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OFERTE SERVICIU
l Fabrică de mobilă în zona
Fundeni angajează tâmplari, lăcuitori, muncitori necalificaţi.
Program L-V, 7:00/15:30. Salariu
avantajos. Contact: 0722.209.503,
0729.994.304.
l Muzeul Bucovinei, cu sediul în
Suceava, str Ştefan cel Mare, nr.33,
organizează în temeiul HG
nr.286/2011, modificat şi completat
de HG nr.1027/2014, concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de gestionar custode,
studii medii, treapta I -1 post,
Cetatea de Scaun. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 20.07.2017, ora 10.00;
-proba interviu se susţine într-un
termen de maxim 4 zile lucrătoare
de la data susţinerii primei probe.
Data, ora și ziua interviului se vor
afișa după proba scrisă. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: -pentru
postul de gestionar custode, studii
medii, treapta I -Serviciul Cetatea
de Scaun: 1.vechime în muncă de
cel puţin 3,6 ani; 2.studii de specialitate: medii, cu diplomă de bacalaureat; 3.cunoştinţe de operare pe
calculator: medii. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul instituției și pe pagina de
internet, respectiv până în data de
12.07.2017, ora 16.00. Dosarele se
vor verifica de către comisia de
concurs, iar rezultatele selectării
dosarelor se vor afişa la sediul instituției şi pe site-ul: www.muzeulbucovinei.ro. Informaţii suplimentare
şi bibliografia necesară se pot obţine
de la sediul instituţiei, telefon:
0230.216.439 şi pe site-ul: www.
muzeulbucovinei.ro.
l Unitatea de Asistenţă Medico
Socială, cu sediul în localitatea
Boldeşti Scăeni, str.Calea Unirii,
nr.57, judeţul Prahova, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante
de: -Medic primar medicină generală -1/2 normă -1 post, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 20.07.2017, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
20.07.2017, ora 13.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii şi vechime:
-medic medicină generală -medicină de familie: studii superioare de
specialitate cu o vechime de minim
de 2 ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
UAMS, Calea Unirii, nr.57,
Boldeşti Scăeni, Jud.Prahova.
Relaţii suplimentare la sediul:
UAMS, Calea Unirii, nr.57,
Boldeşti Scăeni, Jud.Prahova,
persoană de contact: Coman Maria,
telefon: 0244.211.383.
l Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulţilor Dolj, cu
sediul în localitatea Craiova, str.
Brazda lui Novac, nr.31, judeţul
Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
temporar vacante de: -Consilier
grad IA, clasa 55, gradația 3 (1
post), în cadrul Compartimentului
Resurse Umane, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 13 iulie 2017, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 17 iulie

2017, ora 09.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime minimă: 5 ani;
-cunoştinţe de operare pe calculator
(necesitate şi nivel): Word, Excel,
Internet -nivel avansat; -cunoaştere
limbă străină de circulaţie internaţională, nivel mediu. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Centrul Regional de
Formare Profesională a Adulţilor
Dolj. Relaţii suplimentare la sediul:
CRFPA Dolj, din localitatea
Craiova, str.Brazda lui Novac,
nr.31, judeţul Dolj, persoană de
contact: Gegiu Elena Simona,
telefon: 0251.406.360, fax:
0251.406.360, e-mail: crfpa_dolj@
yahoo.ro.
l Biblioteca Judeţeană
„Alexandru D.Xenopol”, cu sediul
în localitatea Arad, str.Gh.Popa de
Teiuş, nr.2-4, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale
vacante de: -bibliotecar, studii
superioare, grad profesional IA: 1
post, conform HG 286/23.03.2011;
-bibliotecar, studii superioare, grad
profesional I: 1 post, conform HG
286/23.03.2011; -analist, studii
superioare, grad profesional I: 1
post, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 20 iulie
2017, ora 10.00; -Proba practică în
data de 26 iulie 2017, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 1 august
2017, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii (obligatoriu)
pentru posturile de bibliotecar:
-studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentul în domeniul ştiinţelor
umaniste; -competenţe digitale
avansate; -cunoaşterea a cel puţin
unei limbi străine de circulaţie
internaţională; -cunoştinţe de
operare pe calculator (Word,
Excel); -studii (obligatoriu) pentru
postul de analist: -studii superioare
de specialitate; -cunoștințe de:
administrare sisteme de operare
Microsoft Windows, Linux/UNIX;
administrare rețele de calculatoare;
baze de date: MySQL, PostgreSQL;
HTML, CSS, PHP; administrare
CMS (sisteme de gestionare a
conținutului, în special Drupal);
-cunoştințe de folosire programe
Office (procesare text, calcul
tabelar, prezentare), DTP și multimedia (așezare în pagină, editor
imagine raster și vectorială, editor
video, editor audio); -cunoștințe de:
folosire periferice PC (foto-copiator, imprimantă, scaner, videoproiector, imprimantă etichete cod
de bare, imprimantă carduri PVC,
cititor cod de bare) și dispozitive
multimedia (aparat foto, cameră
video, sistem audio); depanare
hardware; -obligatoriu limba
engleză; -vechime: -6 ani în specialitatea studiilor pentru postul de
bibliotecar, gp.IA; -3 ani în specialitatea studiilor pentru postul de
bibliotecar, gp.I; -3 ani în specialitatea studiilor pentru postul de
analist, gp.I. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul instituţiei din str.Gh.Popa de
Teiuş, nr.2-4, et.I, cam.20, până cel
târziu miercuri, 12.07.2017, ora
16.00. Relaţii suplimentare la

sediul: Bibliotecii Judeţene
„Alexandru D.Xenopol”, str.Gh.
Popa de Teiuş, nr.2-4, et.I, cam.20,
persoană de contact: Cristina Teiuşanu, telefon: 0724.233.413, fax:
0257.256.510, e-mail: secretariat@
bibliotecaarad.ro.
l Şcoala Gimnazială Nicolae Titulescu, cu sediul în localitatea
Caracal, str.General Ghe.Magheru,
nr.13, judeţul Olt, organizează
concurs pentru ocuparea postului
contractual vacant de: Muncitor, 1
post, conform HG 286/23.03.2011.
Activitatea se va desfăşura la
Grădiniţa cu Program Prelungit
Nr.3 Caracal, aceasta fiind structură a Şcolii Gimnaziale Nicolae
Titulescu. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
20.07.2017, ora 9.00; -Proba
interviu în data de 20.07.2017, ora
11.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-minim studii profesionale; -nu
necesită vechime. Cerinţe: -Cursul
de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă,
conform OMS 1225/2003. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării
prezentului anunţ în Monitorul
Oficial, în timpul orelor de
program, la secretariatul Şcolii
Gimnaziale Nicolae Titulescu
Caracal. Documentele ce fac
obiectul dosarului de înscriere se
vor afişa la avizierul Şcolii Gimnaziale Nicolae Titulescu. Relaţii
suplimentare la sediul: Şcoala
Gimnazială Nicolae Titulescu
Caracal, persoană de contact:
Popescu Mariana, 0249.511.698.
l Complexul Muzeal Arad, cu
sediul în localitatea Arad, P-ța G.
Enescu, nr.1, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-Referent de specialitate GP III, 1
post, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 20.07.2017,
ora 14.00; -Proba practică în data
de 26.07.2017, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă
în următoarele domenii: științe
economice sau științe juridice, obligatoriu cursuri autorizate de specializare: curs de expert achiziții
publice absolvit cu certificat acreditat conform legislaţiei în vigoare;
-vechime: minim 2 ani în specialitatea achiziții publice; -curs de
expert achiziții publice absolvit cu
certificat acreditat; -cunoașterea
unei limbi de circulație internațională, nivel mediu; -cunoștințe de
operare pe calculator: Word, Excel,
cunoaștere operare SEAP. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Complexului Muzeal Arad, P-ța G.Enescu,
nr.1. Relaţii suplimentare la sediul
Complexului Muzeal Arad, P-ța
G.Enescu, nr.1, persoană de
contact: Emanuela Bundea, telefon:
0257.281.847, luni-vineri, între
orele 09.00-15.00.
l Complexul Muzeal Arad, cu
sediul în localitatea Arad, P-ța G.
Enescu, nr.1, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-Muncitor calificat TP I, 1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 20.07.2017,
ora 14.00; -Proba practică în data

