0256.492.521, interior: 19, între
orele 9.00-14.00.
l Filarmonica „Banatul” Timișoara organizează în data de
23.09.2019, ora 14.00, concurs în
vederea ocupării pe perioadă
nedeterminată a posturilor
contractuale vacante, în regim
contractual: La Compartimentul
Orchestră: -Concert maestru, grad
profesional IA- 2 posturi; -Solist
instrumentist corn, grad profesional IA- 1 post; -Solist instrumentist trompetă, grad profesional I- 1
post; -Artist instrumentist oboi,
grad profesional I- 1 post; -Artist
instrumentist vioară, grad profesional I- 2 posturi; -Artist instrumentist violă, grad profesional I- 1
post; -Artist instrumentist oboi,
grad profesional II- 1 post; -Artist
instrumentist corn, grad profesional II- 1 post; -Artist instrumentist vioară, grad profesional II- 3
posturi; -Artist instrumentist violă,
grad profesional II- 1 post; -Artist
instrumentist violoncel, grad
profesional II- 1 post; -Instrumentist corn, treaptă profesională III1 post; -Instrumentist vioară,
treaptă profesională III- 1 post;
-Instrumentist violă, treaptă profesională III- 1 post; -Instrumentist
violoncel, treaptă profesională
III- 1 post; La Compartimentul
Cor: -Artist liric -sopran, grad
profesional I- 1 post; -Artist liric
-alto, grad profesional I- 1 post;
-Artist liric -tenor, grad profesional
I- 1 post; -Artist liric -sopran, grad
profesional II- 1 post; -Artist liric
-bas, grad profesional II- 1 post;
-Corist-tenor, treaptă profesională
III- 2 posturi; -Corist-bas, treaptă
profesională III- 1 post. Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute la art.3 din
HG nr.286/2011. Data-limită de
depunere a dosarelor de concurs
este 09.09.2019, ora 14.00. Condițiile specifice de participare la
concurs și bibliografia se afișează
la sediu și pe site-ul: www.filarmonicabanatul.ro. Informații suplimentare se pot obține la sediul
instituției de la Biroul Resurse
Umane, Comunicare sau la
numărul de telefon: 0256.492.521,
interior: 19, între orele 9.00-14.00.

CITATII
l Se citează pârâta Barcau Ioana,
cu ultimul domiciliu în comuna
Lăcusteni, județul Vâlcea, în
dosarul nr. 1372 /185/2018, obiect
divorț, al Judecătoriei Bălcești,
pentru termenul de judecată din

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
data de 20.09.2019, orele 9.00, în
contradictoriu cu reclamantul
Barcau Nicolae.
l U.A.T. Comuna Ion Neculce,
jud. Iasi cu sediul in com. Ion
Neculce, jud. Iasi ( avand CIF
4540615), in calitate de parat este
chemata in judecata la Judecatoria Pascani, in data de
12.09.2019, ora 9.00, sala 2,
complet C2MF, in dosarul nr.
1828/866/2019 avand ca obiect
uzucapiune pentru cladirea Bisericii Parohiale, pentru cladirea
Casei Parohiale, anexe gospodaresti si teren aferent de 2746 m.p.,
de catre Reclamanta Parohia Sf.
Ioachim si Ana - Razboieni (sediul
com. Ion Neculce, sat Razboieni)
avand CIF 16510456.

