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OFERTE SERVICIU
l SC DSG Invest Construct SRL 
Zalău angajează conducători auto, 
mecanici utilaje, buldoexcavatoriști. 
Relații la tel. 0786.807.012.

l Trabelho SRL angajează șofer de 
tir pentru intern. Necesar C+E și 
atestat transport marfă, limba fran-
ceză este un avantaj. Houssem 
0748.981.837.

l SC Gospodărie Ştefănești SRL 
-I lfov organizează în data de 
17.07.2019 concurs recrutare pentru 1 
post de îngrijitor spaţii verzi. Detalii 
la 0721.490.200.

l Kizil Elma Trans SRL din Lipova 
angajeaza 1 sofer profesionist  (cod 
COR. 833201). Conditii minime; 
studii medii calificare sofer, vechime 
in domeniu minim 5 ani, CV-urile se 
depun pe e-mail la adresa; dusa.
rodica@yahoo.com Vor fi luate in 
considerare CV-urile primite pana la 
data de 17.07.2019. Selectia candida-
tilor va avea loc in data de 22.07.2019 
si consta in concurs de CV-uri. Infor-
matii la telefon: 0744638021.                                                                   

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa 
localitatea București, Şos.Vergului, 
nr.12, Sector 2, organizează la sediul 
spitalului concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant contractual 
de execuție, perioadă nedeterminată, 
conform HG nr.286/2011, de moașă 
principală -Secția Clinică Obstetrică 
Ginecologie. Condițiile generale și 
specifice: moașă principală: -diplomă 
de licenţă în specialitate; -5 ani 
vechime; -examen pentru obţinerea 
gradului de principal; -concurs 
pentru ocuparea postului. Data 
concursului: -05.08.2019, ora 10.00 
-proba scrisă; -09.08.2019 -interviul, 
ora 10.00. Data-limită de depunere a 
dosarelor: 25.07.2019. Calendarul de 
desfășurare a concursului, biblio-
grafia și tematica se afișează la sediul 
și pe site-ul spitalului: www.spitalma-
laxa.ro. Date de contact: ec.Anghel 
Daniela, tel. 021.255.50.85.

l Societatea Salubris angajeaza: 
Mecanic auto. Cerinte: Cunostinte 
tehnice despre functionare autocami-
oane; Diploma de Mecanic Auto; 
Cunostinte de limba engleza – nivel 
mediu; Experienta in reparatii auto-
camioane, minim 5 ani; Responsabili-
tati :-  Executarea lucrarilor de 
mecanica auto: sisteme de directie, de 
franare, de alimentare si injectie, 
punti fata-spate, sisteme de trans-
misie, motoare si sisteme anexe la 
autocamione de tip autogunoiere, 
autocontainere, automaturatori. 
Participarea la diagnosticarea starii 
tehnice a autovehiculelor din punct 
de vedere mecanic;Executarea lucra-
rilor de mecanica auto la mijloacele 
auto aflate in procesul de reparatie, 
respectiv: intretinere, reparatii, 
respectand documentatia tehnica de 
specialitate precum si normele de 
timp specificate in documentatia 
tehnica; Stabilirea necesarului de 
piese de schimb si emiterea comen-

zilor necesare. Beneficii:-Salariu 
motivant; Tichete de masa; Sporuri; 
Premii de merit. CV-urile se trimit la 
adresa de e-mail: norina.hliboceanu@
salubris.ro 

l Societatea Salubris angajeaza: 
Electrician auto. Cerinte: Cunostinte 
electrice despre functionare autoca-
mioane; Diploma de Electrician Auto; 
Cunostinte de limba engleza – nivel 
mediu; Experienta in reparatii auto-
camioane, minim 5 ani; Responsabili-
tat i :  Executarea lucrari lor  de 
reparatii la partea electrica a autoca-
mioanelor de tip autogunoiere, auto-
c o n t a i n e r e ,  a u t o m a t u r a t o r i ; 
Participarea la diagnosticarea starii 
tehnice a autovehicolelor din punct 
de vedere electric; Executarea lucra-
rilor de reparatii parte electrica la 
mijloacele auto aflate in procesul de 
reparatie, respectiv: intretinere, repa-
ratii, respectand documentatia elec-
trica de specialitate precum si 
normele de timp specificate in docu-
mentatia electrica; Stabilirea necesa-
rului de piese de schimb si emiterea 
comenzilor necesare.Beneficii: Salariu 
motivant; Tichete de masa; Sporuri; 
Premii de merit. CV-urile se trimit la 
adresa de e-mail: norina.hliboceanu@
salubris.ro.

l În scopul  desfășurării  activităţii, 
în condiţii de eficienţă si eficacitate, 
CMEB SA, cu sediul din Splaiul 
Unirii, nr.76, Corp A, etaj 1, Bucu-
resti Sector 4, scoate la concurs, pe 
durată nedeterminată, cu normă 
întreagă, un post de Şef Secţie din 
cadrul Secţiei Infrastructura. Dosa-
rele de înscriere se vor depune la 
sediul companiei  începând cu data 
de 11.07.2019 și până la data de 
17.07.2019, ora 12,00 și vor conţine în 
mod obligatoriu: Cererea de înscriere 
la concurs însotita de CV; copia 
actului de identitate; copiile diplo-
melor de studii și ale altor acte ce 
atestă efectuarea unor specializări/
cursuri necesare ocuparii postului; 
copii dupa certificatele de calificare în 
meserii; adeverinţă care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată de către medicul de familie. 
Copiile de pe actele prezentate vor fi 
însoţite de documentele originale. 
Criteriile de selecţie și condiţiile de 
participare la concurs, tematica si 
bibliografia sunt precizate în Anunţu-
rile extinse privind selecţia pentru 
ocuparea posturile mai sus menţio-
nate  și  se găsesc la sediul companiei, 
etaj.1, si pe pagina de internet a 
CMEB SA la adresa www.cmeb.com.
ro. Informatii la telefon: 0728.121.056 
–Serviciul Resurse Umane, Salari-
zare.

