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OFERTE SERVICIU
l SC Casa Bacabi SRL, cu 
sediul în loc. Cosniciu de Jos, 
Jud.Sălaj, angajează conducă-
tori  auto.  Relați i  la  tel . 
0740.235.146.

l Liceul  Tehnologic  de 
Marină Galaţi, cu sediul în 
localitatea Galaţi, judeţul 
Galaţi, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante, pe perioadă 
nedeterminată: 1 post contrac-
tual vacant de conducere 
contabil şef şi 0,5 post contrac-
tual vacant de administrator 
financiar. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor este 
05.09.2019, ora 12.00. Relaţii 
suplimentare la sediul şi pe 
s i t e -u l  un i tă ţ i i  ş co lare . 
Tel.0236.417.421.

l Biblioteca Județeană „Petre 
Dulfu”, cu sediul în localitatea 
Baia Mare, bulevardul Inde-
pendențe i ,  numărul  4B, 
judeţul Maramureş, organi-
zează concurs, conform HG 
286/2011, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contrac-
tuale vacante: -2 posturi bibli-
otecar  studi i  superioare 
-perioadă nedeterminată; -1 
post bibliotecar, studii superi-
oare cu atribuții de web design 
-perioadă nedeterminată; -1 
post îngrijitor -perioadă nede-
terminată; -1 post muncitor 
legător -perioadă nedetermi-
nată. Concursul se va desfă-
şura astfel: -probă scrisă- 13 
septembrie 2019, ora 9.00; 
-probă practică- 13 septembrie 
2019, ora 13.00; -interviul- 16 
septembrie 2019, ora 10.00. 
P e n t r u  p a r t i c i p a r e a  l a 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţi i  specifice pentru 
posturile: -post bibliotecar, 
studii superioare: -absolvirea 
cu examen de licenţă a unei 
instituţii de învăţământ supe-
rior; -absolvirea unui program 
de calificare/specializare 
pentru ocupaţia de bibliotecar 
cu studii superioare; -absol-
virea unui curs operare PC; 
-stagiu de voluntariat în Bibli-
o teca  Județeană  „Petre 
Dulfu”; -vechime: nu este 
cazul; -post bibliotecar- studii 
superioare cu atribuții de web 

design: -absolvirea cu examen 
de licenţă a unei instituţii de 
învăţământ superior; -experi-
ență în web design dovedită 
prin proiectele executate; 
-stagiu de voluntariat în Bibli-
o teca  Județeană  „Petre 
Dulfu”; -vechime: nu este 
cazul; -post îngrijitor: -studii 
generale sau medii; -vechime: 
nu este cazul; -post muncitor 
legător: -studii medii; -experi-
ență în munca de legătorie; 
-stagiu de voluntariat în Bibli-
o teca  Județeană  „Petre 
Dulfu”; -vechime: nu este 
cazul. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţu lu i  în  Moni toru l 
Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Bibliotecii Județene 
„Petre Dulfu” Baia Mare. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Bibliotecii Județene „Petre 
Dulfu” Baia Mare, telefon 
secretariat: 0262.275.583, fax: 
0262.275.899, e-mail: biblio-
teca@bibliotecamm.ro. 

l Colegiul Naţional „Gh.
Roşca Codreanu”, cu sediul în 
localitatea Bârlad, strada 
Nicolae Bălcescu, numărul 11, 
judeţul Vaslui, organizează 
concurs pentru ocuparea pe 
durată nedeterminată a func-
ţiei contractuale vacante de 
muncitor calificat: 1, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 16.09.2019, 
ora 9.00; -Proba practică în 
data de 18.09.2019, ora 9.00; 
-Proba interviu în data de 
19.09.2019, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
liceale/profesionale; -fără 
vechime.  Candidaţi i  vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la 
sediul Colegiului Naţional 
„Gh.Roşca Codreanu” Bârlad. 
Relaţii suplimentare la sediul 
liceului, persoană de contact: 
Cucoş Ramona,  te lefon: 
0235.415.412.