DIVERSE
l Subsemnaţii Muntean Radu,
Popa Gabriela, Mang Petru și
Elena, având domiciliul în orașul
Deva, str. Horea nr. 162, jud.Arad,
anunţă elaborarea primei versiuni
a planului “zonă condominii 4
apartamente și locuinţă individuală - faza PUZ” amplasat în
Arad, str.Măcieșului, nr.16, jud.
Arad și declanșarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de
m edi u. Consul t area pri m ei
versiuni a planului se poate realiza
la sediul BIA - Arh. Cioară
Lucian, localitatea Arad, str.
Muncii nr.34, zilnic între orele
10.30 - 12.30. Comentariile și
sugestiile se vor transmite în scris
la sediul APM Arad, splaiul Mureșului nr.FN, în termen de 15 zile
calendaristice de la data ultimului
anunţ.
l Subsemnaţii Bier Gabriel Și
Tabuia Valentin, având domiciliul
în orașul Arad, str.Petru Maior
nr.2-30, jud.Arad, anunţă elaborarea primei versiuni a planului
“zonă locuinţe individuale - faza
PUZ” amplasat în Arad, str.
Orizontului, nr.FN, jud.Arad și
declanșarea etapei de încadrare
pentru obţinerea avizului de
m edi u. Consul t area pri m ei
versiuni a planului se poate realiza
la sediul BIA - Arh.Cioară Lucian,
localitatea Arad, str.Muncii nr.34,
zilnic între orele 10.30 - 12.30.
Comentariile și sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM
Arad, splaiul Mureșului nr.FN, în
termen de 15 zile calendaristice de
la data ultimului anunţ.
l Subsemnatul Topor Eugen
având domiciliul în orașul Arad,
str.Spicului nr.4, jud.Arad, anunţă
elaborarea primei versiuni a
planului “zonă locuinţe indivi-
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duale - faza PUZ” amplasat în
Arad, str. Constituţiei, nr.FN, jud.
Arad şi declanşarea etapei de
încadrare pentru obţinerea
avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se poate
realiza la sediul firmei SC L&C
Arhilux Cubic SRL, localitatea
Arad, str.Muncii nr.34, zilnic între
orele 10.30 – 12.30. Comentariile
şi sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Arad, splaiul
Mureşului nr.FN, în termen de 15
zile calendaristice de la data ultimului anunţ.
l SC Rewe (Romania) SRL cu
sediul in loc.Stefanestii de Jos, str.
Busteni, nr.7, CUI RO 13348610,
J23/886/2005, jud.Ilfov, anunta
publicul interesat ca a depus la
APM Bihor-Oradea documentatia
tehnica pentru obtinerea autorizatiei de mediu pentru desfasurarea
activitatilor: Supermarket-cod
CAEN 4711-comert cu amanuntul
in magazine nespecializate cu
vanzare predominanta de produse
alimentare, bauturi si tutun, cod
CAEN 4724; 1071; coacerea si
comercializarea produselor congelate de panificatie&patiserie
congelate pe amplasamentul
situat in Mun.Oradea, str.Grigore
Moisil, nr.3, judetul Bihor. Eventualele sugestii si observatii se vor
depune in scris la Agentia pentru
Protectia Mediului Bihor, Bulevardul Dacia, nr.25/A, Mun.
Oradea, tel: 0259.444.590, fax:
0259.406.588, e-mail: office@
apmbh.anpm.ro pe toata durata
derularii procedurii.
l Informare. Această informare
este efectuată de Asociația de
Dezvoltare Intracomunitară Transalpina Gaz -loc.Poiana Sibiului,
nr.412, județul Sibiu, prin proiectantul general Montrepcom SRL
-Tg.Mureş, strada Mureşului, nr.8,
județul Mureş, ce intenţionează să
solicite de la Administrația Națională „Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Olt aviz de
gospodărire a apelor/aviz de
amplasament pentru desfăşurarea
activităţii de „Înființare sistem de
distribuție gaze naturale, racord şi
stație de reglare-măsurare”, localizat în Jina, Poiana Sibiului, Rod,
Tilişca, județul Sibiu. Această
investiţie este nouă -Faza: Studiu
de Fezabilitate. Ca rezultat al
procesului de producţie nu vor
rezulta temporar sau/şi permanent
ape uzate, ce se vor evacua în -nu
este cazul după ce au fost epurate
prin -nu este cazul. Această solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii apelor
nr.107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare. Persoanele