l Agenția pentru Protecția Mediului 
Covasna, cu sediul în localitatea 
Sfântu Gheorghe,  B-dul G-ral 
Grigore  Bălan,  nr.10 ,  judeţul 
Covasna, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de 
consilier, clasa I, grad profesional 
superior, 1 post, în cadrul Comparti-
mentului Buget, Finanțe, Adminis-
trativ și Resurse Umane. Concursul 

se va desfășura la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Covasna, 
astfel: -Proba scrisă în data de 12 
august 2019, ora 10.00; -Proba 
interviu se va susține după expirarea 
termenului pentru contestații. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniile: științe ingi-
nerești: Agronomie, Horticultură, 
Zootehnie, Inginerie și management 
în agricultură și dezvoltare rurală, 
Ingineria produselor alimentare, 
Silvicultură, Inginerie civilă, Ingi-
neria mediului, Inginerie mecanică; 
științe sociale: științe administrative, 
Drept; științe economice: Contabili-
tate, Economie, Management; Mate-
matică; științe ale naturii: știința 
mediului; științe umaniste și arte: 
Arhitectură, Urbanism; -vechime în 
specialitatea studiilor: 7 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 20 zile 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a (până pe 
31 Iulie 2019), la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Covasna. 
Relaţii suplimentare și coordonatele 
de contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs la sediul instituției: 
Agenția pentru Protecția Mediului 
Covasna, persoană de contact: 
Gheorghe Neagu -Director Executiv, 
t e l e f o n :  0 2 6 7 . 3 2 3 . 7 0 1 ,  f a x : 
0267.324.181, e-mail: office@apmcv.
anpm.ro.

l Şcoala Populară de Arte „Titel 
Popovici” Iași organizează în confor-
mitate cu prevederile HG 286/2011, 
cu modificările și completările ulteri-
oare, la data de 05 august 2019, ora 
09.00, la sediul unității din str.Mihail 
Sturza, nr.43, localitatea Iași, județul 
Iași, concurs pentru ocuparea unor 
posturi vacante contractuale de refe-
rent de specialitate -studii superioare, 
un post, contabil -studii superioare, 
gr.II, un post, referent trompetă 
-studii superioare, un post, referent 
țambal -studii  medii ,  un post, 
profesor sculptură -studii superioare, 
un post, referent „Arte Vizuale -Artă 
naivă” -studii medii, un post. Concur-
surile se vor desfășura în următoarele 
etape: -26 iulie 2019, ora 12.00 
-selecție dosare; -05 august 2019, ora 
9.00 -proba teoretică; -12 august 2019, 
ora 9.00 -proba interviu. Data-limită 
până la care se pot depune actele 
pentru dosarul de concurs este 25 
iulie 2019, ora 12.00. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
g e n e r a l e  p r e v ă z u t e  d e  H G 
nr.1027/2014, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiții 
specifice corespunzătoare funcției: 
-referent de specialitate -Comparti-
mentul Administrativ, debutant, 
normă întreagă, perioadă nedetermi-
nată, un post: a)studii superioare de 
lungă durată în domeniul juridic 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă (diplomă de master, 
precum și alte certificate de calificare 
în domeniul administrativ constituie 

avantaj); b)operare PC: Microsoft 
Office (nivel avansat dovedit cu certi-
ficat de calificare constituie avantaj); 
c )vechime -nu  es te  necesară ; 
-contabil, gr.II, Compartimentului 
Financiar -Contabil, normă întreagă, 
perioadă nedeterminată, un post: a) 
studii superioare de lungă durată în 
domeniul finanțe, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; b) 
operare PC: Microsoft Office; c) 
vechime -peste 15 ani conform studi-
ilor; -referent trompetă -studii superi-
oare, debutant, normă întreagă, 
perioadă nedeterminată, un post, 
Compartimentul Muzică: a ) studii 
superioare de lungă durată în dome-
niul muzical, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; b) vechime 
-nu este cazul; -profesor sculptură: 
-studii superioare de lungă durată 
specializarea sculptură absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
(diplomă de master, precum și alte 
certificate de calificare în domeniu 
constituie avantaj), debutant, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată, un 
post, Compartimentul Arte Plastice; 
-vechime -nu este cazul; -referent 
țambal: -studii medii de specialitate 
absolvite cu diplomă de bacalaureat, 
debutant, normă întreagă, perioadă 
nedeterminată, un post, Comparti-
mentul Muzică; -studii superioare de 
lungă durată în domeniul muzical, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; -vechime -nu este cazul; 
-referent „Arte Vizuale -Artă naivă”: 
-studii medii,  debutant, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată, un 
post, în cadrul Compartimentului 
Arte Plastice; -studii medii de specia-
litate absolvite cu diplomă de bacala-
ureat; -vechime -nu este cazul. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art.6 a HG 
nr.286 din 23 martie 2011 și se vor 
depune până la data de 25 iulie 2019, 
ora 12.00, la sediul Şcolii Populare de 
Arte „Titel Popovici” Iași. Relații 
suplimentare se obțin la sediul Şcolii 
Populare de Arte „Titel Popovici” 
Iași, din str.Mihail Sturdza, nr.43, cod 
700267, Iași, e-mail: scoaladearteis@
yahoo.com, tel./fax: 0232.436.023, 
web: www.scoaladearteiasi.ro.

l Comuna Dulcești, cu sediul în 
localitatea Dulcești, str.Teilor, nr.54, 
judeţul Neamț, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de referent debutant, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 02.08.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
06.08.2019, ora 10.00. Pentru partici-

parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență; -fără vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Dulcești, loc.Dulcești, str.
Teilor, nr.54, comuna Dulcești, județul 
Neamț. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Dulcești, loc.
Dulcești, str. Teilor, nr.54, comuna 
Dulcești, județul Neamț, persoană de 
contact: Leonte Dumitru Ovidiu, 
c o n s i l i e r  s u p e r i o r,  t e l e f o n : 
0233.761.602, fax: 0233.761.006, 
e-mail: primdulcesti@yahoo.com.

