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şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi
ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l SC Gusunlife SRL angajează
muncitor manipulare şi pregătire
furaje, în localitatea Gemenele, strada
Brăilei, nr. 1A, construcţia C4, judeţul
Brăila, pe perioadă nedeterminată.
Salariu 2080 lei brut, 8 ore pe zi. Se
asigură cazare, fără studii. Nr. telefon
0735/186024.
l Muzeul Brăilei Carol I, cu sediul în
localitatea Brăila, str.Piața Traian, nr.3,
810153, judeţul Brăila, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de cercetător
ştiințific, grad III, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 01.11.2019, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 07.11.2019, ora
10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -nivelul studiilor:
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă în domeniul
filologiei; -vechimea: în specialitatea
studiilor -pentru cercetător ştiințific,
gradul III: să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în
învățământul superior de cel puțin 6
ani sau de 4 ani, în cazul candidaților
care dețin titlul de doctor; -pentru
candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării
ştiințifice: o vechime de 10 ani, sau de 8
ani, pentru candidații care dețin titlul
de doctor; -experienţă în operare PC;
-capacitate formativă pentru implementarea de proiecte şi programe de
cercetare; -cunoaşterea unei limbi
străine de circulație internațională.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Muzeului
Brăilei Carol I, din Piața Traian, nr.3,
810153, Brăila, tel./fax: 0339.401.002,
0339.401.003, sediu@muzeulbrailei.ro.
Relaţii suplimentare la sediul Muzeului Brăilei Carol I -Compartiment
Resurse Umane, persoană de contact:
Geanina Vilcu, telefon: 0755.667.080,
e-mail: geanina_vilcu@yahoo.com.
l Primăria Comunei Diculeşti, cu
sediul în localitatea Diculeşti, str.
Băbeni-Oltețu, nr.61, judeţul Vâlcea,
organizează concurs, conform OUG
nr.57/2019, privind Codul Administrativ, şi HG nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcționarilor
publici, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de: -consilier, clasa I,
grad asistent, în cadrul Compartimentului de Informare şi Relații cu
Publicul, Stare Civilă şi Resurse
Umane; -număr de posturi: 1.
Concursul se va desfăşura la sediul
Primăriei Comunei Diculeşti astfel:
-Proba scrisă în data de 11 noiembrie
2019, ora 12.00; -Proba interviu în data
de 14 noiembrie 2019, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Condiții generale de
participare la concurs: conform art.465
din OUG 57/2019, privind Codul

Administrativ, cu excepția lit.e.
Condiții specifice de participare la
concurs: -studii universitare de licență
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în unul din următoarele
domenii (conform HG 326/2019):
-ştiințe juridice sau ştiințe administrative; -un an vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției
publice. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen
de 20 zile de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul Primăriei Comunei
Diculeşti. Relaţii suplimentare şi coordonatele de contact pentru depunerea
dosarelor de concurs: la sediul instituției Primăriei Comunei Diculeşti,
persoană de contact: Boghianu Vasile
-secretar general UAT, telefon/fax:
0250.842.428/0250.842.428, e-mail:
diculesti@vl.e-adm.ro sau disculestiprimarie@yahoo.com.
l Serviciul Județean de Ambulanță,
cu sediul în localitatea Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazu, nr.4, județul
Giurgiu, organizează concurs, conform
HG 286/23.03.2011, pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale
vacante, pe perioadă nedeterminată:
-Economist I, la Stația Centrală
Giurgiu. Pentru participarea la
concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: studii
superioare economice cu diplomă de
licență, vechime minimă în specialitate
3 ani şi 6 luni. -Șofer autosanitară II, la
substația Mogoşeşti. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
diplomă de bacalaureat, permis conducere categoria B şi C, vechime 3 ani în
specialitate de şofer profesionist, certificat de ambulanțier. Concursul se va
desfăşura la sediul instituției în data de
01.11.2019, ora 10.00, proba scrisă
(pentru ambele posturi), proba practică
în data de 05.11.2019, ora 10.00,
pentru postul de şofer autosanitară II,
iar interviul în data de 06.11.2019, ora
10.00, pentru postul de economist I şi
07.11.2019, ora 10.00 pentru postul de
şofer autosanitară II. Candidații vor
depune dosarele de participare la
concurs până la de 24.10.2019, ora
16.00. Bibliografie şi relaţii suplimentare la sediul instituției, telefon:
0246.212.020, mobil: 0723.243.809,
e-mail sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro,
persoană de contact: Gorescu Daniela.
l Primăria Comunei Scrioaştea, cu
sediul în localitatea Scrioaştea, str.
Principală, nr.103, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante de:

agent de pază şi muncitor necalificat I,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă pentru funcția contractuală de execuție vacantă de agent de
pază, în data de 01.11.2019, ora 9.00;
-Proba practică pentru funcția contractuală de execuție vacantă de muncitor
necalificat I, în data de 01.11.2019, ora
13.00; -Proba interviu în data de
07.11.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs ,candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: studii medii liceale cu diplomă
de bacalaureat; -vechime: cel puțin 12
luni; -candidații să aibă domiciliul în
aceeaşi localitate cu locul de muncă;
-candidații pentru funcția contractuală
de execuție de agent de pază, să fie
atestat profesional conform Legii
nr.333/2003, privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor sau înscris la curs agent pază.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Scrioaştea, județul
Teleorman, str.Principală, nr.103.
Relaţii suplimentare la sediul:
Primăria Comunei Scrioaştea,
persoană de contact: Elena Cernea
- s e c r e t a r U A T, t e l e f o n / f a x :
0247.459.406, e-mail: primariacomscrioastea@yahoo.com.
l Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera”
Suceava, cu sediul în Suceava, str.
Mitropoliei, nr.4, județul Suceava,
organizează în temeiul HG
nr.286/2011, modificată şi completată
de HG nr.1027/2014, concurs pentru
ocuparea pe perioadă determinată (pe
perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului
postului) a postului temporar vacant
de execuţie (personal contractual):
-bibliotecar, studii superioare, gradul
II, Filiala Obcini: 1 post. Concursul se
va desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 25.10.2019, ora 10.00; -interviul în data de 31.10.2019, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: *pentru postul
de bibliotecar, studii superioare, grad
II, Filiala Obcini: -Studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă; -Vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de minimum
6 luni; -Cunoaşterea unei limbi străine