care doresc să obţină informaţii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a
apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc să transmită
observaţii, sugestii şi recomandări
se pot adresa solicitantului
Montrepcom SRL -Septimiu Iuşan
sau la adresa: Mureşului, nr.8,
Târgu-Mureş, județul Mureş, după
data de 26.08.2019.
l Comunicat disponibilitate
Raport Semestrul I - 2019. S.C.
COMPLEX COMET S.A. Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, B-ul
Timişoara nr. 84, sector 6, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerț u l u i B u c u r e ş t i s u b n r.
J40/391/1991, CIF: RO2622360,
Te l : 0 2 1 / 4 4 4 1 8 6 6 , F a x :
021/4441869, în conformitate cu
prevederile Art. 67 din Legea
24/2017 şi Regulamentul A.S.F.
nr.5/2018 privind emitenții şi
operațiunile cu valori mobiliare,
cu modificările şi completările
ulterioare, informează publicul că
Raportul pentru semestrul I al
anului 2019, împreună cu Situațiile financiare ale societății
pentru Semestrul I - 2019, sunt
disponibile spre consultare şi
analiza pe pagina web a societății:
www.complexcomet.ro, la Secțiunea “Pentru investitori”, pe
pagina web a S.C. Bursa de Valori
Bucureşti S.A. - www.bvb.ro,
precum şi la sediul societății din
Bucureşti, B-dul Timişoara nr. 84,
sector 6. Raportul aferent Semestrului I al anului 2019, întocmit
conform Anexei nr. 14 la Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind
emitenții şi operațiunile cu valori
mobiliare, precum şi situațiile
financiare aferente Semestrului I
- 2019, au fost transmise către
Autoritatea de Supraveghere
Financiara şi S.C. Bursa de Valori
Bucureşti S.A., în conformitate cu
legislația în vigoare, aplicabila.
Informații suplimentare despre
situațiile financiare aferente
Semestrului I - 2019 se pot obține
de la sediul societății COMPLEX
COMET S.A. Bucureşti sau la nr.
de telefon: 021/4441866 şi Fax:
021/4441869. S.C. COMPLEX
COMET S.A. Bucureşti informează publicul că situațiile financiare ale societății aferente
Semestrului I - 2019 nu au fost
auditate. Data: 23.08.2019.
l Sectorul 1 al Municipiului
Bucuresti anunta public ul interesat asupra luarii deciziei etapei
de incadrare revizuite, pentru
proiectul Cale de acces, amplasat
in U.P.II Baneasa. Decizia autoritatii de mediu, precum si informa-

tiile relevante pentru luarea
deciziei pot fi consultate lasediul
autoritatii competente pentru
protectia mediului - Agentia
pentru Protectia Mediului Bucuresti, cu sediul in Aleea lacul Morii
nr. 1 Sector 6 si la Primaria Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti
cu sediul in bd. Banu Manta nr. 9,
Sector 1, in zilele de Luni-Vineri,
intre orele 08.00 - 12.00, precum si
la urmatoare adresa de internet:
http://apmbuc.anpm.ro. Observatiile /contestatiile publicului se
primesc la sediul autoritatii
competente pentru protectia
mediului Agentia pentru Protectia
Mediului Bucuresti, cu sediul in
Aleea lacul Morii nr. 1 Sector 6, in
termen de 10 zile de la publicarea
pe pagina de internet a autoritatii
competente pentru protectia
mediului.
l Unitatea administrativ-teritorială Comuna Cernăteşti, din
județul Dolj, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral
nr.36, 38, începând cu data de
02.09.2019, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Comunei Cernăteşti,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicității
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 Agenției Naționale 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 Unitatea administrativ-teritorială Terpezița, din județul Dolj,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.1 şi nr.4,
începând cu data de 02.09.2019,
pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul primăriei Com.Terpezița,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicității
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 Agenției Naționale 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 Informare. Această informare
este efectuată de Administrația
Bazinală de Apă Banat, Timişoara, b-dul Mihai Viteazu, nr.32,
tel.0256.491.848, fax:

III
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0256.491.798, e-mail@dab.rowater.
com, ce intenţionează să solicite de
la Administrația Națională „Apele
Române” aviz de gospodărire a
apelor pentru desfăşurarea unor
investiții privind realizarea
lucrării: „Punerea în siguranță a
nodului hidrotehnic Topolovăț,
județul Timiş”, lucrarea este
amplasată pe cursul de apă Bega,
localitatea Topolovățu Mic.
Această investiţie este nouă.
Scopul lucrărilor proiectate pentru
„Punerea în siguranță a nodului
hidrotehnic Topolovăț, județul
Timiş”, sunt: Etapa 1: -Reabilitare
şi automatizare stavilă plană
(Stoney); -Completare cu anrocamente în rizberma şi pereul uscat;
-Lucrări de decolmatare amonte şi
aval de barajul stavilar şi a canalului de evacuare- 750m; Etapa 2:
-Înlocuirea turbinelor EOS cu 2
turbine Kaplan S-Type. Această
solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii apelor
nr.107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare. Persoanele
care doresc să obţină informaţii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a
apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc să transmită
observaţii, sugestii şi recomandări
se pot adresa solicitantului la
adresa de mai sus sau telefonic la
nr.0744.790.539.

