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OFERTE SERVICIU
l Firma Express Kurier Europa
caută colaboratori cu maşini de
3.5, 7.5, 12t pentru transport
marfă în UE. Şoferul obligatoriu
trebuie să vorbească engleză sau
germană pe un nivel minim. Tel:
0043/6628.797.72.18, tub.at@exs.
de
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11,
organizează concurs în data de
04.02.2016 pentru ocuparea a 5
posturi vacante de brancardier, pe
durată nedeterminată, pe următoarele locuri de muncă: 2 posturi
la Bloc operator (central) şi 3
posturi la Unitatea de Primire
Urgenţe. Condiţii de participare:
-şcoală generală. Concursul se
organizează la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina la
data menţionată mai sus începând
cu ora 9.00 pentru proba scrisă, iar
interviul în a treia zi lucrătoare de
la susţinerea probei scrise. Dosarele se depun la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.R.U.N.O.S., în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării
anunţului şi trebuie să conţină, în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia şi tematica de concurs sunt
afişate la sediul unităţii şi pe
site-ul spitalului (www.spjslatina.
ro). Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.R.U.N.O.S. sau la nr.de
telefon: 0349.802.550.
l Direcţia de creştere, exploatare
şi ameliorare a cabalinelor, cu

sediul în strada Petricani, nr. 9A,
etaj 4, camera 403, sector 2, Bucureşti cod poştal 023841, telefon
0040/213171005; fax
0040/213129664, e-mail: caiderasa@rnp.rosilva.ro pagina web:
www.hergheliidestat.ro, organizează în data de 01.02.2016, ora
10.00, la sediul său, concurs pentru
ocuparea unui post de contabil in
cadrul Hergheliei Jegălia. Verificarea cunoştințelor şi aptitudinilor
candidaţilor înscrişi se face prin
probă scrisă şi interviu. În situaţia
înscrierii unui singur candidat pe
post, la concursul anunţat, modalitatea de verificare a cunoştinţelor
şi aptitudinilor profesionale, va fi
examenul. Vor putea participa la
concurs, candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii: -absolvent al studiilor medii economice
sau a studiilor medii urmate de
cursuri economice acreditate.
-vechime minimă în specialitate 2
ani. -cunoştinţe adecvate pentru
operarea aplicaţiilor informatice
din domeniul economic. Concursul
se va desfăşura potrivit prevederilor Anexei nr.9 la Contractul
Colectiv de Muncă al Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, în
vigoare şi va consta în probă scrisă
şi interviu. Nota minimă pentru
admitere este 7. Candidatului care
promovează examenul i se va
stabili, la încadrare, o perioadă de
probă, conform prevederilor
legale. Înscrierile se pot face la
Direcţia de creştere, exploatare şi
ameliorare a cabalinelor, până la
data de 30.01.2016, ora 14.Se vor
depune următoarele documente:
-cerere de înscriere; -curriculum
vitae; -copie a diplomei de absolvire a studiilor de specialitate
(dacă este cazul); -adeverinţă
privind vechimea in muncă( dacă

este cazul); -adeverinţă privind
vechimea în specialitate; -adeverinţă de sănătate pentru încadrare
în muncă, eliberată de medicul de
familie; -copie a actului de identitate; -certificat de cazier judiciar;
-recomandare de la ultimul loc de
muncă din care să rezulte profilul
profesional şi moral al candidatului; -declaraţie de incompatibilitate (conform anexei 10 la
Contractul colectiv de muncă al
Romsilva). Bibliografia pentru
concurs şi alte informaţii suplimentare se pot obţine de la
Compartimentul Organizare,
Resurse Umane şi Programare din
Direcţia de creştere, exploatare şi
ameliorare a cabalinelor sau de la
Hergheliei Jegălia.
l Direcţia de creştere, exploatare
şi ameliorare a cabalinelor, cu
sediul în strada Petricani, nr.9A,
etaj 4, camera 403, sector 2, Bucureşti cod poştal 023841, telefon
0040/213171005; fax
0040/213129664, e-mail: caiderasa@rnp.rosilva.ro pagina web:
www.hergheliidestat.ro, organizează în data de 02.02.2016, ora
10.00, la sediul său, concurs pentru
ocuparea a două posturi vacante
după cum urmează: -un post de
inginer agronom; -un post de
inginer zootehnist. Verificarea
cunoştințelor şi aptitudinilor
candidaţilor înscrişi se face prin
probă scrisă şi interviu. În situaţia
înscrierii unui singur candidat pe
post, la concursul anunţat, modalitatea de verificare a cunoştinţelor
şi aptitudinilor profesionale, va fi
examenul. Vor putea participa la
concurs, candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii: absolvent al studiilor superioare de
specialitate cu diplomă de licenţă;