l Direcția Generală de Asis-
tență Socială şi Protecția 

Copilului Bihor, cu sediul în 
localitatea Oradea, str. Feldi-
oarei, nr. 13, judeţul Bihor, 
organizează concurs ,  în 
c o n f o r m i t a t e  c u  H G 
nr.286/2011 (*actualizată*), 
pentru ocuparea următoarei 
funcţii contractuale vacante: 
Denumirea postului; Nr.post; 
Nivelul de studii; Vechime în 
specialitatea studiilor necesară 
ocupării postului: Inspector de 
specialitate S I; 1; Superioare; 
Vechime minim 4 ani în speci-
alitatea studiilor. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 13.09.2019, 
ora 10.00, la sediul instituţiei 
publice; -Proba interviu în 
data de 19.09.2019, ora 10.00, 
la sediul instituţiei publice. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul DGASPC 
Bihor, str. Feldioarei, nr. 13, la 
Biroul Management Resurse 
Umane. Relaţii suplimentare 
la sediul DGASPC Bihor, 
persoană de contact: Caciora 
Rodica, telefon: 0259.476.371, 
int.108.

l Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Arad 
organizează în temeiul Hotă-
rârii Guvernului nr. 286/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, concurs pentru 
ocuparea, pe perioadă deter-
minată până la revenirea titu-
larei pe post, a unui post 
contractual temporar vacant 
corespunzător  funcţi i lor 
contractuale de execuţie din 
cadrul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Arad, la 
Biroul Economic, în perioada 
09.09-12.09.2019, după cum 
urmează: -1 post consilier gr.I 

-Biroul economic. Cerinţele 
postului: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă, în dome-
niul economic; -vechime în 
specialitatea studiilor: minim 
3 ani şi 6 luni. Pentru a fi 
admişi, candidaţii trebuie să 
obţină la fiecare probă minim 
50 de puncte. Concursul se va 
organiza conform calenda-
rului următor: -29 august 
2019, ora 16.30: termenul-li-
mită de depunere a dosarelor 
la secretariatul instituţiei, 
cam.6;  -30 august  2019, 
selecţia dosarelor depuse; -09 
septembrie 2019, ora 10.00, 
proba scrisă, la sediul OCPI 
A r a d ,  S p l a i u l  G e n e r a l 
Gheorghe Magheru, nr.13, 
etajul 1, sala de şedinţe; -12 
septembrie 2019, ora 10.00, 
proba interviu: la sediul OCPI 
A r a d ,  S p l a i u l  G e n e r a l 
Gheorghe Magheru, nr.13, 
etajul 1, sala de şedinţe. Date 
contact şi informaţii supli-
mentare: tel.0257.256.144, int. 
103, e-mail: ar@ancpi.ro. 
Temei legal: art.7 alin.(4) din 
HG nr.286/2011, modificată şi 
c o m p l e t a t ă  d e  H G 
nr.1027/2014.

l Palatul Copiilor Municipiul 
Timişoara, Timiş, Timişoara, 
Calea  Mart i r i lor,  nr.64 , 
telefon: 0256.203.744, fax: 
0256.203.744, e-mail: pctimi-
soara@gmail.com, organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: muncitor III, 
normă întreagă, post contrac-
tual vacant pe perioadă nede-
terminată ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
practică în data de 13.09.2019, 
ora 9.00; -Proba interviu în 
data de 13.09.2019, ora 12.00. 

P e n t r u  p a r t i c i p a r e a  l a 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -10 clase+curs califi-
care  profesională/şcoală 
profesională/liceu cu profil 
tehnologic; -fără vechime. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, 23.08.2019-
05.09.2019, la sediul Palatului 
Copiilor Municipiul Timi-
şoara. Relaţii suplimentare la 
sediul Palatului Copiilor 
Municipiul Timişoara, secreta-
r ia tu l  un i tă ț i i ,  t e l e fon : 
0256.203.744.

l Primăria Comunei Șieu, cu 
sediul în localitatea Șieu, str.
Principală, nr.261, judeţul 
Bistrița-Năsăud, organizează 
concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante 
de: muncitor necalificat -peri-
oadă nedeterminată, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 13.09.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 17.09.2019, ora 10.00. 
P e n t r u  p a r t i c i p a r e a  l a 

- Ajutor Bucătar x 6                             
- Bucătar x 6                                            
- Îngijitor spații hoteliere x 6          
- Cameristă hotel x 6                        
- Ospătar x 6                                       
- Ajutor Ospătar x 6                           
- Lucrător room service x 6                        
- Lucrător bucătărie  x 6                  - Lucrător bucătărie  x 6                  
- Barman x 6                                      
- Electrician x 6                                       

Oferim salariu motivant, transport, 
masă, card de sănătate privat.

