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OFERTE SERVICIU
l Penitenciarul Arad organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
de agent administrativ (achiziţii 
publice). Înscrierile la concurs se fac 
la sediul Penitenciarului Arad, 
Calea 6 Vânători, FN, Arad până la 
data de 25.07.2017, inclusiv. Relații 
suplimentare se pot obține de pe 
site-ul Administrației Naționale a 
Penitenciarelor, secțiunea “Carieră 
- Concursuri din sursă externă“ sau 
la sediul Penitenciarului Arad-Bi-
roul Resurse umane și formare 
profesională, telefon 0257.212.661; 
0257.212.663.
 
l Primăria Comunei Călinești, 
județul Teleorman, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea unui post vacant aferent 
categoriei funcționarilor publici de 
execuție din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; Denu-
mirea funcției publice: -referent, 
clasa III, grad profesional superior 
în cadrul compartimentului finan-
ciar -contabil, taxe și impozite, 
resurse umane. Probe de concurs: 
-proba scrisă; -interviul. Condiții de 
participare la concurs: -să îndepli-
nească condițiile generale prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; -studii: 
studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -condiții minime de 
vechime: 9 ani în specialitatea studi-
ilor; Condiții de desfășurare a 
concursului: -data depunerii dosa-
relor de concurs -în termen de 20 de 
zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a-III-a; -data probei scrise: 
17.08.2017, ora 11.00; -data probei 
de interviu: 18.08.2017, ora 14.00; 
-locul desfășurării probei scrise și a 
interviului: sediul Primăriei 
Comunei  Căl ineșt i ,  județul 
Teleorman, din Șos. Alexandriei, 
nr.62, sat Călinești, com. Călinești, 
jud. Teleorman. Mențiuni: -biblio-
grafia, actele necesare la dosarul de 
înscriere și relații suplimentare se 
pot obține de la d-l Jalbă Marius 
Dumitru, secretarul Comunei Căli-
nești, județul Teleorman, telefon 
0247.431.177, fax 0247.431.004, 
e-mail calinesti@gmail.com.
 
l Liceul Tehnologic Forestier 
Bistrița, cu sediul în Bistrița, str. 
Zefirului nr. 1, anunță scoaterea la 
concurs a 1/2 normă de adminis-
trator de patrimoniu, gradul II, 
studii superioare (inginer/subin-
giner/economist), vechime în specia-
litatea studiilor minim 6 ani. 
Concursul va avea loc în data de 
26.07.2017 la orele 9,00 – proba 
scrisă, 11,30 – proba practică si 
13,00 – interviul. Actele pentru 
dosarul de concurs se pot depune 
până în data de 25.07.2017 la ora 
11,00, Relații suplimentare la secre-
tariatul comisiei de concurs, telefon 
0263234304. 
 
l A.Oficiul Teritorial pentru Între-
prinderi Mici și Mijlocii și Coope-
raţie Timișoara, judeţul Timiș, 
o r g a n i z e a z ă  î n  b a z a  H G 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea unui post contrac-
tual vacant, după cum urmează: -1 

post consilier juridic IA. B.Cerinţele 
postului conform fișei de post 
-Consilier IA: -studii superioare, 
finalizate cu diplomă de licenţă; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
superioare minim 6 ani și 6 luni. C.
Tipul probelor: 1.Proba scrisă, în 
data de 26.07.2017, ora 10.00; 2.
Proba de interviu, în data de 
01.08.2017, ora 10.00. D.Dosarele de 
concurs se vor depune la sediul 
OTIMMC Timișoara, B-dul Eroilor 
de la Tisa, nr.22, jud.Timiș, înce-
pând cu data de 5 iulie 2017, pe 
parcursul a zece zile lucrătoare în 
intervalul orar 9.30-16.30, data-li-
mită de depunere fiind 18 iulie 2017. 
E.Informaţii suplimentare și biblio-
grafia pentru concurs se pot obţine 
la sediul OTIMMC Timișoara, 
telefon: 0256.292.739, e-mail: 
oficiutimisoara@imm.gov.ro.
 
l Primăria Comunei Pietroasa, cu 
sediul în localitatea Pietroasa, str.
Principală, nr.109, județul Timiș, 
CIF: 4483838, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contrac-
tuale vacante de: -Îngrijitor -Femeie 
de serviciu în cadrul Centrului 
Social de Tip After School Poieni, 1 
p o s t ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura la sediul Primăriei 
Comunei Pietroasa, astfel: -proba 
scrisă în data de 27 iulie 2017, ora 
13.00; -proba interviu în data de 2 
august 2017, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -studii gimnaziale; 
-disponibilitate de lucru în program 
prelungit în anumite condiții; -fără 
vechime. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
perioada: 05.07.2017 -18.07.2017, la 
sediul Primăriei Comunei Pietroasa. 
Relații suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Pietroasa, 
persoană de contact: Hriscu 
Adriana -secretar uat, telefon: 
0256.334.780, fax: 0256.334.608, 
e-mail: cpietroasa@yahoo.com. 
 