-vechime minimă în specialitate
2ani; -cunoştinţe adecvate pentru
operarea aplicaţiilor informatice
din domeniu. Concursul se va
desfăşura potrivit prevederilor
Anexei nr.9 la Contractul Colectiv
de Muncă al Regiei Naţionale a
Pădurilor-Romsilva, în vigoare şi
va consta în probă scrisă şi
interviu. Nota minimă pentru
admitere este 7. Candidatului care
promovează examenul i se va
stabili, la încadrare, o perioadă de
probă, conform prevederilor
legale. Înscrierile se pot face la
Direcţia de creştere, exploatare şi
ameliorare a cabalinelor, până la
data de 01.02.2016, ora 14.00. Se
vor depune următoarele documente: -cerere de înscriere; -curriculum vitae; -copie legalizată a
actului de studii; -adeverinţă
privind vechimea în muncă/specialitate; -adeverinţă de sănătate
pentru încadrare în muncă, eliberată de medicul de familie; -copie
a actului de identitate; -certificat
de cazier judiciar; -recomandare
de la ultimul loc de muncă din
care să rezulte profilul profesional
şi moral al candidatului; -declaraţie de incompatibilitate
(conform anexei 10 la Contractul
colectiv de muncă al Romsilva).
Bibliografia pentru concurs şi alte
informaţii suplimentare se pot
obţine de la Compartimentul
Organizare, Resurse Umane şi
Programare din Direcţia de creştere, exploatare şi ameliorare a
cabalinelor.
l Direcţia de creştere, exploatare
şi ameliorare a cabalinelor, cu
sediul în strada Petricani, nr.9A,
etaj 4, camera 403, sector 2, Bucureşti cod poştal 023841, telefon
0040/213171005; fax

0040/213129664, e-mail: caiderasa@rnp.rosilva.ro pagina web:
www.hergheliidestat.ro, organizează în data de 01.02.2016, ora
10.00,la sediul său, concurs pentru
ocuparea unui post de inginer
silvic, în cadrul Hergheliei Lucina.
Verificarea cunoştințelor şi aptitudinilor candidaţilor înscrişi se face
prin probă scrisă şi interviu. În
situaţia înscrierii unui singur
candidat pe post, la concursul
anunţat, modalitatea de verificare
a cunoştinţelor şi aptitudinilor
profesionale, va fi examenul. Vor
putea participa la concurs, candidaţii care îndeplinesc următoarele
condiţii: -absolvent al studiilor
superioare de specialitate silvică
cu diplomă de licenţă; -grad profesional necesar ocupării postului de
inginer silvic conform prevederilor
Anexei nr.3a1 din CCM; -vechime
minimă în specialitate 2ani;
-cunoştinţe adecvate pentru
operarea aplicaţiilor informatice
din domeniul silvic. Concursul se
va desfăşura potrivit prevederilor
Anexei nr.9 la Contractul Colectiv
de Muncă al Regiei Naţionale a
Pădurilor-Romsilva, în vigoare şi
va consta în probă scrisă şi
interviu. Nota minimă pentru
admitere este 7. Candidatului care
promovează examenul i se va
stabili, la încadrare, o perioadă de
probă, conform prevederilor
legale. Înscrierile se pot face la
Direcţia de creştere, exploatare şi
ameliorare a cabalinelor, Herghelia
Lucina până la data de 30.01.2016,
ora 14.00. Se vor depune următoarele documente: -cerere de
înscriere; -curriculum vitae; -copie
legalizată a actului de studii;
-adeverinţă privind vechimea în
muncă/specialitate; -document
care să ateste gradul profesional
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minim solicitat; -adeverinţă de
sănătate pentru încadrare în
muncă, eliberată de medicul de
familie; -copie a actului de identitate; -certificat de cazier judiciar;
-recomandare de la ultimul loc de
muncă din care să rezulte profilul
profesional şi moral al candidatului; -declaraţie de incompatibilitate (conform anexei 10 la
Contractul colectiv de muncă al
Romsilva). Bibliografia pentru
concurs şi alte informaţii suplimentare se pot obţine de la
Heghelia Lucina, sau de la
Compartimentul Organizare,
Resurse Umane şi Programare din
Direcţia de creştere, exploatare şi
ameliorare a cabalinelor.
l Direcţia de creştere, exploatare
şi ameliorare a cabalinelor, cu
sediul în strada Petricani, nr.9A,
etaj 4, camera 403, sector 2, Bucureşti cod poştal 023841, telefon
0040/213171005; fax
0040/213129664, e-mail: caiderasa@rnp.rosilva.ro pagina web:
www.hergheliidestat.ro, organizează în data de 01.02.2016, ora
10, la sediul său concurs pentru
ocuparea a două posturi de inginer
zootehnist, unul la Hergheliei
Izvin, şi unul la Herghelia
Sâmbăta de Jos. Verificarea cunoştințelor şi aptitudinilor candidaţilor înscrişi se face prin probă
scrisă şi interviu. În situaţia
înscrierii unui singur candidat pe
post, la concursul anunţat, modalitatea de verificare a cunoştinţelor
şi aptitudinilor profesionale, va fi
examenul. Vor putea participa la
concurs, candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii: -absolvent al studiilor superioare de
specialitate cu diplomă de licenţă;
-vechime minimă în specialitate
publicitate
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2ani; -cunoştinţe adecvate pentru
operarea aplicaţiilor informatice
din domeniu. Concursul se va
desfăşura potrivit prevederilor
Anexei nr.9 la Contractul Colectiv
de Muncă al Regiei Naţionale a
Pădurilor-Romsilva, în vigoare şi
va consta în probă scrisă şi
interviu. Nota minimă pentru
admitere este 7. Candidatului care
promovează examenul i se va
stabili, la încadrare, o perioadă de
probă, conform prevederilor
legale. Înscrierile se pot face la
Direcţia de creştere, exploatare şi
ameliorare a cabalinelor, Herghelia
Izvin până la data de 30.01.2016,
ora 14.00. Se vor depune următoarele documente: -cerere de
înscriere; -curriculum vitae; -copie
a actului de studii legalizat;
-adeverinţă privind vechimea în
muncă/specialitate; -adeverinţă de
sănătate pentru încadrare în
muncă, eliberată de medicul de
familie; -copie legalizată a actului
de identitate; -certificat de cazier
judiciar; -recomandare de la
ultimul loc de muncă din care să
rezulte profilul profesional şi
moral al candidatului; -declaraţie
de incompatibilitate (conform
anexei 10 la Contractul colectiv de
muncă al Romsilva). Bibliografia
pentru concurs şi alte informaţii
suplimentare se pot obţine de la
Heghelia Izvin şi Herghelia
Sâmbăta de Jos, sau de la
Compartimentul Organizare,
Resurse Umane şi Programare din
Direcţia de creştere, exploatare şi
ameliorare a cabalinelor.

