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OFERTE SERVICIU

l Gospodărie StefăneştiIlfov organizează în data de
30.12.2019 concurs recrutare
p e n t r u Ş o f e r. D e t a l i i l a
0721.490.200.
l Spitalul Militar de Urgenţă
„dr.Alexandru Gafencu” cu
sediul în localitatea
Constanţa, B-dul. Mamaia
96, judeţul Constanţa, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei vacante de
conducere, de personal civil
contractual, pe durată nedeterminată, astfel: -şef birou
gr. II în biroul achiziţii
publice şi contractări, studii
superioare cu diplomă de
licenţă în domeniul economic,
minim 5 ani vechime în specialitatea postului, curs expert
achiziţii publice = 1 post.
Termen de depunere al dosarelor de concurs, la sediul
Spitalului Militar de Urgenţă
Constanţa: 03.01.2020, ora
15.30. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 17.01.2020, începând
cu ora 10.00; -Proba de
interviu în data de
22.01.2020, începând cu ora
10.00. Loc de desfăşurare:
sediul unităţii. Relaţii suplimentare: la sediul Spitalului
Militar de Urgenţă
Constanţa. Persoană de
contact: lt.col. Minciună Cristian, tel.0241660390/106.
l Spitalul Militar de Urgenţă
„dr. Alexandru Gafencu”, cu
sediul în localitatea
Constanţa, Bdul. Mamaia
nr.96, judeţul Constanţa,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarei funcţii
vacante de execuţie, de
personal civil contractual, pe
durată nedeterminată, astfel:
-registrator medical, în
compartiment primire
urgenţe, studii medii, minim
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6 luni vechime în activitate =
1 post. Termen de depunere al
dosarelor de concurs, la
sediul Spitalului Militar de
Urgenţă Constanţa:
03.01.2020, ora 15.30.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data
de 20.01.2020, începând cu
ora 10.00. -Proba de interviu
în data de 23.01.2020, începând cu ora 10.00. Loc de
desfăşurare: sediul unităţii.
Relaţii suplimentare: la sediul
Spitalului Militar de Urgenţă
Constanţa. Persoană de
contact: p.c.c. Semco Vera,
tel.0241660390/ interior 107.
l Şcoala Gimnazială sat
Urşi, comuna Stoileşti, jud.
Vâlcea organizează concurs
pentru ocuparea unui post
contractual vacant de secretar
jumatate de norma cu următoarele condiții: studii superioare cu diplomă de licență în
specialitate- secretariat;
vechime minimă în specialitate 3 ani. Condițiile de
concurs: depunerea dosarelor
se va face în perioada
18.12.2019-07.01.2020 ora
14.00(la sediul şcolii Urşi);
09.01.2020 afişare dosare
eligibile; 10.01.2020 contestații dosare, 13.01.2020
afişare dosare finale eligibile;
22.01.2020 proba scrisa -ora
10.00 cu publicare note la ora
16.00; 23.01.2020 contestații;
27.01.2020 proba practica –
ora 10.00; 28.01.2020 contestații; 29.01.2020 publicare
rezultate finale. Relatii la
Şcoala Urşi, tel; 0768290514,
e-mail: scoalaursi@yahoo.
com.
l Compania Municipala
Energetica Bucuresti S.A., cu
sediul in Splaiul Unirii nr.76,
et.1 sector 4, Bucuresti, angajeaza personal: muncitori
calificati si necalificati dupa
cum urmeaza: Muncitori
necalificati -Sudori electric si
autogen Instalatori -Masinist
la masini terasamente Gestionari -Magaziner. Cerintele
posturilor: -Muncitor necalificat: Invatamant general;
-Sudor electric si autogen:
scoala profesionala/ invatamant general, certificat calificare in meseria de sudor