l Având în vedere prevederile Legii 
nr.188/1999, privind Statutul funcțio-
narilor publici și HG 611/2008, 
Direcția Regională de Statistică a 
Municipiului București organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
publice de execuție vacante de  
Inspector grad profesional debutant 
î n  c a d r u l  C o m p a r t i m e n t u l u i  
INSPIRE. Condiții de participare: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;  
-vechime în specialitatea studiilor 
necesară exercitării funcției publice: 
nu este cazul. Desfășurarea concur-
sului va avea loc la sediul Direcției 
Regionale de Statistică a Munici-
piului București, în data 12 august 
2019, ora 10.00, proba scrisă. Proba 
interviu se va desfășura conform 
prevederilor legale. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele 
prevăzute  la  ar t .49  d in  H.G. 
NR.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările și completă-
rile ulterioare și se poate depune în 
termen de 20 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial, respectiv de la 
11.07.2019, pană la 30.07.2019, la 
secretariatul comisiei de concurs la 
sediul Direcției Regionale de Statis-
tică a Municipiului București.  Condi-
țiile de participare la concurs și 
bibliografia se afisează la sediul și pe 
site-ul DRSMB  www.bucuresti.insse.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la secretarul comisiei, Scîntei Elena –
expert superior, telefon 021.313.20.81, 
și la sediul Direcţiei Regionale de 
Statistică a Municipiului București.

Citație: Nelepcu Marius Catalin, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Craiova, Theodor Aman, nr. 1, bl. Casa 
Alba, sc. B, ap. 5, jud. Dolj, este chemat la Judecătoria 
Craiova, din str. A. I. Cuza, nr. 30, complet Civil 35, în 
ziua de 03.10.2019, ora 09:00, în calitate de chemat în 
garanție, în proces cu Municipiul Craiova prin Primar în 
calitate de pârât pentru fond - pretenții, ce face obiec-
tul dosarului nr. 16957/215/2018.
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l Direcția de Impozite și Taxe Locale 
a Sectorului 5  cu sediul în București, 
Str. Mihail Sebastian nr.23, bl S13, 
Sector 5,  organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante pe perioada nedeterminată, 
în conformitate cu prevederile  H.G. 
nr.286/2011 cu modificările și comple-
tările ulterioare.  Serviciul  Prelu-
crarea Automata a Datelor  –Direcţia 
de Impozite și Taxe Locale a Secto-
rului 5: -1 post –programator ajutor; 
-studii medii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, vechime în 
muncă -1 an. Condiţiile de partici-
pare, conţinutul dosarului de înscriere 
și condițiile de desfășurare a concur-
sului, bibliografia de concurs, sunt 
afișate pe site-ul și la sediul instituției. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Direcției de Impozite și Taxe Locale a 
Sectorului 5, str. Mihail Sebastian 
nr.23, bl S13, sector 5. -depunerea 
dosarelor se face  în perioada 
11.07.2019– 24.07.2019 ora 14,30 la 
sediul Direcției de Impozite și Taxe 
Locale a Sectorului 5, Str. Mihail 
Sebastian nr.23, bl S13, Sector 5,  
Compartimentul Resurse Umane și 
SSM; -proba scrisă se va desfașura în 
data de 05.08.2019  ora 10:00 la sediul 
Direcției de Impozite și Taxe Locale a 
Sectorului 5, Str. Mihail Sebastian 
nr.23, bl S13, Sector 5,  iar data inter-
viului va fi  comunicată ulterior. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0724500552  -Compart imentu l 
Resurse Umane și SSM- inspector 
Carp Simona.

l U.M. 02495 București, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organizează 
pentru U.M. 02488 București –struc-
tură  subordonată  nemi j loc i t , 
concursul pentru ocuparea  unui post 
vacant  de personal civil contractual 
de execuţie de consilier gr. III: studii 
de specialitate: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, vechime în specialitatea 
studiilor: 6 luni, limba engleză -nivel 
mediu care se va testa în cadrul 
probei scrise și probei de interviu, 
astfel: -02.08.2019, ora 10.00 -proba 
scrisă; -08.08.2019, ora 10.00 –inter-
viul; -data limită de depunere a dosa-
relor –26.07.2019, ora 15.30. Dosarele 
de înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 6 din H.G. 
nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare.

l Depunerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul U.M. 
02495 București, strada Izvor nr. 110, 
sector 5, București, unde vor fi afișate 
și detaliile organizatorice necesare 
concursului. Date de contact ale 
secretarului 0214104040/1011282.

l U.M. 02495 București, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organizează 
pentru U.M. 02488 București -struc-
tură  subordonată  nemi j loc i t , 
concursul pentru ocuparea unui post 
vacant  de personal civil contractual 
de conducere de șef birou gr. II: studii 
de specialitate: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, vechime în specialitatea 
studiilor: 5 ani, limba engleză- nivel 
avansat care se va testa în cadrul 
probei scrise și probei de interviu, 
astfel: -02.08.2019, ora 10.00 –proba 
scrisă; -08.08.2019, ora 10.00 –inter-
viul; -data limită de depunere a dosa-
relor -26.07.2019, ora 15.30. Dosarele 
de înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-

mentele prevăzute la art. 6 din H.G. 
nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Depunerea 
dosarelor și organizarea concursului 
se vor face la sediul U.M. 02495 
București, strada Izvor nr. 110, sector 
5, București, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare 
concursului. Date de contact ale 
secretarului 0214104040/1011282.