de 26.07.2017, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: studii medii,
absolvent al unei școli profesionale
cu diplomă de bacalaureat;
-vechime: minim 1 an în specialitatea studiilor absolvite; -cursuri de
calificare atestate cu certificat;
-posesor al permis de conducere
categoria B; -experiență în una din
meseriile: lăcătuș, instalator instalații sanitare, mecanic, tâmplărie,
electrician. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Complexului Muzeal Arad, P-ța
G.Enescu, nr.1. Relaţii suplimentare la sediul Complexului Muzeal
Arad, P-ța G.Enescu, nr.1, persoană
de contact: Emanuela Bundea,
telefon: 0257.281.847, luni-vineri,
între orele 09.00-15.00.
l Complexul Muzeal Arad, cu
sediul în localitatea Arad, P-ța G.
Enescu, nr.1, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-Referent de specialitate GP III, 1
post, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 20.07.2017,
ora 14.00; -Proba practică în data
de 26.07.2017, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă
în următoarele domenii: administrație publică, științe economice,
științe juridice, științe tehnice și
obligatoriu cursuri autorizate de
specializare: curs inspector resurse
umane absolvit cu certificat acreditat conform legislaţiei în vigoare;
-vechime: minim 1 an în specialitatea resurse umane; -curs
inspector resurse umane absolvit cu
certificat acreditat; -cunoașterea
unei limbi de circulație internațională; nivel mediu; -cunoștințe de
operare pe calculator: Word, Excel,
cunoaștere operare REVISAL.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Complexului Muzeal Arad, P-ța G.Enescu,
nr.1. Relaţii suplimentare la sediul
Complexului Muzeal Arad, P-ța
G.Enescu, nr.1, persoană de
contact: Emanuela Bundea, telefon:
0257.281.847, luni-vineri, între
orele 09.00-15.00.
l Primăria comunei Sîntana de
Mureş organizează concurs pentru
ocuparea unor funcții publice
vacante de: 1.referent clasa III
gradul profesional superior în
cadrul Biroului contabilitate, impozite și taxe locale; 2.inspector clasa I
gradul profesional asistent în
cadrul Biroului contabilitate, impozite şi taxe locale; 3.consilier clasa I
gradul profesional principal în
cadrul Compartimentului achiziţii
publice. Condiţiile de desfăşurare a
concursului: data până la care se
pot depune dosarele de înscriere: în
termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României- partea a III-a
(17 iulie 2017), data, ora şi locul
organizării probei scrise: 27 iulie
2017, ora 10.00, la sediul Primăriei
comunei Sîntana de Mureș, str.
Morii, nr.26. Interviul se va susţine
cu respectarea prevederilor art.56
alin.(1) din HG nr.611/2008. Condiţiile de participare la concurs: 1.
Pentru funcția publică de referent
clasa III gradul profesional superior, în cadrul Biroului contabilitate, impozite și taxe locale: condiţii

generale: studii liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat; vechime în
specialitatea studiilor: minim 9 ani.
2.Pentru funcția publică de
inspector clasa I, gradul profesional
asistent, în cadrul Biroului contabilitate, impozite și taxe locale:
condiţii generale: studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; vechime în
specialitatea studiilor: minim 1 an;
-condiţii specifice: specialitatea
studiilor absolvite: ştiinţe economice, științe juridice, științe administrative. 3.Pentru funcţia publică
de consilier clasa I gradul profesional principal în cadrul Compartimentului achiziţii publice: condiţii
generale: candidaţii trebuie să
întrunească condițiile generale
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2, cu
modificările și completările ulterioare; -condiţii specifice: studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul științe inginerești,
vechime în specialitatea studiilor:
minim 5 ani. Dosarul de înscriere la
concurs va cuprinde documente
prevăzute de art.49 din HGR
nr.611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, modificată şi completată.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul primăriei comunei
Sîntana de Mureş, telefon:
0265.323.517.
l Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I.Parhon”, cu sediul în
București, b-dul Aviatorilor, nr.3438, sector 1, organizează concurs
pt.ocuparea următoarelor funcții
contractuale vacante în conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare: -1 (un) post șef birou -achiziții
publice, nivel studii S -perioadă
nedeterminată, vechime 6 ani 6 luni
în specialitate; -1 (un) post
muncitor necalificat, nivel studii M,
G -perioadă nedeterminată, fără
vechime. Concursul se va desfășura
la sediul unităţii în b-dul Aviatorilor, nr.34-38, conform calendarului următor: -17 iulie 2017
-selecția dosarelor; -20 iulie 2017,
ora 12.00 -proba scrisă; -24 iulie
2017, ora 12.00 -interviul. Data-limită pt.depunerea dosarelor la
concurs: 13 iulie 2017, ora 14.00.
Relaţii suplimentare: Serviciul
Runos, tel.021.317.20.41, int.258.
l Primăria Comunei Berchişeşti,
judeţul Suceava, organizează
examen/concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de
execuţie vacante de Inspector, clasa
I, grad profesional asistent, din
cadrul compartimentului „Achiziţii
publice şi Informatică” din
aparatul de specialitate al Primarului comunei Berchişeşti în data
de 28.07.2017 -ora 10.00- proba
scrisă şi în data de 1.08.2017, ora
14.00- interviul. Condiţii de participare: Condiţii generale: Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.54 din
Legea nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiții specifice: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
fundamental: ştiinţe sociale,
ramura de ştiinţe juridice, ştiinţe
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administrative şi ştiinţe ale comunicării; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1
an. Examenul/concursul va avea
loc la sediul instituţiei din str.
Procopie Jitariu, nr.43, comuna
Berchişeşti, judeţul Suceava. Dosarele de înscriere se pot depune la
sediul instituţiei în termen de 20 de
zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, cel mai
târziu până la data de 17.07.2017,
ora 16.00. Dosarul de înscriere la
examen/concurs trebuie să conţină
în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.49 din HG
nr.611/2008, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul Primăriei Comunei Berchişeşti. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei Comunei
Berchişeşti sau la tel.0330.562.098.
l Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulţilor Dolj, cu
sediul în localitatea Craiova, str.
Brazda lui Novac, nr.31, judeţul
Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
temporar vacante de: Consilier,
grad IA, clasa 55, gradația 3 (1
post), în cadrul Compartimentului
Resurse Umane, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 13 iulie 2017, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 17 iulie
2017, ora 09.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -studii în domeniul
resurselor umane; -vechime
minimă: 5 ani; -cunoştinţe de
operare pe calculator (necesitate şi
nivel): Word, Excel, Internet, nivel
avansat; -cunoaştere limbă străină
de circulaţie internaţională, nivel
mediu. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Centrului Regional de Formare
Profesională a Adulţilor Dolj.
Relaţii suplimentare la sediul:
CRFPA Dolj, din localitatea
Craiova, str.Brazda lui Novac,
nr.31, judeţul Dolj, persoană de
contact: Gegiu Elena Simona,
telefon: 0251.406.360, fax:
0251.406.360, e-mail: crfpa_dolj@
yahoo.ro.
l Societatea profesionale de insolvență Consultant Insolvență SPRL,
cu sediul procesual ales în Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud.
Mehedinţi, înregistrată în Registrul
Formelor de Organizare II sub nr.
0649, având CUI RO31215824,
prin reprezentant ec. Popescu Emil
în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei SC Competent Serv SRL
– în faliment, cu sediul în localitatea Drobeta Turnu Severin, str.
Walter Mărăcineanu, nr. 110, jud.
Mehedinţi, cod unic de identificare
fiscală 6098138, înregistrată în
Registrul Comerţului sub nr.
J25/932/1994, numit prin sentința
pronunţată de către Tribunalul
Mehedinți, Secţia a II – Civilă, de
Contencios Administrativ și Fiscal,
în dosarul nr. 2304/101/2013 în
temeiul dispozițiilor art. 23 din
Legea 85/2006 angajeaza expert
cadastrist care sa efectueze procedurile pentru identificarea bunurilor imobile terenuri din
patrimoniul debitoarei SC Competent Serv SRL si intabulare imobile
identificate faptic si neinscrise in