(preferabil autorizare ISCIR);
-Instalalator: scoala profesionala/Invatamant general,
certificat calificare in meseria
de instalator -Masinist la
masini terasamente: studii
medii, atestat profesional,
permis conducere categoria
B,C; -Gestionar: studii medii
(diploma bacalaureat), cunostinte contabilitate primara,
legislatie gestiune, min. 1 an
in activitatea de gestionar;
-Magaziner: studii medii
(diploma bacalaureat), cunostinte contabilitate primara,
legislatie gestiune, min. 1 an
in activitatea de magaziner;
CV-urile se pot depune pe
adresa de email office@cmeb.
pmb.ro; alexandra.g.nastase@
gmail.com sau la sediul
companiei Splaiul Unirii
nr.76, et. 1 sector 4, Bucuresti.
Informatii la telefon:
0372.400.780; 0728.121.056
-Salarii atractive, tichete de
mass, vouchere de vacanta.
l Colegiul Silvic Theodor
Pietraru, cu sediul în localitatea Brăneşti, str.Slt.Petre
Ionel, nr.4, judeţul Ilfov, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -numele
funcției: paznic; -număr
posturi: 1, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 15.01.2020,
ora 10.00; -Proba interviu în
data de 17.01.2020, ora 10.00.
Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii minim 8
clase; -vechime muncă minim
1 an; -deținător de atestat/
calificare agent de securitate.
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 Colegiului Silvic Theodor
Pietraru, cu sediul în localitatea Brăneşti, str.Slt.Petre
Ionel, nr.4, judeţul Ilfov.
Relaţii suplimentare la sediul
Colegiului Silvic Theodor
Pietraru, telefon:
021.350.12.70, fax:
021.350.12.70, e-mail: acaldararu@yahoo.com

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul
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l Primăria Comunei Sucevița, cu sediul în localitatea
Sucevița, str.Calea Movileştilor, nr.153, judeţul Suceava,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante, pe perioadă
determinată, în cadrul
compartimentului Implementare proiecte finanțate din
fonduri europene, pentru
proiectul „Centru de Informare Turistică în sat Sucevița, comuna Sucevița”:
-numele funcției: inspector,
gradația 0; -număr posturi: 1,
c o n f o r m
H G
nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 15.01.2020,
ora 10.00; -Proba interviu în
data de 17.01.2020, ora 11.00.
Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: superioare;
-nu se solicită vechime;
-cunoscător a unei limbi
străine nivel mediu. 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 Primăriei
Comunei Sucevița. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei Comunei Sucevița,
telefon: 0230.417.102, fax:
0230.417.102, e-mail: primariasucevita@yahoo.com

C a m . 2 , J u d e ț u l Va s l u i ,
J37/161/2011, în vederea
prezentării la Judecătoria
Mizil, Prahova, cu sediul în
Oraş Mizil, Str.Mihai Bravu,
n r. 7 1 , P r a h o v a , p e n t r u
termenul din data de
20.01.2020, ora 8.30am, în
Dosarul nr.1487/259/2019,
având ca obiect acțiune în
constatare valabilitate
antecontract vânzare cumpărare. Astăzi, data de 16
Decembrie 2019.

VÂNZĂRI CASE

l Informăm investitorii şi
acționarii societății că, în
conformitate cu prevederile
Regulamentului A.S.F. nr.
5/2018 art.125 (2), Rapoartele
pentru: anul 2018, trimestrul
I. 2019 şi respectiv pentru
trimestrul III. 2019 ale
Mecon S.A. a fost transmis
către A.S.F si BVB-Piata
AeRO. Acest raport poate fi
consultat la cerere la sediul
societății din mun. Braşov,
şos. Cristianului, nr.6, pe
website-ul sociețăii www.
mecon.ro sau la adresa www.
bvb.ro la simbolul MECP.
Informații suplimentare la
telefoane: 0268-549.124;
0368-436.181.

l Vând Casă 251mp + dependințe 150mp +teren 3.100mp,
str.Principală, Purcăreni,
Argeş. Tel. 0723.410.612.

CITAŢII
l Oltean Ileana, născ.
Husztis, Oltean Iosif, Szasz
Marian, născ. Oltean, Oltean
Alexandru, Csatlos Vilma,
Zsaldos Stefan, Zsaldos
Ecaterina sunt citați pe data
de 21.02.2020 la Judecătoria
Tu r d a , î n d o s . N r.
4893/328/2019 în calitate de
pârâți.
l Citație. Se citează societatea Agro Import Trade
SRL, CUI:28337759, cu
sediul în Sat Protopopeşti,
C o m u n a Tă c u t a , N r. 8 2 ,

l Pârâții, Scutariu Petru şi
Scutariu Violeta, cu ultimul
domiciliu în Iaşi, strada Luca
Arbore, nr. 18, bl. 512, scara
A, etaj 4, ap. 18, județul Iaşi,
sunt chemați la Judecatoria
Iaşi, din Iaşi, str. Anastasie
Panu, nr. 25, Sala 4, complet
c17, in data de 04 februarie
2020, ora 8.30, in proces cu
reclamanta Asociația De
Proprietari Str. Canta Nr. 31
BL. 506, - in dosarul nr.
29659/245/2019, pentru fond
- pretenții.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să
închirieze spaţii de depozitare
şi servicii conexe. Detaliile
complete pot fi găsite pe
site-ul www.anaf.ro, sectiunea
“Anunţuri” - “Anunţuri de
achiziţie de bunuri şi
servicii”.