Tel. 0725972231

ANGAJEAZĂ
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concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: 10 clase; 
-vechime:  fără vechime. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele 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 Șieu. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăria 
Comunei Șieu, persoană de 
contact: Cifor-Tinis Ioan-Se-
bastian, telefon: 0744.575.238, 
fax: 0263.260.159, e-mail: 
primariasieubn@yahoo.com

l Ministerul pentru Mediul 
de Afaceri, Comerț și Antre-
prenoriat organizează concurs 
de recrutare în data de 
19.09.2019, ora:10,00 (proba 
scrisă), pentru ocuparea pe 
durată nedeterminată a 
postului vacant corespun-
zător funcției contractuale de 
execuție de consilier gradul 
debutant la Serviciul Buget 
Financiar din cadrul Direcției 
Economice. Pentru partici-
parea la concurs și ocuparea 
postului  sunt necesare: 
•Studii universitare de licenţă 
a b s o l v i t e  c u  d i p l o m ă , 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echi-
valentă, în domeniul științe 
economice; •vechime în speci-
alitatea studiilor: -nu necesită 
vechime; Înscrierea candida-
ților se realizează în termen 
de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului 
anunţ, la sediul Ministerului 
pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat din 
Calea Victoriei nr. 152, sector 
1, București, etaj 1, camera 
118. Probele concursului de 
recrutare și anume: selecția 
dosarelor, proba scrisă și 
interviul, vor avea loc la 
sediul Ministerului Ministe-
rului  pentru Mediul  de 
Afaceri, Comerț și Antrepre-
noriat din Calea Victoriei nr. 
152, sector 1, București. 
Conform prevederilor art.24 
alin.(5) din Hotărârea Guver-
nului nr. 286/2011, cu modifi-
c ă r i l e  ș i  c o m p l e t ă r i l e 
ulterioare, proba interviului 
va avea loc în termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de 
la data susținerii  probei 

scrise. Informaţii suplimen-
tare se obţin de pe site-ul 
www.imm.gov.ro/Secțiunea 
carieră- concursuri la sediul 
instituției și la nr. de telefon 
0212025319.

l Ministerul pentru Mediul 
de Afaceri, Comerț și Antre-
prenoriat organizează concurs 
de recrutare în data de 
19.09.2019, ora:10,00 (proba 
scrisă), pentru ocuparea pe 
durată nedeterminată a 
posturilor vacante corespun-
zătoare funcțiilor contrac-
t u a l e  d e  e x e c u ț i e  d e : 
•Consilier gradul IA din 
cadrul Biroului pentru Relaţii 
cu Publicul. •Consilier gradul 
II din cadrul Biroului pentru 
Relaţii cu Publicul. Pentru 
participarea la concurs și 
ocuparea postului sunt nece-
sare: Consilier gradul II din 
cadrul Biroului pentru Relaţii 
cu Publicul: -Studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de 
l icenţă sau echivalentă; 
-Vechime în specialitatea 
studiilor: -minimum 1 an; 
Consil ier  gradul IA din 
cadrul Biroului pentru Relaţii 
cu Publicul: -Studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de 
l icenţă sau echivalentă; 
-Vechime în specialitatea 
studiilor: -minimum 6 ani; 
Înscrierea candidaților se 
realizează în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publi-
cării prezentului anunţ, la 
sediul Ministerului pentru 
Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat din Calea 
Victoriei nr. 152, sector 1, 
București, etaj 1, camera 118. 
Probele concursului de recru-
tare și anume: selecția dosa-
relor, proba scrisă și interviul, 
vor avea loc la sediul Ministe-
rului Ministerului pentru 
Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat din Calea 
Victoriei nr. 152, sector 1, 
București. Conform prevede-
rilor art.24 alin.(5) din Hotă-
r â r e a  G u v e r n u l u i  n r. 
286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, proba 
interviului va avea loc în 

termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susți-
nerii probei scrise. Informaţii 
suplimentare se obţin de pe 
site-ul www.imm.gov.ro/Secți-
unea carieră- concursuri la 
sediul instituției și la nr. de 
telefon 0212025319.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren,  Craiova, 
Catargiu, 4.000mp, 55Euro/
mp. Tel.0743.386.287.

