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OFERTE SERVICIU

l SC Faberrom SA anga-
jeaza: CTC- ist, confectioner, 
spanist și banzicar în dome-
niul confectii textile. Relații 
la: Insp. Resurse Umane - 
Anghel Margareta  0744 
315212, e-meil: margareta.
anghel@faberrom.ro. Director 
de Producție - Ing. Burghelea 
Gabriel  0740 035513, e-mail: 
gabriel.burghelea@faberrom.
ro

l Spitalul Militar de Urgenta 
"Dr.Ion Jianu" -Pitesti organi-
z e a z a  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea unui post de infir-
miera debutant (studii gene-
rale/medii) in compartimentul 
ORL din sectia chirurgie 
generala (nu necesita vechime 
in specialitatea postului). 
Concursul se va desfasura in 
p e r i o a d a  1 1 . 1 2 . 2 0 1 7 -
15.12.2017, incepand cu ora 
10.00, la sediul SMU "Dr.Ion 
Jianu" -Pitesti, dupa cum 
urmeaza: proba scrisa in data 
de 11.12.2017 ora 10.00 si 
proba de interviu in data de 
15.12.2017 ora 10.00. Perioada 
de depunere a dosarelor de 
inscriere la concurs este: 
13.11.2017-24.11.2014. Data 
limita de depunere a dosarelor 
de inscriere la concurs este 
24.11.2017 ora 15.00. Relatii 
suplimentare pe site-ul www.
smupitesti.ro la rubrica anun-
turi si la biroul resurse umane 
din SMU "Dr. Ion Jianu" 
-Pitesti cu sediul in mun.
Pitesti str.Negru Voda nr.47, 
jud.Arges -tel. 0248/218090, 
0248/218172 int.224, 226.

l Spitalul  Judeţean de 
Urgenţă Slatina, jud.Olt, str.
Crișan, nr.9-11, organizează 
concurs în data de 11.12.2017 
pentru ocuparea unui post 
vacant de inginer debutant, 
nivel de studii superioare, la 
Serviciul administrativ, apro-
vizionare-transport, pe durată 
nedeterminată. Condiţii de 
participare: -studii superioare 
cu diplomă de licenţă în ingi-
nerie economică. Concursul se 
organizează la sediul Spita-

lului Judeţean de Urgenţă 
Slatina în data de 11.12.2017 
-proba scrisă și în data de 
13.12.2017 -proba interviu, 
începând cu ora 9.00. Dosa-
rele se depun la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNOS, în 
termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului 
și trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Biblio-
grafia și tematica de concurs 
sunt afișate la sediul unităţii și 
pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Spi ta lu lu i  Judeţean  de 
Urgenţă  S la t ina  -Serv.
RUNOS sau la nr.de telefon: 
0349.802.550.

l System Group France, 
filiala de grup italian System 
Group, specializată în fabri-
carea de ţevi de polietilenă 
pentru canalizare și apă 
pluvială caută URGENT 
pentru uzina situată în IS 
SUR TILLE, lânga Dijon- 
Franţa, trei operatori de 
producţie. Tipul de contract: 
Contract durată indetermi-
nată cu o perioadă de probă 
de 3 luni. Orar de lucru: în 
schimburi: cinci echipe a câte 
opt ore (ciclu de: 05h00-
13h00= 2 zile, 13h00-21h00= 2 
zile, 21h00-05h00= 2 nopţi și 4 
zile liber). Responsabilităţi: să 
asigure fabricarea tuburilor de 
polietilenă în conformitate cu 
regulile de securitate, produc-
tivitate și calitate, să asigure 
transportul cu motostivuitorul 
a paleţilor cu tuburi înspre 
locurile de stocare predefinite 
de responsabilul de parc, să 
asigure ambalarea și paleti-
zarea pe liniile de producţie a 
tuburilor fabricate în atelierul 
de producţie, să asigure verifi-
carea vizuală a tuburilor în 
funcţie de criteriile definite de 
laboratorul  de  cal i tate . 
Cerinţe: experienţa profesio-
nală în domeniul industrial de 
minim 2 ani, liceu profil tehnic 
sau școala profesională 
tehnică, permis B, cunoșterea 
limbii franceze sau engleze 
constitue un avantaj. Profil: 
persoană serioasă, conștiin-
cioasă, punctuală și responsa-
bilă. Capacitatea de a lucra în 
schimburi și de a avea spiritul 
de echipă. Postul este liber 
imediat. Salariu și beneficiile 
se stabilesc la interviu. Firma 
System Group France asigură 
cazare în perioada de probă. 
Așteptăm cu interes CV-urile 
dvs direct pe e-mailul nostru: 

contab_sgf@tubi.net sau la 
n u m ă r u l  d e  f a x : 
0033.380.95.11.96 pentru o 
analiză mai eficientă a candi-
daturi i  dvs!  08/11/2017 
Director  System Group 
France.

l Primăria Orașului Uricani, 
cu sediul  în local i tatea 
Uricani, str.1 Mai, nr.6, judeţul 
Hunedoara, organizează 
concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de 
inspector casier, treapta I- în 
cadrul Serviciului Gospodă-
rire Locală. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 11.12.2017, ora 
10.00; -Proba interviu în data 
de 15.12.2017, ora 10.00. 
Pent ru  par t i c iparea  l a 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: a) Condiţii generale 
conform HG nr.286/2011; b)
Condiţii specifice: -studii 
superioare de lungă durată 
economice  absolv i te  cu 
diplomă de licență; -vechime 
în specialitatea studiilor- 
minimum 5 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data 
de 29.11.2017, ora 15.00, la 
sediul Primăriei Orașului 
Uricani. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei, Comparti-
mentul Resurse Umane, 
telefon: 0254.511.121, fax: 
0254.511.127, e-mail: prima-
riauricani@gmail.com.