l S.C. Perugia Auto S.R.L.,
avand Sediul social: Bucureşti, sector 2, Sos. Pantelimon, nr. 248-250, Punct de
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lucru: Bucuresti, B-dul 1
Decembrie 1918, Nr. 1G,
s e c t o r 3 , Te l e f o n :
021.624.19.20, E-mail:
contact.pg@autoperugia.ro,
Înregistrată la Registrul
C o m e r ţ u l u i s u b n r.
J40/14487/04.06.2012 şi certificată la Ministerul Finanţelor
-Seria B, nr. 1357374., C.U.I.
1598680, reprezentata prin dl.
Administrator Mastrini
Fausto, informează pe cei
interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizației de mediu pentru
activităţi de Intretinere si
repararea a autovehiculelor –
cod CAEN: 4520. Informatii
se pot solicita la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului
Bucureşti din sectorul 6,
A l e e a L a c u l M o r i i n r. 1
(Barajul Lacul Morii -in
spatele benzinariei Lukoil),
intre orele 09.00-12.00, de
luni pana vineri. Propuneri
sau contestatii se pot depune
la sediul A.P.M. Bucureşti in
termen de 10 zile de la data
publicarii prezentului anunt.
l În temeiul art. 146 alin.(1)
din Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii
de faliment a debitorului SC
CKJ Iveta SRL, CIF:
33130651, J25/140/2014,
dosar nr. 1326/101/2019 –
Tr i b u n a l u l M e h e d i n t i .
Termen pentru depunerea
cererilor de creanţă la
09.01.2020; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar
al creanţelor la 15.01.2020;
Termen pentru depunerea
eventualelor contestații este
de 7 zile de la publicarea în
Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă a tabelului suplimentar şi pentru afişarea
tabelului definitiv consolidat
al creanţelor la 31.01.2020.
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala
Timis
l SC Mobilemaem SRL, cu
sediul în com. Străoane, sat
Străoane, județul Vrancea,
solicită la APM Vrancea obținerea autorizației de mediu
pentru activitățile de Tăiere şi
rindeluire a lemnului - cod

CAEN Rev. 2 1610, Fabricarea altor produse din lemn
- cod CAEN Rev. 2 1629,
Fabricarea de mobila - cod
CAEN Rev. 2 3109 ce se
desfăşoară în com. Străoane,
sat Străoane, județul
Vrancea. Eventualele propuneri şi sugestii/observații ale
publicului privind activitatea
menționată se vor prezenta în
scris, sub semnătură şi cu
datele de identificare, de luni
până joi între orele 8.00 16/00 şi vineri între orele 8.00
- 14.00, la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului
Vrancea din Focşani, str.
Dinicu Golescu, nr.2, telefon:
0237.216.812, unde se poate
consulta şi documentația
tehnică depusă.
l Anunţ prealabil privind
afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului.
Judeţul Argeş, UAT Topoloveni, Sectoarele cadastrale:
20, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34,
35 şi 36. OCPI Argeş anunţă
publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale 20, 27,
28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 şi 36,
pe o perioadă de 60 de zile
calendaristice, conform art.14
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare. Data de început a
afişării: 23.12.2019. Data de
sfârşit a afişării: 20.02.2020.
Adresa locului afişării
publice: Oraşul Topoloveni,
str.Calea Bucureşti, nr.111,
judeţul Argeş. Repere pentru
identificarea locaţiei: sediul
Primăriei Topoloveni. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei
Oraşului Topoloveni. Alte
informaţii pentru cei interesaţi: program -luni-joi: 09.0016.00, -vineri: 09.00-14.00.
Informaţii privind Programul
naţional de cadastru şi carte
funciară 2015-2023 se pot
obţine pe site-ul ANCPI, la
adresa: http://www.ancpi.ro/
pnccf/.
l Se aduce la cunoştința
publică că începând de astăzi,
12 decembrie 2019, se afişează