de circulație internațională: engleză
-nivel mediu; -Cunoştințe de operare
pe calculator: cunoaşterea şi utilizarea
programelor MS Office (Word, Excel),
Internet, Baze de date şi sisteme informatice de bibliotecă -nivel mediu.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 5
zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de
17.10.2019, ora 14.00, la sediul administrativ al instituţiei, din strada Mitropoliei, nr.4, etajul I, Secretariat,
Suceava. Dosarele se vor verifica de
către comisia de concurs, iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la
sediul administrativ şi pe site-ul: www.
bbsv.ro. Informaţii suplimentare şi
bibliografia necesară se pot obţine de la
secretariatul instituţiei, telefon:
0230.530.798.
l SC Ahab Investment SRL
CUI:33690631 angajeaza muncitori
necalificati in constructii COD COR:
931301 si 931302 pentru punctele de
lucru din Bucuresti. TEL: 0783946756
phone: 0783946756.
l Vest Seller House angajeaza 10
ajutori bucatari cunoscatori de limba
engleza. CV-urile se trimit la kebabhousearad@yahoo.com pana la data de
11.10.2019. Doar candidatii selectati
vor fi contactati.
l Filarmonica “George Enescu” organizează concurs pentru ocuparea unui
post vacant de Artist instrumentist
corn, grad I, în cadrul Compartimentului Orchestră, la sediul instituţiei din
Bucureşti, str.Franklin, nr.1-3, sector 1,
în data de 06.11.2019 ,ora 14.00.
Concursul se va desfăşura după următorul program: -selecţia de dosare;
-proba practică -care cuprinde 2 etape,
etapa I fiind eliminatorie; -interviul.
Condiţii de participare la concurs:
diplomă studii universitare -absolvent
de Conservator; vechime în muncă
-minimum 4 ani în specialitatea artist
instrumentist corn. Depunerea dosarelor se va face la Biroul Resurse
Umane al Filarmonicii „George
Enescu” până la data de 30.10.2019,
ora 14.00. Condiţiile de participare la
concurs, bibliografia, actele solicitate
candidaţilor pentru dosarul de
înscriere sunt afişate la sediul instituţiei, precum şi pe site-ul instituţiei.
Instituția nu asigură pianist/corepetitor. Informaţii suplimentare la Biroul
Resurse -Umane, tel.021.315.00.26.

l Filarmonica „George Enescu” organizează concurs pentru ocuparea unui post
vacant de Șef partidă percuție -timpan,
grad IA , în cadrul Compartimentului
Orchestră, la sediul instituţiei din Bucureşti, str.Franklin, nr.1-3, sector 1, în data
de 01.11.2019 , ora 11.00. Concursul se va
desfăşura după următorul program:
-selecţia de dosare -conformitatea conţinutului dosarului cu cerinţele din
anunţul de înscriere la concurs; -proba
practică cuprinde 2 etape: -etapa I -interpretarea unor fragmente din concertele
specificate în tematica etapei I; -etapa II
-interpretarea unor fragmente din
concertele specificate în tematica etapei
II şi citire la prima vedere; interviu.
Condiţii de participare la concurs:
-diplomă studii universitare -absolvent
de Conservator; -vechime în muncă
-minimum 8 ani în specialitatea artist
instrumentist percuţie. Depunerea dosarelor se va face la Biroul Resurse Umane
al Filarmonicii „George Enescu” până la
data de 24.10.2019, ora 14.00. Condiţiile
de participare la concurs, bibliografia,
actele solicitate candidaţilor pentru
dosarul de înscriere sunt afişate la sediul
instituţiei, precum şi pe site-ul instituţiei.
Institutia nu asigura pianist/corepetitor.
Informaţii suplimentare la Biroul Resurse-Umane, tel.021.315.00.26.
l Unitatea Militară 01919 Otopeni din
Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru încadrarea unui
post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat I (Tâmplar),
din cadrul atelierului tâmplărie,
machete şi simboluri, Secția reparații şi
lucrări complexe tehnică auto şi autospeciale (Locația Târgşoru Nou) din
U.M. 01919 Otopeni, studii medii/
generale şi curs de calificare profesională/ şcoala profesională/ liceu tehnologic/ cu calificarea de tâmplar,
vechime în muncă minim 6 ani şi 6
luni. Concursul se va desfăşura la
sediul U.M. 01919 Otopeni, astfel:24.10.2019, până la ora 15.00- data
limită de depunere a dosarelor;
-01.11.2019, începând cu ora 10.00proba practică;-07.11.2019, începând
cu ora 10.00- interviu;Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului se
vor face la sediul U.M. 01919, Strada
Zborului nr.1, localitatea Otopeni,
Judeţul Ilfov, unde vor fi afişate şi
detalii organizatorice necesare. Datele
de contact ale secretariatului la telefon
021.350.61.33 int. 534, 423, de luni
până vineri, între orele 07:00-15:00.
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l Primăria Sectorului 6 organizează
concurs/ examen de recrutare, astfel:•1
post de expert (Coordonator Centru de
Inovare și Inițiativă Cetățenească),
înființat în afara organigramei, cu
contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru implementarea proiectului “Primărie Fără
Hârtie și Implicarea Cetățenilor în
Planificarea Strategică a Sectorului
6”;•1 post de expert (în Politici
Publice), înființat în afara organigramei, cu contract individual de
muncă pe perioadă determinată,
pentru implementarea proiectului
“Primărie Fără Hârtie și Implicarea
Cetățenilor în Planificarea Strategică a
Sectorului 6”;•1 post de expert (Coordonator IT), înființat în afara organigramei, cu contract individual de
muncă pe perioadă determinată, cu
fracție de normă, respectiv 3 ore pe zi,
pentru implementarea proiectului
“Primărie Fără Hârtie și Implicarea
Cetățenilor în Planificarea Strategică a
Sectorului 6”.Concursul/ Examenul se
organizează la sediul Primăriei Sectorului 6, în data de 01.11.2019.Proba
scrisă: se va desfășura în data de
01.11.2019, ora 10:00; Interviul- data și
ora vor fi comunicate ulterior.Data
limită de depunere a dosarelor este
23.10.2019.Condiţii de participare
stabilite pe baza fișei postului vacant
pentru funcția contractuală de expert
(Coordonator Centru de Inovare și
Inițiativă Cetățenească), înființat în
afara organigramei: •Studii universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul științelor
economice;•Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției.
Condiţii de participare stabilite pe baza
fișei postului vacant pentru funcția
contractuală de expert (în Politici
Publice), înființat în afara organigramei: •Studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă;•Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției: -. Condiţii
de participare stabilite pe baza fișei
postului vacant pentru funcția contractuală de expert (Coordonator IT), înființat în afara organigramei: •Studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul
științe inginerești;•Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției: -. Dosarele de înscriere se pot
depune în termen de 10 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Primăriei Sectorului 6 și
trebuie să conțină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.6 din
H.G. nr. 286/23.03.2011.Condițiile de
participare la concurs, bibliografia și
atribuțiile prevăzute în fișa postului, se
afișează la sediul Primăriei Sectorului
6 și pe site-ul: www.primarie6.ro.
Relații suplimentare se pot obține la
sediul Primăriei Sector 6, persoana de
contact- Vlădulescu Diana Iulia–
Consilier, Serviciul Managementul
Resurselor Umane, telefon/ fax:
0376.204.439.