l Primăria Comunei Pietroasa, cu 
sediul în localitatea Pietroasa, str.
Principală, nr.109, județul Timiș, 
CIF: 4483838, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contrac-
tuale vacante de: -Învățător în 
cadrul Centrului Social de Tip After 
School Poieni, 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura la sediul Primăriei 
Comunei Pietroasa, astfel: -proba 
scrisă în data de 27 iulie 2017, ora 
10.00; -proba interviu în data de 2 
august 2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -studii medii liceale, cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime 
minim 2 ani în învățământ. Candi-
dații vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în perioada 
05.07.2017 -18.07.2017, la sediul 
Primăriei Comunei Pietroasa. 
Relații suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Pietroasa, 
persoană de contact: Hriscu 
Adriana -secretar uat, telefon: 
0256.334.780, fax: 0256.334.608, 
e-mail: cpietroasa@yahoo.com.
 
l Universitatea de Arte Tg.Mureș, 
cu sediul în localitatea Tîrgu-Mureș, 
str.Köteles Sámuel, nr.6,  judeţul 
Mureș, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Număr posturi: 1; 
-Numele funcției: Muncitor (recu-
ziter), conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba interviu în  data de 
26.07.2017, ora 10.00, probă unică. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.nivelul 
studiilor: medii sau generale; 2.
vechime: fără vechime; 3.abilitate 
de organizare; 4.abilități de lucru în 
echipă; 5.rezistență la stres. -Număr 
posturi: 1; -Numele funcției: Tehni-
cian IA (Funcționar administrativ), 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 26.07.2017, 
ora 11.00; -proba interviu în data de 
26.07.2017, ora 13.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 

condiţii: 1.nivelul studiilor: bacalau-
reat; 2.curs de formare profesională, 
responsabil PSI; 3.certificat de 
pregătire profesională a persoanei 
desemnate să conducă permanent și 
efectiv activitatea de transport 
rutier de persoane și mărfuri; 4.
experiență în domeniu; 5.cunoștințe 
operare PC (Windows, Word, 
Excel); 6.abilități foarte bune de 
comunicare, integritate, responsabi-
litate. 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 
Universității de Arte din Tg.Mureș. 
Relaţii suplimentare la sediul: str.
Köteles Sámuel, nr.6, judeţul Mureș, 
cod poștal: 540057, persoană de 
contact: Ambrus Gyöngyvér, șef 
r e s u r s e  u m a n e ,  t e l e f o n : 
0265.266.281, e-mail: uat@uat.ro, 
site: www.uat.ro.
 
l Administraţia Monumentelor și 
Patrimoniului Turistic, cu sediul pe 
str.Polonă, nr.24-26, organizează în 
data de 26.07.2017, ora 11.00, 
concurs/examen pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale 
de execuţie vacante: Compartiment 
Conservare și Monitorizare Monu-
mente de For Public: 1 post Refe-
rent IA(M)- (rezervări grupuri)- poz. 
20; -pregătirea de bază: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
experienţă minimă necesară pentru 
executarea operaţiilor specifice 
postului: vechime de minim 1 an 
într-o funcţie similară; 2 posturi 
Gestionar custode IA( M)- poz. 23, 
24; pregătirea de bază: studii medii 

absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
experienţă minimă necesară pentru 
executarea operaţiilor specifice 
postului: vechime de minim 2 ani 
într-o funcţie similară; 1 post Casier 
(M,G)- poz. 25; pregătirea de bază: 
studii medii sau generale; experi-
enţă minimă necesară pentru execu-
tarea operaţiilor specifice postului: 
vechime de minim 1 an; 1 post 
Îngrijitor- poz. 26; -pregătirea de 
bază: studii medii sau generale; 
experienţă minimă necesară pentru 
executarea operaţiilor specifice 
postului: vechime de minim 1 an. 
Concursul se va desfășura astfel: 
proba scrisă în data de 26.07.2017, 
ora 11.00, proba interviu în data de 
02.08.2017, ora 11.00. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs (termenul limită pentru 
depunerea dosarelor 18.07.2017) la 
sediul Administraţiei Monumen-
telor și Patrimoniului Turistic din 
Str.Polonă, nr.24-26, Sector 1, la 
secretariatul instituției, de luni până 
joi între orele 8.30-16.00 și vineri 
între orele 8.30-13.00. Detalii 
privind condiţiile specifice și biblio-
grafia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială www.ampt.
ro .  Telefon:  021 .318.37 .67 , 
int.103,104. 