CITAȚII
l Domnul Ciobanu Florin este
citat în instanţă la termenul din
data de 26.01.2016, în dosar
13483/193/2015- având ca obiect
divorţ.
l Dregan Miklos şi soţia născută
Dregan Mariska, Dregan Gavrila
şi soţia Dregan Paraschiva, Popa
Nasztaszia, Popa Dumitru, Popa
Todorika, Popa Victoria soţia lui
Kicsinas Simion, Popa Gyorgy,
Popa Vazul, Popa Danja, cu domiciliul necunoscut, sunt citaţi la
Judecătoria Turda în data de
15.02.2016, ora 8.30, sala 1, în
Dosar 4555/328/2015.
l Pârâtul Freund Siegfried Josef
în prezent cu domiciliul necunoscut, fost domiciliu în Braşov,
str. Octavian Goga nr. 4, ap. 4, este
citat pentru termenul din 27 ianuarie 2016, ora 09.00, la Judecătoria
Braşov, sala J1, cu menţiunea „să
se prezinte personal la interogat o r i u ” î n d o s a r u l c i v i l n r.

MiERCURI / 13 IANUARIE 2016

2699/197/2013 având ca obiect
acţiune în constatare şi ieşire din
indiviziune de cărtre reclamantul
Căpăţână Alexandru Aurel.
l Numitul Gradinaru Cristian, cu
ultmul domiciliu cunoscut in localitatea Braila, strada Grivitei nr. 129,
jud. Braila, este citat la Judecatoria
Braila pe data de joi, 21 ianuarie
2016, ora 09:00, completul CC-13
civil, sala 3, in calitate de parat in
dosarul civil nr 11838/196/2015, in
contradictoriu cu reclamanta SC
Compania de Utilitati Publice
Dunarea SA Braila.
l Judecătoria Lipova, prin încheierea de sedință din data de 09
decembrie 2015 a dispus afişarea
prezentei somații la uşa instanței,
prin care arată că reclamanta
Ștefanca Elena, domiciliată în
Loc. Ilteu, nr. 45, Com. Petriş, Jud.
Arad, a invocat dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului înscris în
CF nr. 300712 Petriş (CF nr. vechi
9 Ilteu), nr. top. 17.18, compus din
teren intravilan, situat în Loc.
Ilteu, nr. 4, Com. Petriş, Jud.
Arad, proprietari tabulari Rus
Rozalia şi Potinteu Remus, cu
termen de judecată la data de
28.01.2016, la Judecătoria Lipova.
Cei interesați sunt invitați să facă
opoziții, cu precizarea că, în caz
contrar, în termen de 30 de zile de
la emiterea celei din urmă publicații se va trece la judecarea
cererii.

DIVERSE
Tataru Constantin, preşedintele fondator al partidului
Dreptăţii, Demnităţii, Solidarităţii Naţionale, cu sediul în
Iaşi, Șoseaua Voineşti, nr. 132,
anunţă depunerea dosarului la
Tribunalul Bucureşti pentru
obţinerea personalităţii juridice
şi inscrierea în Registrul Partidelor Politice.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL in calitate de administrator judicar al societatii Integra
SRL cu sediul in Orasul Chitila,
Str. Cartierului, nr. 2,2A,2B, Jud.
I l f o v, C U I : 1 7 7 6 5 0 3 2 ,
J23/1322/2005, anunta primirea de
oferte pentru selectarea companiei
de audit care va efectua auditul
financiar al societatii INTEGRA
SRL. Ofertele urmează a fi depuse
până la 20 ianuarie 2016, ora
16.00, la adresa din Bucuresti,
B-dul Unirii nr. 78, bl. J2, sc. 2, et.
3, ap. 39, sector 3 sau la adresa de
e-mail: office@evrikainsolvency.ro.