CITAŢII
l În dosarul nr.1726/211/2015 
a Curții  de Apel Cluj se 
citează pentru data de 11 
septembrie 2019, ora 8.30, sala 
38, la Curtea de Apel Cluj, 
pârâtele intimate Terra Busi-
ness SRL (fosta DGD SRL), 
Gama Markone SRL și Sanfa 
SRL, toate cu domicilii necu-
noscute.

l Intimatul Cioroianu Ion 
este chemat personal la intero-
gatoriu la Tribunalul Dolj, în 
data de 10.09.2019, în dosarul 
7787/215/2018, complet C10A, 
ora 09.00, în proces cu Andrei 
Simona.

l Numitul Roșu Emanoil, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
mun. Piatra Neamț, Pța. 
Ștefan cel Mare, nr.4, bl. C2, 
sc. B, ap.64, jud.Neamț, este 
chemat în instanța, la Judecă-
toria Piatra Neamț, în data de 
09 Octombrie 2019, ora 09.00, 
Complet C7, în calitate de 
debitor, în dosarul civil nr. 
5917/279/2019, având ca 
obiect ordonanță de plată, în 
contradictoriu cu DEBT 
Collection Agency SRL, în 
calitate de creditor.

l Numitul  Iancu Mihai 
Bogdan, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sat Izvoarele, str.
P r i n c i p a l ă ,  n r. F N ,  j u d . 
Giurgiu, cod poștal 087140, 
este chemat la Judecătoria 
Giurgiu, în calitate de pârât, 
în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunt, 
în vederea înmânării cererii de 
chemare în judecată și a 
înscrisurilor depuse în dosarul 
nr. 8366/236/2019, având ca 
obiect  cerere de valoare 
redusă, în contradictoriu cu 

DEBT Collection Agency, în 
calitate de reclamant.

DIVERSE
l Lista persoanelor excluse 
din Asociația NUTRIVOL 
PAS conform Proces Verbal 
din data de 19.08.2019: Manea 
Stefan, Galin-Corini Vlad-V-
ladimir, Dumitru Cristinel, 
Marin Maria,  Munteanu 
Gheorghe, Păun Nicolae, 
R o m a n  A u r e l ,  Vo i c u 
Ioan-Cristinel,  Gheorghe 
Melpomeni-Frosa,  Folea 
Anastasia, Frânculescu Ion, 
Ilie State, Guteș Marian, 
B ă n i c ă  L u c i a n ,  R o m a n 
Dionisie, Marin Dan, Mărcu-
lescu Eugenia, Ionescu Geor-
geta, Rudaru Vasilica, Grigore 
Aurel, Dumitru Margareta, 
Preda Elena.

l Anunț prealabil privind 
afișarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea Admnistrativ Terito-
rială Colelia din judeţul 
Ialomiţa, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru Sectoarele 
Cadastrale nr.3 și 4, ȋncepând 
cu data de 30 august 2019, pe 
o perioada de 60 de zile, la 
sediul Primăriei  Colelia, 
strada Brutăriei, nr.45, judeţul 
Ialomiţa, conform art.14, 
alin.1 și 2 din Legea cadas-
trului și publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Publicarea se va 
face și pe site-ul Primăriei 
Comunei Colelia: colelia.jude-
tulialomita.ro. Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul 
A g e n ţ i e i  N a ţ i o n a l e  d e 
Cadastru și Publicitate Imobi-
liară.

l Societatea Smart Diesel 
S.R.L. titular al activităţii 
„Statie de distributie carbu-
ranti” amplasata in comuna 
Scheia, sat Scheia, str. Humo-
rului (DN17), nr. 134, jud. 
Suceava, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a auto-
rizaţiei de mediu pentru acti-
vitate. Informaţiile privind 
potenţialul impact asupra 
mediului al activităţii pot fi 

consultate la sediul APM 
Suceava din Suceava, str. 
Bistriţei nr. 1A, jud. Suceava, 
Te l /Fax :  0230 .514 .056  / 
0230.514.056 în zilele de 
luni-joi, între orele 9-13, vineri 
9-12. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul APM 
Suceava.

