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OFERTE SERVICIU
l Patiseria Dantoni  Srl din 
Pancota  angajeaza 1 lucrator 
bucatarie ( spalator vase mari ) 
Conditii minime; studii primare  
(opt clase ), ( cod COR. 941201 
), vechime in domeniu minim 5 
ani, cunoasterea lb. engleze. . 
CV-urile se depun pe e-mail la 
adresa; expertoffice8@gmail.
com. Vor fi luate in considerare 
CV-urile primite pana la data 
de 18.09.2017. Selectia candida-
tilor va avea loc in data de 
19.09.2017 si consta in concurs 
de CV-uri. Informatii la telefon; 
0745330061.

ANUNT privind organizarea 
evaluarii/ selectiei prealabile a 
candidatilor pentru postul de 
director general al ERAQUA 
SRL- BARAOLT ERAQUA 
SRL, recent infiintata, prin 
Consiliul de Aministratie - 
anunta organizarea evaluarii/
selectiei prealabile a candida-
tilor pentru postul de director 
general al ERAQUA SRL- 
Baraolt conformitate cu 
prevederile OUG nr. 109/2011 
privind guvernanta corpora-
tiva a intreprinderilor publice 
cu modificarile si completarile 
ulterioare. Etapele de desfasu-
rare a selectiei: Procedura de 
evaluare si selectie se reali-
zeaza cu respectarea principi-
i l o r  n e d i s c r i m i n a r i i 
tratamentului egal si transpa-
rentei si cu luarea in conside-
rare a specificului domeniului 
de activitate al societatii. 1. 
Depunerea dosarelor de 
inscriere - termen limita 
11.10.2017 orele 12.00.  2. 
Selectia dosarelor de inscriere- 
12.10.2017 3. Interviul candi-
datilor selectati;- 13.10.2017 
4.Anuntarea rezultatelor - 
16.10.2017. Documentele 
necesare depunerii candida-
turii, bibliografia si criteriile 
de selectie vor fi publicate pe 
site-ul www.primariabaraolt.
ro. Rezultatul selectiei dosa-
relor se va publica pe site-ul 
societatii. Candidatii declarati 
admisi la etapa de selectie a 
dosarelor vor fi evaluati in 
cadrul unui interviu. Data, 
ora si locul desfasurarii inter-
viului urmand sa fie anuntate 
telefonic si pe site-ul societatii.

l Oraşul Târgu Frumos, cu 
sediul în strada Cuza Vodă, 
nr.67, localitatea Tg.Frumos, 
judeţul Iaşi, organizează, 
conform prevederilor HG 
nr.286/2011, concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a postului 
contractual vacant de medic în 
cadrul Compartimentului Asis-
tență Medicală în Unitățile de 
Învățământ. Concursul va avea 

loc la sediul instituției în data 
de 02.10.2017, ora 13.00, probă 
scrisă, iar data şi ora interviului 
vor fi anunțate după proba 
scrisă. Dosarele de înscriere se 
vor depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la 
secretariatul comisiei  de 
concurs, telefon: 0232.710.906, 
interior: 105. Condiţiile de 
participare la concurs: Candi-
dații trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.3 din HG nr.286/2011. 
Condiţii de studii: -studii supe-
rioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență în dome-
niul medicină; -certificat de 
membru medic specialist medi-
cină de familie eliberat de Cole-
giul Medicilor din România; 
-certificat de medic specialist 
medicină de familie eliberat de 
Ministerul Sănătății. Condiții 
de vechime: -nu se solicită. Alte 
informaţii pot fi obţinute la 
sediul sau de pe site-ul institu-
ției: www.primariatgfrumos.ro, 
l a  s ec ţ iunea  „Anunţur i 
publice”, „Concursuri”. 

l Liceul Tehnologic „Anghel 
Saligny” Galaţi scoate la 
concurs: -un post administrator 
financiar, studii superioare, 
vechime în specialitatea studi-
ilor absolvite -minim 5 ani, 
angajare pe perioadă nedeter-
minată; -0.5 normă tehnician, 
studii medii, vechime în muncă 
minim 5 ani, angajare pe peri-
oadă nedeterminată. Concursul 
va avea loc în data de: -04 
octombrie 2017, ora 10.00 
-proba scrisă; -05 octombrie 
2017, ora 10.00 -proba practică; 
-05 octombrie 2017, ora 13.00 
-interviul. Data-limită de depu-
nere a dosarelor de concurs este 
18 septembrie 2017, ora 16.00. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0236.471.119 -secretariatul 
instituţiei.

