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OFERTE SERVICIU
l Executam reparatii acoperis, 
dulgherie, tabla Lindab, taiem 
antene si executam tinighigerie. 
0748636365, 0751523158.

l  A n g a j ă m  m u n c i t o r i  î n 
construcţii, calificaţi şi necalifi-
caţi. Contract de muncă, cazare, 
bonusuri. Salariul net 2.000-5.000 
Lei/lună. Relaţii la numerele de 
t e l e f o n :  0 7 6 2 . 4 0 4 . 2 0 5 , 
0769.022.454.

l Liceul de Arta "Gheorghe 
Tattarescu", cu sediul in Focsani, 
organizeaza concurs pentru 
ocuparea pe perioada nedetermi-
nata a functiei contractuale 
vacante de informatician grad I 
A-S. Relatii la telefon 0237238574

l Primăria Comunei Bascov, 
Judeţul Argeş,  organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
publice, respectiv: referent, clasa 
III, grad profesional superior, în 
cadrul compartimentului Fond 
Funciar,  în data de 15.01.2018 , 
ora 10:00 - proba scrisă şi 
17.01.2018, ora 10:00 – inter-
viul, în cadrul Primăriei comunei 
B a s c o v,  s a l a  d e   ş e d i n ț e , 
parter.  Condiţii participare la 
concurs: referent, clasa iii, grad 
profesional superior- comparti-
ment fond funciar. Studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; Vechimea necesară ocupării 
funcției- minimum 9 ani. Relaţii 
– la tel. 0248-270525, int. 107.

l Anunţ Şcoala Gimnazială 
Chisindia organizează, în data de 
21.12.2017 ora 12:00, la sediul 
acesteia,  s ituat în comuna 
Chisindia nr.89, concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant de îngrijitor, 0,25  normă, 
pe perioadă nedeterminată. Data 
limită de depunere a dosarelor de 
î n s c r i e r e  l a  c o n c u r s  e s t e 
10.12.2017 ora  12:00, la secretari-
atul şcolii Gimnaziale Chisindia, 
de luni până vineri, în intervalul 
orar 9-12. Informaţii suplimen-
tare la sediul instituţiei sau la 
telefon 0257314152 persoană de 
contact: director prof. Sulincean 
Manuel.

l Clubul Sportiv Universitatea 
Cluj-Napoca,  cu sediul  în 
Cluj-Napoca, str.Cardinal Iuliu 
H o s s u ,  n r. 2 3 ,  t e l e f o n : 
0264.592.249, fax: 0264.592.786, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Referent: 1 post, 
conform HG 286/2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 22 decembrie 
2017, ora 12.00; -Proba interviu în 
data de 22 decembrie 2017, ora 
13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare; -vechime: 

experienţă minimă în domeniul 
tehnic 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 14 
decembrie 2017, ora 14.00, la 
sediul Clubului Sportiv Universi-
tatea Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 
str.Cardinal Iuliu Hossu, nr.23. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, str.
Cardinal Iuliu Hossu, nr. 23, 
persoană de contact: Doroftei 
Camelia, telefon: 0724.087.235.         

l Primăria Oraşului Sinaia, cu 
sediul în localitatea Sinaia, Bd.
Carol I, nr.47, judeţul Prahova, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante din cadrul Serviciului 
Public de Asistenţă Socială 
-Departament Proiecte Comuni-
tare, pentru următorul post: Refe-
rent treapta IA, 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 22.12.2017, ora 11.00; 
-Interviul în data de 27.12.2017, 
ora 11.00. Pentru participarea la 
concurs/examen, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: l.Pentru funcţia de 
referent treapta IA: -studii medii 
sau postliceale -profil economic; 
-vechime în specialitatea studiilor 
de minim 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Sinaia, Bd.Carol 
I, nr.47, judeţul Prahova. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Sinaia, persoană de contact: Olaru 
Isabela, telefon: 0244.311.788, 
interior: 132.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu 
sediul în localitatea Făget, strada 
Spitalului, numărul 4, judeţul 
Timiş, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de muncitor necalificat şi 
îngrijitoare. Muncitor necalificat 
II, un post. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data 
de 22.12.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 22.12.2017, ora 
13.00. Îngrijitoare, un post la 
Compartimentul Boli Infecţioase. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
22.12.2017, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 22.12.2017, ora 
13.00; -Proba interviu în data de 
22.12.2017, ora 14.00. Concursul 
se va desfăşura conform HG 
286/23.03.2011 şi va avea loc la 
Blocul Administrativ al Spitalului 
Orăşenesc Făget. Condiţiile speci-
fice pentru participarea la 
concurs: -vechimea în specialitate 
nu este necesară; -şcoală generală. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii gene-
rale: -îndeplinesc condiţiile de 
studii; -nu au fost condamnaţi 
definitiv pentru săvârşirea unei 

infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul; -au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează.  Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
c o n c u r s  p â n ă  l a  d a t a  d e 
14.12.2017, ora 15.00, la sediul 
Spitalului Orăşenesc Făget, strada 
Spitalului, numărul 4. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului 
Orăşenesc Făget, persoană de 
contact: economist Chelariu 
Belinda, telefon: 0256.320.860, 
interior: 19, fax: 0256.320.039.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu 
sediul în localitatea Făget, strada 
Spitalului, numărul 4, judeţul 
Timiş, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractual 
temporar vacante de: -Spălăto-
reasă, un post la spălătoria Spita-
lului. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
15.12.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 15.12.2017, ora 
13.00. Concursul se va desfăşura 
conform HG 286/23.03.2011 şi va 
avea loc la Blocul Administrativ 
al Spitalului Orăşenesc Făget. 
Condiţiile specifice pentru partici-
parea la concurs: -vechimea în 
specialitate nu este necesară; 
-studii: şcoală generală. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii generale: -îndeplinesc 
condiţiile de studii; -nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul; -au o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la 
data de 07.12.2017, ora 15.00, la 
sediul Spitalului Orăşenesc Făget, 
strada Spitalului, numărul 4. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Orăşenesc Făget, 
persoană de contact: economist 
Chelariu Bel inda,  te lefon: 
0256.320.860, interior: 19, fax: 
0256.320.039.

