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OFERTE SERVICIU
l Firma SC Opk.Luela Mili SRL, 
cu sediul în Carabsebeş, str.Ardea-
lului, Nr.164, bl.2, sc.A, ap.4, 
judeţul Caraş -Severin angajează 3 
brutari, cu experienţă între 3 şi 6 
ani, vorbitori de limba sârbă, 
germană. Pentru detalii suplimen-
tare, sunaţi la nr. 0766.442.568.

CITAȚII  
l Se citează Sârbu Petru în 
dosarul nr. 5372/193/16 al Judecă-
toriei Botoşani, la 21.06.2017.

l Se citează Peţenchea Mona, 
Peţenchea Ioana, Ishikawa 
Manuela Simona, Prisecaru 
Mariana Dorina, Plugaru Paul, 
Plugaru Petru, Plugaru Silvia, în 
dosar 10889/193/2008* al Judecă-
toriei Botoşani, la 12 iunie 2017.

l Curcă Iulian este citat în data de 
07.06.2017 la Judecătoria Boto-
şani, în dosarul nr. 15768/193/2016, 
obiect divorț în contradictoriu cu 
Curcă Liliana.

DIVERSE  
l Mlenajek Andrei, in calitate de 
reprezentant al beneficiarilor 
proiectului P.U.Z.-,,introducere 
teren in intravilan, dezmembrare, 
construire locuinte individuale 
P+2+M’’, in Judet Ilfov, Oras 
Otopeni, T11, P243/29, 212, 212/23 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu  si declansarea 
etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consul-
tata la sediul Agentiei  Protectia 
Mediului  Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei 
Lukoil), sector 6, de luni pana joi 
intre orele 9°°-11°°. Observatii  si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M. ILFOV in termen de 15 zile 
de la data publicarii anuntului.

l Vochin Elena-Rodica, Miha-
lache Mirela-Nicoleta si Mihalache 
Marius Gabriel proprietari ai tere-
nului situat in localitatea Braga-
diru, strada Verii, nr. cadastral 
118800, in suprafata de 5913mp, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
Avizului Favorabil pentru docu-
mentatia  PUZ Locuinte Colective. 
Documentatia a fost depusa 
pentru consultare la Consiliul 
Judetean I lfov la  data de 
29.05.2017. Obsevatii/ comentarii 
se primesc in scris la Directia de 
Urbanism din cadrul Consiliului 
Judetean Ilfov, strada Ghe.Manu, 
nr.18, sector 1 (tel. 021 2125693), in 
termen de 15 zile de la publicarea 
prezentului anunt.

l Notificare. Subscrisa Licev Grup 
S.P.R.L., cu sediul în Reşita, str. 
Horea, bl .  2A, parter,  jud. 
Caraş-Severin, Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006, lichi-
dator judiciar numit în Dosarul nr. 
3652/115/2016, aflat pe rolul Tribu-
nalului Caraş-Severin în cauza 
privind debitoarea S.C. Metpet 
S.R.L.– in procedura simplificată, 
cu sediul în Băile Herculane, str. 
Trandafirilor, nr.13, bl. 40, sc.B, 
et.2, ap.9, jud. Caraş-Severin, 
J11/929/2004, CUI 16972315 în 
baza dispozițiilor art. art.74  din 
Legea 85/2014 notifică pe Ioiţescu 
George Ionel cu domicilul în Dr. 
Tr. Severin, b-dul Tudor Vladimi-
rescu, nr.138, bl 2S, sc.5, ap.19, jud 
Mehedinţi, în termen de 10 zile de 
la publicare să se depună la 
dosarul cauzei actele prevăzute de 

art.  67 alin. 1 din Legea nr.  
85/2014. 

LICITAȚII  
l Primăria Celaru organizează în 
ziua 30.06.2017, ora 12,00, la sediul 
Primăriei Celaru, licitaţie publică 
în vederea concesionării unui teren 
în suprafaţă de 1.269mp, situat în 
comuna Celaru, nr.136, cu desti-
naţia parcare. Ofertele se depun la 
registratura instituţiei pâna la data 
de 30.06.2017, ora 9,00. Alte infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
numărul de telefon 0251.375.509  
sau la sediul Primăriei Celaru.

l Consiliul Local al comunei 
Borca, Judeţul Neamţ, cod fiscal 
2614139 tel/fax 0233 268 005, 0233 
268 000, organizează licitaţie 
publică deschisă în ziua de  
28.06.2017  ora   10.00  în vederea 
concesiunii următoarelor suprafeţe 
de teren: - 2431 mp teren nepro-
ductiv compus din trei loturi alătu-
rate, astfel: 1753 mp teren 
intravilan cu NC 51938, 400 MP 
teren intravilan cu NC 51407 şi 
278 mp teren extravilan cu NC 
51069, care aparține domeniului 
privat al comunei Borca, județul 
Neamț; - 91 mp din construcția 
fost corp medical II şi a terenului 
aferent acestuia – 175 mp care 
aparțin domeniului privat al 
comunei Borca. Documentaţia de 
atribuire se pune la dispoziţia 
oricărei persoane interesate pe 
suport de hârtie la biroul contabili-
tate, achitând contracostul multi-
plicării acesteia. Data limită de 
depunere  a  ofer te lor  es te 
27.06.2017 ora  15,00 într un 
singur exemplar la sediul Primăriei 
Borca. Şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor va avea loc în data 
de 28.06.2017 ora  10,00  la sediul 
Primăriei Borca. Instanţa compe-
tentă în soluţionarea litigiilor 
apărute este secţia de contecios 
administrativ a Tribunalului 
Neamţ, localitatea Piatra Neamţ, 
str. B-dul Republicii nr. 16 telefon /
fax 02330212294. Caietele de 
sarcini pot fi procurate contracost 
de la sediul Consiliului Local 
Borca, biroul contabilitate. 