l  L i c e u l  „ A l e x a n d r u 
Odobescu”, cu sediul în locali-
tatea Lehliu-Gară, strada Viito-
rului, numărul 9, judeţul 
Călăraşi, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: 
-Numele funcţiei: Muncitor 
calificat; -Număr posturi: 0,5 
normă, conform Hotărârii 
Guvernului 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 4 
octombrie 2017, ora 9.00; 
-Proba interviu în data de 5 
octombrie 2017, ora 9.00; 
-Proba practică în data de 6 
octombrie 2017, ora 9.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii: medii; -vechime: 5 ani; 

-absolvent al unui curs de califi-
care/şcoală profesională; -capa-
citate deplină de exercițiu; -nu a 
fost condamnat definitiv pentru 
săvârşirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra 
statului sau autorității, de 
serviciu sau în legătură cu servi-
ciul sau a unei infracțiuni 
săvârşite cu intenție care ar face 
incompatibilă exercitarea func-
ției, cu excepția situației în care 
a intervenit reabilitarea. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Liceului „Alexandru Odobescu” 
Lehliu-Gară. Relaţii suplimen-
t a r e  l a  s e d i u l  L i c e u l u i 
„Alexandru  Odobescu” , 
persoană de contact: Popa Hari-
tina, telefon: 0242.640.115.

l În conformitate cu prevede-
rile legale în vigoare, Primăria 
Comunei Uda Clocociov, 
Judeţul Teleorman, situată în 
comuna Uda Clocociov, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
de recrutare pentru următoarea 
funcţie publică de execuţie 
vacantă din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, 
astfel: -referent, clasa a III-a, 
grad profesional asistent, 
compartimentul financiar 
contabil. Concursul se va desfă-
şura la sediul  Primăriei 
Comunei Uda Clocociov, 
judeţul Teleorman, în data de 
18 octombrie 2017, ora 10.00, 
proba scrisă, data şi ora inter-
viului vor fi anunţate după 
afişarea rezultatului probei 
scrise. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune la sediul 
Primăriei Comunei Uda Cloco-
ciov în termen de 20 de zile de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.49 din HG 
nr.611/2008, modificată şi 
completată de HG 1173/2008. 
Condiţiile de participare la 
concurs aprobate de conducă-
torul autorităţii şi bibliografia 
stabilită se afişează la sediul 
Primăriei Comunei Uda Cloco-
ciov. Condiţiile de participare la 
concurs sunt: -candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările 
ulterioare; -studii liceale, 
respectiv medii liceale absolvite 
cu diplomă de bacalaureat, 
vechime în specialitatea nece-
sară exercitării funcţiei publice, 
conform art.57, alin.(5), lit.a) 
din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările 
şi completările ulterioare, 
respectiv  6 luni. Alte condiţii: 
-cunoştinţe de operare pe calcu-
lator nivel de bază (Word, 
Excel). Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Uda Clocociov şi la 
nr.de telefon: 0373.550.249.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând garsonieră în Braşov, 
str. Lucernei, nr. 6. Telefon: 
0748/491541.

CITAȚII  
l Se citează Pănăete Doiniţa 
Mariana, cu ultimul domiciliu 
în Craiova, Str.Mihail Străjan, 
nr.3, Bl.a4, sc.3, ap. 6, Jud. Dolj, 
în calitate de pârâtă, în dosar 
nr.8737/215/2013* la Judecă-
toria Craiova, în data de 
29.09.2017, CF4.

l Se citează pârâta Struza 
Lăcrămioara în dosar divorț cu 
minori, stabilire autoritate 
părintească, pensie de întreți-
nere, domiciliul minor– D. Nr. 
1 2 7 4 4 / 2 4 5 / 2 0 1 7  p e n t r u 
27.09.2017, orele 8.30, C38M, 
Judecătoria Iaşi, reclamant: 
Sturza Constantin.

l Numita Zamfir Niculina, 
domiciliată în com.Dobroslo-
veni, Jud.Olt, este citată în ziua 
de 19.09.2017 la Judecătoria 
C a r a c a l  î n  d o s a r 
nr.2104/207/2017, la ora 8.30, în 
calitate de pârâtă, în contradic-
toriu cu reclamantul Ceausene 
Gheorghe, având ca obiect 
partaj bunuri comune.

l Flaviromprest SRL, J 
05/614/2003, CUI 15448224, cu 
ultimul sediu in judetul Bihor, 
Mun. Oradea, Piata Bucuresti 
nr. 4, Ap. 33, cod postal 3700, 
prin administrator Olteanu 
Radu, este chemata la Tribu-
nalul Bucuresti, din Splaiul 
Independentei nr. 319 L, 
Cladirea B,  sector 6, Bucuresti, 
Sectia a VI-a Civila, camera E 
26, c2-fond, in ziua de 02 
noiembrie 2017, ora 9:30, in 
calitate de parat, in proces cu 
IMSAT SA, in calitate de recla-
mant si altii, pentru Fond – 
Actiune in constatare si 
pretentii *Rejudecare Dosar nr. 
26988/3/2005, in cadrul Dosa-
rului nr. 13219/3/2017.