l Primăria Comunei Dragomirești 
-Vale din judeţul Ilfov organizează 
concurs pentru ocuparea unei 
funcţii contractuale de execuție 
vacantă de muncitor necalificat, 
treapta profesională II.Concursul 
cuprinde 2 probe, respectiv proba 
practică și proba orală, care se vor 
susţine la sediul Primăriei Dragomi-
rești -Vale din str. Micșunelelor, 
nr.87, Comuna Dragomirești -Vale, 
judeţul Ilfov. Proba practică va avea 
loc în data de 26.07.2017, orele 
10.00.Dosarele de înscriere se pot 
depune în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Dragomirești -Vale din str. Micșune-
lelor, nr. 87, Comuna Dragomirești 
-Vale, judeţul Ilfov, respectiv până 
la data de 18.07.2017, ora 16:00, 
ultima zi de selecţie a dosarelor fiind 
în data de 20.07.2017.Condițiile 
generale pentru participarea la 
concurs sunt menționate la art. 3 
din anexa la H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Condiţiile specifice de partici-
pare la concurs sunt: absolvirea 
învățământului gimnazial (8 clase). 
Nu este necesară vechimea în 
muncă. Dosarele de concurs trebuie 

să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.6 din 
H.G. nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare.Bibliografia 
va fi afișată la sediul instituţiei.
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021/436.71.32.

PRESTĂRI SERVICII
l Doamnă serioasă, ofer servicii 
menaj ușor, călcat  2/săptămână. 
0726.068.701 Minulescu Liliana.

CITAŢII
l Judecătoria Ineu. Dosar nr.789/ 
246/2017. Pârâtul  Peţ  Gheorghe 
(una și aceiași persoană cu Pecz  
Gyorgy)  cu domiciliul necunoscut 
este citat la această instanţă pentru 
termenul din 03 august 2017,orele 
9,00 în proces de  uzucapiune  cu  
Jula Floare. În caz de neprezentare 
se judecă în lipsă.

DIVERSE
l Anunţ pentru dezbatere publică. 
S.C. Vetreria Romena S.R.L. cu sediul 

ANUNȚURI

Angajează
- Patiser
- Cofetar
- Ajutor bucătar
- Lucrător room-service 
hotel
- Îngrijitor spaţii hoteliere

Oferim salariu motivant,      
transport, masă, card de 

sănătate privat.
tel. 0725.972.231
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social în Popeşti- Leordeni, şos. Olte-
niţei nr. 203, judeţul Ilfov, titular al 
activităţii de producere a sticlei, 
prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 
278/2013, în categoria “Fabricarea 
sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă, cu 
capacitate de topire de peste 190 t/ zi” 
anunţă organizarea dezbaterii publice 
a documentelor de susţinere a solici-
tării autorizaţiei integrate de mediu 
pentru obiectivul din Popeşti- Leor-
deni, şos. Olteniţei nr. 203, judetul 
Ilfov. Locul desfăşurării: Primăria 
Popeşti Leordeni din Popeşti Leor-
deni, Piața Sf. Maria, nr. 1, județul 
Ilfov. Data desfăşurării 14.07.2017, 
ora 15.00. Obţinerea de informaţii 
suplimentare, depunerea de sugestii şi 
propuneri se pot efectua în zilele 
lucrătoare, între orele 08.00-16.00, 
până la data de 14.07.2017 (10 zile 
lucrătoare de la apariţia anunţului în 
mass media) la adresa A.P.M. Ilfov, 
Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, 
Bucureşti, tel: 021.430.15.23; fax 
021.430.14.02.
 
l Just Insolv SPRL notifică deschi-
derea procedurii generale  de insol-
venţă in dosarul nr. 6318 /105/2013*, 
Tribunal Prahova, conform sentinţei 
nr. 582 din data de 16.06.2017 privind 
pe SC Besound  SRL, cu termenele: 
depunere  dec lara ț i i  c reanță 
31.07.2017, întocmirea tabelului preli-
minar al creanțelor 10.08.2017, întoc-
mirea tabelului definitiv 07.09.2017, 
prima Adunare a Creditorilor avand 
loc in data  14.08.2017, orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B.
 
l Just Insolv SPRL notifică deschi-
derea procedurii simplificate  de 
i n s o l v e n ţ ă  i n  D o s a r u l  n r. 
2540/105/2017, Tribunal Prahova, 
conform Sentinţei nr. 546/09.06.2017 
privind pe SC Megaelectric SRL, cu 
termenele: depunere declarații creanță 
25.07.2017, întocmirea tabelului preli-
minar al creanțelor 10.08.2017, întoc-
mirea tabelului definitiv 05.09.2017, 
prima Adunare a Creditorilor având 
loc in data  16.08.2017, orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B.
 
l S.C. Smart Management Invest 
S.R.L. anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul - 
Realizare staţie distribuţie carburanţi 
cu amenajările aferente şi elemente 
publicitare propus a fi realizat în 
Pecica, DN 7, Km 563+170, jud. Arad. 
Informaţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul APM Arad 
din Arad, str. Splaiul Mureş, FN, jud. 
Arad şi la sediul beneficiarului din 
Arad, str. Vişinului, nr. 84, jud. Arad, în 
zilele de luni – vineri, între orele 
800-1630.Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Arad din 
Arad, str. Splaiul Mureşului, FN, jud. 
Arad. 
 