LICITAŢII
l SC Lanțul Carpatin Impex
SRL, în faliment, vinde: un autoturism Peugeot 307, diesel, an
fabricație 2005, la prețul de
6.000Lei, TVA inclus. 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, mijloace fixe tehnologice,
modul PVC, anexă centrală şi
teren în suprafață de 3.420mp,
care formează unitatea de
producție din satul Brătăşanca,
comuna Filipeştii de Târg, județul
Prahova, la prețul de 280.000Euro,
TVA inclus. Mijloacele fixe tehnologice se compun din panouri
termoizolante, agregate frigorifice,
vaporizatoare, compresoare frigorifice, condensator, tablouri electrice, evaporator 18.800w, panou
sterilizator. Imobilul se află la 20m
de Șoseaua Ploieşti-Târgovişte şi
poate fi folosit şi pentru alte destinații. Ședințele de licitații se vor

GATA!
Simplu, nu?

ține la ora 12.00 în datele de 29
august, 5, 12, 19 şi 26 septembrie
2019. Relații la telefon:
0722.239.790.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Total Confort SRL desemnat prin
sentinta civila nr. 3250/ 25.05.2017,
p r o n u n t a t a i n d o s a r n r.
13833/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la
vanzare prin licitatie publica a
bunurilor mobile constand in
mijloace de transport, instalatii
tehnice, aparatura de masurat si
electronice birou, mobilier si
aparatura birotica, in valoarea
totala de 258.534 lei exclusiv
TVA. Vanzarea bunurilor mobile
apartinand societatii falite se va
organiza in data de 03.09.2019 ora
14.00, prin licitatie publica. In
cazul in care bunurile nu se vor
adjudeca la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza alte 9
(noua) licitatii saptamanale, în
datele de 10.09.2019, 17.09.2019,
24.09.2019, 01.10.2019,
08.10.2019, 15.10.2019,
22.10.2019, 29.10.2019 si
05.11.2019 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.
Caietul de sarcini se poate achizitiona la sediul lichidatorului judiciar sau prin virament bancar.
Costul unui caiet de sarcini este de
500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la
tel.021.227.28.81.
l Anunț public. Serviciul Public
de Administrare şi Exploatare a
Pieței Centrale Agroalimentare a
Municipiului Câmpina anunță
organizarea următoarei licitații
publice deschise cu strigare
pentru: -Închiriere spațiu comercial din Complexul CORP C1 al
Pi eț ei Cent ral e, după cum
urmează: 1. Un spațiu comercial
(2D) în suprafață de 9 mp; Destinație: comercializare produse
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agroalimentare: legume -fructe și
produse finite care provin din agricultură ecologică conform HGR nr.
348/2004. Se licitează numai
spațiul destinat comerțului. Prețul
de pornire al licitației este de 4,45
lei/mp/zi aprobat prin HCL
Câmpina din 31.01.2019. Tariful de
închiriere este scutit de TVA. Pasul
de licitație: Pasul de strigare este
10% din prețul de începere. Se
poate folosi și multiplu de 10%.
Garanția de participare este în
valoare de 2.403 lei, iar în cazul în
care ofertantul este declarat necâștigător i se va restitui suma respect i v ă l a c e r e r e î n t r- u n c o n t
comunicat de către acesta. Vizitarea spațiului scos la licitație se
poate face de luni până vineri între
orele 8:30 -15:30. Licitația va avea
loc în data de 18.09.2019, ora 10:00,
la sediul S.P.A.E.P.C.A. din
Câmpina, Str. Republicii nr. 16A,
iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune
până pe 16.09.2019, ora 15:00, tot
la sediul instituției. Caietul de
sarcini specific pentru licitație va
putea fi achiziționat contracost de
la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina.
Taxa este în valoare de 100 lei și
reprezintă taxa participare licitație.
Aceasta este nerambursabilă.
Informații suplimentare la telefon:
0344.108.513, la sediul
S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe
site-ul www.piatacampina.ro.
l Primăria Izvoru Birzii, jud.
Mehedinţi organizează licitație în
vederea concesionării terenului
intravilan, domeniu privat, în
suprafaţă de 100mp situat în
Comuna Izvoru Birzii. Costul
documentației de atribuire- 100 lei.
Suma se achită numerar la casieria
Primăriei Izovru Birzii. 1. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.09.2019 ora 12.00. 2. Data
limită de depunere a ofertelor:
25.09.2019, ora 12.00. 3. Adresa la
care trebuie depuse ofertele:
Primăria comunei Izvoru Birzii,
strada Principală, Judeţul Mehedinți, Registratură. 4. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Oferta trebuie
depusă în 2 exemplare din care un
exemplar original și o copie. 5.
Data și locul la care se va desfășura
sedinţa publică de deschidere a
ofertelor: Sediul Primăriei Izvoru
Birzii, strada Principală, Judeţul
Mehedinți în 26.09.2019 ora 10.00;
6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax și/ sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Mehedinți ,
Bd. Carol; nr.14, Jud. Mehedinți,
telefon: 0252/208200 fax.