CITAŢII
l RCS&RDS SA cheamă în judecată 
pe Zlotea Dana Eleonora în dosar 
31841/215/2018, Judecătoria Craiova, 
Civil 7 CC, în data de 30.09.2019, ora 
09.00.

l Numita Molnar Eva, cetățean 
ungar, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în 1144 Budapesta, str.Szentmihalyi, 
nr.25-27, et.3, ap.84, este citată la 
Judecătoria Iași pe data de miercuri, 
04.09.2019, ora 08.30, completul C 
11M, sala 4, în calitate de pârât în 
dosarul civ.nr.36991/245/2017, în 
proces cu Molnar Gheorghe, în cali-
tate de reclamant, având ca obiect: 
divorț fără minori.

l Numitul Singh Rana Ranjit, cetă-
țean indian, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în FE 118 Salt Lake Sector 
III, Kalkata, 91, India, este citat la 
Judecătoria Iași pe data de joi, 
12.09.2019, ora 08.30, completul C 
02M, sala 5, în calitate de pârât în 
dosarul civ.nr.33255/245/2017, în 
proces cu Saraiman Irina, în calitate 
de reclamantă, având ca obiect: divorț 
cu minori.

l Boghiţoi Marius, cu domiciliul 
necunoscut, este citat pentru data de 
01.08.2019, ora 12.00, la sediul nota-
rului public Aghachi Stelian din 

l Botoșani, strada Calea Naţională 
nr. 103A, în dosarul 151/2019, privind 
succesiunea defunctei Boghiţoi 
Eugenia,  decedată la  data de 
25.06.2018, cu ultimul domiciliu în 
Botoșani, România. În caz de nepre-
zentare și fără a face dovada accep-
tării moștenirii în termen de un an de 
la decesul autorului, cel citat este 
prezumat că a renunţat la moștenire.

l Boghiţoi Adi- Mihai, cu domiciliul 
necunoscut, este citat pentru data de 
01.08.2019, ora 12.00, la sediul nota-
rului public Agachi Stelian din 

l Botoșani, strada Calea Naţională 
nr. 103A, în dosarul 151/2019, privind 
succesiunea defunctei Boghiţoi 
Eugenia,  decedată la  data de 
25.06.2018, cu ultimul domiciliu în 
Botoșani, România. În caz de nepre-
zentare și  fără a face dovada accep-
tării moștenirii în termen de un an de 
la decesul autorului, cel citat este 
prezumat că a renunţat la moștenire.

DIVERSE
l SC OMV Petrom SA anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Lucrari de 
suprafata ,  foraj ,  echipare  s i 
conducta de amestec sonda 509 bis 
Barbuncesti” propus a fi amplasat 
in extravilan sat Barbuncesti, 
comuna Tisau, judetul Buzau. 
Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
din Buzau, str. Democratiei, nr. 11 
si la sediul titularului din Munici-
piul Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, 
sector 1.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Primăria Videle, cu 
sediul în orașul Videle, str. Republicii, 
nr. 2, județul Teleorman, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadastral 
n r.  24 ,  începând  cu  da ta  de 
18.07.2019, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Videle, 
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 documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate 
lmobiliară.

l l Anunţ prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului OCPI Suceava anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadastral 
nr.20, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14 alin.(1) 
și (2) din Legea cadastrului si a publi-
cităţii imobiliare nr.7/1996, republi-
cată cu modifiările și completările 
ulterioare. Data de început a afișării: 
12.07.2019. Data de sfârșit a afișării: 
09.09.2019. Adresa locului afișării 
publice: Primăria comunei Baia. 
Repere pentru identificarea locaţiei: 
zona centrală. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei Baia. 
Informaţiile privind Programul naţi-
onal de cadastru și carte funciară 
2015-2023 se pot obţine pe site-ul 
ANCPI la adresa http://www.ancpi.
ro/pnccf/.

l Comunicat privind plata dividen-
delor Farmaceutica Argeșfarm S.A.: 
În conformitate cu Hotărârile adop-
tate de Adunarea Generală  Ordinară 
a Acționarilor nr.1, desfășurată în 
data de 29.05.2019, Farmaceutica 
Argeșfarm S.A. anunță plata dividen-
delor, către acționarii Farmaceutica 
Argeșfarm S.A. înregistrați în Regis-
t r u l  A c ț i o n a r i l o r  l a  d a t a  d e 
20.05.2019. Valoarea brută a dividen-
dului este de 0,0802136 lei/acțiune. 
Impozitul pe dividende va fi calculat 
și reținut de Farmaceutica Argeșfarm 
S.A. din dividendul brut. Acesta va fi 
plătit la bugetul de stat în conformi-
tate cu dispozițiile legale aplicabile. 
Modalitatea și termenele de plata a 
dividendelor sunt următoarele: Plata 
în numerar a dividendelor se face 
începând cu data de 11.08.2019 la 
casieria Farmaceutica Argeșfarm 
S.A.; Programul de lucru este de luni 
până vineri în intervalul orar 9-00-
17.00; Plata se face în baza actului de 
identitate; În cazul persoanelor fizice 
care nu se prezintă personal la ghișeu, 
ci mandateaza o altă persoană, plata 
se va face împuternicitului în baza 
procurii speciale autentificată la notar 
și a actului de identitate al împuterni-
citului.

l Aceasta informare este efectuata 
de Mazarine Energy Romania SRL, 
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 
42-44, Baneasa Bussines & Techno-
logy Park, Cladirea B, aripa b1, etajul 
1, camera 1, Sector 1, Bucuresti, 
Romania, ce intentioneza sa solicite 
de la Administratia Bazinala de Apa 
Buzau - Ialomita, aviz de gospodarire 
a apelor pentru realizarea lucrarilor 
de “echipare de suprafata si conducte 
de amestec sondele 1101, 1102, 1105, 
1106 Ileana” propus a fi amplasat in 
extravilanul localitatii Ileana, Judetul 
Calarasi. Aceasta investitie este noua. 
Ca rezultat al procesului de productie 
nu vor rezulta ape uzate. Aceasta 

solicitare de aviz este conforma cu 
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificarile si completarile ulteri-
oare. Persoanele care doresc sa obtina 
informatii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de Gospodarire a 
Apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa mentionata. Persoanele 
care doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot adresa 
solicitantului sau la Expert Serv SRL, 
cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, 
et. 1, Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233.

l SC Franke Romania SRL, titular al 
proiectului „Modificare și înfiinţare 
platforme betonate și parcări, repozi-
ționare reţele exterioare și împrej-
muire teren -incinta FRANKE”, 
anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de 
către Agenţia pentru Protecția 
Mediului Ilfov în cadrul procedurii de 
evaluare  a  impactului  asupra 
mediului și de evaluare adecvată, nu 
se supune evaluării impactului de 
mediu și evaluării adecvate, propus a 
fi amplasat în jud.Ilfov, Pantelimon, 
Bulevardul Biruinţei, nr.98. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care 
o fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Ilfov, din București, 
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, în 
zilele de luni-joi, între orele 9.00-
13.00, precum și la următoarea adresă 
de internet: http://apmif.anpm.ro, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data 
publicării prezentului anunț.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Tulcea. 
Denumire UAT: Dorobanțu. Sector 
cadastral: 7. Unitatea Administra-
tiv-Teritorială Dorobanțu, din județul 
Tulcea, anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.7, pe o perioadă 
de 60 de zile calendaristice, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Data de 
început a afișării: 15.07.2019. Data de 
sfârșit a afișării: 12.09.2019. Adresa 
locului afișării publice: sediul Primă-
riei Dorobanțu. Repere pentru identi-
ficarea locației: str.Primăverii, nr.45, 
comuna Dorobanțu, județul Tulcea. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobil iară.  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/.