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL 
reprezentată prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Delta Agro Prod SRL 
desemnat prin hotărârea nr.4223 din 
data de 28.06.2017,  pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a 
Civilă in dosar nr.28002/3/2016, noti-
ficã deschiderea falimentului prin 
procedura simplificată prevazută de 
Legea nr.85/2014 împotriva Delta Agro 
Prod SRL, cu sediul in Bucureşti 
Sectorul 1, Str. Prof. Niculae Ionescu, 
Nr. 7, Etaj P, CUI  18440543, nr. de 
ordine in registrul comerţului 
J40/8109/2003. Persoanele fizice si 
juridice care inregistrează un drept de 
creanţă născut după data deschiderii 
procedurii insolvenţei impotriva Delta 
Agro Prod SRL vor formula declaraţie 
de creanţă care va fi inregistrată la 
grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
28002/3/2016, in următoarele condi-
ţii:a) termenul limită pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creanţelor 
in tabelul suplimentar al creanţelor 
28.07.2017; b) termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, intocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului supli-
mentar al creanţelor 18.08.2017; c) 
termenul pentru depunerea contestaţi-
ilor la tabelul suplimentar va fi de 7 

zile de la publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar; d) termen pentru intoc-
mirea şi afişarea tabelului definitiv 
consolidat 08.09.2017.
 
l S.C. OMV Petrom SA  anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “ Lucrări de 
suprafaţă pentru foraj şi echipare 
sonda 521 Ţicleni“, propus a fi 
amplasat în extravilanul oraşului 
Ţicleni, judeţul Gorj. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, 
strada Unirii, nr.76, în zilele de luni 
-vineri, între orele 10 -14.Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Gorj.

SOMAŢII
l Somaţie emisă de Judecătoria 
Sânicolau Mare în dosarul nr. 
1267/295/2017. Prin care se aduce 
la cunoştinţa tuturor celor intere-
saţi că reclamantul Peter Vasi-
le-Petru cu domiciliul în comuna 
Vălcani, nr. 315, judeţul Timiş, 
ales pentru comunicarea actelor 
de procedură la sediul Societăţii 
Civile de Avocaţi - Doandeş şi 
Asociaţii, Sânicolau Mare, str. Gh. 
Lazăr, nr. 13, bl. L5, sc. B, ap. 2, 
jud. Timiş, care au formulat 
acţiune civilă rectificare CF şi 
uzucapiune, prin care a solicitat 
instanţei să se constate joncţiunea 
posesiei exercitată de reclamant 
cu posesia exercitată de autorii 
defuncţi Peter Ioan şi Peter Maria, 
asupra imobilului reprezentând 
casa situată loc. Vălcani nr. 315 
(nr. vechi 410) şi teren intravilan 
în suprafaţă de 5.169 mp, înscris 
în CF nr. 402223 Vălcani (CF 
vechi nr. 441) nr. cad. 557, să se 
constate că a dobândit dreptul de 
proprietate asupra imobilului 
reprezentând casa situată în loc. 
Vălcani nr. 315 (nr. vechi 410) şi 
teren intravilan în suprafaţă de 
5.169 mp, înscris în CF nr. 402223 
Vălcani (CF vechi nr. 441) nr. cad. 
557, prin uzucapiune; să se 
dispună înscrierea dreptului de 
coproprietate în favoarea recla-
mantului,  în CF nr.  402223 
Vălcani (CF vechi nr. 441) nr. cad. 
557, asupra imobilului descris la 
petitul nr. 1 din prezenta acţiune, 
cu titlu de bun propriu, drept 
dobândit prin uzucapiune. În baza 
art .  130  din  decretul  Lege 
115-1938 cei interesaţi sunt invi-
taţi să facă opoziţie, în termen de 
o lună de la afişarea prezentei. 
Pronunţată în şedinţă publică, la 
data de 22.06.2017.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator S.C. Util Grant 
S.R.L., în reorganizare, persoană 
juridică română, cu sediul în Bucu-
reşti, str. Ing. Pascal Cristian nr. 4B, 
sector 6, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/18817/1993, 
având CUI RO4381684, prin admi-
nistratorul special dl. Gusta Gabriel 
Vasile, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Asociaţilor Societăţii 
în data de 26.07.2017, ora 14, la 
sediul societăţii. Adunarea Generală 
Extraordinară a Asociaţilor va avea 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea Raportului de Evaluare a 
Capitalurilor Proprii ale S.c. Util 
Grant S.r.l. –în reorganizare/ 
30.04.2017, având ca obiect stabilirea 
valorii părţilor sociale în vederea 
formulării unor oferte de cumpărare 
a acestora către asociaţii care doresc 
retragerea din societate; 2. Stabilirea 
modalităţilor de obţinere a sumelor 
necesare plăţii contravalorii părţilor 
sociale; 3. Stabilirea criteriilor de 
plată a părţilor sociale către asociaţi; 
4. Împuternicirea administratorului 
special, dl. Gusta Gabriel Vasile, 
pentru semnarea Procesului Verbal şi 
a Hotărârii Adunării Extraordinare a 
Asociaţilor, precum şi pentru îndepli-
nirea formalităţilor necesare pentru 
înregistrarea la Registrul Comerţului 
Bucureşti potrivit legii, a Hotărârii 
Adunării Extraordinare a Asociaţilor. 