l SC Prinse Hair Stilist SRL, CUI
40190265, angajează pentru sediul din
București, frizer cod cor 514102. Tel.
0783.946.756.

A.N.R.S.C., până cel târziu în data de
18.10.2019, ora 14.00, la Registratura
din strada Stavropoleos, nr.6, Sector 3,
București.

l Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, af lată în subordinea
M.A.D.R., organizează concurs în data
de 1 noiembrie 2019 -proba scrisă, ora
10:00, iar în data de 7 noiembrie 2019
-interviul, începând cu ora 09:00,
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție, cu studii
superioare, de:-Consilier gr.IA
–O.J.F.I.R. Argeș –S.A.F.P.D.-C.E. –
vechime în specialitate: minimum 1
an;-Consilier gr.I –O.J.F.I.R. CarașSeverin –S.A.F.P.D.-C.E. –vechime în
specialitate: minimum 9 luni;Cerințele
specifice pentru ocuparea posturilor se
regăsesc pe site-ul A.F.I.R.– www.afir.
info, la secțiunea Despre noi/ Resurse
Umane/ Anunțuri concursuri de angajare și la sediul A.F.I.R. din str. Ştirbei
Vodă. nr.43, sector1, București.Data
limită de depunere a dosarelor de
concurs: 24 octombrie 2019, ora 17.00,
la sediul A.F.I.R., str. Ştirbei Vodă,
nr.43, sector 1, București.Proba scrisă și
interviul se vor desfășura la sediul
A.F.I.R., str. Ştirbei Vodă. nr.43, sector
1, București. Informaţii suplimentare
se pot obţine la sediul A.F.I.R. și la
numărul de telefon 031.860.25.32 –Ana
Maria Huiban.

CITAŢII

l Şcoala „Mărţișor” din București, str.
Mărţișor 39, sector 4, organizează
concurs pentru ocuparea a 0,5 post
vacant de administrator financiar
(contabil) cu studii superioare. Relaţii
la tel.: 021.332.58.11.

PRESTĂRI SERVICII
l Firmă montează țiglă metalică tip
Lindab plus placări polistiren. Tel.
0755.849.716.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând garsonieră Militari, etaj 1/3, 24
mp, 22.000 euro. Tel. 0730558405.

INCHIRIERI CERERI
l Anunţ selecție ofertă, Autoritatea
Națională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilități
Publice, cu sediul în Str.Stavropoleos,
nr.6, Sector 3, București, dorește închirierea unui spaţiu de birouri pentru
angajați de aproximativ 1.400mp.
Criteriul de atribuire este: preţul total
de închiriere lunar cel mai scăzut
dintre ofertele admisibile. Prin preţul
total de închiriere lunar se înţelege
preţul solicitat pentru suprafaţa utilă
totală ofertată, locurilor de parcare și
mentenanță. Documentaţia în vederea
depunerii ofertelor preliminare se
obţine gratuit de la sediul Autorității
Naționale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilități
Publice din Str.Stavropoleos, nr.6,
Sector 3, București. Pentru contact se
va utiliza adresa de e-mail: luminita.
toderascu@anrsc.ro. Oferta semnată și
ștampilată va fi transmisă în plic
sigilat, pe care va fi menționat Oferta
Închiriere Spațiu Birouri pentru

l Sotii Muntoi Alexandrina si Muntoi
Simion, va instiintam ca sunteti invitati sa va prezentati la sediul biroului
notarial Gunescu Tudor Marinela
Daniela din Craiova, strada A.I. Cuza,
bloc M18D, parter, pentru semnarea
actului aditional la contractul de
vanzare numar 1080/2001 phone:
0729163262.
l Baciu Gafia, cu ultimul domiciliu în
Iclod, este citată la Judecătoria Gherla,
camera Sala 2, în ziua de 08.11.2019,
Completul C1, ora 9.00, în calitate de
Pârât, în dosar nr.824/235/2019, în
proces cu Bărăian Victoria-Maria în
calitate de Reclamant, Bărăian Ştefan
Mihai prin Reprez. Bărăian Victoria-Maria, în calitate de Reclamant,
Bărăian Dorel Rareș prin Reprez.
Bărăian Victoria-Maria, în calitate de
Reclamant, Mărgăoan-Bărăian Lavinia-Simona în calitate de Reclamant,
succesiune.
l Ursu Remus Constantin in calitate
de parat este citat sa se prezinte la
Judecatoria Iasi in data de 13.11.2019,
ora 08.30, la completul C12M, sala 3,
de catre Ursu Florentina reclamant,
pentru solutionarea dosarului
nr.2013/245/2019, obiect “divort cu
minori; exercitarea autoritatii parintesti; stabilire domiciliu minori; pensie
de intretinere”.
l Se citează în calitate de pârâții
Rasenblatt Cszkarne, Godel Isak,
Godel Bella, Markus Martonne,
Mikaly Nandorne și Godel Jeno la
Judecătoria Bistrița (din Bistrița,
strada Alba Iulia, nr.1) în dosar
nr.4258/190/2019 cu termen de judecată la 04.11.2019, ora 09.00, sala 1.
l Văduva Maria Genona, cu domiciliul în Sadova, Dolj, este chemată în
06.11.2019, ora 09.00, la Judecătoria
Craiova, complet 33, în partaj succesoral cu Văduva Gheorghița.
l Se citează numitul Colea Marin
-pârât, cu ultimul domiciliu cunoscut
în mun.Reșița, str.Dealu Lupacului,
nr.8, jud.Caraș Severin, pentru
termenul din 04.12.2019, ora 09.00, la
Judecătoria Reșița, în dosarul
nr.796/290/2019, obiect- uzucapiune.