l Numita Ungureanu (fosta 
Frentescu) Doina, cu ultimul 
domiciliul in municipiul Husi, 
strada Alexandru Giugaru, nr. 
9, judetul Vaslui, este citata, a se 
prezenta la Judecatoria HUSI, 
in data de 9 octombrie 2017 ora 
9:30, in calitate de parat, in 
proces cu Grozavu Cornelia in 

calitate de reclamant, si altii, in 
dosarul nr. 317/244/2017, avand 
ca obiect “fond funciar”.

l Reclamanta Zmărăndoiu 
Maria anunț cu privire la 
deschiderea procedurii de 
declarare a morții pârâtului 
Nica Radu, cu ultimul domi-
ciliu în comuna Stoileşti, sat 
Malu, județul Vâlcea; CNP 
1321215384186, cu invitația ca 
orice persoană care deține 
informații despre acesta să le 
comunice instanței, în dosarul 
nr. 11925/288/2016, al Judecăto-
riei Rm. Vâlcea. Judecarea 
cauzei se va face în data de 
23.10.2017.

DIVERSE  
l Anunţ prealabil privind 
afişarea publică a documentelor 
tehnice  a le  cadastrului . 
Unitatea administrativ-terito-
rială Băileşti, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr. 4 
începând cu data de 18.09.2017, 
pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Municipiului Băileşti, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publici-
tăţii imobiliare nr. 7/1996, repu-
blicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară.

l Anunţ prealabil privind 
afişarea publică a documentelor 
tehnice  a le  cadastrului . 
Unitatea administrativ-terito-
rială Amărăştii de Jos, din 
judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadas-
trale nr.2 şi 3 începând cu data 
de 18.09.2017, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Comunei 
Amărăştii de Jos, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996, republi-
cată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară.

l Judecatoria Iasi, Sectia civila, 
Dosar nr. 1952/245/2016. 
Admite in parte cererea de 
chemare in judecata, astfel cum 
a fost precizata, formulata de 
reclamanta Taramboanca 
C a r m e n  I o a n a ,  C . N . P : 
2910624226710, cu domiciliul 
procedural ales la Cabinet 
avocat Andrei Raluca in Iasi, 
str. Sararie, nr.16, bl.1F, et.3, in 

contradictoriu cu paratul 
Taramboanca Constantin, 
CNP: 1870919226851, cu 
ultimul domiciliu activ in sat 
Bucsenesti-Lotasi ,  nr.20, 
comuna Titesti, judet Arges, 
astfel cum a rezultat in urma 
verificarilor efectuate, din 
of ic iu ,  in  baza  de  date 
DEPARD. Declara desfacuta 
casatoria partilor incheiata la 
data de 25.01.2010 si inregis-
trata sub numarul 62, in regis-
trul de stare civila al Primariei 
municipiului Iasi, din culpa 
comuna a partilor. Dispune ca 
reclamanta sa revina la numele 
avut anterior casatoriei, acela 
de Perdevara. Dispune ca auto-
ritatea parinteasca asupra 
minorului Taramboanca David 
Constantin, nascut la data de 
01.05.2010 sa fie exercitat in 
mod exclusiv, de catre recla-
manta si stabileste locuinta 
minorului la reclamanta, in 
municipiul Iasi. Obliga paratul 
sa achite pensie de intretinere 
lunara in favoarea minorului 
T a r a m b o a n c a  D a v i d 
Constantin, nascut la data de 
01.05.2010, in cota procentuala 
de 1/4 raportata la veniturile 
lunare ale paratului, dar nu mai 
putin de 1/4 din cuantumul net 
raportat la salariul de baza 
minim brut pe tara garantat in 
plata incepand cu data introdu-
cerii cererii de chemare in jude-
cata (26.01.2016) si pana la 
majoratul minorului. Obliga 
paratul la plata catre recla-
manta a sumei de 1000 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecata, 
din care suma de 580 de lei cu 
titlu de onorariu aparator, suma 
de 200 le i  reprezentand 
onorariu curator, suma de 90 lei 
reprezentand taxa judiciara de 
timbru, restul sumei reprezen-
tand alte cheltuieli. Cu drept de 
apel in termen de 30 de zile de 
la comunicare, cererea urmand 
a se depune la Judecatoria 
Iasi.  Pronuntata in sedinta 
publica, azi 30.05.2017