14

ANUNȚURI

CF.Lichidatorul judiciar precizează
faptul că ofertele cu privire la efectuarea procedurilor de identificat
imobile si inscriere CF trebuie să
cuprindă:onorariul solicitat pentru
efectuarea procedurilor de cadastru
si intabulare CF, respectiv pentru
procedurile de identificare faptica a
imobilelor (inclusiv cheltuieli cu
deplasarea, taxe, impozite și contribuții);perioada de timp de efectuare
a procedurile de cadastru si intabulare CF din momentul desemnarii.
Ofertele pot fi transmise pe fax
0252354399 sau email office@
consultant-insolventa.ro sau expertyna@yahoo.com sau direct la
sediul ales din localitatea Dr.Tr.
Severin, str.Zabrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinți până la data de
04.07.2017 orele 14:00.Lichidator
judiciar, Consultant Insolvență
SPRL, Asociat coordonator ec.
Emil Popescu.
l Societatea profesionale de insolvență Consultant Insolvență SPRL,
cu sediul procesual ales în Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud.
Mehedinţi, înregistrată în Registrul
Formelor de Organizare II sub nr.
0649, având CUI RO31215824,
prin reprezentant ec. Popescu Emil
în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei SC Competent Serv SRL
– în faliment, cu sediul în localitatea Drobeta Turnu Severin, str.
Walter Mărăcineanu, nr. 110, jud.
Mehedinţi, cod unic de identificare
fiscală 6098138, înregistrată în
Registrul Comerţului sub nr.
J25/932/1994, numit prin sentința
pronunţată de către Tribunalul
Mehedinți, Secţia a II – Civilă, de
Contencios Administrativ și Fiscal,
în dosarul nr. 2304/101/2013 în
temeiul dispozițiilor art. 23 din
Legea 85/2006 angajeaza contabil
autorizat pentru efectuarea operațiunilor de evidență contabilă ale
debitoarei Sc Competent Serv SRL.
Lichidatorul judiciar precizează
faptul că ofertele cu privire la efectuarea operatiunilor de evidenta
contabila trebuie să cuprindă:onorariul solicitat pentru efectuarea
procedurilor de evident contabila(inclusiv cheltuieli cu deplasarea,
taxe, impozite și contribuții);perioada de timp de efectuare a procedurile de evidenta contabila.
Ofertele pot fi transmise pe fax
0252354399 sau email office@
consultant-insolventa.ro sau expertyna@yahoo.com sau direct la
sediul ales din localitatea Dr.Tr.
Severin, str.Zabrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinți până la data de
04.07.2017 orele 14:00. Lichidator
judiciar, Consultant Insolvență
SPRL, Asociat coordonator ec.
Emil Popescu.
l Primăria Oraşului Bragadiru,
judeţul Ilfov, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea unor
funcţii publice de execuţie, după
cum urmează:1. Consilier, clasa I,
grad profesional asistent- Compartiment achiziţii publice întocmire
documente SEAP- Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice şi Protecţia
Mediului:-studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diploma
de licenţă;-vechime în specialitate:
minim 1 an. 2. Poliţist local clasa I,
grad profesional asistent- Compartiment ordine şi linişte publicăServiciul Poliţia Locală: -studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă;-vechime
în specialitate: minim 1 an.
Termenul de depunere a dosarelor
este prevăzut de art.49 alin.(1) din
H.G. 611/2008 şi trebuie să conţină
documentele prevăzute de art.49
alin.(1) din H.G. 611/2008.
Concursul începe în data de
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01.08.2017, orele 10:00– proba
scrisă, 03.08.2017 orele 10:00–
interviul şi se desfăşoară la sediul
Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul
Ilfov.Anunţul, bibliografia şi tematica de concurs sunt afişate la avizierul unităţii şi pe site-ul unităţii.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei Oraş Bragadiru
sau la telefon 021/4480795, interior
113.
l Primăria Oraşului Bragadiru,
judeţul Ilfov, în temeiul H.G.
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, scoate la concurs
posturile contractuale vacante:Şofer -microbuz şcolar transport
elevi– Compartiment Administrativ din cadrul Primăriei oraş
Bragadiru, judeţul Ilfov. Condiţii:
permis de conducere: categoria
„D”; şi vechime în specialitatea:
minim 5 ani.Consilier juridic, clasa
I, gradul IA– Compartimentul de
lucru al Consiliului Local;studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă, în domeniul ştiinţelor juridice; -vechime în
muncă: minim 9 ani.Referent,
treapta III, debutant– Compartiment financiar– Serviciul BugetFinanţe Contabilitate: -studii
liceale, absolvite cu diploma de
bacalaureat.Data limită depunere
dosare: 11.07.2017, orele 14:00, la
sediul Primăriei Oraş Bragadiru.
Concursul începe în data de:
20.07.2017 orele 10:00– proba
scrisă, 24.07.2017 orele 10.00:interviul, şi se desfăşoară la sediul
Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul
Ilfov.Anunţul, bibliografia şi tematica de concurs se află afişate la
avizierul unităţii şi pe site-ul
unităţii. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei Oraş
Bragadiru sau la telefon
021/4480795, interior 113.

VÂNZĂRI CASE
l Vând casă cu teren (curte și
grădină), Băile Olănești, str. T.
Vladimirescu, nr 90. Detalii și preț
l a f a ț a l o c u l u i . Te l e f o n :
0765/039813.