l Se comunică numitei Hîrzoiu
Monica, pârâtă în Dosarul nr.
3400/280/2011, dispozitivul
Sentinţei Civile nr. 1137/2012
pronunţată în şedinţa publică din
6 februarie 2012 de către Judecătoria Piteşti, Secţia Civilă: În
numele legii, hotărăşte: „Admite
cererea precizată şi formulată de
reclamantul Hîrzoiu Gheorghe,
domiciliat în com. Bascov, str.
Păişeşti Deal nr. 20, jud. Argeş, în
contradictoriu cu pârâta Hîrzoiu
Monica, cu reşedinţa în Italia,
Giffoni Valle, str. Generoso Andria
nr. 12, regiunea Canpagna.
Desface căsătoria părţilor încheiată la data de 15 aprilie 1989 şi
înregistrată sub nr. 339/1989 în
Registrul Stării Civile al Consiliului popular al Mun. Piteşti, din
culpa exclusivă a pârâtei. Dispune
ca pârâta să revină la numele
purtat anterior încheierii căsătoriei, acela de „Geacăr”. Dispune
exercitarea autorităţii părinteşti de
către ambii părinţi în ceea ce
priveşte pe copilul minor Hîrzoiu
Bogdan Ionuţ, ns. la data de
21.07.1995. Stabileşte locuinţa
copilului minor mai sus menţionat
în domiciliul tatălui şi obligă pe
mamă să plătească lunar în
favoarea acestuia, cu titlu de
pensie de întreţinere, cota procentuală de 25% din venitul minim pe
economie, începând cu data de
18.02.2011 şi până la majoratul
beneficiarului. Obligă pârâta să
plătească reclamantului suma de
540 lei cu titlu de cheltuieli de
judecată. Cu apel în termen de 30
de zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la data
de 06.02.2012.” Preşedinte, Alis
Grădinariu; Grefier Cezarina
Manole.
l SC GDF Suez Energy Romania
SA, cu sediul în Bucureşti, Str.
Mărăşeşti, nr.4-6, Sector 4, titular
al proiectului „Lucrare structurală
p e S t r. C a l e a B u c u r e ş t i ş i
DN1-DARSTE, interconectare
reţea de distribuţie gaze naturale
MP existentă pe Str.Braşovului şi
DN1-Darste, cu conducte şi instalaţii racordare MP din
PE100SDR11”anunţă publicul
interesat asupra deciziei de încadrare de continuare a procedurii
privind emiterea aprobării de
dezvoltare a proiectului, de către
APM Braşov, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului şi de evaluare
adecvată pentru proiectul
„Lucrare structurală pe Str.Calea
Bucureşti şi DN1-DARSTE, interconectare reţea de distribuţie gaze
naturale MP existentă pe Str.
Braşovului şi DN1-Darste, cu

conducte şi instalaţii racordare
MP din PE100SDR11”, propus a fi
amplasat în Localitatea Săcele,
Judeţul Braşov. Proiectul deciziei
de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediul APM din Braşov, Str.Politehnicii, nr.3, în zilele de luni-joi,
între orele 08.00-16.30 şi vineri
între orele 08.00-14.00, precum şi
la următoarea adresă de internet:
http://apmbv.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la
data publicării prezentului anunţ.
l SC GDF Suez Energy Romania
SA, cu sediul în Bucureşti, Str.
Mărăşeşti, nr.4-6, Sector 4, titular
al proiectului „Reabilitare reţea de
distribuţie gaze naturale pe Str.
Braşovului, Str.George Moroianu,
Str.Piaţa Libertăţii, cu conducte şi
instalaţii racordare MP din
PE100SDR11, Loc.Săcele, Jud.
Braşov” anunţă publicul interesat
asupra deciziei de încadrare de
continuare a procedurii privind
emiterea aprobării de dezvoltare a
proiectului, de către APM Braşov,
în cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi de
evaluare adecvată, pentru
proiectul „Reabilitare reţea de
distribuţie gaze naturale pe Str.
Braşovului, Str.George Moroianu,
Str.Piaţa Libertăţii, cu conducte şi
instalaţii racordare MP din
PE100SDR11, Loc.Săcele, Jud.
Braşov” propus a fi amplasat în
Localitatea Săcele, Judeţul Braşov.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM din
Braşov, Str.Politehnicii, nr.3, în
zilele de luni-joi, între orele 08.0016.30 şi vineri între orele 08.0014.00, precum şi la următoarea
adresă de internet: http://apmbv.
anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

LICITAȚII
l Primăria Mărăşeşti, str. Siret
nr.1, jud. Vrancea organizează
licitație în vederea concesionării
unui imobil- teren în suprafață de
17.974,00 m.p. în conformitate cu
HCL nr. 100/22.12.2015, în data de
11.02.2016, ora 10.00, la sediul
unității contractante. Preţ caiet de