LICITAŢII
l Consiliul local Scânteia, judeţul 
Iași, organizează la sediul său,licitaţie 
publică pentru închirierea terenului  
în suprafaţă de 923,00mp, categoria 
de folosință pășune, proprietate 
privată a comunei, în următoarele 
condiţiile:- preţul de pornire 50 lei/an, 
pasul de strigare 10% din preţul de 
pornire; - taxa de participare 20 lei, 
garanţia de participare 100 lei, caietul 
de sarcini de 5 lei; - Cererile pot fi 
depuse la registratura primăriei până 
la 26.07.2019 orele 09.00, ședinţa de 
licitaţie va avea loc la 29.07.2019 
orele 12.00; din 15 în 15 zile se va 
organiza o nouă licitaţie, în aceleași 
condiţii, până la adjudecare. Relaţii 
suplimentare la telefon: 0232 229260.

l Consiliul local Scânteia, judeţul 
Iași, organizează la sediul său, lici-
taţie publică pentru închirierea 

spaţiului din incinta imobilului poli-
ției locale în suprafaţă de 21,00mp, 
proprietate publică a comunei, în 
următoarele condiţiile:- preţul de 
pornire 250 lei/lună, pasul de strigare 
10% din preţul de pornire;- taxa de 
participare 20 lei, garanţia de partici-
pare 100 lei, caietul de sarcini de 5 
lei;- Cererile pot fi depuse la registra-
tura primăriei până la 26.07.2019 
orele 14.00, ședinţa de licitaţie va 
avea loc la 29.07.2019 orele 10.00.; din 
15 în 15 zile se va organiza o nouă 
licitaţie, în aceleași condiţii, până la 
adjudecare. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0232 229260.

l Debi toru l  SC De  Fr inghi i 
Constructii Transporturi Daniel SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1. Stoc de marfa 
aflat in patrimoniul societatii debi-
toare, in valoarea de 73.042,85 Lei 
exclusiv TVA. Pretul de pornire al 
licitatilor reprezinta 25% din valoarea 
de piata exclusiv TVA aratat in 
Raportul de evaluare. Participarea la 
l ic i tat ie  este  condit ionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO76 
UGBI 0000 8020 0329 3RON deschis 
la Garanti Bank SA -Ag. Ploiesti 
Mihai Viteazul pana la orele 14.00 am 
din preziua stabilita licitaţiei, a 
garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitionarea 
pana la aceeasi data a Regulamen-
telor de licitatie pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru stocul 
de marfa prima sedinta de licitatie a 
fost fixata in data de 19.07.2019, ora 
15.00, iar daca bunurile nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 
26.07.2019; 02.08.2019; 09.08.2019; 
23.08.2019, ora 15.00. Toate sedintele 
de licitatii se vor desfasura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Jud. 
Prahova. Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii 
suplimentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anuntul poate fi vizualizat si pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Anunţ de participare  la licitaţie 
pentru închirierea unor suprafeţe de 
teren situate în albiile minore. 1. 
Informaţii generale: Administraţia 
Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu 
nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea,  cod 
fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 
739.881; fax:0250/738.255. 2. Obiectul 
si durata închirierii : închiriere supra-
față de teren situat în albie minoră 
pentru o durată de 2 ani. 3. Condiţiile 
de participare: dovada cumpărării 
caietului de sarcini; garanția de parti-
cipare la licitatie - 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale constituită 
prin ordin de plată confirmat prin 
extras de cont sau scrisoare de 
garanţie bancară în favoarea Admi-
nistraţiei Bazinale de Apă Olt; certifi-
catul constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului, valabil la 
data deschiderii ofertelor; certificate 
constatatoare privind îndeplinirea 
obligaţiilor exigibile de plata a impo-
zitelor si taxelor către stat inclusiv 
cele locale; certificat de atestare 
fiscală; cazier fiscal al persoanei juri-
dice și al administratorului acesteia 
emis de DGFP; cazier judiciar al 
persoanei juridice și al administrato-
rului acesteia; certificat unic de înre-
gistrare emis de Oficiul Registrului 
Comerţului; bilanţul contabil sau 
extrase de bilanț pentru anul anterior 
în care se inițiază procedura, vizat de 
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administraţia fiscală; fisa de infor-
matii generale - cuantumul cifrei de 
afaceri minime pe anul anterior celui 
în care se inițiază procedura; decla-
rație că nu se află in litigiu cu titu-
larul dreptului de administrare. 4. 
Cuantumul garanţiei de participare: 
10% din valoarea minimă a chiriei 
anuale, constituită prin ordin de 
plată confirmat prin extras de cont 
sau scrisoare de garanţie bancară în 
favoarea Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt. 5. Descrierea succintă a 
bunului imobil ce urmează a fi închi-
riat: Închiriere suprafeţe de teren în 
albiile minore ale râurilor și pârâu-
rilor din Brașov și Jud.Olt pentru 
exploatarea de agregate minerale în 
vederea înlăturării materialului 
aluvionar: Jud. Brașov: Lotul 1 - 
4.665 mp, teren albie minoră a râului 
Olt, Loc. Ungra, jud. Brașov; Lotul 2 
- 7.669 mp, teren albie minoră a 
râului Olt, Loc. Racoș, jud. Brașov; 
Jud. Olt: Lotul 1 - 16.074 mp, teren 
albie minoră a pârâului Cungra, 
Com. Dobroteasa, jud. Olt. 6. Data, 
locul și ora limitã de primire a ofer-
telor: 01.08.2019  până la ora 1000 la 
sediul Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. 
Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data și locul 
deschiderii acestora: 01.08.2019 înce-
pand cu ora 1030 la sediul Adminis-
traţiei Bazinale de Apă Olt, Str. 
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea. 8. Modul de obţinere a caie-
tului de sarcini : de la sediul Admi-
nistraţiei Bazinale de Apă Olt,  Biroul 
Patrimoniu - Cadastru, contrava-
loarea acestuia fiind de 1.410 lei. 9. 
Durata în care ofertanţii rãmân 
angajaţi prin termenii ofertelor lor: 
Perioada de valabilitate a ofertei va fi 
de 90 de zile calendaristice de la data 
licitației deschise organizată pentru 
atribuirea contractului de închiriere.