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

Proiectul de hotărâre privind
înființarea Serviciului Public
Comunitar Local de Evidență
a Persoanelor Bolintin-Deal.
Persoanele interesate pot face
în scris propuneri, sugestii,
opinii cu valoare de recomandare la proiectul de act
adimistrativ, zilnic de luni
până vineri, între orele 9.0016.00, la sediul Primăriei
comunale, Biroul relații cu
publicul, sediu af lat în
Comuna Bolintin Deal, Satul
Bolintin Deal, Bl.Republicii,
n r. 2 6 . D a t a l i m i t ă d e a
depune propuneri, sugestii,
opinii cu valoare de recomandare la proiectul de act administrativ este de 30.12.2019
inclusiv, până la ora 14.00.
Anexe la anunț sunt următoarele: Proiectul de hotărâre
privind înființarea Serviciului
Public Comunitar Local de
Evidență a Persoanelor Bolintin-Deal, Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre;
Raportul primarului privind
înființarea Serviciului Public
Comunitar Local de Evidență
a Persoanelor Bolintin-Deal,
Nota de fundamentare;
Raportul de specialitate al
compartimentului de resort.
Pentru orice alte date suplimentare, doritorii se pot
adresa persoanei de contact:
d-na Grigore Neluța- secretar
general, în zilele şi între orele
mai sus arătate sau la telefon
numărul: 0246.273.074.

comună. Pe viitor, reclamanta
va reveni la numele dinaintea
căsătoriei, respectiv acea de
“Brelea”. Ia act ca reclamanta şi-a rezervat dreptul
de a solicita cheltuieli de
judecată pe cale separată. Cu
drept de apel în termen de 30
de zile de la comunicare.
Cererea de apel se va depune
la Judecătoria Tg-Jiu.
Pronunțată în condițiile art.
396 alin. 2 C. proc. civ.,
astăzi, 09.03.2018. Pronunțată în dosarul de divorț nr.
390/318/2017 din data de
13.01.2017.

l Admite în parte acțiunea
civilă, formulată de reclamanta Stănică Mădălina
Isabela, CNP 2940520180030,
domiciliată în satul Tîlveşti,
comuna Drăguțeşti, jud. Gorj,
în contradictoriu cu pârâtul
Stănică Ion, fiul lui Stănică
Gheorghe şi Stănică Ecaterina, născut la 16 august 1986
în Muşeteşti, Jud. Gorj, domiciliat în Drăguțeşti, sat
Tî l v e ş t i , j u d . G o r j , p r i n
curator Breazu Claudia, cu
domiciliul în Tg Jiu, str. Aleea
Plopilor, bl. 1, sc.1, ap. 7, jud.
Gorj. Dispune desfacerea
căsătoriei încheiată între
părți în comuna Drăguțeşti,
județul Gorj, la data de
28.08.2015 şi înregistrată în
registrul de stare civilă sub nr.
9/28.08.2015, din culpă

LICITAŢII

l Se aduce la cunostinta ca
pe rolul Judecatoriei Chisineu
C r i s s e a f l a d o s a r u l n r.
2787/210/2019 cu termen de
judecata la data de
04.02.2020, avand ca obiect
cererea lui Vago Francisc si
s o t i a Va g o E v a , p e n t r u
constatarea dobandirii de
catre acestia a dreptului de
proprietate prin uzucapiune,
asupra imobilului din Vinatori nr. 484 jud. Arad, inscris
in CF 304667 Misca, topo
367/b,368/b si CF 304668
Misca, topo 365.366, avand
proprietar tabular pe Borbely
Erzsebet si respectiv pe Nagy
Ludovic sau Nagy Layos.
Persoanele interesate pot face
opozitie la numarul de dosar
indicat mai sus in termen de o
luna de la data publicarii
prezentei somatii.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata
legal prin asociat coordonator
av. Liscan Aurel, in calitate
de lichidator judiciar al Mar
Group Rmdl Invert SRL,
desemnat prin sentinta civila
n r. 6 6 6 1 d i n d a t a d e
14.11.2018, pronuntata in
dosar nr. 36192/3/2017, aflat
pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila.,
anunta scoaterea la vanzare a
bunului imobil aflat in proprietatea Mar Group Rmdl
Invert SRL, constand in lot
de teren cu numar cadastral
2961/2 53306, in suprafata de
333 mp, situat in Tunari, tarla
20, parcela 939, jud. Ilfov, pe
care este edificata o
constructie pentru care nu