sarcini: 50 lei.Data limită solicitare
clarificări: 09.02.2016. Data limită
depunere oferte: 10.02.2016, ora
9. 00. Relații su p lim en tare:
primăria Mărăşeşti, tel.: 0237260550
l Anunţ de participare la licitaţie
publică cu strigare. Penitenciarul
Tg. Mureş, cu sediul în Tg. Mureş,
str. Retezatului, nr. 7, jud.Mureş,
cod fiscal 4323144, telefon 0265261565, fax 0265-221797, organizează în data 20.01.2016, ora 1400,
licitaţie publică cu strigare pentru
închirierea spaţiului destinat
amenajării Punctului comercial
pentru persoanele private de libertate, cu o suprafaţă de 15.00mp.
Preţul iniţial de strigare este de 48
lei/mp/lună, saltul de supralicitare
fiind de 5lei. Garanţia de participare la licitaţie este de 172.80lei.
Documentaţia descriptiva se poate
procura gratuit de la sediul Penitenciarului Tg. Mureş. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
18.01.2016, ora 12.00. Plicurile cu
documentele de calificare se depun
la sediul Penitenciarului Tg.Mureş
până la data de 20.01.2016 ora
09.00, urmând a fi deschise în
şedinţă publică în data de
20.01.2016, ora 14.00. Locul de
desfăşurare a şedinţei de licitaţie
publică cu strigare este sediul
Penitenciarului Tg. Mureş, str.
Retezatului, nr.7, loc. Tg. Mureş,
jud. Mureş.
l Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL, reprezentată
prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al NOVOTERRA
SERVICES SRL desemnat prin
Sentinţa Civilă din data de
16.06.2014, pronunţată în Dosar
nr. 20131/3/2013 af lat pe rolul
Tribunalului Bucureşti, Secţia a
VII a Civilă, anunţă scoaterea la
vânzare a bunului imobil aflat în
proprietatea NOVOTERRA
SERVICES SRL compus din teren
intravilan în suprafaţa de 480,00
mp, spaţiu comercial în clădire
rezidenţială (imobil S+P+E) în
suprafaţa la sol de 134,03 mp şi
şopron (parcare anexă neintabulată) situate în Bucureşti, B-dul
Bucureştii Noi, nr. 191, sector 1, în
valoare totală de 129.375 euro
exclusiv TVA, conform regulamentului aprobat în adunarea
creditorilor din data de 18.12.2015.
Vânzarea bunului imobil aparţi-

nând societăţii falite se va organiza în data de 18.01.2016, ora
15.00, prin licitaţie publică cu strigare. În cazul în care bunul imobil
nu se va vinde la termenul de licitaţie stabilit se vor organiza 9
(nouă) licitaţii săptămânale în
fiecare zi de luni, la aceeaşi oră şi
în aceleaşi condiţii, în datele de
25.01.2016, 01.02.2016, 08.02.2016,
15.02.2016, 22.02.2016, 29.02.2016,
07.03.2016, 14.03.2016 şi
21.03.2016. Locul de desfăşurare a
licitaţiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2,
et.3, ap.39, sector 3, unde se vor
depune documentele de înscriere
la licitaţie menţionate în caietul de
sarcini, cel târziu până în preziua
licitaţiei, ora 12.00. Date despre
starea bunului imobil, preţul acestuia, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de
organizare a acestora se pot obţine
din caietul de sarcini întocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele de
sarcini se pot achiziţiona de la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2,
sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul
unui caiet de sarcini este de 300 lei
exclusiv TVA pentru bunul imobil.
Achiziţionarea caietului de sarcini
este obligatorie pentru toţi participanţii la licitaţie. Relaţii suplimentare se pot obţine la
tel.021.227.28.81.
l Debitorul SC YACVAL AUTO
SRL -în lichidare, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse şi Asociații
SPRL, scoate la vânzare: 1.Stoc de
marfă reprezentând componente
auto în valoare de 17.469 Lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitaților pentru stocul de marfă,
proprietatea SC YACVAL AUTO
SRL reprezintă 45% din valoarea
arătată Raportul de Evaluare
exclusiv TVA. Participarea la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO38UGBI0000802003092RON
deschis la Garanti Bank SA Ag.
Ploieşti Mihai Viteazu până cel
târziu cu 24 ore înainte de şedința
de licitație a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației, -achiziționarea până la aceeaşi dată a
Regulamentului de participare la
licitație de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru stocul de marfă
prima şedință de licitație a fost
fixată în data de 21.01.2016, ora
13.00, iar dacă bunurile nu se

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 18260631. Nr.
89/05.01.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 20.01.2016, orele 13.30,
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului Nebo Mar S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, Mrj. Călărași, str.
Crișana, nr. 6, bl. D13, sc. 2A, et. 3, ap. 14, cod ﬁscal 18260631, în dosar de executare nr. 18260631,
prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan, tarla 92, parcela
5, nr. cadastral 451, suprafața 3000 mp, situat în loc. Modelu, jud. Călărași, valoare 5.648 lei. Asupra
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori: - Somația nr. 2426/14.09.2012, emisa de BEJ Stoian Valentin. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să
rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant,
pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.,
pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele
ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe
baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul
ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data: 06.01.2016. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312939, int. 159.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în
data de 28.01.2016; 04.02.2016;
11.02.2016; 18.02.2016 ora 13.00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul lichidatorului
judiciar din Municipiul Ploiești,
Str. Elena Doamna Nr. 44 A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare cu un telefon în prealabil
dl. Cristian Ciocan, 0753.999.028.
Anunțul poate fi vizualizat și pe
site www.dinu-urse.ro.
l Organizatorul licitaţiei: Direcţia
Silvică Teleorman, cu sediul în
Alexandria, Str.Mihăiţă Filipescu,
n r. 3 , J u d . Te l e o r m a n , t e l .
0247/312.333, fax: 0247/315.790,
e-mail: office@alexandria.rosilva.
ro. Data și ora desfășurării licitaţiei: 26.01.2016, ora 10.00. Locul
desfășurării licitaţiei: Alexandria,
Str.Mihăiţă Filipescu, nr. 3, Jud.
Teleorman. Tipul licitaţiei: licitaţie
publică în plic închis. Licitaţia este
organizată și se va desfășura
conform prevederilor Regulamentului de vânzare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate
publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.924/2015. Data și
ora organizării preselecţiei:
21.01.2016, ora 10.00. Data și ora
limită până la care se poate
depune documentaţia pentru
preselecţie și înscriere la licitaţie:
20.01.2016, ora 12.00. Lista partizilor care se licitează, preţurile de
pornire și pasul de licitare pentru
fiecare partidă sunt afișate la
sediul organizatorului și pe site-ul
www.rosilva.ro. Volumul total de
masă lemnoasă pe picior oferit la
licitaţie: 8395mc, din care pe
natură de produse: -produse principale: 8395mc; -produse secundare: 0mc; -produse de igienă:
0mc; -produse accidentale: 0mc; și
respectiv, pe specii și grupe de
specii: -rășinoase: 0mc; -fag: 0mc;
-stejari: 2922mc; -diverse tari:
4787mc; -diverse moi: 686mc.
Masa lemnoasă pe picior oferită
spre vânzare nu provine din
fondul forestier proprietate
publică certificat. Partizile rămase
neadjudecate după încheierea
licitaţiei se supun negocierii, în
aceeași zi, imediat după încheierea
licitaţiei, în condiţiile prevăzute de
art.43, alin (2) din Regulament.
Caietul de sarcini poate fi procurat
de la sediul organizatorului licitaţiei începand cu data de
15.01.2016. Alte informaţii privind
organizarea și desfășurarea licita-