l Liceul Tehnologic Pătârla-
gele, cu sediul în localitatea 
Pătârlagele str.A.I. Cuza, nr.6, 
judeţul Buzău organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante, de: 
Secretar șef: 1 post, perioadă 
nedeterminată- conform HG 
286/23.03.2011 actualizat.  
Concursul se va desfășura la 
sediul Liceului Tehnologic 
Pătârlagele astfel: Proba scrisă 
în data de 11.12.2017 ora 10.00, 
Proba practică în data de 
11.12.2017, ora 14.00. Condiţiile 
specifice necesare în vederea 
participării la concurs și a 
ocupării funcţiei contractuale: 
studii: medii; vechime: peste 10 
ani în specialitate. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Liceului 
Tehnologic Pătârlagele. Relaţii 
suplimentare la sediul Liceului 
Tehnologic  Pătârlagele , 
persoană de contact: Andrei 
Aurelia, telefon 0238.500.458.

l Spitalul Clinic Căi Ferate 
Craiova, cu sediul în locali-

tatea Craiova, Str.Ştirbei 
Vodă, nr.6, judeţul Dolj, orga-
nizează concurs, conform HG 
286 /23 .03 .2011 ,  pent ru 
ocuparea unui post contrac-
tual  vacant  de as istent 
medical debutant (studii post-
liceale), normă întreagă, peri-
oadă nedeterminată, în cadrul 
Serviciului de Anatomie Pato-
logică. Concursul se va desfă-
șura la sediul unităţii din 
localitatea Craiova, Str.Ştirbei 
Vodă, nr.6, Sala didactică, 
astfel: -Rezultat validare 
dosar concurs: 04.12.2017; 
-Probe concurs: -Proba scrisă 
în data de 12.12.2017, ora 
10.00; -Proba interviu în data 
de 15.12.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii postliceale pentru asis-
tent  medical  laborator ; 
-constituie un avantaj pentru 
asistentul medical de labo-
rator deţinerea specializării în 
anatomie patologic. Condiţii 
specifice:  nu se solicită 
vechime. Candidaţii  vor 
depune dosarul de participare 
la concurs până la data de 
29.11.2017, inclusiv, ora 16.30, 
la sediul unităţii din Str.Ştirbei 
Vodă, nr.6, Craiova. Relaţii 
suplimentare la sediul: Str.
Ştirbei Vodă, nr.6, Craiova, 
persoană de  contact  la 
Compartimentul RUNOS, 
telefon: 0251.532.436, interior: 
167. 

l Liceul Tehnologic Goga 
Ionescu, cu sediul în locali-
tatea Titu, str. Gării, nr.59, 
judeţul Dâmboviţa, în baza 
HG nr. 286/2011, modificat și 
c o m p l e t a t  d e  H G  n r. 
1027/2014 ,  organizează 
concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcții contrac-
tual vacante, pe perioadă 
nedeterminată: 1.Paznic -2,00 
norme; Condiţii specifice: 
-Studii profesionale sau medii; 
-Să fie cetăţean român, cu 
vârsta de cel puţin 18 ani; 
-Apt medical pentru postul de 
paznic; -Vechime în domeniu 
minim 3 ani; -Certificat de 
calificare profesională agent 
pază și ordine; 2.Muncitor 
-1,00 normă; Condiţii speci-
fice: -Studii profesionale sau 
medii; -Să fie cetăţean român, 
cu vârsta de cel puţin 18 ani; 
-Apt medical pentru postul de 
munc i to r ;  -Vech ime  în 
domeniu minim 3 luni . 
Concursul se va desfășura la 
sediul instituţiei, localitatea 
Titu, str.Gării, nr.59, judeţul 
Dâmboviţa, astfel: -Proba 
practică -11.12.2017, ora 9.00; 
-Interviul -11.12.2017, ora 

13.00. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului  în  Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Liceului Tehnologic 
Goga Ionescu Titu. Relaţii 
suplimentare la sediul Lice-
ului Tehnologic Goga Ionescu 
Titu, telefon: 0245.651.320, 
e-mail: gogaionescu@gmail.
com

l Comuna Heleșteni, judeţul 
Iași, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post 
vacant de conducător autos-
pecială Prevenire și Stingere a 
Incendiilor, funcţie contrac-
tuală în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului 
comunei Heleșteni, judeţul 
Iași -Compartimentul Situaţii 
de Urgenţă. Condiţii de desfă-
șurare a concursului: Proba 
scrisă se va desfășura în data 
de 11.12.2017, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei 
Heleșteni, judeţul Iași. Inter-
viul se va desfășura în data de 
12.12.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Heleșteni, 
judeţul Iași. Dosarele de 
înscriere se vor depune în 
termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării în Moni-
torul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primă-
riei  Comunei Heleșteni. 
Condiţii de participare la 
concurs: În vederea înscrierii 
la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească cumulativ 
condiţiile prevăzute de art.3 
din Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat 
superioare a personalului 
contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completări le  ulter ioare. 
Condiţii de studii și vechime: 
-Studii medii; -Permis de 
conducere cu cel puţin catego-
riile B, BE, C și CE; -Minim 1 
an vechime în domeniul cate-
goriei C. Condiţiile de desfă-
ș u r a r e  a  c o n c u r s u l u i , 
condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia și actele 
solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere sunt 
afișate și la sediul Primăriei 
Comunei Heleșteni, judeţul 
Iași. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei 
Heleș ten i ,  persoană  de 
contact: Bortaș Paul Radu- 

secretarul comunei Heleșteni, 
telefon: 0232.716.768.  

l Liceul Teoretic Little 
London, cu sediul în Str. Erou 
Iancu Nicolae, nr. 65, Volun-
tari, Ilfov, în calitate de centru 
de concurs, anunţă organi-
zarea concursului de titulari-
zare/ suplinire pentru cadrele 
didactice în asociere tempo-
rară cu următoarele unităţi de 
învăţământ  par t i cu lar : 
Grădiniţa The Little Artist, 
sector 1 București; Şcoala 
Primară Conil, sector 5 Bucu-
rești; Şcoala Primară King 
George, sector 6 București; 
Şcoala Gimnazială Genesis, 
sector 1 București; Şcoala 
Primară Maria International 
School of Bucharest, sector 1 
București; Şcoala Gimnazială 
Zeppellin Schule, sector 2 
București. Concursul se va 
desfășura în data de 16 
decembrie 2017, începând cu 
orele 09:00. Posturi/ catedre 
titularizabile: Educatoare- 16 
postur i ,  Învăţătoare-  7 
posturi, Limba română- 2 
posturi, Limba engleză- 3 
posturi, Limba franceză- 1 
post, Matematică- 2 posturi, 
Biologie- 1 post, Geografie- 1 
post, Consilier școlar/Psihope-
dagogie- 2 posturi, Educaţie 
fizică- 2 posturi. Posturi/
catedre suplinire calificaţi: 
Educaţie muzicală- 1 post 
Posturi suplinitori necalificaţi: 
educatoare- 3 posturi, Învăţă-
tori- 1 post

