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OFERTE SERVICIU
l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa
localitatea Bucureşti, şos.Vergului,
nr.12, Sector 2, organizează la
sediul spitalului concurs pentru
ocuparea unui post vacant
contractual de execuţie, perioadă
nedeterminată, conform HG
nr.286/2011, de: economist II
-Compartiment Achiziţii publice.
Condiţiile generale şi specifice
pentru economist II: -diplomă de
licenţă; -6 luni vechime în specialitate. Condiţii specifice: curs expert
achiziţii publice. Data concursului: 20.07.2018, ora 10.00 -proba
scrisă; 26.07.2018 -interviul, ora
10.00. Data-limită de depunere a
dosarelor: 12.07.2018, până la ora
15.00. Calendarul de desfăşurare
a concursului, bibliografia şi tematica se afişează la sediul şi pe
site-ul spitalului: www.spitalmalaxa.ro. Date de contact: ec.
Anghel Daniela, tel.021.255.50.85.
l Primăria Comunei Fruntişeni,
judeţul Vaslui, organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea următoarei funcţii
publice vacante: 1.referent, clasa
III, grad debutant, în cadrul
Compartimentului agricultură.
Concursul va avea loc la
30.07.2018, ora 10.00 -proba scrisă
şi 01.08.2018, ora 10.00 -interviul,
la sediul Primăriei. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările
şi completările ulterioare. Studii:
studii medii cu diplomă de bacalaureat. Dosarele de înscriere se pot
depune până la 18.07.2018, ora
16.00, la sediul Primăriei Comunei
Fruntişeni, jud.Vaslui. Relaţii
suplimentare şi coordonatele de
contact pentru depunerea dosarelor de concurs: la sediul instituției Primăria Fruntişeni, judeţul
Vaslui, persoană de contact: Gratziani Rusu -secretar, telefon/fax:
0235.709.490, e-mail: primariafruntiseni@yahoo.com.
l Spitalul Județean de Urgență
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.5,
organizează concurs în data de
19.07.2018 pentru ocuparea unui
post de asistent medical, gradul
principal, specialitatea balneofizioterapie, la secţia recuperare,
medicină fizică şi balneologie.
Condiţii specifice de participare:
-Diplomă de şcoală postliceală sau
echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare,

conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, privind echivalarea
studiilor absolvenţilor liceelor
sanitare, promoţiile 1976-1994,
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea balneofizioterapie; -Examen pentru
obţinerea gradului de principal în
specialitatea balneofizioterapie.
Concursul se organizează la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina în data de 19.07.2018, ora
9.00, proba practică, şi în data
24.07.2018, ora 9.00, proba
interviu. Dosarele se depun la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina- Serv.RUNOS, în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului, până în
data de 11.07.2018 şi trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia de concurs este afişată la
sediul unităţii şi pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina- Serv.RUNOS
sau la nr.de telefon: 0349.802.550.
l Societatea comercială Xiao
Youdong SRL, cu sediul în
Lupeni, jud.Hunedoara, angajează lucrător pentru postul
vacant „manipulant marfă”.
Oferta este valabilă şi pentru cetăţenii UE sau non-UE. Relaţii la
tel.0747.937.198.
l Școala Gimnazială Niculești, cu
sediul în localitatea Niculești,
strada Principală, nr.265, județul
Dâmbovița, anunță scoaterea la
concurs a unor posturi vacante de
experți, în cadrul Proiectului
POCU/76/6/18 Școală pentru ToțiSteps- Susținerea Transversală a
Educației Preșcolarilor și Școlarilor, pe perioadă determinată.