DIVERSE
l Putaru Cati-Iana, cu domiciliul în
Mun.București, Sectorul 3, Str.Theodor
D.Speranția, nr.133, titulari ai
p l a n u l u i / p r o g r a m u l u i P. U . Z .
construcție ansamblu cu funcțiuni
mixte (comerț, servicii, birouri) cu un
regim de înălțime de 2S+P+8E, în
mun.București, Sector 4, Str.Valerian
Prescurea, nr.9BIS, nr.cadastral
215497, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere
a avizului de mediu pentru planul/
programul menționat și declanșarea

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

etapei de încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi consultată la sediul Agenției Regionale
pentru Protecția Mediului București
din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, de
luni până vineri între 09.00-12.00.
Observații/comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul A.R.P.M.B în
termen de 15 zile de la data publicării
anunțului.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire județ: Prahova.
Denumire: Municipiul Ploiești.
Sectoare cadastrale: 193, 194, 195.
OCPI Prahova anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.193,
194, 195 UAT Ploiești pe o perioadă de
60 de zile calendaristice, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare
nr.7/1996, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de
început a afișării: 17.10.2019. Data de
sfârșit a afișării: 15.12.2019. Adresa
locului afișării publice: sediul Primăriei
Municipiului Ploiești. Repere pentru
identificarea locației: Municipiul
Ploiești, Piața Eroilor, nr.1A, județul
Prahova. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești și pe site-ul ANCPI. Alte
indicații utile pentru cei interesați:
program zilnic, între orele 9.00-12.00,
adresa de e-mail a primăriei: comunicare@ploiesti.ro și telefon:
0244.516.699 (int.325). Informații
privind Programul național de
cadastru și carte funciară 2015-2023 se
pot obține pe site-ul ANCPI, la adresa:
http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l Via Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax
0244 519800, numită lichidator judiciar conform sentintei nr. 839 din data
de 03.10.2019 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ și Fiscal Biroul faliment, în dosarul
nr.866/105/2018, anunţă deschiderea
procedurii generale a falimentului
debitoarei Cronos Team SRL, sediu
Ploiesti, str. Tinerimii, nr. 40, jud.
Prahova, înregistrată la ORC sub nr.
J29/1126/2013, CUI 32035678.
Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor nascute
in cursul procedurii este 18.11.2019.
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afișarea și
comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor este 18.12.2019. Termenul
pentru afișarea tabelului definitiv
consolidat este 20.01.2020.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

l OCPI Dolj, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
UAT Brădești sectoarele cadastrale nr.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, începând cu data de
15.10.2019, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Primăriei Brădești , conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările
și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei
și pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară. Just
Insolv SPRL notifica intrarea in faliment prin procedura simplificata in
dosarul nr. 1276/105/2019, Tribunal
Prahova, conform Sentintei nr.
890/04.10.2019 privind pe SC Gatelli
Art SRL
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale de insolventa
in dosarul nr. 3518/105/2019 Tribunal
Prahova, conform sentinței nr. 832 din
26.09.2019 privind pe SC PUIULAUR
FREST SRL, cu termenele: depunere
declarații creanță 11.11.2019, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 02.12.2019, întocmirea tabelului
definitiv 27.12.2019, prima Adunare a
Creditorilor avand loc in data
06.12.2019, orele 12:00 la sediul administratorului judiciar din Ploiești, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l VIA Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax
0244 519800, numită lichidator judiciar prin incheierea din data
01.10.2019 pronuntata de Tribunalul
Dâmbovița în dosarul 3690/120/2019,
anunţă deschiderea procedurii simplificate a insolventei debitorului SOT
DANI TRANS SRL cu sediul social în
Targoviste, Str. Zorilor, jud. Dambovita, înregistrată la ORC sub nr.
J15/540/2009, CUI 25882955.
Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor este
12.11.2019. Termenul limită întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
03.12.2019. Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv al creanţelor
este 20.12.2019. Prima adunare a
creditorilor la data de 20.12.2019 ora
11/00.
l S.C. Petrosantander Romania S.R.L.
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitărilor de autorizare mediu
punctele de lucru, Depozit Bodrog si
Parc 3 Sanpetru German.Informaţiile
privind autorizarea de mediu pot fi
consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului (A.P.M
Arad), Splaiul Mureș, FN și la sediul
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titularului de proiect din Arad, str.
Academia Teologică, nr. 14, în zilele de
luni-vineri, între orele 8ºº-16ºº. Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul autorităţii competente pentru
protecţia mediului pe toată perioada
desfăşurării proceduri.
l Anunț public privind decizia etapei
de încadrare Promax Print SRL.
Promax Print SRL titular al proiectului de Construire hale industrial,
împrejmuire, utilități, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către Agenția pentru
Protecția Mediului Ilfov, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului*), pentru
proiectul Construire hale industrial,
împrejmuire, utilități, propus a fi
amplasat în Județul Ilfov, Comuna
Mogoşoaia, strada Ciobanului, nr.5.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov
din Bucureşti, str.Aleea Lacul Morii,
nr.1, sector 6, în zilele de luni-joi între
orele 08.00-16.30 şi vineri 08.00-14.00,
precum şi la următoarea adresă de
internet: http://apmif.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile
de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
l U.A.T.Ciocăneşti, cu sediul în
comuna Ciocăneşti, sat Ciocăneşti,
strada Cantacuzino, nr.79, județul
Dâmbovița, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
„Înființare distribuție de gaze naturale”, propus a fi amplasat în Comuna
Ciocăneşti, județul Dâmbovița. Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului
Dâmbovița, str.Calea Ialomiței, nr.1,
Municipiul Târgovişte şi la sediul
U.A.T.Ciocăneşti, județul Dâmbovița,
str.Cantacuzino, nr.79, în zilele de
luni-vineri, între orele 8.00-16.00.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul autorității competente
pentru protecția mediului Dâmbovița.
l U.A.T.Ciocăneşti, cu sediul în
comuna Ciocăneşti, sat Ciocăneşti,
strada Cantacuzino, nr.79, județul
Dâmbovița, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
„Înființare grădiniță cu program
prelungit în localitatea Crețu, comuna
Ciocăneşti, județul Dâmbovița”, propus
a fi amplasat în Comuna Ciocăneşti, sat
Crețu, județul Dâmbovița. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente
pentru protecția mediului Dâmbovița,
str.Calea Ialomiței, nr.1, Municipiul
Târgovişte şi la sediul U.A.T.Ciocăneşti,
județul Dâmbovița, str.Cantacuzino,
nr.79, în zilele de luni-vineri, între orele
9.00-16.00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorității
competente pentru protecția mediului
Dâmbovița.