0252/314666 e-mail: tr-mehedinți@
just.ro.
l Direcția Județeană de Administrare a Domeniului Public și Privat
al Județului Călărași, cu sediul în
Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr.
1A, Bl. A24 (Flora), tronson 3,
județul Călărași, organizează licitație publică cu strigare pentru
vânzarea unui imobil, reprezentând fostul spital Dor Mărunt, aflat
în proprietatea privată a județului
Călărași, conform Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr.
187/20.09.2018, privind aprobarea
vânzării, prin licitație publică cu
strigare, a unui imobil af lat în
domeniul privat al județului Călărași. Imobilul scos la vânzare prin
licitație publică cu strigare este
compus din 11 construcții, cu
suprafața construită totală de
2.099mp și teren în suprafață
măsurată totală de 23.406mp și
23.402mp suprafața din acte și
reprezintă fostul spital Dor
Mărunt. Imobilul are numărul
cadastral 22560 (nr.vechi 810),
înscris în Cartea Funciară nr.22560
(nr.vechi 547) a localității Dor
Mărunt. Prețul de pornire a licitației publice cu strigare este de
273.920Lei (fără TVA). Dosarul de
licitație poate fi procurat zilnic de
la sediul Direcției Județene de
Administrare a Domeniului Public
și Privat al Județului Călărași din
municipiul Călărași, str.1 Decembrie 1918, nr.1A, Bloc A24 (Flora),
tronson 3, județul Călărași, începând cu data de 26.08.2019, ora
9.00, până pe data de 06.09.2019,
ora 13.00, la prețul de 300Lei.
Garanția de participare la licitație
este de 5.478Lei. Documentele de
participare la licitație sunt cele
menționate în Instrucțiunile constituite ca anexă la HCJ
nr.262/20.12.2018 și vor fi depuse în
plicuri sigilate la sediul Direcției
Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului
Călărași, cu sediul în municipiul
Călărași, str.1 Decembrie 1918,
nr.1A, Bloc 24 (Flora), tronson 3,
județul Călărași, până pe data de
13.09.2019, ora 12.00. Deschiderea
plicurilor va avea loc la sediul
Direcției Județene de Administrare
a Domeniului Public și Privat al
Județului Călărași în data de
16.09.2019, ora 10.00, în prezența
tuturor ofertanților, urmând ca
afișarea listei cu ofertanții calificați
la licitația publică cu strigare să
aibă loc pe data de 16.09.2019, ora
12.00, la sediul Direcției Județene
de Administrare a Domeniului
Public și Privat al Județului Călărași. Licitația va avea loc în sala de
ședințe a Direcției Județene de
Administrare a Domeniului Public

și Privat al Județului Călărași, pe
data de 18.09.2019, ora 11.00.
Pentru relații suplimentare vă
puteți adresa d-nei Enciu Dorina,
telefon: 0342.405.912.
l 1.Informaţii generale privind
locatorul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Orașului Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.74, Voluntari,
judeţul Ilfov, telefon: 031.403.61.10,
fax: 031.403.61.79, e-mail: primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro,
codul fiscal: 4283481, persoană de
contact: Director Executiv Adj.
Mincă Andrei. 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: Închirierea suprafeţei de 32.57
mp, af late la etajul 1 „Centrul
medical cu ambulatoriu la nivelul
orașului Voluntari”, situată în b-dul
Dunării, nr.71. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de
atribuire în urma unei solicitări
scrise locatorului. 3.1. Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: în urma unei solicitări
scrise, persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire. 3.2.
Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia Cadastru și Evidenţa
Proprietăţii, Compartimentul Patrimoniu și Administrarea Domeniului
Public și Privat, Concesionări,
Exproprieri, Cimitire și Relatii cu
Asociaţiile de proprietari. Primăria
Oraș Voluntari, b-dul Voluntari,
nr.74, jud.Ilfov. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:
La casieria Primăriei Voluntari se
achită taxa de 10.00Lei.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 6.09.2019, ora 15.00.
4.Informaţii privind ofertele: Ofertele vor fi depuse la sediul Primăriei
Orașului Voluntari, Registratura
Generală. 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 23.09.2019, ora
15.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Oraș
Voluntari, b-dul Voluntari, nr.74,
jud.Ilfov. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă:
2 exemplare. 5. Data și locul la care
se va desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 30 septembrie
2019, Primăria Oraș Voluntari, b-dul