CITAȚII
l Se citează pentru data de 18 iulie
2017, ora 13.00 la sediul Societații
Profesionale Notariale “Notariatul
Public Oltenița” din Municipiul
Oltenița, Aleea Flacăra, nr.2,
județul Călărași, posibilii moștenitori ai defunctului NICULAE
GHEORGHE, decedat la data de
21 iunie 2010, cu ultim domiciliu în
comuna Chiselet, județul Călărași
(Dosar nr. 353/2017).
l Se citează Mihai Bogdan Sebastian, Mihai Luminița Erica, Mihai
Emil Cosmin, Mihai Despina Cristina, Luca Simona și Luca Georgeta
în calitate de pârâți în dosar nr.
4058/190/2006* al Judecătoriei
Bistrița, în proces cu Rus Traian
Tony, având ca obiect validare
contracte pentru termenul de judecată din data de 07.09.2017.
l Se citează numiții Bulz Ieronim
și Bulz George în calitate de pârâți
în dosar nr. 1527/265/2015 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu
Hodea Gheorghe, având ca obiect
succesiune și partaj, cu termen la
26.09.2017.
l Se citează numiții Bulța Maria,
Bulța Alexandru, Bulța Ana și
Bulța Ioana în calitate de pârâți în
dosar nr. 182/265/2016 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu Ruști
Silviu, Hoza Augustin și Ruști
Alexandru-Leon, având ca obiect

succesiune ș.a., cu termen la
26.09.2017.
l Se citează numiții Rebrișorean
Ioan, Bazga Ilie, Lăzăroe Maria s.l.
Berendea Maxim, Lăzăroe Iftinia
s.l.Gălușcă Ieremie, Euthymia
Lazarie s.l. Ierosimie Galuska, Nuti
Todosa lui Precup și Kandale
Trofim căs. cu Burta Ioan, în calitate de pârâți în dosarul nr.
612/265/2017 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Pui Mărioara,
având ca obiect succesiune, edificare, întăbulare, cu termen la
11.07.2017.
l Se citează numiții Morozan
Gaftona căs. cu Vanca Iftinia,
Prangate Nastasia, Marcu Vasile,
Zaharie Marcu, Ioana Nistor născ.
Marcu și Prangate Anastasia, în
calitate de pârâți în dosarul nr.
507/265/2017 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Bataș Viorica,
Bataș Ilie, ș.a., având ca obiect
succesiune, întăbulare, cu termen la
11.07.2017.
l Se citează Butoeru Gheorghița,
cunoscută cu ultimul domiciliu în
comuna Mădulari, județul Vâlcea,
pentru data de 14 septembrie 2017,
ora 9.00 la Judecătoria Drăgășani
în dosarul nr. 3468/223/2017, având
ca obiect declararea judecătorească
a morții.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea cheamă în judecată pe
numiţii Imbrea Cătălin Gheorghe
domiciliat în comuna Bujoreni, sat
Olteni, jud. Vâlcea şi Teleşpan
Elena Adina domiciliată în comuna
Dăeşti, sat Băbueşti, jud. Vâlcea în
calitate de intimaţi în dosarul civil
nr.3116/90/2017, cu termen de judecată la data de 30.06.2017, aflat pe
rol la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
l Anuntul de pierdere a urmatoarelor acte: certificate constatatoare
sedii BCVO LOGISTICS SRL: 1.
sediu secundar-punct de lucru: Sat
Ghiroda, Comuna Ghiroda, Calea
Aviatorilor, nr.4, Jud.Timis, cod
CAEN: 4941, 5221, 5210, data de
eliberare: 08.10.2015 2. sediu
secundar- punct de lucru: Mun.
Sibiu, Str.Stefan Cel Mare, nr.154,
Jud.Sibiu, cod CAEN: 4941, 5221,
5210, data de eliberare: 23.10.2015
3. Sediu social: Mun.Bistrita, Jud.
Bistrita Nasaud, Cartier Viisoara,
nr.221, DN.17, cod CAEN: 6820,
6202, 5221, data de eliberare:
05.11.2014 4. Sediu terti: numar
activitati: 3, cod CAEN: 4941, 5221,
8121, data de eliberare: 15.01.2016.
Numele titularului la data eliberarii
SC BCVO LOGISTICS SRL,
RO18065355, J06/903/2005.
l Administratorul judiciar al SC
ASCONTA A&D SRL anunt
deschiderea procedurii generale a
insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014 in dosarul nr. 12565/3/2017
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a-VII-a Civila.
Termenul limita pentru depunerea
declaratiilor de creanta 28.07.2017.
Termen de verificare a creantelor,
intocmire, afisare si comunicare a
tabelului preliminar al creantelor
la 18.08.2017. Termen de intocmire
si afisare a tabelului definitiv
la 13.09.2017. Sedinta adunarii
generale a creditorilor la data
de 24.08.2017.
l Ilie Aurelian-Trandafir, Iordan
Ionut-Eduard, avand domiciliul in
Bucuresti, str.Oltenitei, nr.162, bl.3,
sc.2, et.7, ap.177, sector 4, titular al

planului P.U.Z - construire
ansamblu locuinte P+1E+M,
amenajare circulatii, utilitati, localitatea Vidra, judet Ilfov, T5,
P18/4/39,40,41, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului Favorabil pentru PUZ – construire
ansamblu locuinte P+1E+M,
amenajare circulatii, utilitati.
Documentatia a fost afisata pentru
consultare pe site-ul Consiliului
Judetean Ilfov si a fost discutata in
sedinta CATU- nr.11C din data de
16.08.2016. Observatii/ comentarii
si sugestii se primesc in scris la
Biroul de Urbanism in cadrul
Consiliului Judetean Ilfov, cu
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 (tel.
021/212.56.93), in termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anuntului, incepand cu data de
15.06.2017.
l Rujan Florenta-Cristina, avand
sediul in Bucuresti, str.Uioara, nr.7,
bl.A14, sc.B,et.3, ap.25, sect.4,
titular al planului P.U.Z- ansamblu
locuinte P+1E+M, localitatea
B ercen i , j u d et Il f o v, T3, P
11/115,116, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului Favorabil
pentru PUZ – ansamblu locuinte
P+1E+M. Documentatia a fost
afisata pentru consultare pe site-ul
Consiliului Judetean Ilfov si a fost
discutata in sedinta CATU- nr.11C
din data de 16.08.2016. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in
scris la Biroul de Urbanism in
cadrul Consiliului Judetean Ilfov,
cu sediul in municipiul Bucuresti,
str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1
(tel. 021/212.56.93), in termen de 15
zile calendaristice de la publicarea
anuntului, incepand cu data de
15.06.2017.
l SC Exclusiv Interconstruct SRL,
avand sediul in Bucuresti, str.Mureseni, nr.14, sect.3, titular al
planului P.U.Z - ansamblu locuinte
P+1E+M, localitatea Berceni, judet
Ilfov, T74, P 3506, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului Favorabil pentru PUZ – ansamblu
locuinte P+1E+M. Documentatia a
fost afisata pentru consultare pe
site-ul Consiliului Judetean Ilfov si
a fost discutata in sedinta CATUnr.2C din data de 16.02.2017.
Observatii/ comentarii si sugestii se
primesc in scris la Biroul de Urba-

nism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul
Bucuresti, str.Gheorghe Manu,
nr.18, sector 1 (tel. 021/212.56.93),
in termen de 15 zile calendaristice
de la publicarea anuntului, incepand cu data de 15.06.2017.
l Stoica Ion, Paun Florica,
Stoianov Gabriela, avand sediul in
Bucuresti, str.TURCENI, nr.17,
sect.5, titular al planului P.U.Z. ansamblu locuinte P+1E+M, localitatea Berceni, judet Ilfov, T5,
P18/1/35,37, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului Favorabil
pentru PUZ – ansamblu locuinte
P+1E+M. Documentatia a fost
afisata pentru consultare pe site-ul
Consiliului Judetean Ilfov si a fost
discutata in sedinta CATU-nr.14C
din data de 22.09.2016. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in
scris la Biroul de Urbanism in
cadrul Consiliului Judetean Ilfov,
cu sediul in municipiul Bucuresti,
str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1
(tel. 021/212.56.93), in termen de 15
zile calendaristice de la publicarea
anuntului, incepand cu data de
15.06.2017.
l Ilie Aurelian-Trandafir, Ilie
Ana-Gabriela, avand sediul in
Bucuresti, str.Oltenitei, nr.162, bl.3,
sc.5, et.5, ap.177, sect.4, titular al
planului P.U.Z- ansamblu locuinte
P+1E+M, localitatea Berceni, judet
Ilfov, T18, P46/7/9, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului Favorabil pentru PUZ –
ansamblu locuinte P+1E+M. Documentatia a fost afisata pentru
consultare pe site-ul Consiliului
Judetean Ilfov si a fost discutata in
sedinta CATU- nr.14C din data de
04.10.2016. Observatii/comentarii
si sugestii se primesc in scris la
Biroul de Urbanism in cadrul
Consiliului Judetean Ilfov, cu
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 (tel.
021/212.56.93), in termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anuntului, incepand cu data de
15.06.2017.
l Anunt public privind etapa de
incadrare Manache Vasile, loc.
Ploiesti, Str.Oltului, nr.20, Jud.
Prahova, titular al proiectului
"construire locuinta" Or. Sulina,
Str.A -1-a, nr.24, Jud.Tulcea,
anunta publicul interest asupra