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administrație 
S.C. IMCOM S.A., cu sediul în 
Bucureşti, str. Fântânica nr. 41, 
sector 2, J40/2576/1991, CUI 
1294, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a acțio-
narilor la sediul societății în 
data de 19.10.2017, ora 14.00, 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Alegerea unui nou  consiliu de 
cenzori format din 3 membri. 2. 
Adăugarea de noi obiecte de 
activitate (CAEN) necesare 
bunei desfăşurări a activității şi 
diversificarea activității socie-
tății. 3. Diverse. În cazul neîn-
trunirii cvorumului pentru 
prima convocare a Adunării 
Generale Extraordinare a Acți-
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onarilor, a doua convocare va 
avea loc la data de 20.10.2017, 
în același loc, la aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi. Data de 
referință: la Adunarea Generală 
vor participa toți deținătorii de 
acțiuni de la data de 09.10.2017, 
conform evidențelor S.C. Depo-
zitarul Central S.A. Acționarii 
pot fi reprezentați pe bază de 
procură specială autentificată. 
Documentele și materialele 
Adunării vor putea fi consultate 
la sediul societății, de luni până 
vineri între orele 10-14, înce-
pând cu data de 02.10.2017.

LICITAȚII  
l Octavy Forest S.R.L., socie-
tate in faliment, prin lichidator, 
cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, Prahova, scoate la 
vanzare prin licitatie teren in 
suprafata de 1.295 m.p. si  
Constructiile C1 si C2 (locuinta 
parter + etaj si garaj), situate in 
Baicoi, Str. Independentei, nr. 
354, Judetul Prahova, la pretul 
de 600.000 lei (fara TVA). Lici-
tatia se va tine in data de 
14.09.2017, ora 14.00, la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, iar in 
cazul in care, bunurile nu vor fi 
adjudecate, licitatia se va tine in 
data de  18.09.2017, 21.09.2017, 
2 5 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  2 8 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
0 2 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  0 5 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
0 9 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  1 2 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
1 6 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  1 9 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
2 3 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  2 6 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
3 0 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  0 2 . 1 1 . 2 0 1 7 , 
0 6 . 1 1 . 2 0 1 7 ,  0 9 . 1 1 . 2 0 1 7 , 
1 3 . 1 1 . 2 0 1 7 ,  1 6 . 1 1 . 2 0 1 7 , 
2 0 . 1 1 . 2 0 1 7 ,  2 3 . 1 1 . 2 0 1 7 , 
2 7 . 1 1 . 2 0 1 7 ,  3 0 . 1 1 . 2 0 1 7 , 
0 4 . 1 2 . 2 0 1 7 ,  0 7 . 1 2 . 2 0 1 7 , 
1 1 . 1 2 . 2 0 1 7 ,  1 4 . 1 2 . 2 0 1 7 , 
18.12.2017, 21.12.2017 la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Dosarul de prezentare si condi-
tiile de participare se pot obtine 
numai de la sediul lichidato-
rului. Telefon/fax: 0244597808; 
mobil: 0723357858, www.andre-
iioan.ro.

l Debitorul SC RUPS SA soci-
etate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.
Proprietate imobiliară „Teren 
arabi l”  în  suprafață  de 
16.163,80mp, situat în intravi-
lanul Orașului Darmanesti, 
Județ Bacău, având nr. cadas-
tral 390-730-731-732-733-734-
735-740-988. Preț pornire 
licitație 9.698,25Euro exclusiv 
TVA. 2.Proprietate imobiliară 
„Teren arabil” în suprafață de 
4.581mp, situat în intravilanul 
Comunei Dofteana, Judet 
Bacău, având nr. cadastral 1030. 
P r e ț  p o r n i r e  l i c i t a ț i e 
2.508,00Euro exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini 

pentru imobilele „Terenuri” 
aflate în proprietatea SC RUPS 
SA este de 1.000,00 lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licita-
ților pentru imobilele „Tere-
nuri” aparținând SC RUPS SA 
reprezintă 75% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare. Partici-
parea la licitație este condițio-
nată de: -consemnarea în contul 
n r .  R O 5 3 B I T R -
PH1RON038212CC01 deschis 
la Veneto Banca SCPA Italia 
Montebelluna Suc. București, 
Ag. Ploiești, până la orele 14.00 
am din preziua stabilită licita-
ţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeași 
dată a Caietului de sarcini 
pentru proprietățile imobiliare, 
de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Pentru imobilele  „Tere-
nuri” prima ședință de licitație 
a fost  f ixată în data de 
22.09.2017, ora 14.00, iar dacă 
proprietățile imobiliare nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele ședințe de licitații vor fi 
î n  d a t a  d e  2 9 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
0 6 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  1 3 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
20.10.2017, ora 14.00. Toate 
ședințele de licitații se vor desfă-
șura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, 
Str. Elena Doamna nr.44A, 
Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anunțul poate fi vizua-
lizat și pe site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Zadumit Com 
Prod SRL societate în faliment, 
prin lichidator judiciar DINU, 
URSE ȘI ASOCIAȚII SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Stoc de 
m a r f ă ,  î n  v a l o a r e  d e 
27.097,50Lei exclusiv TVA. 
Prețul de pornire al licitaților 
pentru stocul de marfă aparți-
nând SC Zadumit Com Prod 
SRL  reprezintă 50% din 
valoarea de piață exclusiv TVA,  
a ră ta tă  în  Rapor tu l  de 
Evaluare. Participarea la lici-
tație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO72BITR003010064199RO01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucu-
rești, Ag. Ploiești, până la orele 
14.00 am din preziua stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeași 
dată a Regulamentului de lici-
tație pentru stocul de marfă, de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru stocul de marfă, prima 
ședință de licitație a fost stabi-
lită în data de 20.09.2017, ora 
11.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, urmă-