5. Diverse. În cazul în care nu sunt 
întrunite condiţiile de cvorum prevă-
zute de Actul Constitutiv al societăţii 
la prima convocare, Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Asociaţilor S.C. 
Util Grant S.R.L. se va întruni, la a 
doua convocare  în  data  de 
27.07.2017, ora 14, în aceeaşi locaţie. 
Administrator special, Gusta Gabriel 
Vasile.

LICITAŢII
l Primăria oraşului Videle, anunţă 
scoaterea la licitaţie publică deschisă 
cu strigare vânzarea următoarelor 
mijloace fixe: 1.Autoturism marca 
Mercedes-Benz E220CDL, nr. înma-
triculare TR-02-WST, motor diesel, 
2148 cc, serie motor 30499337, număr 
identificare WDB2110061A110624, 
culoarea gri, combustibil: motorină, 
nefuncţional; 2.Automobil mixt marca 
Dacia 1307 FSFSB4RRF cu nr. înma-
triculare TR-07-XEP, motor pe 
benzină, 1260 cc, serie motor 0014754, 
n u m ă r  i d e n t i f i c a r e 
UU1D1F719X2896281, culoare 
gri-alb, combustibil: benzină, nefuncţi-
onal; 3.Tractor rutier marca U.T.B. U 
650M, nr. înmatriculare TR-03-ERI, 
motor diesel, 4760 cc, serie motor 
6 2 5 8 7 1 ,  n u m ă r  i d e n t i f i c a r e 
NOUT2N0014A0107, culoare roşu, 
combustibil: motorină, nefuncţional; 
4.Tractor rutier marca U.T.B. U683 cu 
nr. înmatriculare TR-03-ZMY, motor 
diesel, 3759 cc, serie motor 5693, 
n u m ă r  i d e n t i f i c a r e 
UZTU0683278303258, culoare roşu, 
combustibil: motorină, nefuncţional; 
5.Tractor rutier marca U.T.B. U683, 
nr. înmatriculare TR-03-ZMX, motor 
diesel, 3759 cc, serie motor 557593, 
n u m ă r  i d e n t i f i c a r e 
UZTU0683268303258, culoare roşu, 
combustibil: motorină, nefuncţional. 
Licitaţia este organizată pentru data 
de 26.07.2017, începând cu orele 
14.00, la sediul Primăriei oraşului 
Videle, sala de şedinţe a Consiliului 
local, din str. Republicii, nr. 2, jud. 
Teleorman, iar în cazul neadjudecării 
bunurilor, licitaţia se va relua din 5 în 
5 zile lucrătoare. Pot participa la lici-
taţie persoane fizice şi juridice române 
şi străine care fac dovada achitării 
taxei de participare în cuantum de 10 
lei şi a garanţiei de participare in 
cuantum de 5% din preţul minim de 
vânzare al fiecărui mijloc fix pentru 
care se licitează. Caietul de sarcini 
pentru vânzarea prin licitaţie publică 
cu strigare a mijloacelor fixe scoase 
din funcţiune, se poate ridica de la 
registratura Primăriei oraşului Videle. 
Depunerea documentaţiei pentru 
participarea la licitaţie se va face de 
către doritori, pâna cel târziu 
05.07.2017, orele 14.00. Contrava-
loarea taxei şi garanţiei de participare 
la licitaţie se poate achita la casieria 
primăriei oraşului Videle sau prin 
virament bancar în contul RO46TRE-
Z60921E365000XXXX. Persoană de 
contact: dl. Coman George, tel. 
0247.453.017.
  
l Penitenciarul Arad, cu sediul în loc 
Arad, jud. Arad, Calea 6 Vânători 
f . n . , t e l .  0 2 5 7 . 2 1 2 . 6 6 1  , f a x . 
0257.280.584, organizează licitaţie 
deschisă cu strigare pentru vânzarea 
următoarelor mijloace fixe: Denu-
mirea bunuriloe: 1.Cal tracțiune, 1 
cap, valoare 1.733,32 lei, Valoare 
garanţie de participare 173,33  lei; 2.
Cal tracțiune, 1 cap, valoare 4.584,44 
lei, Valoare garanţie de participare 
458,44  lei; iar garanţia de participare 
reprezintă 10% din preţul de pornire 
pentru fiecare bun. Aceasta se consti-
tuie cu ordin de plată în contul de 
T r e z o r e r i e  n r . 
RO61TREZ0215005XXX006632 sau 
în numerar la casieria unităţii cu cel 
puţin 3(trei) zile lucrătoare înainte de 
data desfăşurării licitaţiei, respectiv 
12.07.2017, ora 14.00. La licitaţie se 
poate participa pentru unul sau mai 
multe bunuri. Garanţia de participare 
se va constitui în funcţie de bunurile 
pentru care se doreşte licitarea. Lici-
taţia va avea loc la sediul Penitencia-
rului Arad din loc. Arad, jud. Arad, 
Calea 6 Vânători f.n., în data de 
18.07.2017, ora 10.00. În cazul în care, 
la licitaţie, nu se prezintă minim 2(doi) 
participanţi sau nu se oferă preţul de 
pornire, licitaţia se va repeta în data 