l Estservices International SRL, societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, organizeaza
selectie de oferte privind preluarea
intregii arhive a societatii, in cantitate
de 5,5 metri liniari, compusa din documente contabile, documente personal
si documente societate, in vederea
prelucrarii, legarii, pastrarii, conservarii si utilizarii documentelor detinute
pentru eliberarea de adeverinte fostilor
salariati, in conformitate cu legislatia
in vigoare. Societatile interesate vor
transmite oferta, insotita de toate
autorizatiile aferente serviciilor, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30,
et.10, ap.31, Judetul Prahova, pana la
data de 21.10.2019 ora 13:00. Plata
contravalorii serviciilor ofertantului ce
va fi declarant castigator, urmeaza a fi
efectuata dupa valorificarea bunurilor
societatii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 85/2014, in baza contractului ce va fi incheiat potrivit
modelului propus numai de lichidatorul judiciar.
l CNAIR prin DRDP Bucuresti rep.
DONPREST COM SRL cu sediul in
Bucuresti, sect. 6, b-dul Iuliu Maniu,
nr. 40A, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
“PASAJ PE DN 1A KM 79+194 PSTE
CF LA PLOIESTI” amplasat pe raza
Municipiului Ploiesti, jud. Prahova.
Informatiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul A.P .M.
Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr.
Cantacuzino, nr. 306 si la sediul
CNAIR prin DRDP Bucuresti din
Bucuresti, sect. 6, b-dul Iuliu Maniu,
nr. 40A. Observatiile publicului se
primesc la sediul A.P.M. Prahova, in
zilele de luni , miercuri, joi intre orele
9,00-15,30 si vineri intre orele 9,0013,00.
l Primăria comunei Clinceni, jud.
Ilfov, având sediul în Str. Principală,
nr. 107A, localitatea Clinceni, titular al
planului/ programului ,,Actualizare
Plan Urbanistic General”, localitatea
Clinceni, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere
a avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat şi declanşarea
etapei de încadrare. Prima versiune a
planului/ programului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii
nr.1, sector 6, de luni până joi între
orele 9-13. Observaţii/ comentarii şi
sugestii se primesc în scris la sediul
A.P.M. Ilfov, (tel. 021/4301523,
021/4301402), în termen de 15 zile de
la data publicării anunţului.

SOMAŢII
l Privind cererea înregistrată sub
dosar nr. 2022/246/2019 al Judecătoriei
Ineu, formulată de petenții, Muntean
Gheorghe şi Muntean Viorica, domiciliați în localitatea Seleuş, nr. 327, jud.
Arad, cu domiciliul procesual ales la
Cabinet Individual Avocat Truț
Adriana Melania, cu sediul în localitatea Seleuş, nr. 202, jud. Arad, având
ca obiect uzucapiune, cu termen de

judecată la data de 06.11.2019, prin
care se solicită să se constate că, au
dobândit, în devălmăşie, dreptul de
proprietate asupra imobilului situat în
sat Seleuş, nr. 327, înscris în C.F. nr.
303078 al localității Seleuş (C.F. vechi
248 Seleuş) cu nr. topografic 501-502/a,
compus din curte şi grădină în suprafață de 1439 mp, prin uzucapiunea de
20 de ani, de la moartea proprietarului
tabular de sub B1, defunctul Muntean
Teodor.Prezenta somație se afişează
timp de o lună la sediul instanței şi la
sediul primăriei în raza căreia se află
imobilul şi se publică într-un ziar de
largă răspândire, timp în care toți cei
interesați au posibilitatea să depună
DE INDATĂ opoziție la Judecătoria
Ineu, întrucat în caz contrar în termen
de o lună de la ultima afişare sau
publicare se va proceda la analizarea
cererii petenților cu privire la constatarea dreptului lor de proprietate.
l Se aduce la cunoştință că pe rolul
Judecătoriei Arad se af lă dosarul
11046/55/2019, cu termen de judecată
la data de 18.11.2019, având ca obiect
cererea petentului Bruno Cosimo, cu
domiciliul procesual ales în Arad str.
Cozia nr. 11 ap. 3, jud. Arad, pentru:
constarea dobândirii de către aceasta a
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra cotei de ½ din terenul
situat în comuna Livada sat Sânleani
nr. 242 înscris în CF 300590 Livada cu
nr top 165/4/b Sânleani, proprietatea
tabulară a numitei Petko Catalina
decedată la 14.02.1994.Persoanele
interesate pot face opoziție la numărul
de dosar indicat mai sus în termen de o
lună de la data publicării prezentei
somații.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor SC ICPET
-Generatoare Abur SA, societate în
reorganizare judiciară: Administratorul Special al S.C. SC ICPET -Generatoare Abur SA cu sediul social în
Bucureşti, şos. Berceni nr.104, sector 4,
înregistrată la O.R.C.T.B. sub nr.
J40/18840/2004, având C.U.I.
RO16951886, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor SC
ICPET-Generatoare Abur SA pentru
data de 18 noiembrie 2019 ora 12.00,
la sediul social al societăţii situat în
Bucureşti, Şos. Berceni nr.104, sector 4,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei
de 18 octombrie 2019 sau reprezentanţii acestora, cu următoarea ordine
de zi:1.Aprobarea Raportului Cenzorilor privind exerciţiul mandatului
Noiembrie 2016- Noiembrie
2019.2.Alegerea cenzorilor S.C. ICPET
-Generatoare Abur S.A. Bucureşti
pentru exerciţiul mandatului Noiembrie 2019- Noiembrie 2022.3.
Fixarea remuneraţiei cuvenită cenzorilor.4.
Desemnarea persoanei care
să reprezinte societatea pentru efectuarea menţiunilor la ORCTB cu privire
la hotărârea acţionarilor şi publicarea
în Monitorul Oficial al României
Partea a IV-a. La Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor SC ICPET
-Generatoare Abur SA sunt îndreptă-
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ţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la sfârşitul zilei de
18.10.2019, considerată ca dată de
referinţă. Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant, în
condiţiile legii. În cazul în care la
prima convocare nu sunt întrunite
condiţiile legale, a doua convocare este
fixată în data de 19 noiembrie 2019 la
aceeaşi oră şi în acelaşi loc.Administrator Special Dr. Ing. Ilie Gica.
l Consiliul de Administraţie al
ICPET ECO S.A. Bucureşti– cu sediul
social în Bucureşti, sector 4, Sos.
Berceni nr.104 C.U.I. RO16951894 Nr.
Ord. Reg. Com J40/18841/2004 –
convoacă conform Art.117 din Legea
nr.31/1990 (cu modificările şi completările ulterioare) Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor din
ICPET ECO S.A. Bucureşti, în data
de 18 noiembrie 2019– ora 12:00 la
sediul social din Bucureşti, sector 4,
Sos. Berceni nr.104. În cazul neîndeplinirii cvorumului, a doua convocare
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din ICPET ECO
S.A, va avea loc în data de 19 noiembrie 2019- ora 12:00 în acelaşi loc.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din
S.C. ICPET ECO S.A. Bucureşti este
următoarea:1. Prezentarea şi aprobarea Raportului Cenzorilor privind
exerciţiul mandatului în perioada 19
Noiembrie 2016– 30 Octombrie 2019;
2. Alegerea cenzorilor S.C. ICPET
ECO S.A. Bucureşti pentru exerciţiul
mandatului 18 Noiembrie 2019- 18
Noiembrie 2022 (inclusiv); 3. Stabilirea
remuneraţiei pentru cenzori; 4. Modificarea Art.13 –Cenzorii- din Actul
Constitutiv al S.C. ICPET ECO S.A.
(autentificat de BNP Florea Maria sub
nr. 2272 din 09 Nov.2004) conform
dispoziţiilor Legii nr.31/1990 cu modificările şi completările ulterioare;4.
Desemnarea Preşedintelui Consiliului
de Administraţie pentru semnarea si
prezentarea spre atestare /autorizare a
Actului Adiţional modificator al
Actului Constitutiv şi a Actului
Constitutiv modificat; 5. Desemnarea
reprezentantului legal al acţionarilor
în vederea îndeplinirii tuturor procedurilor prevăzute de lege cu privire la
înscrierea cuvenitelor menţiuni la
Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Bucureşti; Preşedinte
Consiliul de Administraţie- Director
General, Ing. Mihai Radu Dan
Herlea.