luarii deciziei etapei de incadrare
fara evaluarea adecvata, de catre
ARBDD Tulcea in cadrul procedurii de evaluare adecvata, pentru
"construire locuinta" Or. Sulina, Str
a - 1 - a, NR.24, Jud.Tulcea.
Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza pot
fi constituite la sediul ARBDD,
Tulcea din str. Portului, nr.34A,
telefon 0240.518.924, 0240.518.975,
in fiecare zi de luni pana joi intre
orele 08:00-16:30 si vineri intre
orele 08:00-14:00, precum si la
urmatoarea adresa de internet:
http//www.ddbra.ro/. Publicul interest poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de
incadrare in termen de 5 zile de la
data publicarii prezentului anunt,
pana la data de 03.07.2017 Data
afisarii anuntului: 28.06.2017.
l LADO filiala Cluj, beneficiar al
proiectului „SIM_CIS4 -Servicii
integrate pentru migranți -comunități interculturale și solidare”
(FAMI/17.02.04), organizează, în
perioada 26.06.2017- 08.07.2017,
sesiunea de selecție de colaboratori
pentru atribuirea serviciilor de
integrare a migranților la Punctele
de Coordonare Regională din Sibiu
ș i Tâ r g u - M u r e ș , a d r e s a t e
ONG-urilor cu experiență în implementarea proiectelor de integrare a
migranților sau a persoanelor
vulnerabile. Documentele sesiunii
de selecție se află pe site-ul: www.
ladocluj.ro.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentată prin asociat
coordonator Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al G.S.C.
Eco Construct SRL desemnat prin
incheierea din data de 20.06.2017,
pronunţată de Tribunalul Bucureşti
- Secţia a VII -a Civilă, în dosar
nr.17679/3/2017, notificã deschiderea falimentului prin procedură
simplificată prevazută de Legea nr.
85/2014 împotriva G.S.C. Eco
Construct SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 5, Calea 13 septembrie, Nr. 128, Bloc P35, Scara A,
Etaj P, Ap. 1, CUI 23611810, nr. de
ordine în registrul comerţului
J40/5780/2008. Persoanele fizice şi
juridice care înregistrează un drept
de creanţă împotriva G.S.C. Eco
Construct SRL vor formula declaraţie de creanţă care va fi inregistrată la grefa Tribunalul Bucureşti
- Secţia a VII-a Civilă, cu referire la
dosarul nr. 17679/3/2017, în urma-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. TR_AC
53664/26.06.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, va facem cunoscut că în ziua de 11, luna
07, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se va vinde prin licitație,
următorul bun mobil, proprietate a debitorului S.C. PROD AGRIMEX S.R.L., CUI 15501417, cu
domiciliul ﬁscal în mun. Alexandria, str. Turnu Măgurele, nr. 1, bl. 500, sc. A, ap. 1, parter, jud.
Teleorman: - Autoutilitară N1, Furgon, marca Iveco, tipul Turbo Daily 35-10, nr. de identiﬁcare
ZCFC3570105231620, nr. înmatriculare TR-04-BAK - preț de pornire reprezentând prețul de evaluare,
prima licitație = 12.963 lei (exclusiv TVA), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz:
Creditori: A.J.F.P. Teleorman. Sarcini: Nu sunt. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA
19%)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul ﬁxat în
acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație
ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de dată licitației, următoarele documente: a) oferta de
cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitatei, achitată în contul IBAN
RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128, deschis la Trezoreria mun. Alexandria; c)
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele ﬁzice române,
copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe actul de identitate/
pașaport; h) declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă faptul că nu este
persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale
speciale, cum ar ﬁ obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele
asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru comparator, după caz: ... Pentru informații
suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 0247.421176, int. 360.
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www.jurnalul.ro
toarele condiţii : a) termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor în tabelul
creanţelor 01.08.2017; b) termenul
limita pentru verificarea creanţelor,
intocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor
08.08.2017; c) termenul limita
pentru definitivarea tabelului
creanţelor la 22.08.2017;d) data
primei şedinţe a adunarii generale
a creditorilor 10.08.2017, ora
14.00 ; e) adunarea generală a
asociaţilor G.S.C. Eco Construct
SRL la data de 05.07.2017, ora
14.00 la sediul lichidatorului judiciar.

SOMAȚII
l Somaţie emisă în temeiul art.130
din Decretul-Lege nr.115/1938,
astfel cum s-a dispus prin Încheierea de şedinţă din data de
20.06.2017, privind cererea înregistrată sub dosar nr.1052/246/2017 al
Judecătoriei Ineu, formulată de
reclamanta Purice Sofia, cu domiciliul în comuna Beliu, nr.669, jud.
Arad, prin care solicită să se
constate că a dobândit dreptul de
proprietate prin prescripţie achizitivă, aspra imobilului teren intravilan înscris în CF 303237 Beliu,
(provenit din conversia pe hârtie a
CF vechi 1176 Beliu), cu nr. top
993/21, situat în intravilanul localităţii Beliu, în suprafaţă de
1.648mp, asupra căreia este înscris
ca proprietar sub B1 în cota de 1/1,
defunctul Mureşanu Gavril
(acelaşi cu Mureşan Gavril)
decedat la data de 18.10.1966.
Reclamanta susţine că a posedat
imobilul de mai sus în mod paşnic,
public, continuu şi sub nume de
proprietar, fără ca alte persoane să
facă acte de deposedare sau tulburare, peste 20 de ani de la decesul
proprietarului tabular. Prezenta
somaţie se afişează timp de o lună
la sediul instanţei şi la sediul
primăriei în raza căreia se află
imobilul şi se publică într-un ziar
de largă răspândire, timp în care
toţi cei interesaţi au posibilitatea să
depună de îndată opoziţie la Judecătoria Ineu, întrucât în caz
contrar în termen de o lună de la

ultima afişare sau publicare se va
proceda la analizarea cererii petenţilor cu privire la constatarea
dreptului lor de proprietate.