l Institutul Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balş”, 
cu sediul în localitatea Bucureşti, 
str. Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, în 
conformitate cu prevederile HG 
286/2011, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractual vacante, pe 
durată nedeterminată: -1 (un) 
post Economist specialist IA (S) 
-Serviciul RUNOS. Concursul se 
va desfăşura la sediul institutului, 
după următorul  ca lendar : 
-Termenul de depunere a dosa-
relor: 14.12.2017, ora 13.00; 
-Testarea psihologică: în data de 
22.12.2017, ora 10.00; -Proba 
scrisă: în data de 28.12.2017, ora 
10.00; -Interviul: în data de 
05.01.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 

trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -diplomă de licenţă; 
-6 ani şi 6 luni vechime în speciali-
tate. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Institutului Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balş”. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Institutului Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balş”, 
persoană de contact: referent 
Ştefan Alexandru-Marius, telefon: 
021.20.10.980, interior: 3055, 
adresa e-mail: marius.stefan@
mateibals.ro

l Universitatea „Petru Maior” 
din Tîrgu-Mureş, cu sediul în 
localitatea Tîrgu-Mureş, str.
Nicolae Iorga, nr.1, judeţul 
Mureş, Facultatea de Ştiinţe şi 
Litere, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului 
post didactic vacant din statul de 
funcţii constituit pentru anul 
universitar 2017-2018: -Departa-
mentul de filologie: 1.Postul nr.20 
-Asistent universitar, pe perioadă 
determinată de 3 ani, în baza 
Legii educaţiei naţionale nr.1 din 
2011. Cu disciplinele: C.P.English 
in Use; Tehnici de comunicare în 
limba engleză 1, 2; Curs practic 
de limba engleză; Comunicare 
orală -engleză; Limba engleză 
contemporană. Fonetică şi Lexi-
cologie; Limba engleză contem-
porană. Lexicologie; Limba 
engleză contemporană. Morfo-
logie; Limba engleză contempo-
rană. Sintaxă; C.P.Limba engleză. 
Presentation Skills; C.O.Limba 
engleză. Lingvistica şi media. În 
domeniul ştiinţific: Filologie. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
31.01.2018, ora 9.00, Sala A411; 
-Prelegerea publică în data de 
31.01.2018, ora 12.00, Sala A411. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: a.
Deţinerea diplomei de doctor în 
ramura de ştiinţă corespunză-
toare postului didactic, prin 
excepţie, în cazul persoanelor 
care deţin statutul de student 
doctorand, angajarea se face 
conform art.301 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 
pentru o perioadă cumulată de 
maxim 5 ani. b.Îndeplinirea stan-
dardelor redate şi calculate 
potrivit art.9 din Metodologia 
proprie pentru ocuparea postu-
rilor didactice vacante pe peri-
o a d ă  d e t e r m i n a t ă  î n 
Universitatea „Petru Maior” din 
Tîrgu-Mureş:  minim 25 de 
puncte. c.Dosarul de concurs al 
candidatului trebuie să cuprindă 
documentele menţionate la art.14 
din Metodologia proprie pentru 
ocuparea posturilor didactice 
vacante pe perioadă determinată 
în Universitatea „Petru Maior” 
din Tîrgu-Mureş. Candidaţii vor 

depune dosarele de participare la 
concurs în termenul stabilit prin 
calendarul desfăşurării concur-
sului afişat pe site-ul: http://upm.
ro/concursuri_didactice, la sediul 
Universităţii „Petru Maior” din 
Tîrgu-Mureş, str.Nicolae Iorga, 
nr.1, la Registratură. Relaţii 
suplimentare la sediul Universi-
tăţii „Petru Maior” din Tîrgu-
Mureş, telefon: 0265.215.958 şi 
pe site-ul: http://upm.ro/concur-
suri_didactice

CITAȚII  
l Pârâtul Văduva Ion Codin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Mereni, Osmancea, Sos. Libertății 
nr. 91, jud. Constanța, în prezent 
cu domiciliul necunoscut, este 
chemată la Judecătoria Timi-
şoara, cu sediul în Timişoara, Str. 
Piața Țepeş Vodă nr. 2/A, în 
dosarul nr. 15454/325/2017, 
pentru termenul de judecată din 
data de 11.12.2017, ora 9, sala 
329, Completul 4, în process cu 
reclamanta Văduva Gabriela Cris-
tina, pentru divorț.

l Cosnita Vasile, cu ultimul 
domiciliu cunoscut localitatea 
Maluseni, jud. Vaslui, este chemat 
la Judecatoria Barlad, cu sediul in 
Barlad, strada Republicii, nr. 277, 
jud. Vaslui, Completcivil 6, in ziua 
de 20.12.2017, ora 08.30 a.m., in 
dosarul 3238/189/2017, in calitate 
de parat, in proces cu E.ON 
Energie Romania SA  in calitate 
de reclamant, avand ca obiect 
cerere de valoare redusa. 

l Munteanu Constantin şi 
Munteanu Elena sunt citați 
pentru arbitraj la Tribunalul de 
Arbitraj Judiciar Iaşi de pe lângă 
Camera de Arbitraj şi Mediere din 
mun. Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1, jud. 
Iaşi, în calitate de pârâți, la data 
de 12.12.2017, ora 12.00, în 
dosarul nr. 101/2017, având ca 
obiect pronunțarea unei hotărâri 
care să țină loc de contract de 
vânzare, în proces cu Huțupaşu 
Ion, Huțupaşu Lili, Bădărău 
Sorin-Irinel şi Bădărău Cristina, 
în calitate de reclamanți.

l Se citează numiții Horea 
Sabina, Horea Dochia, Horea 
Grigore, Horea Alexandru, Horea 
Aurel, Nechiti Ana, Nechiti 
Mariuca, Nechiti Dionisie, Nechiti 
Ioan, Nechiti Ilie, Nechiti Ana, 
Nechiti Mariuca, Nechiti Dionisie, 
Nechiti Ioan, Horea Ana, Horea 
Vasile, Rognean Ana, Nechiti 
Maria, Nechiti Doniza, Horea 
Docea, Horea Ioana, Horea Aurel, 
Horea Ileana, Nechiti Viorica, 
Brumă Anchidim şi Brumă Octa-
vian, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 2382/265/2017 al Jude-
cătoriei Năsăud, în proces cu Juca 
Daniel-Doru, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ş.a., cu 
termen la