CITAȚII  
l Mobimixt Pascani SRL, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
Pascani, strada 9 Mai, nr. 18, 
jud. Iasi, este chemat la Jude-
catoria Pascani, cu sediul in 
Pascani, strada Gradinitei nr. 
8, jud. Iasi, Complet C 2 MF, 
in ziua de 14.12.2017, ora 
09 .00  a .m. ,  in  dosaru l 
6712/866/2016, in calitate de 
parat, in proces cu E.ON 
Energie Romania SA  in cali-
tate de reclamant, avand ca 
obiect cerere de valoare 
redusa. 

l Se citeaza pratul Sirbu 
Florea in data de 11.12.2017 
ora 8.30, sala 327 Judecatoria 
Timisoara, in proces cu 
Macean Sorin Dumitru, 
Macean Sanda- Loredana, 
obiect partaj  succesoral.

l Se citează pârâta Caraian 
Daniela, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în București, str. 
Bumbești nr. 12, sector 1, 
pentru termenul din data de 
0 7 . 1 2 . 2 0 1 7  î n  d o s a r 
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13054/55/2017 aflat pe rol la 
Judecătoria Arad în contra-
dictoriu cu reclamanta Vest 
Daria Logistic S.R.L., având 
obiect obligaţia de a face.

l Grigore Marcela, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Brăila, 
Comuna Galbenu, Sat Pânte-
cani, este citată în data de 
13.12.2017, ora 9.00, Oraş 
Brăila la Judecătoria Brăila, 
Str.Calea Călăraşilor nr.47, 
Complet C10, în calitate de 
pârât în dosarul 448/196/2017, 
pentru cauza având ca obiect 
divorţ, reclamant fiind Grigore 
Vasile.

l Numita Ciurel Elena este 
citată la Judecătoria Craiova 
pe data de 17.11.2017, ora 
8.30, completul CCOM 4, în 
calitate de pârât în dosarul 
12831/215/2017, în procesul cu 
reclamanta SC Compania de 
Apă Oltenia SA, având ca 
obiect pretenţi

l Domnul Pichiu Constantin, 
in calitate de parat, este 
chemat in judecata in data de 
23.11.2017, orele 8:30, la Jude-
catoria Iasi, in dosarul civil 
nr. 14865/245/2015, avand ca 
obiect succesiune, in contra-
dictoriu cu Pichiu Elena s.a.

l Numitii: Moldovan Anna, 
Sabadas Ioan, Sabadas Mihai, 
Sabadas Gheorghe si Sima 
Ioan, sunt chemati la Judeca-
toria Sighetu Marmatiei, la 
data de 09.01.2018, in calitate 
de  parat i ,  in  dosar  nr. 
770/307/2017, avand ca obiect 
uzucapiune.

DIVERSE  
l Pensionar, 80 de ani, caut o 
familie cu surse băneşti care 
poate să întrețină o gospodărie 
cu toate anexele şi o grădină 
închisă de 0,50 ha, cu 1500 mp 
vie, teren arabil, pomi fructi-
feri, ce se af lă în centrul 
comunei, la 15 km de Berbeşti, 
aproape de liceu. Relații la 
telefon: 0743935309. 

l Anunţ prealabil privind 
afişarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-terito-
rială Gogoşu, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului 
pentru sector cadastral nr. 9 
î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
20.11.2017, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Comunei 
Gogoşu, conform art. 14 alin. 
(1) şi (2) din Legea cadastrului 
şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu 

modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul 
primăriei şi pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

l Anunţ prealabil privind 
afişarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-terito-
rială Măceşu de Jos, din 
judeţul Dolj, anunţă publi-
carea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr.1 şi 2 începând cu 
data de 21.11.2017, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Măceşu de Jos, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) 
din Legea cadastrului şi a 
p u b l i c i t ă ţ i i  i m o b i l i a r e 
nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul 
primăriei şi pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

l C.I.I. Tudor Catalin George 
notifica intrarea in procedura 
generala a debitoarei SC 
Condimente Online SRL, 
Municipiul Bucuresti, Aleea 
Cetatuia Nr. 2, Bl. M20, Sc. 1, 
A p .  2 5 ,  S e c t o r 
6 ,   J40/10391/2013;  CUI 
32150154, prin Incheierea de 
sedinta din 10.11.2017, dosar 
42111/3/2017 al Tribunalului 
Bucuresti. Termene: depunere 
creante 22.12.2017; tabel preli-
minar 11.01.2018; tabel defi-
n i t i v  0 5 . 0 2 . 2 0 1 8 ;  d a t a 
A d u n a r i i  c r e d i t o r i l o r 
16.01.2018, ora 09.00, str. 
Cerna nr. 11, Ploiesti, pentru: 
confirmarea administratorului 
judiciar, aprobarea raport 
intocmit conf. art. 97 si inci-
denta art. 169 din lg.85/14. 
Relatii la telefon 0725093254.
 
l C.I .I .  Tudor  Catal in 
George notifica intrarea in 
faliment forma generala a 
debitoarei SC Getic Grup 
SRL, Ploiesti, Str. Labirint Nr. 
6 ,  J u d e t u l 
Prahova, J29/3802/1994; CUI 
6940456, prin Hotararea 
intermediara nr. 967/2017, 
dosar 5246/105/2017 al Tribu-
nalului Prahova. Termene: 
depunere creante 15.01.2018; 
Tabel suplimentar 15.02.2018, 
Tabel definitiv consolidat 
15.03.2018, data Adunarii 
creditorilor 20.02.2018, ora 
09.00, str.  Cerna nr. 11, 
Ploiesti, pentru: confirmarea 
lichidatorului judiciar si a 
onorariului lichidatorului 

stabilit de judecatorul sindic. 
Relatii la telefon 0725093254.