LICITAŢII
l Prin prezenta vă informăm că, în
conformitate cu Regulamentul de
Închiriere a parcărilor amenajate din
Municipiul Aiud, Serviciul Public
Administrația Patrimoniului Local va
organiza în data de 06 noiembrie 2019
(miercuri) licitație publică cu strigare
pentru atribuirea locurilor de parcare,
după cum urmează: -parcelele având
numerele cuprinse de la 555 la 600,
amplasate în cartierul Micro, str.Ax.
Sever, din zona blocurilor 37, 39, 41,
19, Aiud, jud.Alba, licitația va avea loc
în sala de şedințe „Ion I.C.Brătianu”,

GATA!
Simplu, nu?

din cadrul Primăriei Municipiului
Aiud, începând cu ora 9.00; -parcelele
având numerele cuprinse de la 1 la 55,
amplasate în zona blocurilor din străzile Şt.O.Iosif, Teilor şi Horea, Aiud,
jud.Alba, licitația va avea loc în sala de
şedințe „Ion I.C.Brătianu”, din cadrul
Primăriei Municipiului Aiud, începând
cu ora 12.00. Persoanele interesate vor
solicita la registratura SPAPL Aiud,
str.Tribun Tudoran, nr.9, caietul de
sarcini privind procedura de organizare a licitației şi vor depune până în
data de 31 octombrie 2019, ora 14.00,
documentația necesară participării la
licitație.
l Optim Trans SA prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la
vânzare prin licitaţie publică pornind
de la valoarea de evaluare (603.933 lei
fara TVA, 718.680,27 lei cu TVA)
proprietatea imobiliara - autogara
compusa din teren intravilan in suprafata de 7.409 mp si constructii (C1-C5)
situate in Gaesti, str. Vladimir Streinu,
nr.6, jud. Dambovita. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar in suma
de 3.000 lei fara TVA şi vor depune
documentele de participare la licitaţie
cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 15.10.2019,
ora 11/00 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 22.10.2019, respectiv in data de
29.10.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Optim Trans SA prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la
vânzare prin licitaţie publică pornind
de la valoarea de evaluare (2.345.649
lei fara TVA, 2.791.322,31 lei cu TVA)
proprietatea imobiliara - statie de
reparatii si intretinere, compusa din
teren intravilan in suprafata de 20.625
mp si constructii (C1-C24) situate in
Gaesti, str. Stefan Mihailescu, nr.10,
jud. Dambovita. Persoanele interesate
vor cumpăra caietul de prezentare de
la lichidatorul judiciar in suma de
5.000 lei fara TVA şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în 15.10.2019, ora
11/30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în
ziua de 22.10.2019, respectiv in data de
29.10.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Prunus Confort Design SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare în bloc masina de
slefuit, masina de calibrat, freze,
exhaustere, daewoo matiz, presa
imbinat uşi, aspiratoare, dacia 1310,
maşină îndreptat suprafețe, maşină
finisat, grupuri profilare şi cepuire la
prețul materialelor recuperabile.
Persoanele interesate vor achizitiona
caietul de prezentare de la sediul lichidatorului judiciar şi vor depune taxa
de garanţie cu cel putin o zi înainte de
data licitatiei. Licitaţia va avea loc în
data de 14.10.2019, ora 15/30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
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519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în zilele de
21.10.2019, 28.10.2019, aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l SC Anisilv Impex SRL, prin lichidator, anunta vanzarea la licitatie
publica a bunului mobil aflat in patrimoniul societatii, si anume: chioşc
metalic la pretul de 900 lei fara TVA.
Licitatia publica are loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor din
04.06.2019 si 18.06.2019 si a regulamentului de participare la licitatie. Pretul de
pornire al licitatiei este cel stabilit in
raportul de evaluare, respective pretul
de 900 lei fara TVA. Licitatiile vor avea
loc pe data de: 14.10.2019, 16.10.2019,
17.10.2019, 21.10.2019, 22.10.2019,
24.10.2019, 28.10.2019, 29.10.2019,
01.11.2019, 04.11.2019, orele 12.30 la
sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B Et. 7.
Conditiile de participare si relatii suplimentare la tel. 0344104525.
l DRDP Craiova -SDN Slatina, cu
sediul în mun.Slatina, str.Piteşti, nr.187,
jud.Olt, tel.0249/431.253, scoate la licitație publică cu strigare, conform
HG841/1995 şi HG966/1998 mijloacele
fixe cu durata de serviciu îndeplinită
amortizate integral: Autocurățitor de
zăpadă ZIL –preț de vânzare:
88.482,00lei; Autocombină LEA, nr.GJ
06 AND –preț de vânzare: 12.096,00 lei;
Autocurățitor de zăpadă ZIL –preț de
vânzare: 88.482,00lei; Autogreder
AG180 –preț vânzare: 14.400,00lei;
Autogudronator AG 8 –preț vânzare:
35.818,00lei. Prețurile nu conțin TVA.
Taxa de participare la licitație este de
100lei, iar garanția de participare este
de 10% din valoarea bunului licitat.
Licitația va avea loc la SDN Slatina, str.
Piteşti, nr.187, mun.Slatina, jud.Olt, la
data de 31.10.2019, ora 10.00. În caz de
neadjudecare se va repeta licitația pe
data de 07.11.2019, ora 10.00 şi
14.11.2019, ora 10.00.
l 1.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, numărul de fax şi adresa de
e-mail ale autorităţii contractante:
Primăria Municipiului Toplița, Toplița,
Strada Nicolae Bălcescu, nr.14, judeţul
Harghita, telefon: 0266/341.772, fax:
0266/341.871, e-mail: secretariat@
primariatoplita.ro. 2. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, numărul de
fax şi adresa de e-mail ale biroului de la
care se poate solicita documentaţia de
atribuire. Dacă este cazul, costul şi
condiţiile de plată în vederea obţinerii
documentaţiei de atribuire: Biroul de
investiții, achiziții din cadrul Primăriei
Municipiului Toplița, cu sediul în municipiul Toplița, judeţul Harghita, Strada
Nicolae Bălcescu, nr.14, judeţul
Harghita, telefon: 0266/341.772, fax:
0266/341.871, e-mail: secretariat@
primariatoplita.ro. Preţul documentaţiei de atribuire este: Fără costuri. 3. a)
Locul prestării serviciilor: conform
documentaţiei de atribuire. b)Obiectul
concesionării; natura şi dimensiunea
prestărilor: serviciul public privind
înființare distribuţie a gazelor naturale
din localitatea Toplița, judeţul
Harghita, conform HG209/2019. c)
Termenul de finalizare sau durata