II

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Marți, 28 noiembrie 2017 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

l Numitul Ion Ilie Marius, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Caransebeș, Col.Balta 
Sărată, bl.Cămin tineret, sc.B, 
ap.17, județul Caraș-Severin, este 
citat în calitate de pârât la Jude-
cătoria Orșova,  în dosarul 
nr.765/274/2017, cu termen de 
judecată la data de 20.12.2017, 
ora 09.00, având ca obiect rezolu-
țiune act de vânzare-cumpărare și 
evacuare. În caz de neprezentare, 
judecarea cauzei se va efectua în 
lipsă.

l Numitul Buta Mihai, cu 
ultimul domiciliu în localitatea 
Oravița, str.Zona Gării, bl.E 10, 
sc.B,  et .III ,  ap.14,  județul 
Caraș-Severin, este citat la Jude-
cătoria Orșova, în ziua de 20 
decembrie 2017, ora 09.00, în 
calitate de pârât, în dosarul civil 
nr.643/274/2017, în procesul de 
divorț cu minori cu reclamanta 
Buta Nina.

l Citez pe numita Grăsune 
Mihaela, cu domiciliu necunoscut, 
proces partaj judiciar la Judecă-
toria Craiova.

l Dosar nr. 20247/280/2016, 
Judecătoria Pitești, bd. Eroilor nr. 
5, jud. Argeș, termen 10.01.2018, 
ora 8.30. Reclamant Parohia 
Sfânta Treime Pitești, str. Primă-
verii nr.8, jud. Argeș. Pârât: Muni-
cipiul Pitești, str. Victoriei nr. 24, 
jud. Argeș. Obiect: uzucapiune. 
Orice parte interesată va putea 
invoca dreptul de proprietate cu 
privire la imobilele situate în 
Pitești, str. Primăverii nr. 8, jud. 
Argeș. Temei legal: articol unic 
alineat 2 Legea 455/2006.

DIVERSE  
l S-a depus cererea de înregis-
trare în Registrul partidelor 
politice a Partidului Acțiunea 
Națională Alba. Cererea s-a 
înregistrat la Tribunalul Bucu-
r e ș t i  s u b  D o s a r u l 
nr.42661/3/2017.  Prezentul 
anunț s-a publicat în baza art. 
18 alin. 3 din Legea nr.14/2003.

l Anunț public privind depu-
nerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu. SC Philip 
Morris România SRL anunță 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul Modificare temă auto-
r i z a ț i e  d e  c o n s t r u i r e  n r. 
634/18607/ 18.08.2017privind 
schimbarea  c lădir i i  P  d in 
centrală tratare apă industriala, 
P+1E, în stație de epurare ape 
uzate, S+P+1E amplasat în Str. 
Horia, Cloșca și Crișan nr. 
83-105, Otopeni, jud. Ilfov. 
Informațiile privind proiectul 
porpus pot fi consultate la sediul 
autorității competențe pentru 
protecția mediului București, 
Sector 6, Aleea lacul Morii nr. 1, 

SC Philip Morris România SRL 
și la sediul str. Horia, Cloșca și 
Crișan nr. 83-105, Otopeni, jud. 
Ilfov. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Ilfov.

l Piramid Tehno Construct 
SRL, cu sediul în Municipiul 
Baia Mare, Bulevardul Indepen-
denței nr.70, județul Maramureș, 
anunță publicul interesat aspura 
depunerii de emitere a acordului 
de mediu, pentru proiectul 
“Complex imobile locuințe 
colective D+P+4E+E retras cu 
spații  comerciale la parter, 
împrejmuire și branșamente 
utilități, propus a fi amplasat în 
Municipiul Baia Mare, Str. 
Victor Babeș, f.n, județul Mara-
mureș. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Maramureș, 
din localitatea Baia Mare, Str. 
Iza nr. 1a, în zilele de luni-joi 
între orele 8-16:30 și vineri intre 
orele 8-14 și la sediul beneficia-
rului. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul agenției 
pentru protecția Mediului Mara-
mureș. 

l Unitatea Administrativ-Teri-
torială Comuna Braloștiţa, din 
județul Dolj, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadas-
trale nr.11, începând cu data de 
04.12.2017, pe o perioadă de 60 
de zi le ,  la  sediul  Comunei 
Braloștiţa, conform art.14, alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și 
a publicității imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobi-
liară.

l Partidul Naţional Ţărănesc 
Creștin Democrat în temeiul art. 
18 alin. 3 din Legea nr. 14/2003, 
aduce la cunoștinţa publică în 
data de 27.11.2017 depunerea la 
Tribunalul București sub nr. 
45167/3/2017 a cererii privind 
modificarea statutului prin 
ședinţa Comitetului Naţional de 
Conducere  a l  PNTCD din 
04.11.2017. 

l S.C. One Mircea Eliade 
Properties S.R.L. anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul "construire 
ansamblu cu functiune reziden-
t ia la  s i  funct iuni  conexe , 
3S+P+15E-3S+P+18E+19Edu-
plex-3S+P+16E, restaurare 
corpuri monument istoric cu 
schimbarea functiunii", amplasat 
in Bucuresti, sector 1, Str.Calea 
Floreasca, nr.159-165. Proiectul 
acordului de mediu si informa-
tiile relevante pentru luarea 

deciziei pot fi consultate la sediul 
Agentie i  pentru Protect ie i 
Mediului Bucuresti din Aleea 
Lacul Morii nr.1, sector.6, in zilele 
de Luni pana Vineri, intre orele 
09.00-12.00, precum si la urma-
toarea adresa de internet http://
apmbuc.anpm.ro. Observatiile/
contestat i i le  publ icului  se 
primesc la sediul Agentiei pentru 
Protectiei Mediului Bucuresti in 
termen de 5 zile de la data publi-
carii prezentului anunt, pana la 
data de 5 decembrie 2017.

l În data de 08.11.2017 s-a 
denunţat unilateral contractul și 
anexele la acesta, încheiat între 
S C  R e c i p l i a  S R L ,  a v â n d 
J40/21058/2005 și CUI 18216423 
și Alteţa Sa RegalĂ Prinţul Paul 
Philippe Al României, cu domi-
ciliul procedural în București, 
strada Virgiliu nr.17-19, etaj 1, 
ap.2 ,  sector1,  din data de 
01.11.2006, atestat cu nr. înregis-
trare 299/01.11.2006 de avocat 
Robert Mihăiţă Roșu, din Baroul 
București, denunţare unilaterală 
notificată și în conformitate  cu 
Procesul verbal de Convocare 
/08.11.2017 și al încheierii de 
c e r t i f i c a r e  d e  f a p t e 
nr.15/08.11.2017 Notariat Public 
Ilie Laura.