l Anunţ  de  publ ic i tate 
privind cumpărarea unui 
imobil cu destinaţia de sediu 
pentru Consiliul Superior Al 
Magistraturii. 1. Consiliul 
Superior al Magistraturii,  cu 
sediul în București, Calea 
Plevnei nr. 141B, sector 6; web: 
www.csm1909.ro, in calitate 
de autoritate contractantă, în 
contextul strategiei de dezvol-
tare, își anunţă intenţia de 
cumpărare a unui imobil cu 
destinaţia de sediu CSM. 2. 
Categoria și descrierea bunu-
rilor care urmează să fie achi-
z i ţ i o n a t e :  C o d  C P V 
70120000-8 - Cumpărare și 
vânzare de bunuri imobiliare. 
3. Procedura de atribuire apli-
cată : procedura internă. 4. 
Valoarea estimată a achiziţiei: 
84.600.000,00 lei, inclusiv 
T V A ,  c o n f o r m  H G 
949/07.12.2018. 5. Criterii de 
calificare ofertanţi : conform 
Caiet de sarcini. 6. Criteriul de 
atribuire: cel mai bun raport 
preţ/indicatori tehnico-econo-
mici. 7. Site-ul unde este 
publicată documentaţia de 
atribuire:  www.csm1909.ro - 
secţiunea Informaţii de interes 
public > Achiziţii publice. 8. 
Caietul de sarcini se poate 
descărca  începând cu data 
publicării anunţului publicitar 
de pe site-ul CSM www.
csm1909.ro.  9.  Termenul 
limită de primire a ofertelor: 
data 11.09.2019, ora 12:00. 10. 
Data limită pentru primirea 
solicitarii de clarificari : 
02.09.2019, ora 12:00. 11. 
Adresa la care se transmit 
ofertele - sediul Consiliul 
Superior al Magistraturii, 
Calea Plevnei, nr. 141B, sector 
6, București, în atenția Preșe-
dintelui Comisiei de atribuire 
a contractului de achiziție 
imobil cu destinația - sediu 
CSM. 12. Limba în care se 
redactează oferta - limba 
română. 13. Data, ora și locul 
deschiderii ofertelor: data 
11.09.2019 ora 12:00, sediul 
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Consiliului Superior al Magis-
traturii. 14. Clarificări: În 
cazul în care se solicită clarifi-
cări, autoritatea contractantă 
va răspunde în cel mult 3 zile 
de la primirea solicitării de 
c lar i f i care .  Autor i ta tea 
contractantă va răspunde la 
solicitările de clarificări adre-
sate de ofertanţi cu cel mult 5 
de zile înainte de data limită 
de depunere a ofertelor. În 
cazul în care solicitările de 
clarificări nu sunt depuse în 
termenul precizat mai sus, 
autoritatea contractantă nu 
este obligată să raspundă. 15. 
Comunicarea rezultatului : în 
termen de 3 zile de la stabi-
lirea ofertei câștigatoare. 16. 
Contestaț i i :  Eventualele 
contestaţiil privind rezultatul 
procedurii se depun, în termen 
de 5 zile calendaristice înce-
pând cu ziua comunicării 
rezultatului procedurii, la 
sediul autorităţii contractante. 
Comisia de soluţionare a 
contestaţiilor se numește prin 
d ispoz i ţ ia  președinte lu i 
C.S.M. și este formată din 7 
membri. Comisia de soluţio-
nare a contestaţii lor are 
sarcina de a reverifica  toate 
ofertele depuse și a stabili 
dacă decizia comisiei de lici-
taţie a fost corectă. Autori-
t a t e a  c o n t r a c t a n t ă  v a 
comunica contestatorului, în 
termen de 2 zile lucrătoare de 
la adoptare, decizia Comisiei 
privind modul de soluţionare 
a contestaţiei. Împotriva deci-
ziei comisiei, contestatorul 
p o a t e  f a c e  p l â n g e r e  l a 
instanţa competentă din 
România. 17. Plata imobilului 
achiziţionat se va efectua prin 
trezoreria afiliată autorităţii 
contractante, în contul deschis 
de beneficiar. 18. Valabilitatea 
ofertelor - 120 zile. 19. Relaţii 
suplimentare: Persoană de 
contact: Anca Toader, Biroul 
d e  A c h i z i ț i i  P u b l i c e  ș i 
Pro toco l ,  e -ma i l :  anca .
toader@csm1909.ro.