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
exista documente de proprietate, in valoare totala de
16.150 euro exclusiv TVA.
Vanzarea bunului imobil
apartinand societatii falite se
va organiza in data de
17.12.2019 ora 14.00, prin
licitatie publica cu strigare. In
cazul in care bunul nu se va
vinde la termenul de licitatie
stabilit, se vor mai organiza 3
(trei) licitatii saptamanale, in
datele de 07.01.2020,
14.01.2020 si 21.01.2020, la
aceeasi ora, in acelasi loc si in
aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3,
unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00.
Date despre starea bunului,
pretul acestuia, conditiile de
inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul
de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de
sarcini se poate achizitiona de
la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3. Costul caietului de sarcini este de 1000
lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la
tel. 021.227.28.81.
l Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Iaşi, cu sediul in
Iaşi, str. M. Costăchescu nr. 2,
cod fiscal 4541831, cu respectarea prevederilor Ordinului
Ministerului Administraţiei şi
I n t e r n e l o r n r. 2 4 3 d i n
28.10.2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice
privind utilizarea unor spaţii
aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi
Internelor, organizează licitaţie cu strigare pentru închirierea parţială a unei clădiri
în suprafaţă utilă de 38.72
mp în localitatea Belceşti, din
judeţul Iaşi. Şedinţa de licitaţie va avea loc la data de
30.12.2019, ora 11,00, la
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sediul Serviciului Logistic
situat în Iaşi, str. Titu Maiorescu nr.6. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta
la data de 08.01.2020, ora
11:00. Pentru relaţii suplimentare puteţi apela la
telefon 0232/301.726
l Primăria Municipiului
Piatra-Neamţ anunţă organizarea licitaţiei publice
deschise pentru delegarea de
gestiune prin concesiune a
serviciului public de administrare a fondului locativ
din domeniul public şi privat
al Municipiului PiatraNeamț. 1. Denumirea, adresa,
numărul de fax, adresa de
e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care
se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare: Primăria
Piatra-Neamt, str. Ștefan cel
Mare nr.6-8, Piatra-Neamț,
judeţul Neamț, telefon
0233218991, fax 0233215374,
e-mail primariapn@yahoo.
com, infopn@primariapn.ro.
2. Hotărârea privind stabilirea modalităţii de gestiune:
Hotărârea Consiliului Local
al municipiului Piatra-Neamț nr. 274 din 29.08.2019,
modificată prin HCL nr. 382
din 28.11.2019 privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public de
administrare a fondului
locativ din domeniul public şi
privat al municipiului PiatraNeamț, județul Neamț. 3.
Aria teritorială unde urmează
a se presta/ furniza serviciul /
activitatea: Municipiul
Piatra-Neamț, județul
Neamț. 4. Serviciul care
urmează să fie prestat/
prestată/ furnizat /furnizată/
detaliat /detaliată pe activităţi: Administrarea fondului
locativ din domeniul public şi
privat al municipiului PiatraNeamț, județul Neamț. 5.
Durata contractului de delegare a gestiunii: 5 ani. 6.
Denumirea, adresa, numărul
de telefon şi de fax şi adresa
de e-mail ale biroului/
persoanei de la care se poate
solicita documentaţia de delegare, precum şi modalităţile
de obţinere a documentaţiei:
Direcția Patrimoniu a Primăriei municipiului Piatra-