ADUNĂRI GENERALE
 

l În data de 11 nov. 2017, ora 
10:00, în Sala de Conferințe a 
Hotelului Victoria Bulevard din 
Brașov, a avut loc Adunarea Gene-
rală a asociației „Corpul Exper-
ților Tehnici din România”, 
numită în continuare CET-R, unde 
Adunarea Generală a CET-R: -A 
ales prin vot Biroul Executiv al 
Consiliului Național al CET-R, 
format din următorii 9 membri: 
Martin Dan, Papuc Vasile, Nițescu 
Dan, Negrean Teodor, Borz 
Gheorghe, Dinu Nicolae, Meiță 
Vasile, Turdean Mariana, Nistor 
Neculai. -A confirmat pe Președin-
tele CET-R –Meiță Vasile, pe Vice-
p r e ș e d i n ț i i  C E T- R  – B o r z 
Gheorghe și Nițescu Dan, pe 
Secretarul Biroului Executiv al 
Consiliului Național al CET-R –
Papuc Vasile, cât și pe ceilalți 
membri ai Biroului Executiv al 
Consiliului Național al CET-R. -A 
confirmat Președinții de Filiale ale 
CET-R aleși în Adunările Generale 
teritoriale ca membri ai Consiliului 
Național al CET-R.

LICITAȚII  
l Inspectoratul de Poliţie Jude-
ţean Botoșani scoate la licitaţie 1 

câine de serviciu (rasa ciobănesc 
german). Şedinţa de licitaţie cu 
strigare va avea loc la data de 
19.12.2017, ora 10.00, la sediul 
IPJ Botoșani. Documentele 
pentru participarea la licitaţie și 
caietul de sarcini se ridică cu cel 
puţin 3 (trei) zile înainte de data 
ședinţei de licitaţie de la IPJ Boto-
șani -Serv.Logistic, între orele 
08.00-16.00, de luni până vineri, 
tel.0231.507.231, 507.325. În cazul 
în care la ședința de licitație nu se 
prezintă nici un licitator, aceasta 
se va repeta în termen de 5 zile.    

l Inspectoratul de Poliţie Jude-
ţean Arad organizează în data de 
14.12.2017, ora 10.00, licitaţie cu 
strigare pentru închiriere spaţii în 
vederea amplasării a două banco-
mate, respectiv ora 12.00, pentru 
aparate de distribuit băuturi 
calde. Informaţii la telefon: 
0723.269.772.

l Lichidatorul judiciar CII Stefa-
nescu Ovidiu anunta vanzarea 
provizorie a proprietatii SC Tom 
Complex SRL“Baza de productie 
- depozitare si teren„ situat in 
mun. Rm. Valcea,  str. Genistilor, 
nr. 10 (fosta str. Arinilor, nr. 54 ), 
jud. Valcea  compus din: cladire 
de birouri cu regim de inaltime 
parter si mansarda cu aria 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  CĂLĂRAŞI
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1 

ANUNŢ
   

Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, CUI 
4294030, telefon 0242/311301, fax 0242/331609, organizează licitaţie publică deschisă pentru cumpărarea 
de bunuri imobile de către județul Călărași, respectiv a 5 apartamente, cu destinația de locuințe de serviciu, 
pentru salariații instituțiilor și serviciilor publice din subordinea sa aflate sub autoritatea Consiliului 
Județean Călărași, precum și pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, conform 
prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 115 din 31.08.2016 privind aprobarea procedurii 
privind cumpărarea unor bunuri imobile de către Județul Călărași și a Hotărârii Consiliului Judeţean 
Călăraşi nr. 154 din 31.10.2016 privind aprobarea achiziționării unor apartamente cu destinația de locuințe 
de serviciu și a prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 40 din 03.03.2017 pentru 
modificarea și completarea Hotărârii nr. 115/2016 pentru aprobarea procedurii privind cumpărarea unor 
bunuri imobile de către județul Călărași.

În ceea ce privește procedura de achiziționare a apartamentelor, mai sus menționate, se va avea în vedere 
achiziția a 5 (cinci) apartamente cu 2 (două) camere, situate în intravilanul municipiului Călărași, zonele A, 
B și C.

Prețurile maxime de achiziție a apartamentelor menționate mai sus sunt următoarele:
- pentru zona A: 662 euro/m.p.,
- pentru zona B: 585 euro/m.p.,
- pentru zona C: 517 euro/m.p..
La licitație poate participa orice persoană fizică sau juridică care dorește să înstrăineze un imobil care 

satisface cerințele cuprinse în documentația de atribuire pentru cumpărarea de bunuri imobile și care deține 
un titlu de proprietate valabil, înscris în Cartea Funciară, liber de sarcini asupra acestuia. 

Documentaţia de atribuire poate fi procurată accesând site-ul oficial al Consiliului Județean Călărași, 
www.calarasi.ro, atât în format editabil (word) cât și pdf, la următorul link de download: 
https://www.calarasi.ro/index.php/noutati.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 15.12.2017, ora 14:00. Ofertele vor fi depuse la Registratura 
Consiliului Județean Călărași, în plicuri sigilate, într-un singur exemplar, până la data menţionată anterior.

Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, la ora 10:00 în data de 
18.12.2017, în prezenţa tuturor ofertanţilor.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor este Tribunalul Călăraşi - Secţia Contencios Administrativ, 
situat în municipiul Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 106, cod poştal 910068, tel./fax: 0242/315736, judeţul 
Călăraşi.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Boboc Cristina, la Consiliul Judeţean Călăraşi, 
telefon 0242/311301, int. 141.
   