l Primaria comunei Simian; nr. 
11117/08.07.2019; primar, Trusca 
Constantin. Anunt de licitatie: 1. 
Informatii generale privind proprie-
tarul: Comuna Simian, cu sediul in 
comuna Simian, Str.DE 70, nr. 64, 
j u d e t u l  M e h e d i n t i ,  t e l /  f a x 
0252/338693, e-mail: clsimianmh@
gmail.com, organizeaza in data de 
31.07.2019, ora 10:00, licitatie publica 
pentru concesiunea terenului intra-
vilan in suprafata de 676 mp din 
Comuna Simian, in T 218, P 711/3 si 
T 78, P 711/4 cu numar cadastral 
55642, in vederea stabilirii sediului 
social/desfasurarii de activitati 
comerciale de catre persoanele fizice/ 
juridice interesate. 2. Informatii 
generale privind obiectul concesiunii: 
A) Procedura aplicata privind atribu-
irea contractului de concesiune: lici-
tatie publica; B) Tipul contractului 
pentru care se solicita oferte:contract 
de concesiune teren in vederea stabi-
lirii sediului social/ desfasurarii de 
activitati comerciale; C) Obiectul 
concesiunii: teren in suprafata de 676 
mp din satul Simian, Comuna 
Simian, in T 218, P 711/3 si T 78, P 
711/4; D) Durata concesiunii: 25 ani. 
3. Informatii privind documentatia 
de atribuire: A) Relatii privind lici-
tatia si documentatia de atribuire se 
pot obtine de la Primaria Comunei 
Simian, comuna Simian, Str. DE 70, 
nr. 64, judetul Mehedinti, tel/ fax 
0252/338693 -Compartiment Urba-
nism, incepand cu data de 12.07.2019 
in urma unei solicitari scrise. Data 
limita de solicitare a clarificarilor este 
de 26.07.2019, ora 09:00. B) Cheltu-
ieli privind participarea la licitatie: 
-Caiet de sarcini: 50 lei; -Garantie de 

participare: 100 lei; C) Pretul minim 
de pornire al licitatiei este de 1.668 
lei/ an pentru terenul in suprafata de 
676 mp. 4. Informatii privind ofer-
tele: A) Data limita pentru depunerea 
ofertelor 30.07.2019, ora 15:00; B) 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primaria Comunei Simian, 
Comuna Simian, Str. DE 70, nr. 64 
-Registratura, et. 1, judetul Mehe-
dinti. 5. Data si locul unde se va 
desfasura licitatia: Primaria Comunei 
Simian, Comuna Simian, Str. DE 70, 
nr. 64 -Comp. Juridic, et. 2, judetul 
Mehedinti, in data de 31.07.2019, ora 
10:00. 6. Instanta competenta in solu-
tionarea eventualelor litigii este 
Tribunalul Mehedinti -Sectia de 
Contencios Administrativ si Fiscal, 
situat in Dr. Tr. Severin, B-dul Carol 
I, nr. 14, judetul Mehedinti. 7. Data 
transmiterii anuntului de licitatie 
publica catre institutiile abilitate: 
08.07.2019

l Primaria Comunei Simian; NR. 
11118/08.07.2019; Primar, Trusca 
Constantin anunt de licitatie 1. Infor-
matii generale privind proprietarul: 
Comuna Simian, cu sediul in comuna 
Simian, str. DE 70, nr. 64, judetul 
Mehedinti, tel./ fax 0252/338693, 
e-mail: clsimianmh@gmail.com, 
organizeaza in data de 02.08.2019, 
ora 10:00, licitatie publica pentru 
vanzarea terenului extravilan, nepro-
ductiv, in suprafata de 6611 mp din 
Comuna Simian, in T 148, P 9/1, cu 
numar cadastral 55281. 2. Informatii 
generale privind obiectul vanzarii: A) 
Procedura aplicata privind atribuirea 
contractului de vanzare-cumparare, 
autentificat: licitatie publica; B) Tipul 
contractului pentru care se solicita 
oferte: contract de vanzare-cumpa-
rare, autentificat; C) Obiectul vanza-
rii:teren in suprafata de 6611 mp din 
satul Simian, Comuna Simian, in T 
148, P 9/1, proprietate privata a 
Comunei Simian. 3. Informatii 
privind documentatia de atribuire: A) 
Relatii privind licitatia si documen-
tatia de atribuire se pot obtine de la 
Primaria Comunei Simian, comuna 
Simian, str. DE 70, nr. 64, judetul 
Mehedinti, tel. /fax 0252/338693 
-Compartiment Urbanism, incepand 
cu data de 12.07.2019 in urma unei 
solicitari scrise. Data limita de solici-
tare a clarificarilor este de 30.07.2019, 
ora 09:00. B) Cheltuieli privind parti-
ciparea la licitatie: -Caiet de sarcini: 
50 lei; -Garantie de participare: 100 
lei. C) Pretul minim de pornire al 
licitatiei este de 19.800 € pentru 
terenul in suprafata de 6611 mp. 4. 
Informatii privind ofertele: A) Data 
limita pentru depunerea ofertelor 
01.08.2019, ora 15:00; B) Adresa la 
care trebuie depuse ofertele:Primaria 
Comunei Simian, Comuna Simian, 
str. DE 70, nr. 64 -Registratura, et. 1, 
judetul Mehedinti. 5. Data si locul 
unde se va desfasura licitatia: 
Primaria Comunei Simian, Comuna 
Simian, str. DE 70, nr. 64 -Comp. 
Juridic, et. 2, judetul Mehedinti, in 
data de 02.08.2019, ora 10:00. 6. 
Instanta competenta in solutionarea 
eventualelor litigii este Tribunalul 
Mehedinti -Sectia de Contencios 
Administrativ si Fiscal, situat in Dr. 
Tr. Severin, B-dul Carol I, nr. 14, 
judetul Mehedinti. 7. Data transmi-
terii anuntului de licitatie publica 
catre institutiile abilitate: 08.07.2019.