Relații în acest sens se pot obține
la secretariatul Școlii Gimnaziale
Niculești, județul Dâmbovița, în
zilele de luni până vineri, între
orele 09.00-14.00, la numărul de
telefon: 021.267.07.53.
l Primăria Comunei Bîcleș,
județul Mehedinți, organizează
concurs în temeiul HG
286/23.03.2011 modificată și
completată prin HG
1027/11.11.2014, concurs de
ocupare a postului de asistent
medical comunitar debutant, perioadă nedeterminată, funcție
contractuală în cadrul Aparatului
de specialitate al primarului

comunei Bîcleș, județul Mehedinți. Concursul se organizează la
sediul Primăriei Comunei Bîcleș,
județul Mehedinți, în data de 23
iulie 2018, ora 10.00– proba scrisă
și în data de 25 iulie 2018, ora
10.00– interviul. La concurs pot
participa persoanele care îndeplinesc condițiile generale prevăzute
de H.G.286/2011 cu modificările și
completările ulterioare. Condiții
specifice:-studii asistent medical;-certificat de membru eliberat
de Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;Tipul
probelor de concurs: -Probă scrisă;
-Interviu;Dosarul de concurs:
Pentru înscrierea la concurs
candidații vor prezenta până la
data de 11 iulie 2018, ora 16.00, la
secretariatul Primăriei Bîcleș,
dosarul de concurs care va conține
documentele prevăzute la art.6
din H.G.286/2011 cu modificările
și completările ulterioare.Condițiile de participare la concurs și
bibliografia se afișează la sediul
Primăriei Comunei Bîcleș. Relații
suplimentare se pot obține la
sediul Primăriei Comunei Bîcleș și
la nr. de telefon: 0252/375263.
l Primăria comunei Vlădaia
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie, vacante de Consilier
clasa I, grad asistent din cadrul
Compartimentului Achiziții
Publice. Condiţii generale:-candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute de art.54 din
Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici,
(r2), actualizată.Condiţiile specifice funcţiei publice de execuţie de
Consilier clasa I, grad asistent din
cadrul Compartimentului Achiziții Publice:-studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economic;-vechime în specialitatea studiilor
minim 1 an.Concursurul se organizează la sediul Primăriei
comunei Vlădaia, judeţul Mehedinţi, în perioada: 10- 13.08.2018
şi constă în susţinerea a două
probe: -proba scrisă în data de
10.08.2018, ora 10,00; -interviul în
data de 13.08.2018, ora 11,00.
Dosarele de înscriere se depun la
secretariatul comisiei de concurs,
la sediul Primăriei Vlădaia, în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a
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şi vor conţine în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.49
alin.1 din Hotărârea Guvernului
nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, actualizată. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei Vlădaia. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la
sediul Primăriei Vlădaia sau la
telefon 0252/356.506.

CITAȚII
l Se citează Schmidth Iosefa, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Sântana, str.Câmpului, nr.120A,
pentru data de 11.09.2018, ora
9.00, la Judecătoria Chişineu Criş,
camera 3, în dosarul
nr.566/210/2018, în calitate de
pârât, în proces cu Statul Român
prin Oraşul Sântana, în calitate de
reclamant, pentru reziliere
contract. În caz de neprezentare a
părților, se va judeca în lipsă, dacă
acest lucru este solicitat în scris de
una din părți.
l Numiții Cornea Ion și Cornea
Felicia sunt chemați în calitate de
pârâți în data de 05.07.2018 la
Judecătoria Craiova, dosar
nr.25393/215/2017, având obiect
nulitate act, în proces cu Anca
Mircea și Anca Elena.
l Pârâtul Alexandrescu
Constantin Eugen este citat la
Judecătoria Vaslui în dosar
nr.1439/333/2018, la 21.09.2018,
ora 8.30, reclamanta fiind Alexandrescu Ana-Mioara.
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l Se citează pârâta Timofei
Maria , la Judecătoria Tulcea, în
data de 16.10.2018, Dosar nr.
4325/327/2017, în proces de divorț
cu reclamantul Timofei Feodor.