Data: 27.11.2017
PREŞEDINTE,

ec. Vasile ILIUȚĂ
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construita la sol in suprafata de 
60,92 mp, aria construita desfsu-
rata  in suprafata estimata de 
121,84 mp, cladire baraca meta-
lica cu  aria construita la sol in 
suprafata de 146,16 mp si teren in 
suprafata de 1809,00 mp cu nr 
cadastral 1450 si 11692 in Cartea 
Funciara nr. 4707 a localitatii Rm. 
Valcea, judetul Valcea, contra 
sumei de 273.700 lei  inclusiv TVA 
(230.000 lei + TVA 43.700 lei). 
Supraofertele sunt acceptate pana 
la data de 27.12.2017. Pasul de 
supraofertare este de 20% din 
pretul oferit . Data sedintei de 
negociere: 28.12.2017, ora 11.00. 
I n f o r m a t i i  s u p l i m e n t a r e : 
0722740176.

l Cash Control Management 
SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică bunuri 
mobile Hyunday Sonata,2007, 
diesel - 9.973,5 lei, masini de 
cusut, mobilier la preţul de 
evaluare redus cu 50%. Persoa-
nele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data 

licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
11.12.2017, ora 16/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 15.12.2017 si 20.12.2017 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Radcar Autoserv SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie publică bunuri mobile la 
valoarea de evaluare redus cu 
5 0 %  a u t o u t i l i t a r a  D a c i a 
Papuc-PH 33 RDC, camion 2 usi, 
an fabricatie 2005, diesel-2.150,00 
lei si autoturism Dacia Logan-PH 
66 RDC, berlina 4 usi, an fabri-
catie 2005, benzina-2.350,00 lei. 
Preturile nu contin TVA. Persoa-
nele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în data de 
07.12.2017, ora 14.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, 
l icitati i le  vor fi  reluate la 

14.12.2017 respectiv 21.12.2017 la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Radcar Autoserv SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare in bloc 
prin licitaţie publică la valoarea 
de evaluare redus cu 50% de 
125.327,50 lei mijloace fixe (1 
cabina vopsit, bormasine, prese, 
testere, truse scule, sistem reglare 
geometrie roti, mobilier, etc) si 
stocuri la valoare de evaluare de 
22.375,50 lei (lampi, oglinzi, 
geamuri oglinzi, , aripi, capace 
oglinzi, suporturi, bari, grile, 
capace, ornamente, bandouri, 
trepte, panouri, flapsuri, spoilere, 
faruri, carenaje, capete bara, 
filtre)Preturile nu contin TVA. 
Persoane le  in te re sa te  vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în data de 07.12.2017, ora 
14/30 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud.  Prahova,  tel /fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, 
l ic itati i le  vor f i  reluate la 

14.12.2017 respectiv 21.12.2017 
la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Petroluc Serv SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile la valoarea 
de evaluare redusa cu 50%. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în data de 
07.12.2017, ora 15/00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, 
l icitati i le  vor fi  reluate la 
14.12.2017 respectiv 21.12.2017 la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Compania De Pază Unias 
Security SRL-in faliment, cu 
sediul social în Ploiesti, str. Rafi-
norilor, nr. 4, modulul E1, etaj, 
jud. Prahova, J29/2907/2007, CUI 
22722127 prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică la 
valoarea de evaluare redusa cu 
50% autoturism M1 Dacia Logan 
an 2013 (13.400 lei). Valorile de 
evaluare nu contin TVA. Persoa-
nele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
08.12.2017, ora 16/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 15.12.2017 si 22.12.2017 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l FC Petrolul SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publica in 
bloc pornind de la valoarea de 
evaluare redusa cu 50%, respectiv 
suma de 37.545,19 lei fara TVA 
bunurile mobile din patrimoniul 
debitoarei situate in incinta stadi-
onului “Ilie Oana” - corp adminis-
trativ  (mobilier, electronice, 
obiecte IT, aere conditionate, etc). 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
07.12.2017, ora 14/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 14.12.2017 si 21.12.2017 
aceeaşi oră, în acelaşi loc."

l FC Petrolul SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publica in 
bloc pornind de la valoarea de 
evaluare redusa cu 50%, respectiv 
suma de 160.006,64 lei fara TVA 

bunurile mobile din patrimoniul 
debitoarei situate in incinta stadi-
onului “Ilie Oana” - stadion 
( canape le ,  du lapur i ,mese , 
comode, TV, aere conditionate, 
cusete, etc). Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 07.12.2017, ora 
14/30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 14.12.2017 si 
21.12.2017 aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l Izo Building Cons SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică Dacia Double Cab 
1.9D, an de fabricatie 2004, diesel 
la preţul de evaluare redus cu 
50% de 2.168,50 lei  fara TVA. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
08.12.2017, ora 15/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 15.12.2017 si 22.12.2017 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Izo Building Cons SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică in bloc stoc marfa 
(polistiren, sarma, tabla, coltar, 
ventil, tigla, martisoare) la preţul 
de inventar redus cu 50% si cu un 
discount pentru vanzarea fortata 
de 30% de 17.808,1 lei fara TVA. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
08.12.2017, ora 16/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 15.12.2017 si 22.12.2017 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Clarex Impex SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică stoc marfa - lot 1 mate-
riale de constructii, sanitare la 
preţul de inventar redus cu 80% si 
cu un discount pentru vanzarea 
fortata de 30% (10.526,58 lei) si 
stoc marfa -lot 2 materiale de 
constructii, sanitare la preţul de 
inventar redus cu 70% si cu un 
discount pentru vanzarea fortata 
de 30% (35.540,47 lei)apartinand 
Clarex Impex SRL incepand cu 
data de 07.12.2017, ora 15.00. 
Persoanele interesate vor cumpăra 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  CĂLĂRAŞI
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1 

ANUNŢ
   

Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, 
organizează licitaţie publică cu strigare, pentru vânzarea unui spaţiu medical, reprezentând Cabinet 
Neuropsihiatrie și Cabinet Psihiatrie, din Policlinica nr. 2 Călăraşi, aflat în proprietatea privată a judeţului 
Călăraşi, conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului 
sau a unităţilor administrativ - teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 
desfăşoară activităţi conexe actului medical şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 183 din 
28.09.2017 privind privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a unui spaţiu din Policlinica 
nr. 2 Călăraşi aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi.