toarele ședințe de licitații vor fi 
în  data  de   27 .09 .2017; 
0 4 . 1 0 . 2 0 1 7 ;  1 1 . 1 0 . 2 0 1 7 ; 
18.10.2017, ora 11.00. Toate 
ședințele de licitații se vor desfă-
șura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, 
Str. Elena Doamna nr.44A, 
Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anunțul poate fi vizua-
lizat și pe site www.dinu-urse.ro.

l Anunţ de participare la lici-
tatie pentru vanzare prin lici-
tatie publica: 1. Informatii 
generale privind proprietarul: 
Consiliul  Local Babadag; Cod 
fiscal: 4508533; Adresa: Judetul 
Tulcea, Orasul Babadag, Str.
Republicii , Nr.89, Nr. tel: 
0240/561 012, fax: 0240/562 939; 
e-mail: urbanism@prima-
ria-babadag.ro. 2. Informatii 
generale privind obiectul 
vanzarii: – teren cu suprafata de 
26 mp situat pe str.Republicii 
nr.87; – teren cu suprafata de 32 
mp situat pe str.Republicii nr.87; 
– teren cu suprafata de 570 mp 
situat in extravilan; 3. Infor-
matii privind documentatia de 
atribuire: 3.1. orice persoana 
interesata are dreptul de a soli-
cita si de a obtine documentatia 
de atribuire, punerea la dispo-
zitia  oricarei persoane intere-
sate care a inaintat o solicitare 
in acest sens, a unui exemplar 
din documentatia de atribuire se 
realizeaza in mod direct, neres-
trictionat si  deplin, prin 
mijloace electronice sau pe 
suport de hartie. 3.2. Comparti-
mentul responsabil din cadrul 
proprietarului  : Biroul Urba-
nism din cadrul Primariei 
orasului Babadag, str.Cabanei 
nr.5. 3.3. Documentatia de atri-
buire se pune la dispozitia solici-
tantilor in mod gratuit. 3.4. 
Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor 22.09.2017. 4. 
Informatii privind ofertele: 4.1 
Data limita de depunere a docu-
mentelor : 02.10.2017, ora 10,00 
la secretariatul Primariei 
orasului Babadag, str. Repu-
blicii, nr.89, Babadag, jud. 
Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta 
de deschidere va avea loc in 
data de 03.10.2017, ora 10.00 la 
sediul Primariei orasului 
Babadag, str. Republicii, nr.89. 
6.Informatii privind instanta 
competenta in solutionarea liti-
giilor aparute:contestatiile se 
depun in termen de 5 zile de la 
comunicarea rezultatului proce-
durii la sediul proprietarului,-
mentionat la punctual 1, iar 
actiunea in justitie se introduce 
la sectia de contencios adminis-
trativ  a Tribunalului Tulcea in 

termen de 30 zile. 7. Data trans-
miterii anuntului  institutiile 
abilitate in vederea publicarii: 
11.09.2017.