de 25.07.2017, ora 10.00. În cazul în 
care nici de această dată bunurile nu 
vor fi valorificate, se va organiza o altă 
licitaţie în data de 01.08.2017, ora 
10.00. În cazul în care nici de această 
dată nu a fost oferit preţul de pornire 
a licitaţiei, bunurile se vor valorifica 
prin organizarea selecţiei de oferte sau 
a negocierii directe, în conformitate cu 
art.24 al.(1), (2) şi (3) din H.G. 
nr.766/2002. Condiţiile de participare 
la licitaţie sunt stabilite prin caietul de 
sarcini şi regulamentul licitaţiei, care 
pot fi achiziţionate contra sumei de 10 
RON.
 
l Debitorul SC Euro Club Hoteluri şi 
Restaurante SRL societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, modifică anunțul de 
vânzare,  publ icat  în  data de 
09.06.2017, după cum urmează: 1.
Spațiu comercial în suprafață utilă de 
241,55mp, situat la parterul blocului în 
Bucureşti, Str. Cercetătorilor nr.9, 
sector 4, împreună cu un loc de 
parcare la subsolul blocului şi 5 locuri 
de parcare supraterane, se scot la 
vânzare împreună la prețul total 
aprobat de Adunarea Creditorilor din 
27.06.2017. Prețul Caietului de sarcini 
este de 2.500 lei, exclusiv TVA. Pentru 
vânzarea la prețul aprobat de 
Adunarea Creditorilor din 27.06.2017, 
se va organiza o singură licitație, în 
data de 17.07.2017, ora 14:30 la sediul 
lichidatorului judiciar. Dacă bunurile 
nu  se vând la această licitație, se vor 
relua licitațiile, conform publicației de 
vânzare din 09.06.2017, pentru toate 
bunurile scoase la vânzare. Toate cela-
lalte informații din publicația de 
vânzare din 09.06.2017, rămân nemo-
dificate. 2.Pentru 5 locuri de parcare 
supraterane şi 2 locuri de parcare la 
subsolul blocului situat în Bucureşti, 
Str. Cercetătorilor nr.9, sector 4, se 
mențin informațiile prezentate în 
publicația de vânzare din data de 
09.06.2017. Toate şedințele de licitații 
se vor desfăşura la sediul ales al  lichi-
datorului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr.71, et.5, sector 1. Pentru 
relații suplimentare sunați la telefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. 
 
l Anunţ de licitaţie pentru-vânzare 
de masă lemnoasă pe picior. Organiza-
torul licitaţiei: Comuna Hangu, cu 
sediul în comuna Hangu, judeţul 
Neamţ,  tel .  0233257501,  fax: 
0233257524, e-mail: primariahangu@
yahoo.com.Data şi ora desfăşurării 
licitaţiei: 03 august 2017, ora 12°°.
Locul desfăşurării licitaţiei: Primăria 
comunei Hangu, judeţul Neamţ.Tipul 
licitaţiei: licitaţie publică în plic închis.
Licitaţia este organizată şi se va desfă-
şura conform prevederilor Regula-
mentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprie-
tate publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 617/2016.Data şi ora 
organizării preselecţiei: 27 iulie 2017, 
ora 12:00.Data şi ora-limită până la 
care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la lici-
taţie:  27 iulie  2017 ora 10°°.Partida 
care se licitează, preţul de pornire se 
regăseşte în caietul de sarcini şi sunt 
afişate la sediul organizatorului şi 
site-ul www.ocoalederegim.ro.Volumul 
total de masă lemnoasă pe picior 
oferit la licitaţie este conform caietului 
de sarcini.Dacă la prima licitaţie nu se 
prezintă cel puţin doi ofertanţi, lici-
taţia se va relua în termen de 10 zile 
lucrătoare, respectiv în data de 
18.08.2017, ora 12°°, preselecţia având 
loc în data de 11.08.2017 ora 12°° cu 
termen de depunere a documentelor 
pentru preselecţie la 11.08.2017 ora 
10°°.Masa lemnoasă pe picior rămasă 
neadjudecată după încheierea, celei 
de-a doua licitaţii, se poate adjudeca 
prin negociere, în condiţiile prevăzute 
de prezentul regulament şi de alte 
reglementări în vigoare.Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la sediul 
organizatorului licitaţiei începând cu 
data de: 06.07.2017 iar  preţul acestuia 
este de 200 lei.Pentru informaţii şi 
date suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei: Comuna 
Hangu, 0233257501, e-mail: primaria-
hangu@yahoo.com,compartiment 
achiziții publice.
 