DIVERSE
l Asociația Grupul de Acțiune
Locală Vrancea Sud – Est, cu
sediul în localitatea Răstoaca,
județul Vrancea, beneficiar al
ajutorului financiar nerambursabil
în cadrul Măsurii 19 în condițiile
Programului Național pentru
Dezvoltare Rurală 2014-2020
România, privind implementarea
Strategiei de Dezvoltare Locală pe
teritoriul format din comunele
Bălești, Ciorăști, Gugești, Gologanu, Măicănești, Milcovul,
Nănești, Răstoaca, Sihlea,
Slobozia Ciorăști și Tătăranu din
județul Vrancea, Salcia Tudor,
Scorțaru Nou, Măxineni din
județul Brăila, respectiv Nămoloasa din județul Galați, anunță
prelungirea sesiunii de depunere
proiecte cu depunere continuă și
evaluare lunară Nr.1/2018 începând cu data de 02.04.2018 până
la data de 31.08.2018 pentru
măsura M5- Servicii sociale M5Servicii sociale. Buget total
90.000,00 Euro. Beneficiari eligibili: Comunele, conform legislației
naționale în vigoare; ONG-uri,
conform legislației naționale în
vigoare; Unități de cult, conform
legislației naționale în vigoare;
Parteneriate publice-private.
Suma maximă nerambursabilă
pentru un proiect : 90.000,00 euro.
Depunerea proiectelor din cadrul
sesiunii continue cu evaluare

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al
Direcţiei patrimoniu.
Concursul de recrutare va consta în susţinerea a două probe de către
candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv proba scrisă şi
interviul.
Proba scrisă se va desfăşura în data de 30 iulie 2018, cu începere de la ora
10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: cele prevăzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare; studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe
inginereşti - inginerie civilă şi instalaţii, drept sau ştiinţe economice; studii
de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice de minimum 3 ani.
Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul
Oﬁcial al României - partea a III-a, respectiv în perioada 28 iunie - 17 iulie
2018.
Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A, tel: 0230212696, fax: 0230-520593, persoana de contact - Aioanei Maria, consilier
Serviciul resurse umane, camera 45, tel. 0230-212696, int. 252, email
aioanei.maria@yahoo.com.
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lunară Nr. 1/2018 pentru Măsura 5
se face la sediul Asociației Grupul
de Acțiune Locală Vrancea Sud –
Est din comuna Răstoaca, județul
Vrancea în intervalul orar 09:00 –
14:00 până la data de 31.08.2018.
Solicitantul de finanțare trebuie să
îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în
cadrul Ghidului Solicitantului
aferent Măsurii 5- Servicii Sociale.
Ghidul solicitantului, documentele
anexe și procedura de selecție se
regăsesc pe site-ul www.galvranceasudest.ro. Informațiile detaliate privind accesarea și derularea
măsurilor sunt disponibile pe
support tipărit la sediul GAL
Vrancea Sud Est din localitatea
Răstoaca, unde pot fi consultate
de către posibilii solicitanți. Pentru
informații suplimentare puteți
contacta experții GAL Vrancea
Sud Est la sediul din comuna
Răstoaca, județul Vrancea, la tel
0237/267474 sau prin e-mail la
galvnsudest@gmail.com.
l Delgaz Grid S.A., prin Expert
Serv SRL, cu sediul in Mun. Targu
Mures, str. B-dul Pandurilor, nr.
42, jud. Mures, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: ”Inlocuire
conducte si bransamente gaze
naturale cu presiune redusa, pe
strada Oltului, localitatea Baile
Tusnad” propus a fi amplasat in
loc. Baile Tusnad, str. Oltului,
domeniu public, jud. Harghita.
Informatiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia
Mediului Harghita din Miercurea
Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, in
zilele lucratoare intre orele 8.00 16.00, respectiv vineri intre orele
8.00 - 14.00, pe tot parcursul
procedurii. Observatiile publicului

se primesc zilnic la sediul APM
Harghita din Miercurea Ciuc, str.