l  S C  O M V  P e t r o m 
SA anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “Defrisare 
pentru inlocuire tronsoane 
conducta titei P1 Barbuncesti 
– Depozit Tratare Satuc” 
propus a fi amplasat in extra-
vilan sat Barbuncesti, comuna 
Tisau, judetul Buzau. Infor-
matiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la 
s ed iu l  Agent i e i  pent ru 
Protectia Mediului din Buzau, 
str. Democratiei, nr. 11 si la 
sediul titularului Buzau, str. 
Transilvaniei, nr.1, jud. Buzau.
 
l  S C  O M V  P e t r o m 
SA anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “lucrari de 
suprafata, foraj, echipare si 
conducta amestec la sonda 521 
Barbuncesti” propus a fi 
amplasat in sat Barbuncesti, 
comuna Tisau, judetul Buzau. 
Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la 
s ed iu l  Agent i e i  pent ru 
Protectia Mediului din Buzau, 
str. Democratiei, nr. 11 si la 
sediul titularului Buzau, str. 
Transilvaniei, nr.1, jud. Buzau.
 
l  S C  O M V  P e t r o m 
SA  –  Asset IX Moldova 
Sud  (prin SC Expert Serv 
SRL) anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solici-
tarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul : 
“consolidare mal rau trotus in 
zona sondei 510 si 510 A 
Burcioaia”, amplasat in extra-
vilanul municipiului Adjud, 
car t i e r  Burc ioa ia ,  jud . 
Vrancea. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Vrancea, 
str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. 
Vrancea si la sediul societatii 
din Bucuresti, sector 1, str. 
Coralilor, nr.22, in zilele de 
luni-joi, intre orele 08.00-14.00 
si vineri intre orele 08.00-
12.00. Observatiile publicului 
se primesc in scris si sub 
semnatura si cu date de identi-
ficare, zilnic la sediul APM 
Vrancea.
 

SOMAȚII  
l Emisă în temeiul art. 130 
d in  Decre tu l  -Lege  nr. 
115/1938, astfel cum s-a 
dispus prin rezoluția judecăto-
rului din data de 02.11.2017, 
privind cererea înregistrată 
sub dosar nr. 1913/246/2017 al 

Judecătoriei Ineu, formulată 
de petentul Kocsis Andrei 
-Costică, domiciliat în Mocrea, 
nr.22, județul Arad, cu domici-
liul procesual ales la cabinet 
avocat Sîrb Eugen, cu sediul 
profesional în oraşul Ineu, 
strada Republicii, nr.36, ap.1, 
județul Arad prin care solicită 
să se constate că, a dobândit 
dreptul de proprietate prin 
joncțiunea posesiilor asupra 
imobilului înscris în CF 
nr.305962 Ineu, provenit din 
CF vechi 1941 Mocrea, nr. top 
1701/c.2.1/24, compus din 
teren intravilan în suprafață 
de 1439mp, proprietate tabu-
lară a defunctului Rovid Ioan, 
decedat la data de 8 decembrie 
1987. Petentul susține că a 
posedat imobilul de mai sus în 
mod paşnic, public, continuu 
şi sub nume de proprietar, fără 
ca alte persoane să facă acte 
de deposedare sau tulburare, 
peste 30 de ani de la decesul 
p r o p r i e t a r u l u i  t a b u l a r. 
Prezenta somație se afişează 
timp de o lună la sediul 
instanție 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 posibili-
tatea să depună de îndată 
opoziție la Judecătoria Ineu, 
întrucât în caz contrar în 
termen de o lună de la ultima 
afişare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii 
petenților cu privire la consta-
tarea dreptului lor de proprie-
tate.

LICITAȚII  
l  J u d e ţ u l  Te l e o r m a n , 
persoană juridică de drept 
public, identificat prin codul 
de înregistrare fiscală nr. 
4652686, prin Consiliul Jude-
ţean Teleorman cu sediul în 
municipiul Alexandria, str. 
Dunări i  nr.178,  judeţul 
T e l e o r m a n ,  t e l e f o n 
0247.311.201, organizează 
licitaţie publică, pentru închi-
rierea unui spaţiu situat în 
imobilul Centrul de Sănătate 
„Regele Carol I” Deparaţi în 
suprafaţă utilă de 57,50 mp, 
aflat în proprietate publică a 
judeţului Teleorman, pentru 
desfăşurarea de activitate 
medicală. Preţul minim de 
pornire a licitaţiei este de 1,25 
euro/mp/lună. Licitaţia va 
avea loc în ziua de 18 decem-
brie 2017, orele 12.00, la sediul 
C o n s i l i u l u i  J u d e ţ e a n 
Teleorman, camera 62. Infor-
maţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul Consiliului 
Judeţean Teleorman, cam. 62, 
tel. 0247.311.201, int. 337.  

l Anunţ de participare la 
licitatie pentru vanzare prin 
licitatie publica: 1.Informatii 
generale privind proprietarul: 
Consiliul Local Babadag; Cod 
fiscal:  4508533;  Adresa: 
Judetu l  Tulcea ,  Orasul 
Babadag, Str. Republicii, 
Nr.89, Nr. tel: 0240/561 012, 
fax: 0240/562 939; e-mail: 
urbanism@primaria-babadag.
ro. 2. Informatii generale 
privind obiectul vanzarii: – 
teren cu suprafata de 43 mp 
situat pe str.Republicii nr.81; - 
teren cu suprafata de 605 mp 
si locuinta cu suprafata de 44 
mp situat pe str.Fagului nr.9. - 
teren cu suprafata de 117 mp 
situat pe str.M.Viteazu nr. 3A; 
3. Informatii privind docu-
mentatia de atribuire: 3.1. 
orice persoana interesata are 
dreptul de a solicita si de a 
obtine documentatia de atri-
buire, punerea la dispozitia  
oricarei persoane interesate 
care a inaintat o solicitare in 
acest sens, a unui exemplar 
din documentatia de atribuire 
se realizeaza in mod direct, 
nerestrictionat si deplin, prin 
mijloace electronice sau pe 
suport de hartie. 3.2. Compar-
timentul responsabil din 
cadrul proprietarului: Biroul 
Urbanism din cadrul Prima-
riei orasului Babadag, str. 
Cabanei nr.5. 3.3. Documen-
tatia de atribuire se pune la 
dispozitia solicitantilor in mod 
gratuit. 3.4. Data limita pentru 
sol icitarea clarificari lor 
30.11.2017. 4. Informatii 
privind ofertele: 4.1 Data 
limita de depunere a docu-
mentelor  : 07.12.2017, ora 
10,00 la secretariatul Primariei 
orasului Babadag, str. Repu-
blicii, nr.89, Babadag, jud. 