După adjudecare, imobilul va fi destinat desfăşurării activităţii medicale, sarcină ce va fi prevăzută în 
contractul de vânzare - cumpărare şi va fi notată în cartea funciară a imobilului.

Spaţiul scos la vânzare prin licitație publică cu strigare este compus din două încăperi, cu destinația de 
cabinete medicale, cu suprafaţa construită totală de 39,40 m.p., suprafaţă utilă totală de 30,17 m.p., cotă 
parte părţi comune (în indiviziune) în suprafaţă totală de 8,78 m.p. şi teren (în indiviziune) în suprafaţă de 
19,92 m.p., aflate la parterul imobilului situat în municipiul Călăraşi, str. Policlinicii, nr. 1, judeţul Călăraşi, 
reprezentând Policlinica nr. 2 Călăraşi.

Spațiul situat la parterul Policlinicii nr. 2 Călăraşi este format din două loturi, după cum urmează:
- lot nr. 30, număr cadastral 3763/1/2,0,20, cu suprafaţa construită totală de 14,94 m.p., suprafaţă utilă de 

11,48 m.p., cotă indiviză din părţi comune în suprafaţă de 3,34 m.p. şi teren aferent cotă indiviză în suprafaţă 
de 7,58 m.p. şi

- lot nr. 32, număr cadastral 3763/1/2,0,22, cu suprafaţa construită totală de 24,46 m.p., suprafaţă utilă de 
18,69 m.p., cotă indiviză din părţi comune în suprafaţă de 5,44 m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 12,34 
m.p..

Preţul de pornire al licitaţiei publice cu strigare este de 12.520 euro.
Pasul de licitare este de 626 euro.
Dosarul de prezentare a licitaţiei poate fi procurat zilnic de la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi din 

municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, Compartimentul Patrimoniu, începând cu 
data de 04.12.2017 ora 8:00, până pe data de 29.12.2017, ora 12:00, la preţul de 100 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 3.000 lei.
Documentele de participare la licitaţie sunt cele menţionate în Regulamentul constituit ca Anexă la HCJ 

183/2017 şi vor fi depuse în plicuri sigilate, la Registratura Consiliului Judeţean Călăraşi, cu sediul în 
municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, până pe data de 05.01.2018, ora 12:00.

Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, la ora 10:00 în data de 
08.01.2018, în prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca afişarea listei cu ofertanţii care pot participa la 
licitaţia publică cu strigare să aibă loc pe data de 11.01.2018, ora 14:00, la sediul Consiliului Judeţean 
Călăraşi.

Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Călăraşi, pe data de 18.01.2018, ora 10:00.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Cristina Boboc, la Consiliul Judeţean Călăraşi, 

telefon 0242/311301, int. 141.
   

PREŞEDINTE,
Vasile ILIUȚĂ
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caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu o zi înainte de data licitaţiei. In 
cazul neadjudecării vânzarile vor 
fi reluate în zilele de 14.12.2017, 
respectiv 21.12.2017 la aceleasi 
ore la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr. 2829/111/2016 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea TV Products 
S.R.L.,  J05/752/2002, CUI: 
RO14804986scoate la vânzare 
prin licitație publică bunuri 
mobile de birotică, preț de pornire 
475,00 lei. Bunurile urmează a se 
vinde în bloc. Bunurile constau în 
imprimata laser A4, marca HP, 
calculator Dell, 2 laptopuri 
Fujistu Siemens
Licitația va avea loc în data de 
05.12.2017 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr. 2, ap.11, jud. 
Bihor. Participanții la licitație 
trebuie să consemneze, cel mai 
târziu până la începerea licitației, 
cel puțin 10% din prețul de înce-
pere a licitației pentru bunurile 
pentru care licitează. Vânzarea la 
licitație se va face în mod public 
de către lichidatorul judiciar care 
va oferi bunurile spre vânzare 
prin 3 strigări succesive.  Bunurile 
se adjudecă celui care, după 3 
strigări succesive, făcute la inter-
vale de timp care să permită 
opțiuni şi supralicitări, oferă 
prețul cel mai mare, iar atunci 
când există un singur concurent, 
acesta a oferit prețul de începere 
a licitației. Prezenta licitație 
începe de la 50% (475 lei) din 
preţul iniţial (950 lei) prevăzut în 
publicaţii sau anunţuri. Dacă nu 
se va obţine nici acest preţ, bunu-
rile vor fi vândute, la acelaşi 
termen, la cel mai mare preţ 
oferit, chiar şi atunci când la lici-
taţie s-a prezentat un singur 
ofertant. Informații suplimentare 
se pot obține de la lichidator: 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 
E-mail: office@plginsolv.ro.

l Consiliul Local Breaza, str. 
R e p u b l i c i i ,  n r. 8 2 B ,  t e l : 
0244/340.508, fax: 0244/340.528. 
e-mail: primariabreaza@yahoo.
com anunță declanşarea proce-
durii de atribuire a autorizațiilor 
taxi disponibile. Numărul autori-
zațiilor taxi care sunt disponibile: 
14, numere de ordine: 2, 3, 4, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20. - 
Data limită până la care pot fi 
depuse cererile de înscriere 
pentru participarea  la procedura 
de atribuire este 25.01.2018.- Soli-
citanții cuprinşi în lista de aştep-
tare la data prezentului anunț:  
-  Documentele care trebuie 
depuse sunt: a) cerere de partici-
pare la procedura de atribuire. b) 