contractului: 49 de ani. 4. a)Termenul
de depunere a ofertelor: 28/11/2019, ora
10.00. b)Adresa la care trebuie transmise ofertele: Primăria Municipiului
Toplița, cu sediul în municipiul Toplița,
Strada Nicolae Bălcescu, nr.14, judeţul
Harghita, telefon: 0266/341.772, fax:
0266/341.871, e-mail: secretariat@
primariatoplita.ro. c)Limba sau limbile
în care trebuie redactate ofertele:
română. d) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28/11/2019, ora 12.00,
Strada Nicolae Bălcescu, nr.14, Toplița,
judeţul Harghita. 5. Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care
trebuie să le îndeplinească ofertanţii:
conform documentaţiei de atribuire. 6.
Criterii utilizate la atribuirea contractului: conform documentaţiei de atribuire. 7. După caz, procentajul minim
din lucrări care trebuie acordat părţilor
terţe: conform documentaţiei de atribuire. 8. Data trimiterii spre publicare a
anunţului de participare: 09/10/2019. 9.
Denumirea şi adresa organismului
competent de rezolvare a contestaţiilor
şi, după caz, de mediere. Informaţii
exacte privind termenele de depunere a
contestaţiei şi, după caz, denumirea,
adresa, numărul de telefon, numărul de
fax şi adresa de e-mail ale biroului de la
care se pot obţine aceste informaţii:
Tribunalul Harghita, Secţia de Contencios-Administrativ, cu sediul în oraşul
Miercurea Ciuc, strada Szasz Endre,
nr.6, judeţul Harghita, telefon:
0266/311.275, fax: 0266/314.482, e-mail:
tr-harghita@just.ro.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria
Comunei Valea Mărului, cu sediul în
Valea Mărului, str.preot Gheorghe
Gafton, nr.2, județul Galați, cod poştal:
807320, cod fiscal: 3655900, telefon/fax:
0236/863.400, 0761.320.541, e-mail:
valea_marului@gl.e-adm.ro, cod fiscal:
3655900. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie vândut:
27.439 mp teren agricol extravilan, aparţinând domeniului privat al Comunei
Valea Mărului, identificat prin Tarla 14,
Nr.Cadastral 7124, CF 7124, situat în
extravilan, zona Mândreşti, conform
HCL77/30.09.2019 şi temeiului legal:
O.U.G.57/2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: la cerere,
de la sediul instituției, Secretariat.
3.2.Denumirea şi datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire:
Secretariatul Primăriei Comunei Valea
Mărului, str.preot Gheorghe Gafton,
nr.2, judetul Galați. 3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ: 50lei /exemplar, ce se
achită la caserie instituției.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25/10/2019, ora 10.00. 4.Infor-

mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 01/11/2019, ora
09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Secretariatul Primăriei
Comunei Valea Mărului, str.preot
Gheorghe Gafton, nr.2, judetul Galați.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un singur
exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura şedința
publică de deschidere a ofertelor:
01/11/2019, ora 13.00, Primăria
Comunei Valea Mărului, cu sediul în
Valea Mărului, str.preot Gheorghe
Gafton, nr.2, județul Galați. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau
adresa de e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Galați, Municipiul Galați,
str.Brăilei, nr.153, județul Galaţi, telefon:
0236/460.333, fax: 0236/412.130, e-mail:
tr-galati-comunicari@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
09/10/2019.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Consiliul Local Saelele, cu sediul în
Comuna Saelele, str.Principală, nr.1,
județul Teleorman, telefon/fax:
0247/358.489, e-mail: primaria.saelele@
yahoo.com, cod fiscal: 16388210. 2.
Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: teren intravilan, în suprafață de 508mp, situat în
str.Codrului, nr.415A, CF 7459, aparținând domeniului privat al Comunei
Saelele, județul Teleorman, conform
HCL nr.49 din 19.09.2019 şi temeiului
legal O.U.G. nr.57/2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire:: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat.
3.2.Denumirea şi datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Saelele, str.
Principală, nr.1, județul Teleorman.
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ:
20lei /exemplar, se achită cash la casieria Primăriei Comunei Saelele.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 11/11/2019, ora 14.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 12/11/2019, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Saelele, str.
Principală, nr.1, județul Teleorman,
Compartiment Secretariat.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă:: într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior şi unul interior.
5.Data şi locul la care se va desfăşura
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şedința publică de deschidere a ofertelor: 13/11/2019, ora 11.00, Primăria
Comunei Saelele, str.Principală, nr.1,
județul Teleorman. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon şi/sau
adresa de e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanței:
Sectia de Contecios Administrativ a
Tribunalului Teleorman, str.Ion
Creangă, nr.53, Alexandria, județul
Teleorman, telefon: 0247/406.016, fax:
0247/317.322, e-mail: tribunaltr@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: : 09/10/2019.

l SC Development Services System
SRL cu sediul în Bucureşti, Sector 5,
Str. Calea 13 Septembrie, nr. 90, având
CUI 29924603 declar pierdută Autorizaţie de Construire nr. 472-S din
22.10.2012 emisă de Primăria Sectorului 5. Documentul menţionat îl declar
nul.

PIERDERI

l SC Development Services System
SRL cu sediul în Bucureşti, Sector 5,
Str. Calea 13 Septembrie, nr. 90, având
CUI 29924603 declar pierdut ProcesVerbal de Recepţie (la terminarea lucrărilor) în baza autorizaţiei 472-S din
10.01.2014. Îl declar nul.

l
P I E R D U T AT E S TAT
INSTRUCTOR AUTO PE NUMELE
TRUFAS VIOREL. ÎL DECLAR NUL.
l Pierdut Legitimaţie de student şi
Carnet de student, eliberate de Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie, Mecanică şi
Mecatronică, pe numele Neacşu Sorin
Andrei . Se declară nule.
l Pierdut memoriu general şi planuri
A01-A15 vizate spre neschimbare de
Primăria Voluntari, aferente autorizației de construire nr.217/ 3 noiembrie
2016. Le declar nule.
l C.N.A.I.R. -S.A -prin D.R.D.P. Cluj
cu sediul in Cluj Napoca, avand CUI
16054368, declar pierdut certificatul
constatator nr. 239179/30.05.2016, al
punctului de lucru -Atelier Mecanic
avand sediul secundar in Str.Mihai
Viteazu, nr.34, Municipiul Turda, Jud.
Cluj. Il declar nul.
l Pierdut Certificat ambarcaţiune
agrement cu seria 23236 emis la data de
26.10.2012 de Căpitănia Portului Brăila
pentru ambarcaţiunea 0767 BR, pe
numele Stanciu Cătălin Ştefan. Îl
declar nul.
l C.N.A.I.R-S.A- prin D.R.D.P.Cluj cu
sediul in Cluj Napoca, avand CUI
16054368, declar pierdut certificatul
constatator nr. 239179/30.05.2016, al
punctului de lucru -Atelier Mecanic
avand sediul secundar in str. Mihai
Viteazu, nr.34, Municipiul Turda, Jud.
Cluj. Il declar nul.
l Pierdut Atestat manager transport
marfă pe numele Duțescu Marian-Eugen, eliberat de ARR Dolj. Îl
declar nul.
l Pierdut Atestat manager transport
marfă pe numele Duțescu Marian-Eugen, eliberat de ARR Dolj. Îl
declar nul.
l Direcția Generală de Poliție Locală
Sector 6 declară nule un număr de cinci
procese verbale de constatare a contravenției cu seriile OP şi numerele
0036721, 0036722, 0036723, 0036724,
0036725.
l Pierdut card Avocat Daniel-Cristian
Tabarană Baroul Bucureşti dosar profesional 14285.

l SC Development Services System
SRL cu sediul în Bucureşti, Sector 5,
Str. Calea 13 Septembrie, nr. 90, având
CUI 29924603 declar pierdut ProcesVerbal de Recepţie la Terminarea
Lucrărilor nr 123 din 09.12.2013. Îl
declar nul.

l SC Development Services System
SRL cu sediul în Bucureşti, Sector 5,
Str. Calea 13 Septembrie, nr. 90,
având CUI 29924603 declar pierd u t ă A d r e s a c u n r. 6 1 9 d i n
10.01.2014 emisă de către Primăria
Sectorului 5- Direcţia de UrbanismServiciul Autorizaţii de Construire
către Direcţia de Taxe şi Impozite
Sector 5. Documentul menţionat îl
declar nul.
l SC Development Services System
SRL cu sediul în Bucureşti, Sector 5,
Str. Calea 13 Septembrie, nr. 90,
având CUI 29924603 declar pierdut
Document de Înregistrare Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor pentru Activităţile din
Unităţile de Vânzare cu Amănuntul
nr. VA 16005 din 28.11.2013, emis de
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Bucureşti. Îl
declar nul.
l Biro Iuliu, declar pierdut şi nul
atestat marfă eliberat de A.R.R. Braşov
la data 22.09.2019.
l Pierdut legitimaţia de student eliberată de S.N.S.P.A. Facultatea de Management pe numele Mihai Sebastian
Sorin.
l Gilbarco Acis S.R.L., cu sediul în
Localitatea Vlăhiţa, Oraş Vlăhiţa,
strada Gabor Aron, nr.20, județ
Harghita, România, înregistrată la
R e g i s t r u l C o m e r ț u l u i s u b n r.
J19/35/1999, EUID RO ONRC.
J19/35/1999, având cod unic de înregistrare (CUI) 11438376, declara
PIERDUTE si NULE urmatoarele
acte: (i) certificatul constatator privind
activitatile desfasurate la terti din data
de 13.12.2012 eliberat in baza declaratiei model 3 nr. 527692 din 11.12.2012,
(ii) certificatul constatator privind
activitatile desfasurate la sediu din
data de 22.11.2012 eliberat in baza
declaratiei model 3 nr. 526207 din
20.11.2012, (iii) certificatul constatator
privind activitatile desfasurate la
punctul de lucru din data 06.11.2014
eliberat in baza declaratiei model 2 nr.
20361 din 03.10.2014.