Tulcea, in 1 exemplar. 5. 
Sedinta de deschidere va avea 
loc in data de 08.12.2017, ora 
10.00 la sediul Primariei 
orasului Babadag, str. Repu-
blicii, nr.89. 6. Informatii 
privind instanta competenta 
in solutionarea litigiilor aparu-
te:contestatiile se depun in 
termen de 5 zile de la comuni-
carea rezultatului procedurii 
la sediul proprietarului,menti-
onat la punctual 1, iar acti-
unea in justitie se introduce la 
sectia de contencios adminis-
trativ  a Tribunalului Tulcea in 
termen de 30 zile. 7. Data 
transmiterii anuntului de atri-
buire catre institutiile abilitate 
i n  v e d e r e a  p u b l i c a r i i : 
14.11.2017.

l Anunţ de participare la 
licitatie pentru vanzare prin 
cu drept de preemtiune: 
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1.Informatii generale privind 
proprietarul: Consiliul Local 
Babadag; Cod fiscal: 4508533; 
Adresa:  Judetul Tulcea, 
Orasul Babadag, Str. Repu-
blicii, Nr.89, Nr. tel: 0240/561 
012, fax: 0240/562 939; e-mail: 
urbanism@primaria-babadag.
ro. 2. Informatii generale 
privind obiectul vanzarii: – 
teren cu suprafata de 22 mp 
situat pe str.Republicii nr.85; 3. 
Informatii privind documen-
tatia de atribuire: 3.1. orice 
persoana interesata are 
dreptul de a solicita si de a 
obtine documentatia de atri-
buire, punerea la dispozitia  
oricarei persoane interesate 
care a inaintat o solicitare in 
acest sens, a unui exemplar 
din documentatia de atribuire 
se realizeaza in mod direct, 
nerestrictionat si deplin, prin 
mijloace electronice sau pe 
suport de hartie. 3.2. Compar-
timentul responsabil din 
cadrul proprietarului: Biroul 
Urbanism din cadrul Prima-
riei orasului Babadag, str.
Cabanei nr.5. 3.3. Documen-
tatia de atribuire se pune la 
dispozitia solicitantilor in mod 
gratuit. 3.4. Data limita 
pentru solicitarea clarificarilor 
30.11.2017. 4. Informatii 
privind ofertele: 4.1 Data 
limita de depunere a docu-
mentelor  : 06.12.2017, ora 

10,00 la secretariatul Prima-
riei orasului Babadag, str. 
Republicii, nr.89, Babadag, 
jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5. 
Sedinta de deschidere va avea 
loc in data de 07.12.2017, ora 
10.00 la sediul Primariei 
orasului Babadag, str. Repu-
blicii, nr.89. 6.Informatii 
privind instanta competenta 
in solutionarea litigiilor aparu-
te:contestatiile se depun in 
termen de 5 zile de la comuni-
carea rezultatului procedurii 
la sediul proprietarului,menti-
onat la punctual 1, iar acti-
unea in justitie se introduce la 
sectia de contencios adminis-
trativ  a Tribunalului Tulcea in 
termen de 30 zile. 7. Data 
transmiterii anuntului de atri-
buire catre institutiile abilitate 
i n  v e d e r e a  p u b l i c a r i i : 
14.11.2017.

l Consiliul Local Breaza, str. 
Republ ic i i ,  nr.82B,  te l : 
0 2 4 4 / 3 4 0 . 5 0 8 ,  f a x : 
0244/340.528. e-mail: primari-
abreaza@yahoo.com, organi-
zează: Licitaţie publică cu 
strigare pentru vânzarea unui 
teren în suprafaţă de 91 mp 
proprietate privată a oraşului 
situat în Breaza, DN1, f.n., nr. 
Cadastral 29282, judeţul 
Prahova, conform HCL nr. 
141/28.09.2017. - data licita-
ţiei: 05.12.2017 ora 10:30 la 

sediul Primăriei Breaza. - data 
limită de depunere a docu-
mentelor prevăzute în Caietul 
de sarcini: 04.12.2017, ora 
15:30. preţul de pornire al lici-
taţiei: 9850 lei fără TVA. taxa 
de participare la licitaţie: 300 
lei, nerambursabil. preţul 
Caietului de sarcini: 20 lei, 
nerambursabil şi se poate 
procura de la sediul Primăriei 
oraşului Breaza. Garanţia de 
participare: 1000 lei. 
Regimul juridic, economic şi 
tehnic este cel din Certificatul 
de Urbanism parte integrantă 
din documentaţia de licitaţie

l Anunt de participare. Serve 
Ceptura S.R.L., cu sediul 
social in com. Ceptura de Jos, 
sat Ceptura de Jos, nr. 125C, 
j u d .  P r a h o v a ,  t e l / f a x : 
0244.445.750, e-mail: george-
tametea@serve.ro, persoana 
de contact dna. Georgeta 
Metea, tel: 0723.750.497, in 
calitate de beneficiar in cadrul 
Proiectului „Optimizare flux 
tehnologic Serve Ceptura 
S.R.L.–imbunatatirea proce-
sului tehnologic prin achizitia 
de echipamente, inclusiv 
programe de calculator” si a 
Notificarii de aprobare a 
programului de investitii nr. 
39403/27.09.2017 aprobat de 
APIA (Programul National de 
Sprijin al Romaniei in sectorul 
vitivinicol 2014-2018, Masura 
de investit i i  in sectorul 
vinicol), lanseaza procedura 
de achiziti i  de produse, 
respectiv echipamente noi 
pentru vinificatie. Obiectul 
achizitiei il constituie: Lot 1 
-Echipamente pentru fermen-
tatie/vinificatie: Vinificator 
vertical tronconic cu piston 
pneumatic-10,5 –11,0 mc; 
Rezervoare izolate 5,0– 6,0 
mc; Fermentatoare verticale 
5,3 –6,0 mc. Valoare estimata 
Lot 1: 278.005 lei. Lot 2 -Echi-
pamente pentru controlul 
temperaturii: Unitate de racire 
(Chiller) 28-32kw. Valoare 
estimata Lot 2: 157.885 lei. Lot 
3 -Echipamente pentru condi-
tionare (imbuteliere, etiche-
tare, ambalare): Monobloc 
distributie-Incapsulare-Eti-
chetare  cu 6  capete  de 
umplere si  o capacitate 
maxima de 1000 –3000 sticle/
ora. Valoare estimata Lot 3: 
369.005 lei. Durata estimata 
de realizare a contractului este 
de 12 luni. Valoarea totala 
estimata a contractului/
contractelor (Lot1 +Lot2 
+Lot3) este de 804.895 lei, 
respectiv 176.900 Euro. Crite-
riul de atribuire este “Oferta 
cea mai avantajoasa din punct 
de vedere economic”. Data si 