ţiei: documentele prevăzute de
art.21, alin (3) din Regulament se
pot depune la registratura organizatorului licitaţiei sau se pot
trimite prin poștă, fax sau prin
poștă electronică în format pdf.
Neîncheierea contractului de
vânzare-cumpărare a masei
lemnoase adjudecate în termenul
stabilit prin caietul de sarcini, din
culpa exclusivă a operatorului
economic adjudecatar, atrage
anularea adjudecării pentru masa
lemnoasă respectivă și pierderea
garanţiei de contractare aferente.
Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecate din culpa exclusivă a
operatorului economic adjudecatar, atrage pierderea garanţiei de
bună execuţie aferente sau contravaloarea masei lemnoase achitate
și nerecoltate, după caz, precum și
a dreptului de participare la licitaţie pentru partizile care au facut
obiectul contractului reziliat.
Pentru informaţii și date suplimentare, vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Direcţia Silvică
Teleorman, persoană de contact
i n g . Vi j i a l a C r i s t i a n , t e l .
0247/312.333; 0730.652.122.
l Organizatorul licitaţiei: Direcţia
Silvică Teleorman, cu sediul în
Alexandria, Str.Mihăiţă Filipescu,
n r. 3 , J u d . Te l e o r m a n ,
tel.0247/312.333, fax:
0247/315.790, e-mail: office@
alexandria.rosilva.ro. Data și ora
desfășurării licitaţiei: 25.01.2016,
ora 10.00. Locul desfășurării licitaţiei: Alexandria, Str.Mihăiţă Filipescu nr.3, Jud.Teleorman. Tipul
licitaţiei: publică deschisă cu strigare pentru masa lemnoasă fasonată provenită din pădurile
statului. Licitaţia este organizată și
se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de vânzare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului
nr.924/2015. Data și ora organizării preselecţiei: 20.01.2016, ora
12.00. Data și ora limită până la
care se poate depune documentaţia pentru preselecţie și înscriere
la licitaţie: 19.01.2016, ora 16.00.
Lista loturilor de masă lemnoasă
fasonată, preţurile de pornire,
garanţia de licitaţie, pasul de licitare de 5% rotunjit la leu, pentru
fiecare lot, sunt afișate la sediul
organizatorului și pe stie-ul: www.
rosilva.ro. Volumul total de masă
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie: 677,574mc, din care pe
sortimente: -lemn rotund pentru
cherestea: 165,37mc; -lemn rotund

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Colectare
Executare Silită PF. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale
Codului de Procedură Fiscală, a unor active aparținând: Neacsu
Ion, Neacsu Elisabeta, ds. executare nr. 1737C, cu domiciliul în
loc. Bradu, jud. Argeș, după cum urmează: Denumire, Valoare
[Ron]: - Clădire 20 mp estimată, situată în com. Bradu, sat Bradu
de Sus, județ Arges, 25.654 lei; - Teren în suprafață de 5302 mp,
situat în com. Bradu, sat Bradu de Sus, județ Arges, 315.322 lei.
Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347,
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații ﬁscale
restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, până în
ziua de 04-02-16. Licitația va avea loc în data de 05-02-16, ora
11:00:00 AM, la AJFP Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot aﬂa la telefon numărul 0248.211511, int. 3238.