Márton Áron, nr. 43, Fax: 0266310041, office@apmhr.anpm.ro.
l Subscrisa Prosolvenţa
I.P.U.R.L, în calitate de administrator judiciar al debitorului
Construct Eval Proiect S.R.L.,
conform Încheierii din data de
12.06.2018 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş, în dosarul
193/1259/2018, în temeiul art. 99 100 din Legea nr. 85/2014, NOTIFICĂ: 1. Deschiderea procedurii
generale de insolvenţă împotriva
debitorului Construct Eval Proiect
S.R.L. prin Încheierea din data de
12.06.2018 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş, în dosarul
193/1259/2018. 1.1. Debitorul
Construct Eval Proiect S.R.L. are
obligaţia prevazută de art. 82 din
Legea nr. 85/2014. 1.2. Creditorii
debitorului Construct Eval Proiect
S.R.L. au posibilitatea de a
formula opoziţii la deschiderea
procedurii în termen de 10 zile de
la notificarea prevazută de art. 99
din lege. 1.3. Creditorii debitorului
Construct Eval Proiect S.R.L.
trebuie să procedeze la înscrierea
la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a
creanţei în condiţiile următoare:
1.3.1. Termenul pentru depunerea
cererii de admitere a creanţei.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este
27.07.2018. În temeiul art. 114 din
Legea nr. 85/2014, nedepunerea
cererii de admitere a creanţei până
la termenul menţionat atrage
decăderea din drepturi privind
creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 1.3.2.
Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea

creanţelor, întocmirea, afişarea,
comunicarea tabelului preliminar
al creanţelor este 16.08.2018.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la
tabelul preliminar: 7 zile de la
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului
preliminar. Termenul de soluţionare a contestațiilor și de itocmire
a tabelului definitiv de creanțe este
10.09.2018. 2. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima
Adunare a creditorilor va avea loc
la sediul administratorului judiciar, în data de 22.08.2018, ora
10,00, având ca ordine de zi:
desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea/ înlocuirea
administratorului judiciar, cât și
stabilirea onorariului acestuia; 3.
Deschiderea procedurii generale
de insolvenţă se notifică O.R.C. de
pe lângă Tribunalul Specializat
Argeş.
l CII Brănici Marius, administrator judiciar, anunţă că prin
Sentinţa nr.316F din data de
08.06.2018, pronunţată de Tribunalul Neamț în dosarul
nr.49/103/2018 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva SC DANY NEK
SRL, CUI:21739368, RC J27/678
/2007, Sediul social: sat Boboieşti,
comuna Pipirig, jud.Neamț.
Cererea de creanţă se va depune
în două exemplare la Tribunalul
Neamț, sub sancţiunea decăderii
până la data de 24.07.2018.
Termene limită: 16.08.2018afişare tabel preliminar;
11.09.2018- soluţionare contestaţii
şi afişare tabel definitiv. Relaţii la
administratorul judiciar CII
Brănici Marius, tel.0745.821.068.
l Informare.Această informare
este efectuată de Administrația
Bazinală de Apă Banat, localitatea
Timişoara,str.Mihai Viteazul,
nr.32, jud.Timiş, tel.0256.491.848,
f ax: 0256. 491. 798, e-mai l :
dispecer@dab.rowater.ro, ce intenţionează să solicite de la Administrația Naţională „Apele Române”
Aviz de gospodărire a apelor
pentru desfăşurarea unor investiții
privind realizarea lucrării: „Regularizare pârâu Axin în localitatea
Var, comuna Obreja, judeţul
Caraş-Severin”, lucrarea este
amplasată în nord-estul judeţului
Caraş-Severin, în albia minoră şi
pe malurile pârâurilor Axin şi
Strahei, pe teritoriul localităţilor
Var şi Iaz, comuna Obreja.