ora limita de depunere a ofer-
telor: 22.11.2017, ora 15.00. 
Ofertele se depun la sediul 
social al Serve Ceptura SRL. 
Data si ora sedintei de deschi-
dere a ofertelor: 23.11.2017, 
ora 10.00. Locul si modul de 
obtinere a documentatiei de 
atribuire: Documentatia de 
atribuire poate fi obtinuta de 
la sediul Serve Ceptura SRL 
din com. Ceptura de Jos, sat 
Ceptura de Jos, nr.125C, in 
i n t e r v a l u l  1 5 . 1 1 . 2 0 1 7 - 
21.11.2017, intre orele 10.00 
–16.00, in zilele lucratoare, pe 
baza de imputernicire din 
partea potentialului ofertant si 
a cartii de identitate. Pentru 
informatii suplimentare ne 
puteti contacta la tel/fax: 
0244.445.750, e-mail: george-
tametea@serve.ro sau telefon: 
0723.750.497 (dna. Georgeta 
Metea).

l ÎN atenţia celor interesaţi! 
Fundaţia Caritatea, persoană 
juridică de drept privat, cu 
sediul în Bucureşti ,  Str. 
Dunărea Albastră, nr. 6, sector 
3, telefon: 031.425.35.30, 
0 3 1 . 4 2 5 . 3 5 . 3 1 ,  f a x : 
031.425.35.34, formulează 
prezenta invitaţie la negociere 
pentru stabilirea condiţiilor de 
vânzare a imobilului situat în 
Arad, str. Cozia, nr. 18, jud. 
Arad,  înscris  în Cartea 
Funciară a Municipiului Arad 
nr. 315443, având număr topo-
grafic 1207, proprietatea 
Fundaţiei Caritatea, compus 
din teren (construit şi necon-
struit) în suprafaţă totală de 
1.127mp şi construcţie C1 (tip 
Demisol + Parter + Etaj + 
Pod) în suprafaţă utilă totală 
de 2.490 mp înscrisă în Cartea 
Funciară Colectivă 315443-
C1, în condiţiile şi termenii de 
mai jos: 1. Prezenta invitaţie la 
negociere  este  adresată 
oricăror persoane fizice sau 
juridice interesate de cumpă-
rarea bunului imobil. 2. Ofer-
tele vor fi ferme şi irevocabile, 
vor cuprinde numele sau 
denumirea completă a partici-
pantului, termenul de valabili-
tate a ofertei, datele complete 
de identificare a ofertantului, 
persoană de contact, preţul 
oferit, modalitatea de plată, 
garanţiile care pot fi acordate 
în cazul plăţii eşalonate a 
preţului şi orice alte detalii 
pertinente referitoare la 
cumpărarea imobilului. 3. 
Ofertele cu informaţiile solici-
tate pot fi înregistrate la regis-
tratura Fundaţiei Caritatea 
sau transmise exclusiv prin 
scrisoare recomandată, la 
adresa indicată mai sus, până 
la data de 04.12.2017, ora 

17.00. Ofertele transmise după 
data-limită sau prin alte 
mijloace de comunicare (fax 
sau e-mail) nu vor fi luate în 
considerare. 4. Fundaţia Cari-
tatea este persoană juridică de 
drept privat, prin urmare 
acest anunţ nu este supus 
legislaţiei privind achiziţiile 
publice. Prin formularea 
ofertei şi transmiterea acesteia 
în oricare din modalităţile 
precizate mai sus, ofertantul 
înţelege şi acceptă că prezenta 
invitaţie la negociere nu obligă 
Fundaţ t ia  Car i ta tea  la 
semnarea contractului de 
vânzare-cumpărare şi, pe cale 
de consecinţă: i. Fundaţia 
Caritatea îşi rezervă dreptul 
de a revoca prezenta invitaţie 
la negociere în orice moment, 
fără nici o răspundere din 
partea sa, fără a fi obligată să 
prezinte o justificare sau să 
îndeplinească orice formali-
tăţi; ii. Fundaţia Caritatea îşi 
rezervă dreptul de a evalua 
ofertele primite în conformi-
tate cu criteriile proprii de 
evaluare, în cadrul unui 
proces intern de analiză şi 
selecţie a ofertelor care va 
avea caracter confidenţial şi al 
cărui rezultat nu va fi făcut 
public; 5. Fundaţia Caritatea 
se obligă să păstreze confiden-
ţialitatea tuturor informaţiilor 
conţinute în ofertele primite. 
6. Fundaţia Caritatea oferă 
imobilul spre vânzare în situ-
aţia lui actuală, fără nici un 
fel de garanţii referitoare la 
posibilităţile urbanistice ale 
terenului sau situaţia fizică a 
clădirii. 7. Fundaţia Caritatea 
îşi  rezervă dreptul de a 
negocia cu participanţii şi de a 
solicita garanţii pentru a 
asigura respectarea termenilor 
ofertei. Fundaţia Caritatea 
practică o garanţie de bună 
execuţie a ofertei în cuantum 
de 5% din preţul vânzării din 
ofertă. Ofertele fără garanţie 
vor fi descalificate. În cursul 
negocierilor, Fundaţia Cari-
tatea poate să solicite garanţii 
specifice pentru executarea 
anumitor obligaţii din ofertă, 
sub forma: (a)depozit bancar 
la dispoziţia Fundaţiei Cari-
tatea sau (b)scrisoare de 
garanţie bancară autonomă, 
necondiţionată şi irevocabilă. 
8. Această invitaţie la nego-
ciere nu constituie o obligaţie 
pentru Fundaţia Caritatea de 
a înstrăina imobilul menţionat 
la cel mai mare preţ sau orice 
alt preţ. Fundaţia Caritatea îşi 
rezervă dreptul să negocieze 
cu oricare dintre ofertanţi şi/
sau să organizeze o competiţie 
între ofertanţi. 9. Pentru 
formularul „Invitaţie la nego-

ciere”, precum şi pentru alte 
detalii, vă rugăm să accesaţi: 
www.caritatea.ro, Secţiunea 
Imobiliare. Relaţii suplimen-
tare la tel.031.425.35.30/425.35
.31/425.35.32.