l Primăria oraşului Cernavodă orga-
nizează în data de 19 iulie 2017, ora 

1000, în sala de şedințe a Consiliului 
local, licitație publică deschisă în 
vederea închirierii terenurilor din 
tabelul de mai jos, aparţinând dome-
niului privat al oraşului Cernavodă, 
destinate păşunatului sau producerii 
de furaje:Nr.cod plansa/Nume trup 
pajişte/Unitate amenajistică/Supra-
faţă parcelă (ha)/Face parte din blocul 
fizic: 9/apa calda/N 159/1/8,7716/82; 
1 5 / Va l e a  D e r m e n g i u l u i / N 
159/3/6,2630/160;16/A154/38/1/10,000
0/160;19/A/154/22/1,2738/160; Total 
Trup Valea Dermengiului/17,5368;36/
CNE/P231/9/2,1700/365;38/
PS/241/1/10,2000/389;45/
PS/253/10,0000/511,2836 si 510; 46/
Arabil zona CNE/2,2672/1402; Total 
Trup CNE/24,6372;47/Hinog/PS port 
vechi/1,0328/2169. Total teren liber 
destinat păşunatului sau producerii de 
furaje in Orasul Cernavodă: 51,9784. 
Persoanele interesate pot solicita 
documentaţia de atribuire, contracost, 
de la Compartimentul Cadastru din 
cadrul Primăriei, până la data de 
17.07.2017, ora 1400. Data limită 
pentru depunerea ofertelor la Centrul 
de Informare pentru Cetăţeni din 
cadrul Primăriei, este 17.07.2017, ora 
1400. Plicurile cu oferte se vor 
deschide în data de 19.07.2017, ora 
1000, in sala 10 din cadrul Primăriei 
Cernavoda. Persoana de contact – 
Dan Florentina.
 
l Private Liquidation Group IPURL 
numit lichidator în dosarul nr. 
7819/111/2009  aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, privind pe debitoarea S.C. 
ANDREX S.R.L., J05/2106/1993, 
CUI: RO4453985 scoate la vânzare 
prin licitație publică: teren cu casă 
unifamilială situată în municipiul 
Oradea str. Ciheiului nr. 138B judeţul 
Bihor - preț de pornire 40.250,00 
EURO.Licitația va avea loc în data de 
12.06.2017, ora 10:00 la sediul lichida-
torului din Oradea str. Avram Iancu 
nr.2 ap.11, care se va relua în cazul 
nevalorificării bunurilor în data de 
19.06.2017, 26.06.2017 şi 02.07.2017 în 
acelaşi loc şi aceeaşi oră. Participanții 
vor depune 10% garanţie din valoarea 
bunurilor licitate. Caietul de sarcini 
(cost 500 RON) precum şi informații 
suplimentare se pot obține la: 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 
Email: office@plginsolv.ro.
 
l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata legal prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in cali-
tate de administrator judiciar al 
Integra SRL, desemnat prin inche-
ierea de sedinta nr. 59 din data de 
27.01.2015 pronuntata in Dosar nr. 
253/93/2015, aflat pe rolul Tribuna-
lului Ilfov – Sectia Civila, anunta 
scoaterea la vanzare a bunului imobil 
aflat in proprietatea INTEGRA SRL 
constand in teren intravilan in supra-
fata de 5.000 mp identificat  cu  nr.ca-
dastral 540 situat in orasul Chitila, 
judetul Ilfov in valoarea de 400.000 
euro exclusiv TVA. Vanzarea bunului 
imobil apartinand societatii aflate in 
reorganizare se va efectua in data de 
10.07.2017 ora 13,00 prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunul nu se va vinde la primul termen 
de licitatie, se vor organiza inca 2 
(doua) licitatii, în zilele de 27.07.2017 
si 07.08.2017, la aceeasi ora, in acelasi 
loc si in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul administratorului judiciar din 
Bucureşti, Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, 
bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de inscriere 
la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua lici-
tatiei, ora 12.00. Date despre starea 
bunului, pretul acestuia, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si modul 
de organizare a acestora se pot obtine 
din caietul de sarcini intocmit de 
administratorul judiciar. Caietul de 
sarcini se poate achizitiona de la 
sediul administratorului judiciar din 
Bucureşti, Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, 
bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3. Costul 
caietului de sarcini este de 2000 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului 
de sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii supli-
mentare se pot obtine la tel . 
021.227.28.81.
 