Această investiţie este nouă. În
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vederea apărării populaţiei de
inundaţii, apărării terenurilor
agricole împotriva inundaţiilor,
stabilizarea malurilor, diminuarea
transportului aluvionar, punerea
în siguranţă a căilor de comunicaţie, reducerea riscurilor de
poluare, drenarea debitelor provenite din precipitaţiile căzute pe
suprafeţele intravilane a localităţilor, protejarea surselor de apă ale
populaţiei sunt necesare următoarele lucrări de investiţii: -Aparare
mal; -Diguri din materiale locale
cu protecţie de mal; -Praguri de
fund. Această solicitare de aviz
este conformă cu prevederile
<LLNK 11996 107 10 201 0
25>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.
l Anunţ public privind decizia
etapei de incadrare. SC CASAS
DEPOT SRL, in calitate de titular
proiect anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre Agentia pentru
Protectia Mediului Ilfov in cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de
evaluare adecvata, pentru
proiectul “Hala depozitare materiale de construcţii, showroom, şi
birouri parter”, propus a fi
amplasat în Str.Cristalului, nr.6,
Bragadiru, judetul Ilfov. Nu se
supune evaluarii impactului
asupra mediului si evaluarii adecvate. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Ilfov din Bucuresti, Str.
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, in
zilele de luni pana joi, intre orele
9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.
apm-ilfov.ro, in termen de 5 zile de
la data publicarii prezentului
anunt, pana la data de 03.07.2018.

LICITAȚII
l Consiliul Judetean Teleorman
Anunt Public. Spitalul Judetean
de Urgenta Alexandria, persoana
juridica de drept public, identificat
prin codul de inregistrare fiscala
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nr.4253650, avand contul nr.
RO21TREZ6065006XXX007310
deschis la Trezoreria Alexandria,
judetul Teleorman, telefon
0247/306711, fax 0247/306757,
organizeaza licitatie publica in
data de 20 iulie 2018, ora 12,
pentru inchiriereaa 2 spatii, situat
in imobilul Ambulatoriul de specialitate, str.M. Filipescu, nr.30-32,
in suprafata utila de 35.09 si 10.40
m.p., aflate in proprietate publica
a judetului Teleorman, pentru
desfasurarea de activitate medicala. -durata inchirierii -pana pe
data 25 martie 2020 in conformitate Hotarirea C.J Teleorman nr.
50 din 25 aprilie 2018. -denumirea
si adresa compartimentului de la
care se poate obtine un exemplar
al docimentatiei de licitatie- Serviciul Financiar din cadrul Spitalul
Judetean de Urgenta Alexandria
-informatii privind modalitatea
prin care parsoanele interesate pot
intra in posesia unui exemplar al
documentatiei de licitatie -in baza
unei solicitari scrise; -data si ora
limita pentru solicitarea clarificarilor: 15 iulie 2018, ora 15:00; -data
si ora limita de depunere a ofertelor: 20 iulie 2018, ora 11:00;
-adresa la care trebuie depuse
ofertele: Spitalul Judetean de
Urgenta Alexandria cu sediul in
mun. Alexandria, str. Libertatii
nr.1, judetul Teleorman, etaj 6;
-data si locul de desfasurare a
sedintei publice de deschidere a
ofertelor: 20 iulie 2018, ora 12:00
-Spitalul Judetean de Urgenta
Alexandria, str. Libertatii, nr.1,
mun. Alexandria, etaj 6; -pretul
minim de pornire a licitatiei este
de 5.60 lei/mp/ luna pentru spatiul
de 35.09 mp si 6 lei/mp/ luna
pentru spatiul de 10.40 mp. Informatii suplimentare se pot obtine la
Spitalul Judetean de Urgenta
Alexandria -Serviciu Financia,
etaj 6, tel. 0762241037.
l Cabinet Individual de Insolventa Stefanescu Ovidiu Alin,
lichidator autorizat, cu legitimatia
nr. 1B2104/2007 emisa de
UNPIR, public spre cunostinta
generala ca in ziua de 06.07.2018ora 14.00 se vinde la licitatie
publica in localitatea Rm. Vâlcea,
str Calea lui Traian ,nr. 11,bl C4,
sc A, ap 1, averea urmarita,
proprietatea S.C. MONTANA
TRUST SRL Rm Valcea , jud.
Valcea ,unitate in lichidare
conform Legii 85/2006 si art. 431
- 433 Cod de procedura civila,
constand din: Imobil situat mun.