l În atenţia celor interesaţi! 
Fundaţia Caritatea, persoană 
juridică de drept privat, cu 
sediul în Bucureşti ,  Str. 
Dunărea Albastră, nr. 6, sector 
3, telefon: 031.425.35.30, 
0 3 1 . 4 2 5 . 3 5 . 3 1 ,  f a x : 
031.425.35.34, formulează 
prezenta invitaţie la negociere 
pentru stabilirea condiţiilor de 
vânzare a imobilului situat în 
Bucureşti, str. Calea Dudeşti, 
nr.127, Sector 3, Lot 1 înscris 
în Cartea Funciară a Secto-
rului 3 Bucureşti nr. 227050, 
având număr cadastra l 
227050, proprietatea Funda-
ţiei Caritatea, compus din 
teren (construit şi neconstruit) 
în suprafaţă totală de 1.436mp 
şi construcţie în suprafaţă 
totală construită la sol de 
766mp,  în  condi ţ i i l e  ş i 
termenii de mai jos: 1.Prezenta 
invitaţie la negociere este 
adresată oricăror persoane 
fizice sau juridice interesate de 
cumpărarea bunului imobil. 
2.Ofertele vor fi ferme şi irevo-
cabile, vor cuprinde numele 
sau denumirea completă a 
participantului, termenul de 
valabilitate a ofertei, datele 
complete de identificare a 
ofertantului, persoană de 
contact, preţul oferit, modali-
tatea de plată, garanţiile care 
pot fi acordate în cazul plăţii 
eşalonate a preţului şi orice 
alte detalii pertinente referi-
toare la cumpărarea imobi-
l u l u i .  3 . O f e r t e l e  c u 
informaţiile solicitate pot fi 
înregistrate la registratura 
Fundaţiei Caritatea sau trans-
mise exclusiv prin scrisoare 
recomandată, la adresa indi-
cată mai sus, până la data de 
04.12.2017, ora 17.00. Ofertele 
transmise după data-limită 
sau prin alte mijloace de 
comunicare (fax sau e-mail) 
nu vor fi luate în considerare. 
4. Imobilul este inclus în Lista 
monumentelor istorice a 
Municipiului Bucureşti având 
cod B-II-m-B-18635 şi se 
supune prevederilor art. 4, pct. 
(4)  din Legea 422/2001, 
privind protejarea monumen-
telor istorice, republicată, 
referitor la dreptul de preem-
ţiune al statului sau unităţii 
administrativ-teritoriale. 5. 
Fundaţia Caritatea este 
persoană juridică de drept 
privat, prin urmare acest 
anunţ nu este supus legislaţiei 
privind achiziţiile publice. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Nr. 

365136/14.11.2017. Anunț licitație. În temeiul prevederilor art. 

9, alin. (1) din O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului 

și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 

proprietatea privată a statului, republicată, coroborat cu art. 22, 

alin. (1) și art. 23 din H.G. nr. 731/2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 14/2007, la sediul 

din municipiul Slobozia, bd. M. Basarab, nr. 14, A.J.F.P. Ialomița, 

organizează în data de 28.11.2017, ora 11.00 licitație publică, în 

vederea vânzării imobilului Complex Bora, format din teren 

intravilan, categoria curți construcții în suprafață de 152.669 mp 

și construcțiile edificate pe acesta, teren extravilan, categoria 

curți construcții în suprafață de 6.678 mp, prețul de pornire al 

licitației fiind de 7.541.129,10 lei, preț cu TVA, identificate 

astfel: C.F. nr. 31165 teren intravilan 152.547 mp + construcții - 

preț 7.467.996 lei, împrejmuire beton - preț 70.590 lei, C.F. nr. 

31162 teren intravilan 122 mp - preț 136,50 lei, C.F. nr. 31174 

teren extravilan 114 mp - preț 41,10 lei, C.F. nr. 31156 teren 

extravilan 176 mp preț - 63,30 lei, C.F. nr. 31160 teren extra-

vilan 120 mp - preț 43,20 lei, C.F. nr. 31157 teren extravilan 120 

mp - preț 43,20 lei, C.F. nr. 31159 teren extravilan 103 mp - preț 

37,20 lei, C.F. nr. 31166 teren extravilan 130 mp - preț 46,80 lei, 

C.F. nr. 31163 teren extravilan 120 mp - preț 43,20 lei, C.F. nr. 