Neamț, Piatra-Neamț, str.
Ștefan cel Mare, nr. 6-8,
județul Neamț, telefon
0233218991 – interior 207,
fax 0233215375, adresa de
e-mail puiu.fecic@primariapn.ro, în urma unei cereri
scrise a persoanei interesate,
adresată Direcției Patrimoniu. 7. Costul şi condiţiile
de plată în vederea obţinerii
documentaţiei de delegare:
1000 lei. Plata se poate face
direct la casieria Primăriei
municipiului Piatra-Neamț,
str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8,
județul Neamț, sau în contul
Primăriei municipiului
Piatra-Neamț RO82TREZ
4915006XXX000150, deschis
la Trezoreria municipiului
Piatra-Neamț. 8. Termenul
limită de depunere a ofertelor, data şi ora, adresa la
care se depun/transmit ofertele: 07.01.2020. ora 16:30, la
Primăria municipiului
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel
Mare, nr. 6-8, județul Neamț,
Direcția Patrimoniu. 9. Data,
ora şi locul deschiderii ofertelor: 08.01.2020, ora 12:00, la
sediul Primăriei municipiului
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel
Mare, nr. 6-8, județul Neamț.
10. Garanţiile solicitate: 5000
lei. 11. Durata de valabilitate
a ofertei: 120 de zile.
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 Dărmăneşti, cu sediul în sat Măriței,
nr.575, județul Suceava,
telefon: 0230.551.532, fax:
0230.551.532, e-mail:
primaria_comdarmanesti@
yahoo.com, cod fiscal
4244300. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea şi identificarea bunului care urmează
să fie vândut: parcele de
teren, proprietăți private ale
Comunei Dărmăneşti, identificate astfel: -Parcela A,
306mp, nr. cadastral: CF
48219, situată în intravilanul
satului Măriței; -Parcela B,
1.000mp, nr.cadastral: CF

48239, situată în extravilanul
Comunei Dărmăneşti;
-Parcela C, 2.000mp, nr.
cadastral: CF 48267, situată
în extravilanul Comunei
Dărmăneşti; -Parcela D,
1.000mp, nr.cadastral: CF
48268, situată în extravilanul
Comunei Dărmăneşti;
-Parcela E, 1.000mp, nr.
cadastral: CF 48240, situată
în extravilanul Comunei
D ă r m ă n e ş t i ; - P a r c e l a F,
900mp, nr.cadastral: CF
47880, situată în intravilanul
satului Dănila; -Parcela G,
3820 mp, nr. cadastral: CF
30458, situată în intravilanul
satului Dănila; -Parcela H,
5 9 m p , n r. c a d a s t r a l : C F
47909, situată în intravilanul
satului Măriței, conform
HCL nr.77/12.12.2019 şi
temeiului legal: OUG
57/03.07.2019. 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, Serviciul Achiziții
Publice, din cadrul Primăriei
Comunei Dărmăneşti, sat
M ă r i ț e i , n r. 5 7 5 , j u d e ț u l
Suceava, sau se poate
consulta pe website-ul
propriu al instituției secțiunea -Licitații publice.
3.2.Denumirea şi datele de
contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul
vânzătorului de la care pot
obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul Achiziții Publice, din
cadrul Primăriei Comunei
Dărmăneşti, sat Măriței, nr.
575, județul Suceava.
3.3.Costul şi condițiile de
plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019, privind Codul
administrativ: 10Lei/exemplar, ce se achită la casierie,
sau se poate descărca de pe
site-ul instituției: fără costuri.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
07.01.2020, ora 12.00. 4.
Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 08.01.2020, ora
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12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Dărmăneşti, sat Măriței, nr.575,
județul Suceava. 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:
09.01.2020, ora 12.00,
Primăria Comunei Dărmăneşti, sat Măriței, nr.575,
județul Suceava, Sala de
şedințe, etaj 1. 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 Suceava, str.Ștefan cel
Mare, nr.62, Suceava, județul
Suceava, telefon:
0230.214.948, interior: 200,
fax: 0230.214.948, e-mail:
trsv-birp@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
17.12.2019.
l 1.Informații generale
privind concedentul, în
special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Uileacu de
Beiuş, Uileacu de Beiuş,
nr.73, judeţul Bihor, CUI:
4784172, telefon:
0259.324.077, fax:
0259.324.074, e-mail:
primaria.uileacudebeius@
cjbihor.ro, Costache Ștefania
Georgiana. 2.Informații
generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: Imobilul Farmacie în
Dispensar Medical Uman
Uileacu de Beiuş, județul
Bihor, situat în localitatea
Uileacu de Beiuş, nr.331,
județul Bihor, număr cadastral 50247, conform Cărții
Funciare 50247, aparținând
domeniului privat al Unității
Administratriv-Teritoriale al
Comunei Uileacu de Beiuş.
3.Informații privind documentația de atribuire:

GATA!
Simplu, nu?