Rm. Valcea, str. Tineretului, nr. 7,
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
bl A11/1, parter, jud. Valcea,
compus din - spatiu comercial
SC=151,65mp, si teren in cota
parter indiviza in suprafata de
13.79 mp. Valoare inlocuire actualizata, fara TVA - 443.700 lei. Toti
cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor de mai sus vor
incunostiinta lichidatorul societatii( tel. 0722 740176, 0350
808201 ) inainte de data vanzarii.
Ofertantii interesati sa cumpere
aceste bunuri, se vor prezenta in
locul si ziua vanzarii, pana la acest
termen,urmand a se prezenta
oferte de cumparare si sa depuna
pentru S.C. “MONTANA
TRUST ” -in lichidare-, cont nr.
RO97BRDE390SV0188488
deschis la BRD RM VALCEA
Rm-Valcea, cel putin 10% din
pretul de incepere a licitatiei,
aferent bunurilor ofertate. In situatia adjudecarii suma se scade din
pret, altfel, se restituie.
l Primaria Comunei Bogdana,
judetul Teleorman, cu sediul in
comuna Bogdana, judetul
Teleorman, avand CUI 5044440,
cu tel./fax 0247329013/
0247329098 organizeaza la data
de 20.07.2018.,ora 10.00 la sediul
Primariei Bogdana, licitatie
publica deschisa pentru concesionarea proprietatii imobiliare:
Teren intravilan, avand suprafata
de 2642 mp, amplasat in str
Rosiori de Vede nr 144,sat Bogdana,comuna Bogdana,judetul
Teleorman. Nivelul minim al redeventei anuale este de 5.000 lei./an
pentru intreaga suprafata de 2642
mp.Valoarea redeventei se va
actualiza in fiecare an cu rata
inflatiei. Durata concesiunii: 49
ani. Ofertele se vor depune pana
la data 20.07.2018,ora 9,00. la
sediul primariei comunei
Bogdana, in plicuri inchise si sigilate. Vor participa la licitatie doar
ofertele declarate valabile de catre
comisia de evaluare.
l Subscrisa, Consultant Insolvență SPRL, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A,
jud.Mehedinți, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC
Solution Auto SRL,
CIF:17939392, J25/531/2005,
scoate la vanzare: Proprietate
imobiliara compusa din:Teren
intravilan, amplasat in Dr.Tr.
Severin, calea Targu Jiului, jud.
Mehedinti, avand ST=1.256 mp 184 mp, Nr.cadastral 5291/1, Nr.
Carte Funciara 14784; CLÃDIRE
P+1E (SPATIU COMERCIAL)

cu Sc la sol = 183,52 mp, Scd =
362 mp si Su =318,92 mp, numar
cadastral 5291/1-C1, formata din
C1 – compus din P+1 – parter
compus din magazin, hala schimb
ulei, baie, casa scarii, platforma,
avand SC – 183,52 mp si Su –
161,68 mp; - etaj compus din 3
birouri, 3 camere, bucatarie, 2
holuri, 2 bai si casa scarii avand
Su – 150,29 mp+terasa cu S – 6,95
mp.Valoarea totala : 159.000 euro
exclusiv TVA (echivalentul in lei
la cursul BNR din ziua platii).
Titlul executoriu în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil descris
anterior, o reprezinta hotararea nr.
14 din data de 01.02.2017 de
deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de
insolvență nr. 4650/101/2016.Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin,
str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 16.07.2018 orele
14:00.Informam toti ofertanţii
care vor să participe la sedinta de
licitaţie faptul că sunt obligaţi să
depuna o garanţie reprezentand
10% din preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de
sarcini.Invităm pe toti cei care vor
sa se prezinte la şedinţa de licitaţie
la termenul de vânzare, la locul
fixat în acest scop şi pâna la acel
termen să depună oferte de
cumpărare.Relatii la sediul lichidatorului judiciar, telefon
0756482035, tel./fax : 0252354399,
sau la adresa de email : office@
consultant-insolventa.ro.
l Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării
nr.139, cod fiscal 4652660, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municip i u l u i A l e x a n d r i a n r.