l Primaria orasului Cernavoda, 
str.Ovidiu nr.11, jud. Constanta, 
te lefon/fax  0241487121 , 
0241239578, primaria@cerna-
voda.ro, organizează licitaţie 
publică deschisă în data de 
29.09.2017, ora 10,00, pentru  
închirierea unor terenuri, 
c o n f o r m   H C L  n r . 
277/29.11.2016 dupa cum 
urmeaza: 1. Teren in str.Salciei 
cartier „Columbia”, în supra-
faţă de 5 mp, pentru activitati 
de libera initiativa si comert 
c o n f o r m  H C L  n r . 
277/29.11.2016 –  preţul de 
pornire 0,16 lei/mp/zi; 2. Teren 
situat în str. Medgidiei, lângă 
Stadionul Central în suprafaţă 
de 5 mp, pentru activitati de 
libera initiativa si comert 
c o n f o r m  H C L  n r . 
277/29.11.2016 –  preţul de 
pornire 0,16 lei/mp/zi; 3. Teren 
situat în str.Canalului, zona 
Penny, în suprafaţă de 160 mp, 
pentru prestări servicii de mică 
industr i e  conform HCL 
nr.277/29.11.2016 – pretul de 
pornire 1,81 lei/mp/luna.4. 
Teren situat in str.Canalului 
langa S.C.Lessoplast în supra-
faţă de 700 mp,  prestări servicii 
de mică industrie conform HCL 
nr.277/29.11.2016 – pretul de 
pornire 1,81 lei/mp/luna. 
Caietul de sarcini se ridică de la 
sediul Primăriei Cernavodă, 
Compartiment  Cadastru, 
contra cost (10 lei), începând cu 
data de 13.09.2017 până la data 
de 25.09.2017, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare la numărul de 
telefon 0241 /  487121 – 
persoana de contact – Cioară 
Mirela.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr. 6906/111/2013 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea S.C Pico 
Plus S.R.L., J5/2612/2005, CUI: 
18258070 scoate la vânzare prin 
licitație publică Teren Intravilan 
(suprafață totală 10.500 mp), 
compus din 2 loturi alăturate în 
suprafață de suprafața 7.875 
mp înscris in CF 167145 
Oradea,  nr.  cad.  167145 
respectiv în suprafața 2.625 mp 
înscris in CF 50833 Borș, nr. 
cad. 50833, preț de pornire de 
72.500,00 EUR plus TVA. Lici-
tația va avea loc în data de 
19.09.2017 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz 
de nereușită licitația se va relua 
în data de 26.09.2017, respectiv 
03.10.2017 la aceeași oră și 
adresă. Participanți vor trebui 
să achiziționeze un caiet de 

sarcini în valoare de 500 lei ce 
va cuprinde și regulamentul de 
vânzare. Cererea de participare 
la licitație se depune la sediul 
lichidatorului judiciar fie 
personal fie prin fax / e-mail cu 
cel puțin 1 zi înainte de data 
licitației publice. Informații 
suplimentare se pot obține de la 
lichidator: Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail : 
office@plginsolv.ro.

l Lichidator Carduelis Consul-
ting IPURL vinde la licitaţie 
publică bunurile ce aparţin: 1. 
SC Ralma Design SRL -ampla-
sament rezidenţial-teren în 
suprafaţă de 2.328 mp și clădiri 
C1 locuinţă, C2 locuinţă de 
serviciu, C3 piscină; -amplasa-
ment industrial-teren în supra-
faţă de 20.463 mp și clădiri, 
situate în Filipeștii de Pădure, 
jud. Prahova și  2 autovehicule 
VW Transporter și Caddy; 2. 
SC Disbev Serv SRL -teren 5513 
mp intavilan, Băicoi, str. Palti-
nului+2 clădiri industriale cu sc 
735 și respectiv sc 1142 mp. 3. 
SC GeobaZ SA -clădire firmă 
(grup social și de gestiuni), su 
172 mp, Ploiești, B-dul Petro-
lului, nr. 4, Prahova; 4. SC 
Bevibo SRL -apartament, 
compus din 2 camere, su 32 mp, 
situat în Plopeni, Prahova; 5. SC 
Marbres Conf SRL -mașini 
cusut(2 masini feston, masini 
liniare automate,o masină 
liniară simpla, feston JUKI, 
utilaj JOJE, Utilaj TIPICAL, 
masină JK T781, generator 
abur); 6. SC Ian&Tess SRL -2 
autoturisme Dacia Logan și un 
teren pășune-9.800 mp situat în 
Sovata, Mureș; 7. SC Nicolin 
SRL -utilaje carmangerie 
defecte, 1 teren agricol extra-
vilan situat în Boldești-Scă-
ieni-6.800 mp și  1 teren 
intravilan situate în Băicoi-324 
mp; 8.  SC Vispești  Prod 
SRL-teren și clădire(hală 
producţie+spaţiu adminis-
trativ), situate în Ploiești, 
Prahova; 9. SC Dorobanţul SA 
-stocuri de stofă; 10. SC S.H.R 
Distributions SRL -mijloace 
fixe, mobilier, stocuri, autotu-
risme; 11. Dârdală Vasile PFA - 
utilaje agricole-greblă 5 discuri, 
remorcă, cositoare rotativă, 
presă de balotat;  12. SC 
Drakom Silva SRL -fermă 
zootehnică, situată în Codlea, 
Brașov-teren în supraf. totală de 
52.438 mp și construcţii ce 
constau în 6 hale cu 12 silozuri 
de concentrate, 2 fânare, birou, 
staţie pompe, post trafo; 13. SC 
Snagov Limited SRL -complex 
rezidenţial situat în Snagov, 
lângă rezervaţia  naturală de 
stejari, alcătuit din teren în 
supraf. de 11.388 mp pe care 
sunt situate 20 de vile P+E  
concepute în 4 modele astfel: cu 