declarație pe proprie răspundere 
că deține autorizație de transport 
valabilă. c) declarație pe propria 
răspundere că deține sau că va 
deține, în termen de maximum 6 
luni, autovehicule, pe tipuri, în 
proprietate sau în temeiul unui 
contract de leasing, cu precizarea 
criteriilor de departajare pe care 
le îndeplineşte fiecare pentru obți-
nerea punctajelor. d) declarație pe 
proprie răspundere că deține sau 
va deține autovehicul a cărui 
vechime nu depăşeşte  5 ani de la 
data fabricației. e) scrisoare de 
garanție în cuantum de 5% din 
valoarea cu care va fi achiziționat 
fiecare autovehicul, pentru fiecare 
dintre acestea, în cazul în care 
transportatorul autorizat nu 
deține autovehiculele necesrae la 
data depunerii declarației prevă-
zute la lit.b) Dosarele vor fi 
depuse la Primăria Oraşului 
Breaza – Registratură, str. Repu-
blicii, nr. 82B. - Data anunțării 
rezultatului atribuirii 07.02.2018. 
- Data la care va fi demarată 
procedura de eliberare  a autori-
zațiilor taxi 05.03.2018. - Crite-
riile de departajare şi punctajele 
acordate sunt: A. Vechimea auto-
vehiculului de la data fabricației 
pâna la 1 an –   10 puncte; între 1 
şi 2 ani – 8 puncte; între 2 şi 3 ani 
– 6 puncte; între 3 şi 4 ani – 4 
puncte; între 4 şi 5 ani – 2 puncte. 
B. Clasificarea autovehiculului 
conform normelor de poluare 
Euro; Euro V –   15 puncte; Euro 
IV – 10 puncte; Euro III –   5 
puncte; Euro II –    0 puncte. C. 
Volumul portbagajului util şi 
echiparea cu instalație pentru aer 
condiționat. Volumul interior   
clasa mare (peste 600 l) – 6 
puncte; clasa medie (între 300 l şi 
600 l) – 5 puncte; clasa mică (sub 
300 l) – 3 puncte. Aer condiționat 
– 10 puncte. D. Vechimea în ani 
de când transportatorul desfă-
şoară autorizat activitate de 
transport. Se acordă 0.5 puncte 
pentru fiecare an de activitate, 
autorizat (nu mai devreme de 
anul 2003. E. Gradul de protecție 
al pasagerilor peste 6 airbaguri - 8 
puncte între 4 şi 6 airbaguri – 6 
puncte; 1 airbag – 1 punct. F. 
Forma de deținere asupra vehicu-
lelor proprietate – 2 puncte 
leasing – 1 punct. G. Posibiltatea 
asigurării reale a prezenței auto-
vehiculului în activitate de 
minimum 8 ore pe zi lucrătoare 
activitate de peste 8 ore pe zi – 4 
puncte activitate de minimum 8 
ore pe zi – 2 puncte. H. Dotări 
suplimentare ale vehiculului; 
dispozitiv GPS monitorizare – 5 
puncte; perete despărțitor între 
conducătorul auto şi clienți – 7 
puncte; dispozitiv de plată prin 
intermediul cardului – 5 puncte; 
dispozitiv fix de înregistrare a 
precizărilor făcute de client – 5 
puncte. Elementele prevăzute la 
lit. C), E) şi H) precum şi culoarea 
autovehiculului se vor certifica 
ulterior de R.A.R.  prin interme-

diul certificatului de agreare. În 
cazul în care aceste date nu sunt 
identice cu cele prezentate în 
declarația pe propria răspundere 
atribuirea autorizației taxi va fi 
anulată. Pe site-ul www.primaria-
breaza.ro secțiunea Consiliul 
local/Hotarari se poate vizualiza 
“Regulamentul privind organi-
zarea şi executarea serviciului de 
transport în regim de taxi şi de 
transport în regim de închiriere, 
î n  o r a ş u l  B r e a z a ”  ( H C L 
nr.124/31.08.2017).

l Turnătoria Centrala Orion SA, 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Jud. Prahova, scoate la vanzare 
prin licitatie, urmatoarele bunuri 
mobile:  autoturism Daewoo Cielo 
TF19Y, an fabricatie 1999, nr. 
inmatriculare PH-15-TCO- 680 
euro; autoturism Mercedes 300 
SE, an fabricatie 1992, nr. inma-
triculare PH-20-TCO - 5.355 
euro; autoturism Nubira, an 
fabricatie 2003, nr. inmatriculare 
PH-35-TCO - 850 euro; autoutili-
tara Iveco Daily 65C15, an fabri-
catie 2008, nr. inmatriculare 
PH-36-TCO - 5.015 euro; autouti-
litara Iveco Daily 65C15, an 
fabricatie 2004, nr. inmatriculare 
PH-33-TCO - 3.400 euro; auto-
tractor Volvo FM12-420, an fabri-
catie 2004, nr. inmatriculare 
PH-31-TCO - 10.640 euro; semi-
remorca Schmitz SKI24, an fabri-
catie 2004, nr. inmatriculare 
PH-32-TCO - 6.480 euro. Pretul 
bunurilor nu includ TVA. Licita-
tiile se vor organiza in data de 
04.12.2017 ora 13:00, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 06.12.2017, 
0 8 . 1 2 . 2 0 1 7 ,  1 1 . 1 2 . 2 0 1 7 , 
1 3 . 1 2 . 2 0 1 7 ,  1 5 . 1 2 . 2 0 1 7 , 
0 5 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  0 8 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
10.01.2018, 12.01.2018, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Telefon/fax: 0787.344.547/0761.13
2.931/0244.597.808, email office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.

l Direcţia Silvică Sălaj, cu sediul 
în Zalău, str. Tipografilor nr.1, 
vinde prin licitaţie publică 
deschisă cu strigare următoarele 
mijloace fixe casate: Nr. crt. / 
Denumirea mijloc fix / Cod clasi-
ficare / Nr. inventar / Anul punerii 
în funcţiune / Unitatea in care se 
afla / Valoare de incepere  a licita-
tiei  lei fara TVA / Valoarea 
garantiei de participare 10% - lei 
fara TVA. 1 / Fierastrau panglica 
FP 10 / 2.1.8.4 / 406663 / 2010 / 
Almas / 210 / 21. 2 / Autoturism 
ARO 244 / 2.3.2.1.1 / 525570 / 
2002 / Almas / 1264 / 126. 3 / 
Tractor U 650 SJ-02-MYY / 
2.1.21.1.1 / 980030 / 1989 / Almas 