50/28.02.2018, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul
concesionării unui teren în suprafaţă de 5233,00 mp, aparţinând
domeniului privat de interes local
al municipiului Alexandria, situat
în strada Drum de Centura, nr. 23,
CV125. Perioada de concesionare
este de 49 ani. Licitaţia va avea loc
la data de 24.07.2018, orele 11ºº, la
sediul Primăriei Municipiului
Alexandria, iar ofertele se
primesc la registratura Primăriei
Municipiului Alexandria, pânã
în preziua datei de licitaţie, orele
16ºº, într-un singur exemplar în
limba română.Documentaţia de
atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul

Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel.
0247317732, int.132, fax.
0247317728.Împotriva licitaţiei se
poate face contestaţie in conditiile
prevazute de Legea 554/2004, a
contenciosului administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare. Clarificările privind licitaţia
se pot obţine maxim până la data
de 17.07.2018.
l Subscrisa Drb Insolvency
SPRL, prin asociat coordonator
Dărăban Ionel, lichidator judiciar
în dosar nr.2346/83/2013, Sc
Samracing SRL, CUI:18109303,
cu sediul în loc.Satu Mare, str.
Gabriel Georgescu, nr.32, jud.Satu
Mare, anunță organizarea de licitații publice organizat la sediul
lichidatorului, pentru vânzarea
următoarelor bunuri mobile la
data de 04 și 18.07.2018, 08.08. și
20.08.2018, ora: 12.30: Autoturism
marca Subaru- 22.111Lei, tip
Tribeca, Autoturism marca
Subaru, tip Legacy Outbacak14.151Lei, Autoturism marca
Cadillac tip escalade- 88.444Lei,
Excavator pe șenile marca Volvo
tip EC 210B– 17.247Lei; Buldoexcavatorul pe roți Caterpilar12.603Lei; Autoturism marca
Land Rover Discovery TD52.653Lei; Autoturism Ford Tranzit
FDBY– 2.653Lei; Autoturism
Ford Tranzit- 2.123Lei și bunul
imobil la data de 08.08. și
20.08.2018, 06.09 și 20.09.2018,
ora: 12.30: apartament cu 4
camere, situat în Satu Mare167.800Lei. Regulamentul de
vânzare se află la sediul lichidatorului judiciar. Relații suplimentare: tel.0754.098.420
l Compania Energopetrol SA,
societate in reorganizare, prin
administrator judiciar Andrei
Ioan IPURL, vinde prin licitatie
publica, teren in suprafata de
aproximativ 2.000 mp (suprafata
exacta urmand a fi stabilita, dupa
dezembrarea terenului), din
terenul situat in Campina, Str.
Industriei, nr. 3 Bis, Judetul
Prahova, impreuna cu constructia
C5 situata pe acesta, la pretul
total de 190.000 euro fara TVA.
Licitatia se va organiza la sediul
administratorului judiciar in data
de 04.07.2018, ora 13:00, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de 06.07.2018,
09.07.2018, 11.07.2018,
13.07.2018, 16.07.2018,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
18.07.2018, 20.07.2018,
23.07.2018, 25.07.2018, la aceeasi
ora si aceeasi adresa. Cererile de
inscriere la licitatie se depun in
original la sediul administratorului judiciar insotite de toate
documentele prevazute in regulamentul de vanzare. Inscrierea la
licitatie se poate efectua cu 48 de
ore inaintea datei tinerii licitatiei,
mai multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de
vanzare se pot obtine de la sediul
administratorului judiciar, din
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.
10, ap. 32, Judetul Prahova, la
numerele de telefon
0787344547/0244597808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.
l Consiliul Local al Sectorului 4
București cu sediul în B-dul.
Metalurgiei nr. 12-18, Grand
Arena, etaj 1, sector 4, scoate în
vederea închirierii prin licitație
publică cu strigare terenul în
suprafață de 8500 mp și clădiri în
suprafață de 1016,92 mp, situate
în Șos. Berceni nr. 38A, sector 4.