scd 157,4 mp, scd 163,42 mp, 
scd 183,1 mp, scd 233 1 mp; - lot  
teren  neconstruit de 6838 mp; 
-lot teren neconstruit de  4640 
mp. Licitaţia va avea loc in 
fiecare zi de marţi și miercuri 
ora 14.00 la sediul lichidatorului 
din Ploiești, Str Cerceluș, Nr 33. 
Rel. tel. 0722.634.777.

l Primăria Comunei Albeni, cu 
sediul în comuna Albeni, sat 
Albeni, jud.Gorj, scoate la 
vânzare în data de 28.09.2017, 
ora 10.00, prin licitaţie publică, 
deschisă cu strigare, la sediul 
din comuna Albeni, sat Albeni, 
jud.Gorj, următoarele bunuri: 
Număr înmatriculare; Descriere 
autovehicul; An intrare în circu-
lație; Valoare pornire licitație 
(lei): GJ 04 HLU; Dacia 1310 Li; 
2003; 1100. GJ 04 ALB; Dacia 
1310 Cli; 2002; 1200. Detalii 
privind autovehiculele pot fi 
obținute de la sediul instituţiei 
sau la tel.0253.274.484, fax: 
0253.274.402. Cota de cheltuieli 
de participare, în cuantum de 
100Lei, se depune la casieria 
unității. Condiţii de participare: 
Poate participa la licitaţie orice 
persoană fizică sau juridică ce 
prezintă până la data ţinerii 
licitaţiei chitanţa de achitare a 
cotei de cheltuieli de participare 
și copia de pe actul de identitate 
sau certificatul de înmatricu-
lare/codul fiscal, după caz. În 
caz de neadjudecare, următoa-
rele licitaţii se vor ţine la aceeași 
adresă în datele: 04.10.2017, ora 
10.00 și 10.10.2017, ora 10.00.

l 1.Informaţii generale privind 
proprietarul: Primăria Comunei 
Bucov, Str.Constantin Stere, 
nr.1, Bucov, cod poștal: 107110, 
judeţul Prahova, cod fiscal: 
2843531, telefon: 0244.275.046, 
fax: 0244.275.170, e-mail: 
pbucov@yahoo.com. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul 
constituirii dreptului de super-
ficie, în special descrierea și 
identificarea bunului: Teren 
intravilan arabil, proprietate 
privată a localităţii, în suprafaţă 
de 10.001 mp, situat în T99, 
P4118, 4115, având nr.cadastral 
21692. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Va fi 
pusă la dispoziţie la sediul 
Primăriei Comunei Bucov, jud.
Prahova. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: Biroul 
Registratură al Primăriei 
Comunei Bucov, str.Constantin 
Stere, Nr.1, cod poștal: 107110, 
jud. Prahova. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de 
atribuire: Biroul Registratură al 
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Primăriei Bucov, str.Constantin 
Stere, Nr.1, cod poştal: 107110, 
jud.Prahova. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar: Contra-
valoarea documentaţiei de 
atribuire este de 10Lei, iar taxa 
de participare 100Lei. Garanţia 
de participare la licitaţie este în 
valoare de 5.095Lei şi va fi 
plătită în contul Unităţii Admi-
nistrativ Teritoriale Primăria 
B u c o v,  n r.  R O 6 2 T R E Z 
5395006XXX000056, deschis la 
Trezoreria Boldeşti Scaieni, cod 
fiscal: 2843531. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
21.09.2017, ora 16.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: Oferta va 
conţine 1 plic sigilat exterior, ce 
conţine documentele solicitate 
în caietul de sarcini, şi plicul 
interior sigilat, cu oferta 
propriu-zisă. 4.1.Data-limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
2 6 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  o r a  1 0 . 0 0 . 
4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratură 
-Primăria Comunei Bucov, str.
Constantin Stere, nr.1, cod 
poştal: 107110, jud.Prahova. 