Cadastral 395, CF 830, jud.
Constanta = 192.305 lei, teren
extravilan - 2.450,11 mp situat in
Costinesti, parcela A314/19/1, nr.
Cadastral 1024/23, jud.
Constanta=81.236,50 lei, teren
extravilan - 5.887 mp situat in
Costinesti, parcela A314/20/1/1, nr.
Cadastral 10.156, CF 10.383, jud.
Constanta=273.265 lei, teren extravilan - 8.038 mp situat in Costinesti, parcela 314/18/1/1, nr.
Cadastral 920, CF 1132, jud.
Constanta=373.071,50 lei, teren
extravilan - 17.920 mp situat in
Costinesti, parcela A314/19/1, nr.
Cadastral 1024, CF 11260, jud.
Constanta=792.251,50 lei, teren
extravilan - 570mp situat in Costinesti, parcela 314/18/1/2/2, nr.
Cadastral 918/2, CF 10248, jud.
Constanta = 26.458,50 lei, teren
intravilan - 780 mp situat in Costinesti, parcela A314/20/2/1, nr.
Cadastral 618/1, CF 1999, jud.
Constanta = 36.206,50 lei, teren
intravilan - 650 mp situat in Costinesti, parcela A314/18/2/1, nr.
Cadastral 489, CF 11084, jud.
Constanta = 30.172 lei, teren intravilan - 2.080 mp situat in Costinesti, parcela A314/19/2, nr.
Cadastral 10243, CF 1118, jud.
Constanta = 96.550,50 lei la pretul
de evaluare redus cu 50% (preturile nu contine TVA). Persoanele
interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu o zi
înainte de data licitaţiei. In cazul
neadjudecării vânzarile vor fi
reluate în zilele de 10.07.2017,
17.07.2017, 24.07.2017, respectiv
31.07.2017 la aceleasi ore la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800.

ora 14/00 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 06.07.2017 si
13.07.2017 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.

l Subscrisa Par Rom SRL-in faliment prin lichidator judiciar Via
Insolv SPRL scoate la vânzare
incepand cu data de 03.07.2017,
ora 13.30 prin licitaţie publică
teren extravilan-4.350 mp situat in
Costinesti, parcela A314/18/2/2, nr.

l Vincit Prod Com SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică in bloc stoc imbracaminte/
incaltaminte (pret de pornire
22.105,13 lei) si mijloace fixe (pret
de pornire 24.114,71 lei) la preţul
de inventar redus cu 50% fara
TVA si cu un discount pentru
vanzarea fortata de 30%. Persoanele interesate vor cumpăra caietul
de prezentare de la lichidatorul
judiciar şi vor depune documentele
de participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în 29.06.2017,

ANAF - Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Prahova. S.F.O. Slănic
anunță organizarea licitație la
sediul din strada 23 August
nr. 13, oraș Slănic, județul
Prahova, privind vânzarea în
data de 14.07.2017, ora
12.00, a următoarelor bunuri
mobile: - Autoturism Opel
T98 Combi, an fabricație
2001, benzină/ GPL, prețul de
pornire al licitației este de
6.680 lei, exclusiv TVA; Autoutilitară Volkswagen
70XOD, an fabricație 1993,
motorină, prețul de pornire al
licitației este 6.816 lei,
exclusiv TVA. Anunțul nr.
5739 din 27.06.2017 poate ﬁ
consultat la sediul organului
ﬁscal, la primărie și pe site
ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon: 0244.240976.

ANAF - Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Prahova. S.F.O. Slănic
anunță organizarea licitație la
sediul din strada 23 August
nr. 13, oraș Slănic, județul
Prahova, privind vânzarea în
data de 14.07.2017, ora
10.00, a următoarelor bunuri
imobile: - Teren categoria
curți construcții în suprafață
de 629 m.p. și casă de locuit,
situată pe acest teren, cu
regim de înălțime P+M, în
orașul Slănic, strada Walter
Mărăcineanu, nr. 9, județul
Prahova, preț de pornire al licitației 121.224 lei (exclusiv
TVA). Anuntul nr. 5740 din
27.06.2017 poate ﬁ consultat
la sediul organului ﬁscal, la
primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare
la depunerea ofertelor puteți
apela nr. de telefon: 0244.
240976.

l SC Pisa Eco Ambiente SRL,
prin lichidator judiciar, anunta
vanzarea la licitatie publica bunurilor mobile aflate in patrimoniul
societatii si anume: Magazie
depozit deseuri – 2 buc la pretul de
840 lei/buc, Magazie depozit
deseuri – 2 buc la pretul de 420 lei/
buc, Cazan fonta Ferroli la pretul
de 2200 lei, Frigider la pretul de
320 lei, Seif la pretul de 40 lei, Seif
la pretul 120 lei, Birou la pretul de
25 lei, Scaun – 5 buc la pretul de 65
lei/buc, Imprimanta Laser: 110 lei,
Centrala telefonica: 60 lei, Telefon
Panasonic – 2 buc la pretul de 60
lei/buc, Pistol vopsit: 55 lei, Calculator birou Canon: 20 lei, Monitor
LG: 110 lei, Unitate Intelcore: 115
lei, Multifunctionala DJ 2640: 60
lei, Imprimanta Laserjet PR0400:
230 lei, Cos fum: 1220 lei, Europubele – 22 buc la pretul de 198 lei/
buc. Licitatia publica are loc in
baza hotararii Adunarii Creditorilor din data de 22.06.2017 si a
regulamentului de participare la
licitatie. Pretul de pornire al licitatiei este cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe
data de 04.07.2017, 06.07.2017,
11.07.2017, 13.07.2017, 18.07.2017,
20.07.2017, 25.07.2017, 27.07.2017,
02.08.2017, 03.08.2017 orele 13.00
la sediul lichidatorului din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab.
7B Et. 7. Conditiile de participare
si relatii suplimentare la tel.
0344104525.

LICITAȚII
l Municipiul Ploiesti – S.P.F.L.
Ploiesti - anunta: În temeiul art.
250 alin. (2) din Legea 207/2015
privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că
în ziua de 11 luna IULIE, anul
2017, ora 10.00, în România,
judeţul Prahova, municipiul
Ploiesti, Str. Independentei, nr.
16, se va vinde prin licitatie urmatorul bun mobil, proprietate a
debitorului Subtirelu Marian cu
domiciliul fiscal/sediul în România,
judeţul Prahova, municipiul
Ploiesti, str. Bahluilui, nr. 9, bl. 141,
s c . A , a p . 1 C U I / C . N . P.
1610715297301, format
din autoutilitara marca Mercedes
Benz MB 100D - L, serie motor 10161421, serie sasiu VSA63133313119953, capacitate
cilindrica 2399 cmc, nr. carte de
identificare - P00216324H, nr.
Circulatie - PH-67-KMI, stare satisfacatoare, culoare - gri, preţ de
evaluare/de pornire al licitaţiei 4929 lei exclusiv 19% TVA.
Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să
înştiinţeze despre aceasta organul
de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.Toti cei interesati in cumparea bunurilor sunt
invitati sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat
in acest scop, iar pana la acel
termen sa depuna documentele de
participare la licitatie prevazute in
caietul de sarcini pana la data de
10.07.2017, ora 16.30 inclusiv.
Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la Serviciul Urmarire Si
Incasare Creante Bugetare al
creditorului cu sediul in localitatea
Ploiesti, str. Sos. Vestului, (fosta
scoala de soferi), nr. 19, et. 2, cam.
1. Pentru informaţii suplimentare,
vă puteţi adresa la sediul nostru
sau la telefon numărul
0244/582919.