și despicat pentru industria celulozei și hârtiei: 415,466mc; -lemn
rotund pentru construcţii:
96,738mc; și respectiv pe specii și
grupe de specii: -stejari: 33,6mc;
-tei: 49,834mc; -cer, garnita:
142,703mc; -plop ea: 24,36mc;
-diverse moi: 243,81mc; -diverse
tari: 115,104mc; -frasin: 49,757mc;
-salcâm: 18,406mc. Masa
lemnoasă oferită la vânzare
provine din fondul forestier
proprietate publică a statului și nu
este certificat în sistemul Forest
Stewartship Council (FSC). Loturile de masă lemnoasă fasonată
rămase neadjudecate la licitaţia
precedentă în volum de
504,239mc, în cazul neadjudecării
prin licitaţie, se pot adjudeca prin
negociere în aceeași zi în condiţiile
prevăzute de prezentul Regulament și de alte reglementări în
vigoare. Pentru restul loturilor de
masă lemnoasă rămase neadjudecate la licitaţie, se va organiza o
nouă licitaţie în aceleași condiţii.
Caietul de sarcini poate fi procurat
de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de
13.01.2016. Pentru informaţii și
date suplimentare, vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei:
Direcţia Silvică Teleorman,
persoană de contact ing. Ionescu
Dimitrie, tel. 0247/312.333,
0726.175.233.
l Debitorul SC De Fringhii
Constructii Transporturi Daniel
SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
1.Proprietate imobiliară cotă parte
de 50% din imobil constituit din
teren în suprafață de 190 mp și
construcție edificată pe acesta (P
+M) cu suprafață construită de 1/2
din 82,7 mp situată în Comuna
Maneciu, Sat Maneciu Ungureni
(Valea Popii), Tarlaua 65, parcela
F 1125, Județ Prahova. Prețul de
pornire al licitației este de 6.000
Euro exclusiv TVA; 2.Teren extravilan în suprafață de 49.900 mp
situat în Com. Plopu, Tarlaua 45,
Parcela 2252, Județ Prahova.
Prețul de pornire al licitației este
de 44.900 Euro exclusiv TVA; 3.
Teren extravilan în suprafață de
51.507 mp situat în Com. Plopu,
Tarlaua 47, Parcela 2355 și Ptf
2354/1, Județ Prahova. Prețul de
pornire al licitației este de 36.000
Euro exclusiv TVA; 4.Stoc de
marfă aflat în proprietatea societății debitoare, în valoarea de
163.748 Lei exclusiv TVA. Prețul
caietului de sarcini pentru imobilele aflate în proprietatea SC De

Fringhii Constructii Transporturi
Daniel SRL este de 1000 lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitaților reprezintă 50% din
valoarea de piață exclusiv TVA
arătat în Raportul de evaluare.
Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în contul
nr. RO76UGBI0000802003293
RON deschis la GARANTI
BANK SA -Ag. Ploiești Mihai
Viteazul până la orele 14 am din
preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din prețul de pornire a
licitației, -achiziționarea până la
aceeași dată a Caietelor de sarcini
și a Regulamentelor de licitație
pentru proprietățile imobiliare și
stocul de marfă, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietățile imobiliare și stocul de marfă
prima ședință de licitație a fost
fixată în data de 19.01.2016, ora
10.00 iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data de
26.01.2016, 02.02.2016, 09.02.2016,
16.02.2016, ora 10.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploiești, str. Elena
Doamna nr. 44A, jud. Prahova.
Pentru relații suplimentare sunați
la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru
relații suplimentare și vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anunțul poate fi
vizualizat și pe site www.dinuurse.ro.
l Organizatorul licitaţiei: Direcţia
Silvică Teleorman, cu sediul în
Alexandria, Str. Mihăiţă Filipescu,
n r. 3 , J u d . Te l e o r m a n ,
tel.0247/312.333, fax: 0247/315.790,
e-mail: office@alexandria.rosilva.
ro. Data și ora desfășurării licitaţiei: 25.01.2016, ora 10.00. Locul
desfășurării licitaţiei: Alexandria,
Str.Mihăiţă Filipescu nr. 3, Jud.
Teleorman. Tipul licitaţiei: publică
deschisă cu strigare pentru masa
lemnoasă fasonată provenită din
pădurile statului. Licitaţia este
organizată și se va desfășura
conform prevederilor Regulamentului de vânzare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate
publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.924/2015. Data și
ora organizării preselecţiei:
20.01.2016, ora 12.00. Data și ora
limită până la care se poate depune
documentaţia pentru preselecţie și
înscriere la licitaţie: 19.01.2016, ora
16.00. Lista loturilor de masă
lemnoasă fasonată, preţurile de
pornire, garanţia de licitaţie, pasul
de licitare de 5% rotunjit la leu,

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Topoloveni. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare,
în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de
Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: Puiulescu
Ion – Priboieni, după cum urmează: Denumire: Autoturism Dacia,
nr. identiﬁcare UU1LSDAFH38045005, seria cărții F-395096.
Valoare [Ron, fără TVA]: 5.267 lei. Prețurile menționate
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației,
ﬁind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic
sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea
de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO23TREZ0515067XXX000513, deschis la Trezoreria Topoloveni,
dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte
documente speciﬁcate la art. 250, alin. (7) din Codul de Procedură
Fiscală, până în ziua de 27.01.16, ora 14:00. Licitația va avea loc
în data de 28.01.16, ora 11:00:00, la sediul S.F.O. Topoloveni,
Calea București, nr. 107A, jud. Argeș. Sarcinile care grevează
bunurile sunt: libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind
un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul S.F.O.
Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. Argeș. Telefon
0248.666900.