Conform OUG 57/2019 şi
H C L n r. 8 8 / 1 1 . 1 2 . 2 0 1 9 .
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: Nerestricționat prin mijloace
electronice, de pe site-ul UAT
Comuna Uileacu de Beiuş,
județul Bihor, www.uileacudebeius.ro. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Nu este
cazul. 3.3. Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este
cazul: Nu este cazul. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 03.01.2020.
4.Informaţii privind ofertele:
Conform Documentației de
Atribuire aprobate prin HCL
nr.88/11.12.2019.
4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 08.01.2020. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: la sediul Comunei
Uileacu de Beiuş, localitatea
Uileacu de Beiuş, nr.73,
județul Bihor. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 (unu).
5. Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor:
09.01.2020, la sediul Comunei
Uileacu de Beiuş, localitatea
Uileacu de Beiuş, nr.73,
județul Bihor, ora 11.00. 6.
Denumirea, adresa, numărul
de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Secția de
contencios administrativ a
Tribunalului Bihor, Parcul
Traian, nr. 10, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro, telefon:
0259.414.896, fax:
0359.432.750. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării:
17.12.2019.
l SC AUTO RO SRL, societate af lata in faliment,
prin lichidator judiciar
anunta vanzarea la licitatie
a urmatorului bun imobil
af lat in patrimoniul debi-
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toarei: Teren intravilan in
suprafata de 965 mp, situat
in orasul Comarnic, str.
Podul Lung, nr. 71 compus
din mai multe parcele cu
suprafete variind intre
aprox.190 mp si 400 mp
inscrise in mai multe Carti
funciare se vinde la pretul
de 15.900 lei (fara TVA).
Pretul de pornire al licitatiei
este redus cu 50% din cel
stabilit in raportul de
evaluare aprobat de
Adunarea Creditorilor in
13.08.2015 si in conformitate
cu Adunarea Creditorilor
din 08.05.2018. Sedintele de
licitatii vor avea loc pe data
de: 08.01.2020, 13.01.2020,
15.01.2020, 20.01.2020,
22.01.2020, 23.01.2020,
27.01.2020, 29.01.2020,
31.01.2020, 03.02.2020, orele
13.00, la sediul lichidato-
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rului judiciar din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl.
33S1, et. 7, cab 7B. Caietul
de sarcini in valoare de 3.000
lei fara TVA se achizitioneaza de la sediul lichidator u l u i j u d i c i a r, t e l e f o n
0344104525.

Registrul Comerțului
J40/7270/2010, declară
pierdut Certificatul de înregistrare şi anexa sa emise de
Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu seria B, nr.2421790
din 03.08.2010.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional
transport Marfa emis pe
numele Dorobantu Daniel. Il
declar nul.
l Pierdut Atestat profesional
taxi emis pe numele Zinca
Florin Robert. Il declar nul.
l SC Mondor Calident Labor
SRL, J02/1074/2008, CUI
24051800, declara pierdut certificatul de autorizare al punctului de lucru din Arad, str. N.
Grigorescu, nr. 7, jud. Arad.

l Pierdut atestat de conducător auto transport marfă
emis de ARR Dolj pe numele
Dan Victor Marius. Se declară
nul.
l Pierdut facturiere cu seria
CAT de la nr.51-100, 101-150
şi ştampilă pe numele Cat
Film SRL. Se declară nule.
l Pierdut certificat constatator nr. 7277/03.04.2008,
pentru sediul din Miecurea
Ciuc, str. Kossuth Lajos nr.17,
jud. Harghita şi punct de
lucru în Miercurea Ciuc, str.
Salcâm, nr.11, eliberate de
ORC Harghita pe numele SC
Medvaia SRL, CUI
RO14034712. Se declară nule.
l Societatea OCT Oriental
Commodity Trading SRL,
având CUI:22411678 şi Nr.

l Pierdut Certificat de
Înregistrare seria B, Nr.
2883015, eliberat în data de
13.02.2014 al Societății
Impact Nord Multimedia
SRL. Se declară nul.

DECESE
l Colegii de generație de la
Liceul Anastasescu din Roşiorii-de-Vede, promoția 1955,
deplâng plecarea în lumea
veşniciei a lui TEODOR
(DORU) MIREA, general în
rezervă. Sincere condoleanțe
familiei îndurerate!
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