31272 teren extravilan 5795 mp - preț 2.088,60 lei. Pasul de 

licitație este de 5% din prețul de pornire al licitației. Persoanele 

interesate de cumpărarea imobilului, pot depune la registratura 

A.J.F.P. Ialomița până la data de 27.11.2017, ora 16.00, 

documentele prevăzute la art. 24, alin. (1) din H.G. nr. 731/ 

2007, republicată, cât și dovada plății garanției de participare    

la licitație, reprezentând cel puțin 10% din valoarea de pornire   

a licitației, în contul RO98TREZ5215005XXX000089, CUI 

2844936, deschis la Trezoreria Ploiești. Relații suplimentare se 

pot obține la sediul A.J.F.P. Ialomița - Compartimentul Valo-

rificare Bunuri, etaj 6, cam. 608, telefon 0243.237.140 - interior 

151 și pe site www.anaf.ro.
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Prin formularea ofertei şi 
transmiterea acesteia în 
oricare din modalităţile preci-
zate mai sus, ofertantul înţe-
lege şi acceptă că prezenta 
invitaţie la negociere nu obligă 
F u n d a ţ i a  C a r i t a t e a  l a 
semnarea contractului de 
vânzare-cumpărare şi, pe cale 
de consecinţă: i.Fundaţia Cari-
tatea îşi rezervă dreptul de a 
revoca prezenta invitaţie la 
negociere în orice moment, 
fără nici o răspundere din 
partea sa, fără a fi obligată să 
prezinte o justificare sau să 
îndeplinească orice formalităţi; 
i i .Fundaţia Caritatea îşi 
rezervă dreptul de a evalua 
ofertele primite în conformi-
tate cu criteriile proprii de 
evaluare, în cadrul unui proces 
intern de analiză şi selecţie a 
ofertelor care va avea caracter 
confidenţial şi al cărui rezultat 
nu va fi făcut public; 6. 
Fundaţia Caritatea se obligă să 
pastreze confidenţialitatea 
tuturor informaţiilor conţinute 
în ofertele primite. 7. Fundaţia 

Caritatea oferă imobilul spre 
vânzare în situaţia lui actuală, 
fără nici un fel de garanţii 
referitoare la posibilităţile 
urbanistice ale terenului sau 
situaţia fizică a clădirii. 8. 
Fundaţia Caritatea îşi rezervă 
dreptul de a negocia cu partici-
panţii şi de a solicita garanţii 
pentru a asigura respectarea 
termenilor ofertei. Fundaţia 
Caritatea practică o garanţie 
de bună execuţie a ofertei în 
cuantum de 5% din preţul 
vânzării din ofertă. Ofertele 
fără garanţie vor fi descalifi-
cate. În cursul negocierilor, 
Fundaţia Caritatea poate să 
solicite garanţii specifice 
pentru executarea anumitor 
obligaţii din ofertă, sub forma: 
(a) depozit bancar la dispoziţia 
Fundaţiei Caritatea sau (b)
scrisoare de garanţie bancară 
autonomă, necondiţionată şi 
irevocabilă. 9.Această invitaţie 
la negociere nu constituie o 
obligaţie pentru Fundaţia 
Caritatea de a înstrăina 
imobilul menţionat la cel mai 

mare preţ sau orice alt preţ. 
Fundaţia Caritatea îşi rezervă 
dreptul să negocieze cu oricare 
dintre ofertanţi şi/sau să orga-
nizeze o competiţie între ofer-
tanţi. 10.Pentru formularul 
„Invitaţie la negociere”, 
precum şi pentru alte detalii, 
vă rugăm să accesaţi: www.
caritatea.ro, Secţiunea Imobi-
liare. Relaţii suplimentare la 
tel. 031.425.35.30/425.35.31/42
5.35.32.

l Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Botoşani scoate la 
licitaţie 1 câine de serviciu 
(rasa ciobănesc german). 
Şedinţa de licitaţie cu strigare 
va  avea  loc  la  data  de 
04.12.2017, ora 10.00, la sediul 
IPJ Botoşani. Documentele 
pentru participarea la licitaţie 
şi caietul de sarcini se ridică cu 
cel puţin 3 (trei) zile înainte de 
data şedinţei de licitaţie de la 
IPJ Botoşani -Serv.Logistic, 
între orele 08.00-16.00, de luni 
până vineri, tel. 0231.507231, 
507.325. În cazul în care la 

şedința de licitație nu se 
prezintă nici un licitator, 
aceasta se va repeta în termen 
de 15 zile.

PIERDERI  
l Asociaţia de Locatari Bl. 
159, Aleea Bîrsăneşti nr. 1, 
bloc 159, sector 6, Bucureşti, 
declară pierdută şi nulă ştam-
pila rotundă a asociaţiei.

l Subscrisa Bank of Cyprus 
Public Company Limited 
Nicosia Sucursala Dorobanţi, 
cu sediul în Cal. Dorobanţilor 
nr. 187B, sector 1, Bucureşti, 
înregistrată la Registrul 
C o m e r ţ u l u i  c u  n r . 
J40/13790/18.07.2007, CUI 
22133032, declară pierdut 
certificat de înregistrare seria 
B nr. 1051320. 

l S.C. Spectrum Imob Invest 
S.R.L. cu sediul în Bucureşti, 
sector 1, blv. Dacia nr. 53, et. 
3, ap. 12, înregistrată la Regis-

trul  Comerţului  sub nr. 
J 4 0 / 1 1 6 8 8 / 2 0 1 6 ,  C U I 
36492869, declară pierdut 
certificatul de înregistrare 
seria B nr. 3211174, emis de 
Oficiul Registrului Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti. 

l Declar pierdută legitimaţie 
de transport eliberată de 
U.S.A.M.V., Facultatea de 
Management, în data de 
02.10.2017 pe numele Bratu 
Silviu Mugurel.

l Declar pierdută legitimaţia 
de student seria A nr. 0043915 
emisă de U.S.A.M.V. Bucu-
reşti, Facultatea de Inginerie 
Economică în Agricultură, pe 
numele Miriţă Vlăduţ.

l Am pierdut un carnet de 
student pe numele Cristea 
Mihai. Tel.0735.174.103.

l Societatea COGNOS Busi-
ness Consulting S.R.L. cu 

sediul în mun. Bucureşti, 
sector 4, bd. Regina Maria nr. 
32, Corp C2, et. 1, având ca 
nr. de înregistrare în Registrul 
Comerţului J40/17422/2008, 
Cod Unic de Înregistrare RO 
24595321, declară pierdut 
certificatul de înregistrare 
fiscală seria B nr. 3191339. 

l Novartis Pharma Services 
Romania SRL, cu sediul 
social in Bucuresti, Str. Barbu 
Vacarescu, nr. 301-311, etaj 1, 
Sector 2, J40/12258/2010, CUI 
27813234, declar pierdut si 
nul registrul de evidenta 
fiscala al Novartis Pharma 
Services Romania SRL.

l SC Hrista Impex SRL, cu 
sediul in B-dul Basarabia, 
nr.57, bl.M27, ap.8, loc.Bucu-
resti ,  sect.2,  avand CUI 
RO7227079 declara pierduta 
fisa anexa a certificatului de 
clasificare pensiune turistica 
Montien cu nr. 12264/8113 din 
28.09.2011. O declaram nula.