l Debitorul SC Toposim SRL - in 
faliment, in bankruptcy, en faillite, 
cu sediul în Vânju Mare, str.Repu-
blicii nr. 80, jud.Mehedinţi, CIF: 

1535379, J25/63/1999, aflat în proce-
d u r a  d e  f a l i m e n t  d o s a r  n r. 
2899/101/2014 pe rolul Tribunalului 
Mehedinti, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul in Dr.Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la 
vânzare, la pretul stabilit prin 
Raportul de Evaluare nr. 65 din data 
de 12.06.2019: Bunul mobil:*Autotu-
rism AUDI A4, fara numar de inma-
triculre la data inspectiei, caroseria 
AA berlina marca AUDI tip/varianta 
BE/ LBPWF1/A4 numar de omolo-
gare AAAU112B12CB6E4, numar de 
identificare WAUZZZ8E37A183641, 
an de fabricatie 2007, cilindree (cmc) 
1968, la pretul de 9.400,00 lei. 
Precum si urmatoarele bunuri mobile 
de tipul mijloace fixe si obiecte de 
inventar: Tastatura calculator -9 buc., 
- 2,00 lei/buc. Monitor calculator -3 
buc - 65,00 lei/buc. Imprimanta HP -2 
buc., - 25,00 lei/buc. Unitate calcu-
lator - 14 buc., - 60,00 lei/buc. Scaun 
rotativ Fimgal - 6 buc., - 8,00 lei/buc. 
Rubin etajera Venghe - 5 buc., - 25,00 
lei/buc. Scaun office - 2 buc., - 3,00 
lei/buc. Monitor infotronic 21 L2130 
- 2 buc., - 30,00 lei/buc. Monitor Benq 
– 1 buc., - 40,00 lei. Tavite birou - 14 
buc., -0,50 lei/buc. Router Romte-
lekom - 1 buc., - 5,00 lei. Birou 
Galant blat negru - 2 buc., - 275,00 
lei/buc. Birou colt - 3 buc., - 40,00 lei/
buc. Imprimanta HP 2015 Alb - 1 
buc., - 20,00 lei. Imprimanta HP 
Negru - 1 buc., - 25,00 lei. Copiator 
Minolta Bizhub C252 - 2 buc., - 
580,00 lei/buc. Corp rafturi Valter - 4 
buc., - 40,00 lei/buc. Dulap cu etajere 
- 1 buc., la valoarea de piata de 60,00 
lei. Echipament Topografic Leica - 1 
buc., la valoarea de piata de 7.850,00 
lei. Aparat GPS Stonex + accesorii - 2 
buc., la valoarea de piata de 4.700,00 
lei/buc. Preturile nu includ TVA. 
Titlul executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor mobile descrise 
anterior, il reprezinta Sentinta nr. 24 
din data de 28.03.2018 de deschidere 
a procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr. 2899/101/2014  aflat 
pe rolul Tribunalului Mehedinti. Lici-
taţia va avea loc în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la 
data de 25.07.2019 orele 14:oo. Parti-
ciparea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea, a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al licitaţiei 
cel mai târziu in ziua anterioara in 
care are loc licitatia si achizitionarea 
caietului de sarcini in cuantum 
150,00 de lei pentru bunul mobil 
*Autoturism Audi A4* si 20,00 lei 
pentru bunurile *Mijloace fixe si 
Obiecte de inventar*. Cont deschis la 
Banca Romaneasca S.A. Sucursala 
D r . T r .  S e v e r i n ,  s u b  n r . 
RO11BRMA0999100086840992. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la ședinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop și pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare.

l Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor mobile 
sa anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
l e g e .  R e l a ţ i i  l a  t e l e f o n - f a x : 
0742592183, sau 0252/35.43.99, e-mail: 
office@consultant-insolventa.ro; site: 
www.consultant-insolventa.ro sau la 
sediul lichidatorului judiciar din Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud. 
Mehedinţi. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvență SPRL.