4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Oferta se depune într-un 
singur exemplar original. 5. 
Data şi locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 26.09.2017, ora 
10.30, la sediul Primăriei 
Comunei Bucov, str.Constantin 
Stere, nr.1, cod poştal: 107110, 
jud.Prahova, Birou Primar. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Prahova, 
Str. Văleni, nr. 44, cod poştal: 
100125, tel.0244.544.230, 
fax: 0244.541.272. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 11.09.2017.

l Debitorul SC 2000 Seven 
SRL, cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. Eroii de la Cerna, nr. 33, jud. 
Mehedinţi, CIF: 20572724, 
J25/23/2007, aflata în procedură 
de faliment, in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 2677/101/2016 

aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinți, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL 
scoate la vânzare urmatorul bun 
mobil: 1. Buldoexcavator Marca 
Volvo BL 71, an fabricatie 2008, 
Seria VCE00B71C00016237 la 
pretul de 17.731 EURO (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Licitaţia va avea loc 
la biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi la data de 14.09.2017 
orele 15:00. Informăm toți ofer-
tanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire al lici-
taţiei şi să achiziționeze caietul 
de sarcină in suma de 1000 lei cu 
cel puțin 2(doua) ore înainte de 
ora licitației. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la şedinţa 
de licitaţie să depună oferte de 
cumpărare şi documentele în 
copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția 
de licitație şi contravaloarea 
caietului de sarcină la adresa 
menționată anterior respectiv 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. 

Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile descrise ante-
rior sa anunte lichidatorul judi-
ciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la 0756482035.

l Primăria Mărăşeşti, cu sediul 
în str. Siret, nr. 1, organizează 
licitaţie publică în vederea 
vânzării unui imobil- teren în 
suprafaţă de 450.102,00 mp, din 
domeniul privat al oraşului 
Mărăşeşti, judeţul Vrancea, 
T114, Pc.833. Preţul de pornire 
al licitaţiei este de 6.500 euro/ ha, 
adică 29.250,00 lei/ ha. Garanţia 
de participare la licitaţie este de 
10% din preţul de pornire al lici-
taţiei, adică 131.625,00 lei. 
Vânzarea se face pentru întreg 
imobilul. Caietul de sarcini se 
poate procura de la comparti-
mentul U.A.T.F.L.I. din cadrul 
Primăriei oraş Mărăşeşti. Lici-
taţia va avea loc în data 
28.09.2017, ora 10, la sediul 
Primăriei Mărăşeşti. Relaţii 

s u p l i m e n t a r e  l a  B i r o u l 
U.A.T.F.L.I. din cadrul Primăriei 
Mărăşeşti, tel. 0237/260.550.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat ADR şi 
Atestat Transport Marfa pe 
numele Duma Eugen. Le declar 
nule.

l Pierdut in zona OMV 
Domnesti (centura Bucuresti-
ului) borseta cu certificat nastere, 
card tahograf pe numele Floarea 
Gheorghe Vasile din com. Vultu-
resti Arges. Gasitorului i se ofera 
recompensa. 0754.717.973. 

l Pierdut atestat profesional 
CPL si atestat ADR sofer profe-
sionist pe numele Bradea Alin. 
Declar nule.

l Pierdut carnet studenţesc- 
Pătraşcu Vlăduţ Adrian. Relaţii 
la nr. de tel.0766.588.630. Se 
declară nul. 

l Pierdut Certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 

auto şi card tahograf eliberate de 
ARR Dolj pe numele Mihai 
Victor. Se declară nule.

l Pierdut contract de vânzare 
cumpărare nr. 427 eliberat de 
I.C.V.L. pe numele Ion Georgeta. 
Îl declar nul.

l Pierdut contract de vânzare- 
c u m p ă r a r e  n r . 
1650/46/5819/05.03.92 între 
Regia Autonomă de Investiţii şi 
Administrare Locativă Imobi-
liara R.A. şi Nedelcu Georgeta şi 
Nedelcu Ion; -pierdut contract 
pentru plata în rate anexă la 
contract de vânzare- cumpărare 
1650/46/5819 din 05.03.1992; 
-pierdut proces verbal predare- 
p r i m i r e  a n e x a  5  l a 
nr.1650/46/5819; -pierdut schiţă 
imobil.

l Holeiciuc Ioana Sorina 
P.F.A. cu sediul în Bucureşti, 
sector 5, str. Dr. Eugen Iosif nr. 
6,  C.U.I.  33956840/2015, 
F40/74/12.01.2015, pierdut 
certificat de înregistrare seria 
B nr. 30100890.
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anunţurile pot                          
fi descărcate             
gratuit de pe                

www.jurnalul.ro, 
secţiunea                              

Mica Publicitate

Email: micapublicitate@jurnalul.ro
Telefoane: 0741.079.105, 021.208.75.01 
(numere cu tarif normal, disponibile de luni până 
vineri între orele                                                                                 
10.00 şi 18.00)

Contact

 Oferte serviciu

 Prestări servicii

 Vânzări

 Pierderi

Zeci de anunţuri cu:

 Citaţii

 Licitaţii

 Diverse

 Adunări Generale

În fiecare zi, Jurnalul Naţional îţi oferă                

Anunţuri Mică Publicitate Suplimentul