Data limită pentru depunerea
ofertelor este 13.07.2018, ora
14.00, la Registratura din B-dul.
Metalurgiei nr. 12-18, Grand
Arena, etaj 1, sector 4. Caietul de
sarcini poate fi procurat gratuit de
la sediul menționat anterior, în
urma unei cereri scrise. Relații
suplimentare se pot obține la nr.
de telefon: 021.331.70.80.

PIERDERI
PIERDUT CĂȚEL TECKEL
ÎN SEARA ZILEI DE LUNI,
25 IUNIE 2018, ÎN BUCUREȘTI, ZONA POLONADACIA- DOROBANȚI. VĂ
RUGĂM DACĂ L-AȚI GĂSIT
SAU VĂZUT ÎN ZONA DVS.
S Ă N E S U N AȚ I D E
URGENȚĂ LA NUMERELE
0721.518.186 SAU
021.211.57.35 SAU
0735.583.313. CĂȚELUL
ESTE DE TALIE MICĂ,
RASA TECKEL (ȘORICAR),
CULOARE MARON, FĂRĂ
Z G A R DĂ , C U C I P Ș I
PROBABIL FOARTE
SPERIAT. ESTE BĂTRÂN ȘI
S U B T R ATA M E N T
MEDICAL ȘI IUBIT DE
COPILUL NOSTRU ȘI DE
NOI. RUGĂM SUNAȚI DE
URGENȚĂ. RECOMPENSĂ
GENEROASĂ! MULTUMIM!

III

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Pierdut Atestat profesional
transport marfă pe numele ENE
Constantin Adrian, din Coşeşti,
eliberat de ARR Argeş. Se declară
nul.
l Cipascon Group SRL declar
pierdut Certificat constatator de
suspendare a societății,nr.10289/18/6/2015. Declar documentul nul.
l Pierdut atestat marfă CPC
eliberat de ARR Argeș în zona
Gării Piteşti pe numele Mezdrea
Daniel Ionel. Îl declar pierdut.
l Pierdut Certificat de redobândire a cetățeniei române eliberat în
luna noiembrie 2009 pe numele
Sucevan Dinu. Se declară nul.
l Societatea Klept Trading SRL
cu sediul social în Bucureşti strada
Progresului Nr.102- 108, etaj 2,
Birou nr.6, cod unic de înregistrare
22649620 şi nr. de ordine în Regist r u l
C o m e r ţ u l u i
J40/20210/29.10.2007 declar
pierdut certificatul constatator de
la punctul de lucru Bucureşti,
sector 4, Bd. Metalurgiei Nr. 12-18,
Complex Comercial Grand Arena.
l Pierdut carnet student pe
numele Năstase Alexandru -Mihai,
emis de Universitatea Carol Davila
Bucureşti, Facultatea Farmacie.
l Pierdut proces verbal predareprimire al ap.41, bloc P21C1, str.
Cobadin nr.2, sc.2, et.3, sector 5, pe
numele Cherlea Cristian -Ion şi
Cherlea Florentina, emis de Administraţia Fondului Imobiliar,
conform contract L227/09.10.2001.
l SC Bobes & Manea Trans SRL
pierdut adresa de la Administraţia
Financiară Sector 5 pentru eliberare număr de ordine fiscal AMEF
cu seria 9388. Declar nul.
l Societatea Profit - Cont Vital
SRL având J40/3186/2001 CUI
13795570 cu sediul social în Bucureşti, Calea 13 Septembrie Nr.106,
Bloc 50, etaj 3, ap. 9, setor 5 declară
pierdut certificatul constatator
emis în temeiul Art.17 Al.1 Lit.C
din Legea 359/2004 ce a fost emis
de ORCTB pentru punctul de
lucru din Bucureşti, Calea 13
Septembrie Nr. 106, Bloc 50, etaj 3,
ap.9, sector 5, pe care îl declară nul.
l Pierdut carnetul de student de
anul III pe numele Mânzatu Ioan,
emis de Universitatea Carol Davila
Bucureşti, Facultatea Farmacie.