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Voluntari, nr.74, jud.Ilfov, ora 10.00.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanţei:
Soluţionarea litigiilor și termenele
pentru sesizarea instanţei se solutionează de către Tribunalul Ilfov, str.
Ştirbei Vodă, nr.24, jud.Ilfov, Buftea,
tel./fax: 021.312.23.43, 0372.218.816,
e-mail: jud-buftea@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 23.08.2019.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de in calitate de lichidator
judiciar al Conrad Electric SRL,
desemnat prin sentinta civila nr.
2078 din data de 11.04.2017,
pronuntata in dosar nr. 19067/3/2016
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti– Sectia a VII-a Civila, anunta
scoaterea la vanzare a bunului
imobil aflat in proprietatea Conrad
Electric SRL constand in nuda
proprietate asupra bunului imobil
reprezentat de un apartament cu 3
(trei) camere si dependinte (hol, wc,
dressing, baie, bucatarie, 3 balcoane)
cu suprafata utila de 73,19 mp
inscris in CF nr. 205989-CI-U12, cu
nr. cadastral 205989-CI-U12, in
valoare totala de 23.250 euro.
Vanzarea bunului imobil apartinand
societatii falite se va organiza in
data de 04.09.2019 ora 14.00, prin
licitatie publica cu strigare. In cazul
in care bunul nu se va vinde la
termenul de licitatie stabilit, se vor
mai organiza in zilele de 11.09.2019,
18.09.2019, 25.09.2019, 02.10.2019,
09.10.2019, 16.10.2019, 23.10.2019,
30.10.2019 si 06.10.2019, la aceeasi
ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a
licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
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 bunului, pretul acestuia,
conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a
acestora se pot obtine din caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3. Costul caietului de
sarcini este de 800 lei exclusiv TVA.
Achizitionarea caietului de sarcini
este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la
tel.021.227.28.81.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Direcția Silvică Harghita la
data de 10.09.2019, ora 11.00,
organizează licitație publică în
scopul valorificării unor arme de
vânătoare, prin intermediul S.C.
MOVELS MIXT S.R.L., la sediul
Direcției Silvice Harghita –Miercurea Ciuc, Str.Marton Aron,
nr.78. Lista armelor de vânătoare
scoase la licitație și caietul de
sarcini se poate consulta la sediul
Direcției Silvice Harghita, pe
site-ul Regiei Naționale a Pădurilor –Romsilva: www.rosilva.ro –
rubrica Alte anunțuri și pe site-ul
Direcției Silvice Harghita: http://
mciuc.rosilva.ro – Publicitate și
anunțuri. Participantul la licitație
va prezenta: -Cartea de identitate
în original și o copie după C.I.;
-Permisul de vânătoare în original
și o copie după permisul de vânătoare; -Taxa de participare achitată în valoare de 30,00 lei cu
T.V.A. inclus. Relații suplimentare
la telefon: 0266/371677.

PIERDERI
l Pierdut certificatul constatator
nr. 39064/09.07.2015 pentru societatea Packfilt Impex SRL, inmatriculata la ORC Prahova sub nr.
J29/384/22.02.2006, avand CUI
18412454, cu sediul in Sat Plopu,
Comuna Plopu, nr. 175, Judetul
Prahova. Il declar nul.
l Pierdut certificatul constatator
nr. 39067/09.07.2015 pentru societatea Mecano Serv Impex SRL,
inmatriculata la ORC Prahova
sub nr. J29/1388/2004, avand CUI
16562501, cu sediul in Sat Plopu,
Comuna Plopu, nr. 175, Judetul
Prahova. Il declar nul.
l SC Nice Smile SRL, CUI
17985844, declara pierdut si nul
certificatul de autorizare sediu nr.
51598/23.09.2005.
l SC Ionescu Alexandru-Eduard
PFA, CUI 34470813, declaram
pierdut si nul certificatul de autorizare sediu 14743/06.05.2015.
l SC Sida Alina Nicoleta „La
Tudorel” I.F. declaram pierdut si
nul certificatul de autorizare sediu
si terti nr. 19253/18.03.2009.
l To p S p e e d A l & A l S R L ,
J23/1542/2013, CUI 31682099, cu
sediul in Vidra, Prelungirea Garii,nr.
34, Cam. 1, jud. Ilfov pierdut Certificat Constatator pentru sediu din
2013. Il declar nul.
l Subsemantul Ivan Cosmin
declară pierdut permis conducere
eliberat de Marea Britanie. Îl
declar nul.