l SC Ecosystima Construct 
SRL, cu sediul în mun. Bucu-
rești, sector 3, str. Lipscani, nr. 
90A, titulari ai planului /
p r o g r a m u l u i  „ D TA C 
-Ansamblu mixt locuire colec-
tivă și servicii”, din jud. Ilfov, 
oraș Bragadiru, str. Unirii, nr. 
83, N.C. 118996, anunță 

publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obți-
nere a avizului de mediu 
pentru planul/programul 
menționat și declanșarea 
etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului /progra-
mului poate fi consultată la 
s e d i u l  A g e n ț i e i  p e n t r u 
Protecția Mediului Ilfov, din 
Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 
6, de luni până joi, între 9.00-
11.00. Observații /comentarii 
și sugestii se primesc în scris 
la sediul APM Ilfov (tel. 
021.430.15.23, 021.430.14.02, 
0746.248.440) în termen de 18 
zile de la data publicării anun-
țului.

l Anunţ prealabil privind 
afișarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Judeţul Suceava. UAT Ilișești. 
Sectoarele cadastrale: nr. 45 și 
46. OCPI Suceava anunţă 
publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 45 și 
46, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art. 14 
alin. (1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicităţii imobi-
liare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare. Data de început a 
afișării: 23.08.2019. Data de 
sfârșit a afișării: 21.10.2019. 
Adresa locului afișării publice: 
Primăria Comunei Ilișești, 
localitatea Ilișești. Repere 
pentru identificarea locaţiei: 
zona centrală. Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Comunei 
Ilișești. Alte indicaţii utile 
pentru cei interesaţi: Informa-
ţ i l e  p r i v i n d  P r o g r a m u l 
naţonal de cadastru și carte 
funciară 2015-2023 se pot 
obţine pe site-ul ANCPI, la 
adresa: http://www.ancpi.ro/
pnccf/.

l Anunț prealabil privind 
afișarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului 
- UAT Vitănești din județul 
Teleorman anunță publi-
carea documentelor tehnice 
a le  cadastru lu i  pentru 
sectorul cadastral nr. 45, 
î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
26.08.2019, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei 
comunei Vitănești, conform 

art. 14, alin. (1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publi-
cității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul 
Primăriei și pe site-ul Agen-
ției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l Anunț prealabil privind 
afișarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului - 
UAT Vitănești din județul 
Teleorman anunță publicarea 
documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr. 46, începând cu 
data de 26.08.2019, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei comunei Vitănești, 
conform art. 14, alin. (1) și (2) 
din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modifi-
cările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul 
Primăriei și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l Anunț prealabil privind 
afișarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului - 
U n i t a t e a  a d m i n i s - 
trativ-teritorială Mavrodin 
din județul Teleorman anunță 
publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr. 17, înce-
pând cu data de 28.08.2019, 
pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Mavrodin, 
conform art. 14, alin. (1) și (2) 
din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modifi-
cările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul 
Primăriei și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l Anunt public privind depu-
nerea solicitarii de emitere a 
acordului de mediu Gruia 
Bogdan, Sucu Dan-Viorel si 
Sucu Diana-Valentina anunta 
publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere 
a acordului de mediu pentru 

proiectul construire imobil cu 
regim de inaltime parter cu 
functiunea de magazin retail, 
amenajare parcaje la sol, 
amenajare incinta cu spatii 
verzi plantate, alei carosabile 
s i  p ie tonale ,  amplasare 
semnale publicitare, imprej-
muire teren, organizare de 
santier si amenajare accese 
auto si pietonale, propus a fi 
amplasat  in  Jud.  I l fov, 
Otopeni, str. 23 August nr.208. 
Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la 
sediul autoritatii competente 
pentru protectia mediului 
Ilfov, din Aleea Lacul Morii 
nr.1, sector 6, Bucuresti si la 
sediul titularului din Bucu-
resti, sectorul 1, str. Arh. 
Grigore Cerchez nr.12, in 
zilele de luni-vineri, intre orele 
09.00-12.00. Observatii le 
publicului se primesc zilnic la 
sediul autoritatii competente 
pentru protectia mediului 
Ilfov.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata 
sub dosar nr. 953/246/2019 
privind pe petentul Lunga 
Ioan  Al in  care  so l i c i ta 
inscrierea dreptului de propri-
etate asupra imobilelor in cota 
de 3/4 parti inscris in CF nr. 
303433 Seleus, CF vechi nr. 
703 Moroda cu nr. topogra-
phic 117-118/a compus din 
casa cu nr. adm vechi 55, nr. 
admin nou 470 si teren intra-
vilan in suprafata de 2520 mp 
a proprietarului tabular de 
sub B1 Berar Gheorghe, una si 
aceeasi persoana cu proprie-
tarul tabular de sub B5, 
BararGheorghe, respective 
aceeasi persoana cu defunctul 
Berar Gheorghe, decedat la 
data de 02.10.1962, a proprie-
tarei tabulare de sub B 2 Berar 
Sofie, una si aceeasi persoana 
cu proprietara tabulara de sub 
B6, Barar Sofie, respectiv 
aceeasi persoana cu defuncta 
Bulz Sofia nascuta Berar, 
decedata la data 14.01.1987 si 
a proprietarului tabular de 
sub B 4, Berar Nicolae, una si 
aceeasi persoana ca propro-
etar tabular de sub B 8, Barat 
Nicolae, respective aceeasi 
persoana cu defunctul Berariu 
Nicolae decedat la data de 
4.12.1989. In urma acesteia, in 