pentru fiecare lot, sunt afișate la
sediul organizatorului și pe stie-ul:
www.rosilva.ro. Volumul total de
masă lemnoasă fasonată oferit la
licitaţie: 677,574mc, din care pe
sortimente: -lemn rotund pentru
cherestea: 165,37mc; -lemn rotund
și despicat pentru industria celulozei și hârtiei: 415,466mc; -lemn
rotund pentru construcţii:
96,738mc; și respectiv pe specii și
grupe de specii: -stejari: 33,6mc;
-tei: 49,834mc; -cer, garnita:
142,703mc; -plop ea: 24,36mc;
-diverse moi: 243,81mc; -diverse
tari: 115,104mc; -frasin: 49,757mc;
-salcâm: 18,406mc. Masa lemnoasă
oferită la vânzare provine din
fondul forestier proprietate publică
a statului și nu este certificat în
sistemul Forest Stewartship
Council (FSC). Loturile de masă
lemnoasă fasonată rămase neadjudecate la licitaţia precedentă în
volum de 504,239mc, în cazul
neadjudecării prin licitaţie, se pot
adjudeca prin negociere în aceeași
zi în condiţiile prevăzute de
prezentul Regulament și de alte
reglementări în vigoare. Pentru
restul loturilor de masă lemnoasă
rămase neadjudecate la licitaţie, se
va organiza o nouă licitaţie în
aceleași condiţii. Caietul de sarcini
poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu
data de 13.01.2016. Pentru informaţii și date suplimentare, vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Direcţia Silvică Teleorman,
persoană de contact ing. Ionescu
Dimitrie, tel. 0247/312.333,
0726.175.233.

PIERDERI
l Sertrami SRL, Bucuresti, sect.
6, str. Bozieni, nr. 7, bl. 830, ap. 96,
CUI: 451191, J40/2790/1991,
declara pierdut si nul Certificat
Imatriculare.
l Domini Estetic Design SRL,
Bucuresti, Sos Mihai Bravu, nr.
303, bl. 18A, sc. B, ap. 82, sect. 3,
CUI: 22693404, J40/20819/2007,
declara pierdut si nul Certificat
Imatriculare.
l Pierdut Certificat de înscriere a
persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 89/18.07.2013 dosar nr.
9571/303/2013 Judecătoria Sector
6 București.
l Pierdut certificat de înregistrare
seria B, nr. 1266191, aparţinând
firmei G&T Chemicals 2002 SRL,
J40/564/2002, CUI RO14420969,
București, Sector 5, Calea 13
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Septembrie, Nr. 239, Bl. V5, Sc. 1,
Et. 3, Ap. 16. Îl declar nul
l Pierdut legitimaţie de student
(licenţă), legitimaţie de student
pentru reducere transport și legitimaţie de cămin, emise de
Academia de Studii Economice
din Bucuresti, FABBV, pe numele
de Nedelcu Cristina Maria. Le
declar nule.
l Neaga Octavian Simion declar
pierdute și nule: certificat naștere
eliberat de Primăria Municipiului
Bacău; acte proprietate imobile din
București, str. Dimitrie Marinescu
1A, bl. C2, sc.C, ap.98 proprietar
Neaga Octavian Simion și str.
Dimitrie Marinescu 1A, bl. C2,
sc.C, ap.99 proprietar Neaga Veronica (moștenitor după Neaga
Valeriu), eliberate de Biroul Notarial „Angela Cozma”; Certificate
deces Neaga Veronica și Neaga
Valeriu, eliberate de Primăria
Sector 2; Act concesiune loc de veci
Cimitirul Şerban Vodă București.
l Pierdut Certificat de membru al
Colegiului Farmaciștilor din
România Seria IS, Nr. 11141
eliberat la data de 11.04.2007 de
către Colegiul Farmaciștilor din
România pe numele Movilianu I.
Ana –Irina. Se declară nul.
l Declar pierdută legitimaţia de
student U.S.A.M.V. –București, pe
numele de Costin Nicoleta.
l S.C. Victoria N.G. S.R.L. București, Drumul Sării 116, pierdut
carte intervenţii casa marcat
Datecs MP 55 seria 12188424 de la
punctul de lucru din Unirea Shopping Center.
l Declar pierdută (nulă) legitimaţie transport (student) emisă de
S.N.S.P.A. pe numele Guran
Ştefan Octavian.
l Declar pierdută (nulă) legitimaţie metrou persoană cu handicap pe numele Chelu Iulian eliberată de D.G.A.S.P.C.S. Sector 6.

Cu durere în suflet anunţăm
încetarea din viaţă, după o
lungă și grea suferinţă a
Dr. MIRELA FREIFELD.
Înmormântarea va avea loc
JOI 14 ianuarie la ora 13.00
la Cimitirul Israelit Filantropia af lat pe B-dul Ion
Mihalache 89-91.
Familia îndurerată.

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei
licitaţii publice cu strigare, la sediul Primăriei
Municipiului Târgu Jiu, în data de 04.02.2016, ora 13.00
pentru vânzarea unor echipamente aferente Stadionului
Municipal ,,Tudor Vladimirescu”, Municipiul Târgu Jiu.
Bunurile scoase la vânzare pot ﬁ văzute în incinta CET Târgu
Jiu.
Preţurile de pornire sunt menționate în Caietul de sarcini.
Data limită de depunere a ofertei este 04.02.2016, ora 10.00
la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, str. Constantin
Brâncuşi, nr. 19, camera C.I.C., parter.
Condiţiile de participare la licitaţie sunt speciﬁcate în Caietul
de sarcini.
Caietul de sarcini se obţine de la Biroul Licitaţii din cadrul
Primăriei Municipiului Târgu Jiu, contra cost – 50 lei.
În caz de neadjudecare, licitaţia se reia în ﬁecare zi de joi la
ora 13.00, iar depunerea ofertei se face până cel târziu ora
10.00.
Relaţii se obţin la telefon nr. 0253.205038, fax 0253.211661.