l Publicaţie de vânzare imobiliară. 
Dosar executional nr.419/2018 din: 
04.07.2019. Noi, Dincă Stelian Emil, 
executor judecătoresc în cadrul Birou 
Executor Judecătoresc Stelian Emil 
Dincă, cu sediul în Brașov, B-dul.15 
noiembrie, nr.43, sc.A, ap.4, jud.
Brașov, numit în funcţie prin ordinul 
685/2001 al Ministrului Justiţiei, în 
conformitate cu art.838 alin.1 Cod 
Procedură Civilă, aducem la cunoș-
t inţa  genera lă  că  în  data  de 
30.07.2019, ora 10.00, va avea loc la 
sediul Birou Executor Judecătoresc 
Stelian Emil Dincă, cu sediul în 
Brașov, B-dul.15 noiembrie, nr.43, 
sc.A, ap.4, jud.Brașov, vânzarea la 
licitaţie publică a imoblilului situat în 
Brașov- 500045, Str.Memorandului, 
nr.8C, Judeţul Brașov, având CF: 
123501-C2 Brașov, nr. TOP: 241/l/b/2, 
compus din casă de locuit P+E, 
compusă din: 4 camere, două wc-uri, 
baie, garaj, pivniţă, cămară, două 
holuri, antreu și mansarda compusă 
din una cameră, debara, hol. Preţul 
de pornire la licitaţie este de: 
200.000,00EUR. Prezenta publicaţie 
de vânzare a fost întocmită în confor-
mitate cu dispoziţiile art.838 Cod 
Procedură civilă și afișată la data de 
04.07.2019 la sediul Biroului executo-
rului judecătoresc, al Primăriei 
Brașov, la locul unde se află imobilul 
și la Judecătoria Brașov. Somăm pe 
toți cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului urmărit să-l anunţe 
pe executorul judecătoresc înaintea 
datei stabilite pentru vânzare. 
Invităm pe toți cei care doresc să 
cumpere imobilul urmărit să se 
prezinte la data, locul și ora stabilită 
pentru vânzare, având asupra lor 
cartea de identitate și până la această 
dată să prezinte oferte de cumpărare. 
Aducem la cunoștința publică preve-
derile art.246 Cod Penal „Fapta de a 
îndepărta, prin constrângere sau 
corupere, un participant de la o lici-
taţie publică ori înţelegerea între 
participanţi pentru a denatura preţul 
de adjudecare se pedepsește cu închi-
soarea de la unu la 5 ani.” Potrivit 
dispoziţiilor art.838 alin. 1, lit.1) Cod 
Procedură civilă ofertanţii trebuie să 
consemneze la dispoziţia executorului 
judecătoresc, cel mai târziu până la 
termenul de vânzare, o garanţie de 
participare de cel puţin 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei în 
cuantum de 94.712.00Lei. Executor 
Judecătoresc, Dinca Stelian Emil.

l RA-APPS București SRP Victoria 
Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 
21 Decembrie 1989, nr.54-56, jud.
Cluj, anunță organizarea licitației 
pentru închirierea unor spații din 
administrarea SRP Victoria Cluj, 
după cum urmează: -Suprafața de 
53mp util (terasa 1), situată pe terasa 
Complexului hotelier Victoria, B-dul 
21  Decembrie  1989,  nr.54-56, 
Cluj-Napoca, jud.Cluj, pentru ampla-
sarea unor stații de telefonie mobilă 
cu preț de pornire a licitației de 1.378 
Euro /spațiu/ lună (la care se adaugă 
TVA); -Spațiu comercial situat la 
etajul 2 al Hotelului Victoria, B-dul 
21 Decembrie 1989, nr.  54-56, 
Cluj-Napoca, jud .Cluj, cu suprafața 
de 22,00mp și preț de pornire a licita-
ției de 220,00 Euro /spațiu/ lună (cf.
CF nu se aplică TVA); -Spațiu comer-
cial -depozit situat în com.Apahida, 
str.Libertății, nr.63, jud.Cluj, cu 
suprafața de 672,00mp și preț de 
pornire a licitației de 1142,40 Euro /
spațiu /lună (cf.CF nu se aplică 
TVA). Prețul dosarului licitației este 

de 10Lei, taxa de participare la lici-
tație este de 5% din prețul de pornire 
a licitației, garanția de participare la 
licitație este de 10% din prețul de 
pornire a licitației. Licitația va avea 
loc la sediul SRP Victoria, Cluj-Na-
poca, B-dul 21 Decembrie 1989, 
nr.54-56,  jud.Cluj ,  în data de 
26.07.2019, ora 10.00. Înscrierile se 
pot face până în data de 24.07.2019, 
ora 10.00. Informații suplimentare la 
tel.0264.598.776, 0722.364.784, 
e-mail: srpvictoria@upcmail.ro. 
Persoană de contact este Vadan 
Mircea, șef birou tehnic.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Conducator 
de Ambarcatiuni de Agrement 
Clasele C si D, cu numarul 2018 
eliberat de Autoritatea Navala 
Romana la data de 12.03.2019 pe 
numele Petrosel Emilian. Il declar 
nul.

l Pierdut Certificat de Conducator 
de Ambarcatiuni de Agrement Clasa 
S, cu numarul 35435 eliberat de 
Autoritatea Navala Romana la data 
de 23.09.2016 pe numele Ionescu 
Mihai Andrei. Il declar nul.

l Pierdut Certificat de Conducator 
de Ambarcatiuni de Agrement 
Clasele C si D, cu numarul 2028 
eliberat de Autoritatea Navala 
Romana la data de 12.03.2009 pe 
numele Emilian Petrosel. Il declar 
nul.

l Pierdut certificat de ambarcatiune 
de agrement seria 18819 inmatriculat 
pe numele de Olaroiu Aurelian 
Cosmin cu numarul 02132SN pentru 
ski jet brp sea doo rxt 215 std -il 
declar nul.

l Pierdut atestat instructor auto cu 
numele Bernea Adrian, categoria B, 
eliberat de ARR Galați. Se declară 
nul.

l Mentor Graphics Romania SRL, 
J40/8979/2015, CUI: 34801526, cu 
sediul social în București, Sectorul 2, 
Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, 
Clădirea Hermes Business Campus 1, 
parter birou 001 și et.2 birourile 
206-208, 213, 214, 216, 219, 220, 238, 
244-248, declară pierdute certificatul 
de înregistrare B3443654, emis pe 
data de 24.08.2017, certificatul 
constatator de sediu din data de 
06.06.2016 și certificatul constatator 
pentru terți din data de 06.06.2016. 
Le declarăm nule.

l Pierdut atestat de marfă emis ARR 
Dolj pe numele Roșca Marian. Se 
declară nul.

l Pierdut ecuson acces Aeroportul 
Otopeni pe numele Lișu Ştefan Cris-
tian. Îl declar nul.

l Pierdut registre de control cu 
seriile A nr. 2021827/2021828 ale SC 
KA & BY Impact SRL. Le declar 
nule.

l Pierdut legitimaţii de serviciu; 
legitimaţie acces; legitimaţie trans-
port feroviar și legitimaţie acces 
Minister pe numele Balint Dragoș 
Marian emise de AFER.

l Pierdut CPC marfă pe numele  
Bloju Emanuel-Cosmin, eliberat de 
ARR Mehedinţi în anul 2017. Se 
declară nul.
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