baza art. 130 din Decre-
tul-Lege nr. 115/1938, sunt 
somati toti cei interesati de 
indata sa inainteze opozitie la 
Judecatoria Ineu deoarece in 
caz contrar, in termen de o 
luna de la aceasta ultima 
publicare se va proceda la 
solutionarea cererii.

l Somaţie Judecătoria Ineu. 
Dos.nr.1619/246/2019. Petenta 
Peter Floare solicită înscrierea 
dreptului de proprietate pe 
titlu de uzucapiune asupra 
imobilului identificat în c.f. 
312239 Ineu (provenit din c.f. 
2843 Ineu) nr. top. 1938-
1951.1957-1969.1983-1984/
b.7.a.2  teren  în supr. de 238 
mp. imobil asupra căruia 
figurează ca proprietari  înta-
bulaţi sub B.1 Crișan Pavel 
decedat în data de 29.03.1959 
și sub B.2  Crișan Ana dece-
dată în data de 27.10.1956. 
Petenta susţine că folosește 
acest imobil de peste 40 de ani 
de la moartea proprietarilor în 
mod continuu,pașnic,public și 
sub nume de proprietar. Toţi 
cei interesaţi sunt somaţi să 
depună de îndată  opoziţie la 
Judecătoria Ineu deoarece în 
caz contrar în termen de 30 de 
zile de la ultima publicaţie se 
va proceda la rezolvarea 
cererii.

LICITAŢII
l SC Anisilv Impex SRL, 
pr in  l i ch idator,  anunta 
vanzarea la licitatie publica 
bunului mobil aflat in patri-
moniul societatii, si anume: 
chioșc metalic la pretul de 
1.800 lei fara TVA. Licitatia 
publica are loc in baza hota-
rarii Adunarii Creditorilor din 
04.06.2019 si 18.06.2019 si a 
regulamentului de participare 
la licitatie. Pretul de pornire al 
licitatiei este cel stabilit in 
raportul de evaluare, respec-
tive pretul de 1.800 lei fara 
TVA.  Licitatiile vor avea loc 
pe data de:   27.08.2019, 
28 .08 .2019 ,  29 .08 .2019 , 
03 .09 .2019 ,  04 .09 .2019 , 
05 .09 .2019 ,  10 .09 .2019 , 
11 .09 .2019 ,  12 .09 .2019 , 
17.09.2019 orele 12.30 la 
sediul l ichidatorului din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
Bl.33S1 Cab.7B Et.7. Condi-
tiile de participare si relatii 
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l SC NIRAL NK SRL, prin 
lichidator, anunta vanzarea la 
licitatie publica bunurilor 
mobile si imobile af late in 
patrimoniul societati i ,  s i 
a n u m e :  C 1  -  L o c u i n t a 
(magazin), amplasata in locali-
tatea Filipestii de Padure, str. 
Principala ,  nr.  448,  jud. 
Prahova, CF nr. 21125 -C4 
Filipestii de Padure, cu o 
valoare in cuantum de 115.700 
lei fara TVA (terenul pe care se 
afla amplasata constructia nu 
este proprietatea societatii) si 
Semiremorca KRONE SDP 27 
PH 10 KSG, cu o valoare in 
cuantum de 4.250 lei fara 
TVA. Licitatia publica are loc 
in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 05.08.2019 si a 
regulamentului de participare 
la licitatie. Pretul de pornire al 
licitatiei pentru bunuri este cel 
s tabi l i t  in  rapoarte le  de 
evaluare. Licitatiile vor avea 