l SC Pisa Eco Ambiente SRL,
prin lichidator judiciar, anunta
vanzarea la licitatie publica bunurilor mobile aflate in patrimoniul
societatii si anume: Dacia 1307, an
fabricatie 2002, benzina, stare
nefunctionala, la pretul de 1.580
lei, Autospeciala Iveco, caroserie:
gunoiera, an fabricatie 2002, stare
functionala, caroserie: gunoiera,
necesita reparatii ambreiaj, la
pretul de 29200 lei, Autospeciala Iveco, an fabricatie 2003,
caroserie: gunoiera, stare functionala, necesita mici reparatii, la
pretul de 29300 lei, Autospeciala Iveco, an fabricatie 2003,
caroserie: gunoiera, stare functionala, necesita mici reparatii, la
pretul de 30.300 lei, Autospeciala Fiat, an fabricatie 1988,caroserie: transp. containere gunoi, la
pretul de 16000 lei, Autospeciala Mercedes Benz, an fabricatie
2001, caroserie: SG gunoiera, stare
functionala, la pretul de 42.450
lei. Licitatia publica are loc in baza
hotararii Adunarii Creditorilor din
data de 22.06.2017 si a regulamentului de participare la licitatie.
Pretul de pornire al licitatiei este
cel stabilit in raportul de evaluare.
Licitatiile vor avea loc pe data de
04.07.2017, 06.07.2017, 11.07.2017,
13.07.2017, 18.07.2017, 20.07.2017,
25.07.2017, 27.07.2017, 02.08.2017,
03.08.2017 orele 13.00 la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B Et.7.
Conditiile de participare si relatii
suplimentare la tel. 0344104525.

l Penitenciarul Ploieşti organizează în data de 12.07.2017, ora
10:00 la sediul din Ploiești, str.
Rudului, nr. 49, licitaţie publică cu
strigare pentru închiriere a 2 mp
de spațiu pentru amplasarea a
două distribuitoare automate de
băuturi (răcoritoare și cafea).
Preţul de pornire licitație este de

18,47 lei/mp/lună, valoarea saltului
de licitare 20 lei, iar garanţia de
participare este 4,43 lei/1m. Documentația descriptivă se poate
obține de la sediul unităţii începând cu data de 28.06.2017.
Termen depunere garanţie de
participare și documente solicitate:
10.07.2017, ora 12:00. În caz de
neadjudecare, licitaţia se va repeta
în data de 23.07.2017 ora 10:00.
Informații suplimentare la:
0244/526834, fax 0244/595356.
l SC Elbama Star SRL prin administrator judiciar, anunta vanzarea
la licitatie publica a bunurilor
mobile aflate in patrimoniul societatii debitoare, respectiv: Autoincarcator Ahlmann la pretul de
22.666 lei (fara TVA), Eurocompactor Walzenzung la pretul de
54.400 lei (fara TVA); Autosasiu
Basculanta DAC la pretul de 9.067
lei (fara TVA); Rezervor cisterna la
pretul de 2.000 lei (fara TVA),
Dumper Terex la pretul de 54.400
lei (fara TVA); Autobena Man
PH-12-ELB la pretul de 126.071 lei
(fara TVA) si Autobena Man
PH-13-ELB la pretul de 123.550 lei
(fara TVA). Aceste bunuri mobile
sunt identificate in Raportul de
evaluare intocmit de evaluator
Ciocoiu Petre si incuviintat de
Adunarea Creditorilor din
26.06.2017. Vanzarea la licitatie
publica se efectueaza conform
hotararii Adunarii Creditorilor din
data de 16.02.2017. Pretul de
pornire al licitatiei pentru fiecare
bun mobil este cel stabilit in
raportul de evaluare, pretul
vanzarii este purtator de TVA.
Licitatiile publice vor avea loc pe
data de: 05.07.2017, 12.07.2017,
19.07.2017 si 26.07.2017, orele
12.00 la sediul administratorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7.
Conditiile de participare si relatii
suplimentare la tel. 0344104525.
l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în
reorganizare anunta vanzarea prin
licitatie publica a bunului imobil,
reprezentand casa si teren aferent,
situat administrativ în Fârliug, nr.
323, înscris în C.F. 32343/Fârliug,
nr. Top 295, aflat în proprietatea
debitoarei S.C. Consiron
S.R.L.Pretul de pornire al licitatiei
este de 36.586.4 Lei +T.V.A ( echivalentul a 8.000 EUR la cursul
BNR de azi, 27.06.2017). Caietele
de sarcini se pot achizitiona de la
sediul ales al administratorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21,
Jud. Caras - Severin, telefon
0355/429.116, pretul caietelor de
sarcini fiind de 350 lei + T.V.A.Licitatia va avea loc in data de
07.07.2017, orele 11.00, la sediul
ales al administratorului judiciar
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras
- Severin.
l Debitorul SC Arietis Impex SRL
societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.
Mijloace fixe și obiecte de inventar,
aparținând SC Arietis Impex SRL
în valoare de 2.631,42 Lei exclusiv
TVA; 2.Stoc de marfă, aparținând
SC Arietis Impex SRL în valoare
de 44.075,23 Lei exclusiv TVA.
Prețul de pornire al licitațiilor
pentru mijloacele fixe, obiectele de
inventar și stocul de marfă aparținând SC Arietis Impex SRL reprezintă 30% din valoarea de piață
exclusiv TVA, arătată în Raportul
de Evaluare pentru fiecare bun în
parte, iar listele cu aceste bunuri
pot fi obținute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon în prealabil
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la 021.318.74.25. Participarea la
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO15BITR003010063364RO01
deschis la Veneto Banca s.p.c.a Ag.
Ploiești până la orele 14.00 am din
preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din prețul de pornire a
licitației; -achiziționarea până la
aceeași dată a Regulamentului de
licitație pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
mijloace fixe, obiecte de inventar și
stocul de marfă prima ședință de
licitație a fost fixată în data de
10.07.2017, ora 10.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data de 17.07.2017;
24.07.2017; 31.07.2017; 07.08.2017,
ora 10.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiești, Str. Elena Doamna
Nr.44A, Județ Prahova. Pentru
relații suplimentare sunați la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.Pentru relații
suplimentare și vizionare apelați
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat
și pe site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC Bemati Cons
S.R.L. societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
1.Imobil situat în Bușteni, str.
Pescăriei nr.2E, județul Prahova,
compus din teren având suprafața
de 4112mp și construcție edificată
pe acesta “C1-Clădire Tehnico –
administrativă” cu o suprafață
construită la sol de 69mp și desfășurată 138mp. Prețul de pornire al
licitației este de 84.750Euro. Prețul
caietului de sarcini pentru imobilul
aflat în proprietatea SC Bemati
Cons SRL este de 1500 lei exclusiv
TVA. Prețul de pornire al licitației
pentru imobilul arătat reprezintă
50% din valoarea exprimată în
Raportul de Evaluare exclusiv
TVA. Participarea la licitație este
condiționată de: consemnarea
î n c o n t u l n r. R O 3 3 B R E L
0002000634070100 deschis la Libra
Internet Bank, Sucursala Ploiești
până cel târziu cu 2 zile înainte de
ședința de licitație ora 16.00, a
garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea
până la aceeași dată a Caietului de
Sarcini pentru proprietatea imobiliară, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru proprietatea
imobiliară, prima ședință de licitație a fost fixată în data de
06.07.2017 ora 14:00, iar dacă
aceasta nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data, 20.07.2017;
03.08.2017; 17.08.2017; 31.08.2017;
14.09.2017 ora 14:00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din Ploiești, Str. Elena Doamna
Nr.44A, Jud. Prahova. Pentru
relații 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.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC De Frînghii
Construcții 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 190mp și
construcție edificată pe acesta
(P+M) cu suprafața construită de
1/2 din 82,7mp situată în Comuna
Maneciu, Sat Maneciu Ungureni