l Primăria Ghidfalău organizează în 
data de 20 iulie 2017, ora 10.00, lici-

taţie publică deschisă cu strigare 
pentru vânzarea a 9mc masă 
lemnoasă pe picior. Înscrierea la lici-
taţie se face până la data de 14 iulie 
2017. Relaţii la Primăria Comunei 
Ghidfalău, la telefon: 0267.353.787.
 
l S.C. Consiron S.R.L. Resiţa - în 
reorganizare anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică a bunurilor imobile, 
reprezentând:-Teren acces CF 40023, 
cad: 5531 top 1146/4 Reşița,  supra-
faţa de 1.440 mp - pret 15.999,3 lei;-
Teren acces CF 33684, cad: 3288 top 
1173/1174/22 Reşița,  suprafaţa de 
583 mp - pret 6.477,3 lei, -Teren acces 
C F  3 3 6 8 5 ,  c a d :  3 2 8 9  t o p 
1173/1174/23 Reşița, suprafata de 
1.430 mp - preţ 15.887,7 lei,-Teren 
arabil CF 36089, cad: 3267 top 
1173/1174/1 Reşița, suprafaţa de 
4.477 mp - pret 99.483,3 lei,-Teren 
arabil CF 40066, cad: 3268 top 
1173/1174/2 Reşița, suprafaţa de 
1.578 mp - preţ 35.064,9 lei; -Teren 
arabil CF 40021, cad: 3276 top 
1173/1174/10 Reşița, suprafaţa de 
600 mp - preţ 13.332,6 lei;situate în 
Reşița zona Calea Caransebeşului, 
Jud. Caraş Severin;-Teren CF 36091 
Țerova, top 809/2/a/57/2, suprafaţa 
de 71 mp - preţ 1.174,5 lei; -Teren CF 
36092 Țerova, top 809/2/a/57/3, 
suprafaţa de 2.732 mp - pret 45.196,2 
lei;situate în Reşița în apropiere de 
Calea Caransebeşului, jud. Caraş-
Sverin-Teren fâneață CF 39948, top 
809/2/a/60/1, Resiţa, suprafaţa de 
5.754 mp - pret 100.595,7 lei;situat în 
Reşița zona Calea Caransebeşului, 
jud. Caraş-Severin. Preţul de pornire 
al licitaţiei este de 90 % din pretul de 
evaluare.Caietele de sarcini se pot 
achiziţiona de la sediul ales al admi-
nistratorului judiciar din Reşiţa, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraş - Severin, telefon 
0355/429.116, preţul caietelor de 
sarcini fiind de 350 lei + T.V.A. Lici-
taţia va avea loc in data de 
18.07.2017, orele 13.00, la sediul ales 
al administratorului judiciar din 
Reşiţa, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 
7, et. 2, ap. 21, Jud. Caraş - Severin.
 
l S.C. Carasana Piata S.A. Resita - în 
faliment anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică a bunului imobil, reprezen-
tând imobil/anexă locuinţă, situat in 
comuna Valiug, nr. 375, Jud. Caraş - 
Severin, evidenţiat  in C.F. nr. 31935/
Valiug. Preţul de pornire al licitaţiei 
este de 42.036 lei+t.v.a. Caietele de 
sarcini se pot achiziţiona de la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Reşiţa, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 
7, et.2, ap.21, jud.Caraş-Severin, 
telefon  0355-429 116, preţul caietelor 
de sarcini fiind de 350 lei + T.V.A. 
Licitaţia va avea loc in data de 
18.07.2017, orele 12.00, la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Reşiţa, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud.Caraş-Severin.
 
l Comuna  Miroslava, jud. Iaşi, orga-
nizează licitație publică deschisă:-În 
data de 12.06.2017, orele 10,00 pentru 
concesionare teren construire locuințe 
t ineri  ş i  special işt i  s i tuat  în 
T78,T74,T75  -64 loturi. Data limită 
pentru  depunerea  ofer te lor : 
11.07.2017, orele 16,00.-În data de 
24.07.2017 orele 10,00 pentru concesi-
onare spațiu în suprafață de 17,94m.p. 
situat în imobil şcoala Valea Adâncă 
pentru desfăşurare diverse activități/ 
prestări servicii. Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 21.07.2017, orele 
13,30. Caietul de sarcini poate fi 
obținut de la Biroul Achiziții Publice 
din cadrul Primăriei comunei Miro-
slava, județul Iaşi. Costul caietului de 
sarcini este de 50 lei.

PIERDERI
l SC Marcu Prod SRL, CUI 
3543010,  J40/27618/ 1992,  sediul 
in  Bucureşti, sector 6,  Bdul Iuliu 
Maniu, nr. 59, bl. 10A, scara  4, et. 
4, ap. 163 declar pierdute şi nule 
certificatele constatatoare ale 
societăţii, emise cf. legii 359/2004.
 
l Pierdut atestat de transport 
marfă, eliberat de ARR Vâlcea pe 
numele Tănăsescu I l ie ,  din 
comuna Lăpuşata, sat Zărneşti, 
județul Vâlcea. Se declară nul.

ANUNȚURI