loc pe data de:  10.09.2019, 
1 2 . 0 9 . 2 0 1 9 ,  1 7 . 0 9 . 2 0 1 9 , 
1 9 . 0 9 . 2 0 1 9 ,  2 4 . 0 9 . 2 0 1 9 , 
2 6 . 0 9 . 2 0 1 9 ,  0 1 . 1 0 . 2 0 1 9 , 
0 3 . 1 0 . 2 0 1 9 ,  0 8 . 1 0 . 2 0 1 9 , 
10.10.2019 orele 12.30 la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B 
Et.7. Conditiile de participare 
si relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

l Foraj Bucuresti SA, cu 
sediul in București, str. Cpt. 
Aviator Gheorghe Demetriade, 
nr. 14, sector 1, cod de identifi-
care fiscală 1567268, număr de 
ordine în registrul comerţului 
J40/1864/1991, prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL, 
scoate la vânzare in bloc prin 
licitaţie publică, pornind de la 
pre tu l  de  6 .022 .000  l e i , 
conform hotarare Adunare 
creditori din 06.08.2019: - 
4.563.372 actiuni, reprezen-
tand 95,8013% din capitalul 
social al Foradex Vest SA cu 
sediul in Bucuresti, str. Milcov, 

nr.5, cladirea C25, sector 1, 
J40/3266/2012, CUI 29948491, 
pornind de la valoarea de 
5.543.000 lei; -  proprietate 
imobiliara situata in Bucuresti, 
str.  Dej,  nr.2-4,  sector 1, 
formata din teren intravilan in 
suprafata de 433,11 mp, inscris 
in CF vechi nr.19630 Bucu-
resti, Sector 1, nr. cadastral 
vechi 9646, nr. cadastral/ topo-
grafic 210764 si constructii: C1 
- baraca, suprafata construita 
de 217,33 mp, C2-distribuitor 
gaze, suprafata construita de 
67,02 mp si C3-remiza (punct) 
PSI, suprafata construita de 
1 ,96  mp inscr i se  in  CF 
nr.19630 Bucuresti, Sector 1, 
nr.  cadastra l  210764-C1 
pornind de la valoarea de 
268.000 lei TVA inclus; - 
proprietate imobiliara situata 
i n  c o m .  F l o r e s t i ,  j u d e t 
Prahova,  inscr isa  in  CF 
nr.2069 Floresti, nr. cadastral 
92, compusa din teren intra-
vilan in suprafata de 19.523 
mp, pornind de la valoarea de 

129.000 lei TVA inclus; - 
proprietate imobiliara situata 
in com. Porumbacu de Jos, sat 
Colun, judet Sibiu, tarla 8, 
parcela 253/1, inscrisa in CF 
1396 Colun N, nr. cadastral 
235, compusa din teren extra-
vilan - pasuni in suprafata de 
30.200 mp, pornind de la 
valoarea de 38.500 lei TVA 
inclus; - gestiune Tunisia, 
pornind de la valoarea de 
43.500 lei TVA inclus. Persoa-
nele interesate vor achita taxa 
de participare de 17.850 lei 
TVA inclus care include caietul 
de prezentare și vor depune 
documentele necesare partici-
parii la licitatie impreuna cu 
taxa de garanţie de 602.200 lei 
(10% din pretul de pornire) 
până cel mai târziu în preziua 
organizării licitaţiei, ora 12,00. 
Pasul minim de licitatie este de 
1% din valoarea de pornire a 
licitatiei (60.220 lei). Licitaţia 
va  avea  l oc  în  da ta  de 
23.09.2019, ora 15/00 la sediul 
lichidatorului judiciar din 

Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
t e l / f a x  0 2 4 4  5 1 9 8 0 0 , 
0728.980.322.

PIERDERI
l Pierdut Atestat transport 
marfa, Atestat ADR și Card 
Tahograf pe numele Ungu-
reanu Gheorghe. Se declara 
nule.

l Pierdut atestat de marfă pe 
numele  Werb  Fr ider ich , 
eliberat de ARR Timiș. Îl 
declar nul.

l Pierdut atestat de taxi cu 
seria CPTX, nr.121796, pe 
numele  Răducan  F lor in 
Dumitru, eliberat de ARR 
București. Îl declar nul.

l Dumitru Idris Leontin 
pierdut Certificat profesional 
taxi cu seria CPTX nr. 51678, 
eliberat de ARR la data de 
17.12.2017. Îl declar nul.