publicitate
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(Valea Popii), Tarlaua 65, parcela F
1125, Județ Prahova. Prețul de
pornire al licitației este
de 6.000Euro exclusiv TVA. 2.
Teren extravilan în suprafață de
49.900mp situat în Com. Plopu,
Tarlaua 45, Parcela 2252, Județ
Prahova. Prețul de pornire al licitației este de 44.900Euro exclusiv
TVA. 3.Teren extravilan în suprafață de 51.507mp situat în Com.
Plopu, Tarlaua 47, Parcela 2355 și
Ptf 2354/1, Județ Prahova. Prețul
de pornire al licitației este
de 36.000Euro exclusiv TVA. 4.
Stoc de marfă aflat în proprietatea
societății debitoare, în valoare de
157.166,80Lei exclusiv TVA. Prețul
caietului de sarcini pentru imobilele aflate în proprietatea SC De
Frînghii Construcții Transporturi
Daniel SRL este de 1000 lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitațiilor 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 14.00 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 14.07.2017, ora 15.00, iar
dacă bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe
de licitații vor fi în data de
21.07.2017, 28.07.2017, 04.08.2017,
11.08.2017, ora 15.00. 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.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC Vigomarm SRL în
lichidare, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse și Asociații SPRL,
scoate la vânzare următoarele: 1.
Teren 499mp +1/100 cotă indiviză
teren 4,023mp situat în Com.
Bărcănești, Sat Tatarani, Jud.
Prahova. Preț pornire licitație
1.077,90Euro exclusiv TVA. 2.
Autoutilitară Dacia Pick-up
Double Cab, proprietatea SC Vigomarm SRL, preț pornire licitație
-1.044,00Lei exclusiv TVA. 3.
Mijloace fixe și obiecte de inventar
aparținând SC Vigomarm SRL în
valoare de 7.096,80Lei exclusiv
TVA; Prețul de pornire al licitațiilor
pentru teren, autoutilitară, mijloace
fixe și obiecte de inventar aparținând SC VIGOMARM SRL reprezintă 30% din valoarea de piață
exclusiv TVA, arătată în Raportul
de Evaluare pentru fiecare bun în
parte, iar listele cu aceste bunuri
pot fi obținute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licitație este condiționată de: -Consemn a r e a î n c o n t u l n r.
RO51BITRPH1RON031682CC01
deschis la Veneto Banca s.p.c.a
Agenția Ploiești până la orele 14.00
am din preziua stabilită licitaţiei, a
garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea
până la aceeași dată a Regulamentelor de licitație pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru

proprietatea imobiliară, autoutilitară, mijloacele fixe și obiectele de
inventar prima ședință de licitație a
fost fixată în data de 06.07.2017 ora
14.00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data de
13.07.2017; 20.07.2017; 27.07.2017;
03.08.2017 ora 14.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din Mun. 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 cu un telefon în
prealabil dl. Cristian Ciocan,
0753.999.028. Anunțul poate fi
vizualizat și pe site www.dinu-urse.
ro.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Sarichioi,
Comuna Sarichioi, nr.254, judeţul
Tulcea, telefon: 0240.563.538, fax:
0240.563.511, e-mail: primariasarichioi@yahoo.com. 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: teren extravilan din
domeniul public de 37,04ha,
cunoscut ca Lacul Băltiţa (Ghereni
sau Cotului), date cadastrale T60,
P 1006, având ca obiect: Amenajare piscicolă şi un punct agroturistic. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire se află la
sediul primăriei. 3.1.Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: Documentaţia de atribuire se poate obţine în termen de
4 zile lucrătoare de la depunerea
unei cereri scrise la registratura
instituţiei, după achitarea contravalorii taxei documentaţiei de
atribuire. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate
obţine de la Registratura Primăriei
Sarichioi. 3.3.Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006:
Taxa unui caiet de sarcini este de
100Lei şi se poate achita la Casieria Primăriei Sarichioi sau cu OP
în contul: RO24TREZ
64521360250 XXXXX, deschis la
Trezoreria Babadag, jud.Tulcea.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 14.07.2017, ora 16.00.
4.Informaţii privind ofertele: la
sediul Primăriei Sarichioi, jud.
Tulcea. 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 19.07.2017, ora
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Ofertele se depun
la Registratura Primăriei Comunei
Sarichioi, jud.Tulcea. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Ofertele se
depun în original într-un singur
exemplar, care va conţine un plic
exterior şi unul interior, sigilate, în
ordinea sosirii. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
20.07.2017, ora 13.30, la sediul
Primăriei Sarichioi, jud.Tulcea.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Tulcea, str.
Toamnei, nr.15, jud.Tulcea, cod

poştal: 820127, tel.0240.504.276,
fax: 0240.518.544, e-mail: tribunalul-tulcea@just.ro. Termen pentru
sesizarea instanţei: 6 luni de la
îndeplinirea procedurii prealabile
potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,
cu modificările ulterioare. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 27.06.2017.
l Primăria Municipiului Piatra
Neamţ anunţă organizarea licitaţiei publice deschise în vederea
:Închirierii bunului imobil - Piața
Mărăței - proprietatea municipalității situată în str. Progresului,
cu destinația de piață agroalimentară în suprafață de 1.096 mp.
conform HCL nr. 63/26.02.2016
20.07.2012. Pretul minim de
pornire la licitatie este de 15,37 lei/
mp./lună, conform HCL
nr.317/24.11.2016.Licitatia va
avea loc pe data de 26.07.2017,
ora 16,30, la sala de sedinta a
Primăriei municipiului Piatra
Neamt , cu sediul in str. Ştefan cel
Mare nr. 6-8.Înscrierile si depunerea ofertelor se fac până la data
de 25.07. 2017 ora 16,30 inclusiv,
la Primăria municipiului Piatra
Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr.
6-8, Biroul Relaţii cu Publicul,
Ghişeul Serviciului Patrimoniu,
Autorizări și Transport - zilnic
între orele 8,00 – 16,30, de unde se
poate achiziţiona şi documentaţia
licitaţiei. Relaţii suplimentare la
telefon 218991, interior 122, zilnic
între orele 8,00 – 16,30.
l U.A.T. comuna Letcani, C.I.F.
4540488, concesionează prin licitaţie publică terenul din domeniul
public al comunei Leţcani, în
suprafaţă de 20.000 mp, situat în
T 33/1. Licitaţia se va desfăşura la
sediul Primăriei Leţcani, din localitatea Leţcani, judeţul Iaşi,
26.07.2017, ora 10:00. Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei, iar taxa
de înscriere la licitaţie este de 300
Lei. Ofertele se vor depune în două
exemplare, în condiţiile prevăzute
de art. 11 şi 23 din H.G. nr.
168/2007, până la data de
26.07.2017, ora 9:30 la sediul
Primăriei, registratură. Data limită
pentru solicitarea de clarificări este
20.07.2017, ora 16:00. Deschiderea
ofertelor, la aceeaşi locaţie în data
de 26.07.2017, ora 10:00. Orice
litigii intervenite sunt de competenţa Tribunalului Iaşi. Relaţii
suplimentare la telefon
0232/296770.

PIERDERI
l Miu Ruben pierdut atestat nr.
0368569000. Îl declar nul.
l Pierdut Adeverinta achitare
integrala la Contract vanzare
cumparare nr. 15231, pe numele
Neacsu Tudorita si Marin. Declar
nula.
l Pierdut certificat barcă cu seria
024301, pe numele Flancea Valeriu.
Îl declarăm nul.
l Firma Anne & Bogda SRL
declară pierdut Certificat constatator emis la data de 25.11.2014, de
către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Dolj. Se declară nul.
l Birou de mediator - Cristina
Niculescu, C.U.I. 24699500, cu
sediul în Bucureşti, sector 5,
declară pierdută autorizaţia de
construire 417S/17.09.2014 eliberată de Primăria Sector 5- Serviciul Urbanism.