/ 6167 / 617. 4 / Troliu+sapa 
tractor U651 M / 2.3.2.2.6 / 
601040 / 2015 / Cehu Silvaniei / 
225 / 23. 5 / Remorca tractor 5 
tone / 2.3.2.2.6 / 62700177 / 2015 / 
Cehu Silvaniei / 3083 / 308. 6 / 
Motounealta S20052200134 / 
2.1.8.7 / 3543014 / 2005 / Ileanda / 
6 / 1. 7 / Motosapa RK 02B / 
2.1.8.7 / 3543015 / 2005 / Ileanda / 
667 / 67. 8 / Motofierastrau 
S20053601124 / 2.1.8.7 / 3543013 / 
2005 / Ileanda / 4 / 1. 9 / Motofie-
rastrau HUZ 575 / 2.1.8.7 / 
3543020 / 2008 / Ileanda / 5 / 1. 10 
/ Motofierastrau HUZ 575 / 
2.1.8.7 / 3543021 / 2008 / Ileanda / 
5 / 1. 11 / Motocoasa FS 300 / 
2.1.8.7 / 354303 / 2004 / Ileanda / 
4 / 1. Licitaţia publică cu strigare 
se va desfăşura la data de 
06.12.2017, ora 11:00, la sediul 
Direcţiei Silvice Sălaj, str. Tipo-
grafilor, nr. 1, loc Zalău, jud. 
Sălaj. Pentru mijloacele fixe 
ramase neadjudecate se va orga-
niza o noua licitatie la data de 
21.12.2017 ora 11:00 la sediul 
Directiei Silvice Salaj. Caietul de 
sarcini al licitaţiei, poate fi achizi-
ţionat de la sediul direcţiei silvice, 
contra sumei de 25 lei. Documen-
tele de participare la licitaţie pot 
f i  depuse până la data de 
06.12.2017 ora 10:00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la nr. 
de telefon 0260631170, persoană 
de contact ing. Muresan  Vlad.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică proprietatea imobi-
liară aparținând debitoarei la 
prețul de evaluare redus cu 40%, 
respectiv 358.080 lei compusa din 
imobil cu 4 camere, bucatarie, hol, 
baie, wc, coridor si 2 terase, avand 
Sc = 201,62 mp (reprezentand 
etajul imobilului), împreună cu 
pivnița de la subsol cu Sc = 
15,20mp si cota de 1/2 din casa 
scarii si 1/2 din pod, situată in 
Ploieşti, str. Vlad Tepes, nr. 19, 
judet Prahova, (terenul aferent în 
folosință este de 130 mp si repre-
zinta cota indiviza din terenul in 
suprafata totala de 483,47 mp 
care este proprietate de stat). Lici-
taţia va avea loc în 06.12.2017, ora 
14/00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. Persoanele intere-
sate vor achizitiona caietul de 
prezentare în suma de 1.190 lei de 
la sediul lichidatorului şi vor 
depune taxa de garanţie de 35.808 
lei cu cel putin o zi înainte de data 
licitatiei.

l Judeţul Teleorman, Comuna 
L i ţ a ,  C F 4 5 6 8 5 7 8 , 
te l .0247.359.506,  Pr imăria 
Comunei Lița, județul Teleorman, 
vinde prin licitație publică 
deschisă teren intravilan în supra-
față de 72.197mp. Licitația va 
avea loc în ziua de 20 decembrie 
2017, ora 10.00, iar prețul de 

pornire este de 63.400Euro. Caietul 
de sarcini poate fi procurat de la 
sediul primăriei. Persoană de 
contact: Nonea Marian.

PIERDERI  
l Pierdute Atestat profesional 
transport Marfa si Atestat ADR 
emise pe numele Didita Marian. 
Le declar nule.

l Pierdut Certificat constatator 
pt. punctul de lucru, eliberat de 
ORC Arad pentru PF Stroenescu 
Anca Diana. Il declar nul.

l Pierdut Card tahograf eliberat 
de ARR Bucuresti pentru SC Hed 
Unicom SRL. Il  declar nul.

l Pierdut Atestat marfa si Atestat 
ADR Colete  pentru Hedea 
Emanuel. Le declar nule.

l Pierdut Atestat transport marfă 
pe numele Corcoveanu Ion, com. 
Văgiuleşti, sat Covrigi, Gorj, 
eliberat de ARR Gorj. Declar nul!

l Declar pierdută legitimaţie de 
student pe numele Nistor Costinel 
Cristian, emisă de Facultatea de  
Stiinţe Politice Comunicare şi 
Relaţii Publice din cadrul Univer-
sităţii Creştine Dimitrie Cantemir.

l Subsemnatul Moraru Paul domi-
ciliat în Tulcea, str. Aleea Stejaru-
luin nr. 2, bloc V6, sc. C, et. 2, ap.10, 
pierdut certificat IMO SSD  Nr. 
5809, eliberat în 2013, IMO BASIC 
DST, certificat Nr.168, eliberat în 
2014 de Autoritatea Navală Galaţi, 
certificat engleză Nr.16 eliberat în 
2014 de Autoritatea Navală Galaţi, 
pe numele Moraru Paul. Le declar 
nule.

l Declar pierdută recent legiti-
maţia de student pe numele Nego-
e s c u  R a u l - I o a n  e m i s ă  d e 
Universitatea Politehnică Bucu-
reşti, Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei.

l Societatea S.C. Social Club 
S R L ,  C . U . I .  1 5 8 6 1 2 0 3 , 
J40/14502/2003 declar pierdută 
ş tampi la  soc ietăţ i i ,  formă 
rotundă. Societatea Adi & Mar 
Stil Com SRL, CUI 19184087, 
J40/18104/2006, declară pierdute 
ştampilă formă rotundă, facturier 
şi chitanţier  cu seria ARY. Declar 
nule  facturile rămase libere 
cuprinse între  nr. 542-550 şi 
chitanţier cuprins  între nr .481-
497, file neştampilate.

DECESE
Familia Dolocan anunţă cu 
durere încetarea din viaţă a Prof. 
Univ.  Emerit  Dr.  în Fizică 
Dolocan Voicu. Înmormântarea 
va avea loc la Cimitirul Belu 
Ortodox pe data de 28.11.2017, la 
ora 12:00.