l Anunţ privind scoaterea la lici-
taţie publică a unui nr. de 3 încă-
peri (2 camere şi grup sanitar) din 
clădirea dispensarului uman 
Calopăr pentru înfiinţare stomato-
logie, proprietatea privată aConsi-
liului Local Calopăr, Judeţul Dolj. 
1.Consiliul Local Calopăr, judeţul 
Dolj, cod fiscal 4554181, str.Princi-
pală, nr.572, tel/fax 0251.350.558, 
0251.350.734, e-mail: primaria_
calopar08@yahoo.com- Persoana 
Contact: Prodileanu Dumitru 
Adrian; 2. Obiectul concesiunii: 
concesionarea unui nr. de 3 încă-
peri (2 camere şi grup sanitar) din 
clădirea dispensarului uman 
Calopăr pentru înfiinţare stomato-
logie, proprietatea privată a Consi-
liului Local Calopăr, Judeţul Dolj; 
3. Documentaţia a fost întocmită 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică cu 
modificările şi completările ulteri-
oare şi HG 168/2007 pentru apro-
barea normelor metodologice de 
aplicare a OUG nr. 54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publică cu 
modificările şi completările ulteri-
oare şi Legii nr. 215/2001 a admi-
nistraţiei publice locale modificată, 
republicată cu modificările şi 
completările ulterioare. 3.1. 
Persoanele interesate pot intra în 

posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire de la sediul 
Primăriei Comunei Calopăr, 
judeţul Dolj; 3.2. Documentaţia de 
atribuire se poate obţine de la 
serviciul secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Calopăr, 
judeţul Dolj; 3.3. Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire- nu este cazul; 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 12.06.2017, ora 10.00; 4. 
Informaţii privin ofertele: 4.1. 
Data limită de depunere a ofer-
telor 23.06.2017, ora 09.00; 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Consiliul Local Calopăr, 
judeţul Dolj, str. Principală, nr. 
572; 4.3. Oferta va fi depusă în 
două exemplare: original şi copie; 
5.Şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor se va desfăşura la sediul 
Primăriei Comunei Calopăr, 
judeţul Dolj la data de 23.06.2017, 
ora 10.00; 6.Instanţa competentă 
în soluţionarea litigiilor apărute cu 
privire la concesionare este Tribu-
nalul Dolj, str.Brestei, nr. 12, Mun. 
Craiova, judeţul Dolj,  Tel. 
0251.418.612, Fax: 0251.419.851; 7. 
Anunţul de licitaţie va fi transmis 
către instituţiile abilitate în vederea 
publicării, la data de 02.06.2017.

l Anunţ privind scoaterea la lici-
taţie publică a unui nr. de zece 
încăperi din clădirea dispensarului 
uman Calopăr pentru înfiinţare 
farmacie umană, proprietatea 
privată a Consiliului Local 
Calopăr, Judeţul Dolj. 1. Consiliul 
Local Calopăr, judeţul Dolj, cod 
fiscal 4554181, str.Principală, 
nr.572, tel/fax 0251.350.558, 
0251.350.734, e-mail: primaria_
calopar08@yahoo.com- Persoană 
contact: Prodileanu Dumitru 
Adrian; 2. Obiectul închirierii: 
închirierea unui nr. de zece încă-
peri, din clădirea dispensarului 
uman Calopăr pentru înfiinţare 
farmacie umană, proprietatea 
privată a Consiliului Local 
Calopăr, Judeţul Dolj; 3. Docu-
mentaţia a fost întocmită în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.213/1998- privind bunurile 
proprietate publică şi a Legii 
nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale modificată, republi-
cată cu modificările şi completările 
ulterioare; 3.1. Persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire 
de la sediul Primăriei Comunei 
Calopăr, judeţul Dolj; 3.2. Docu-
mentaţia de atribuire se poate 
obţine de la serviciul secretariat din 
cadrul Primăriei Comunei Calopăr, 
judeţul Dolj; 3.3. Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire- nu este cazul; 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor- 12.06.2017, ora 10.00; 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data limită de depunere a ofer-
telor- 23.06.2017, ora 09.00; 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Consiliul Local Calopăr, 
judeţul Dolj, str.Principală, nr.572; 
4.3.Oferta va fi depusă în două 
exemplare: original şi copie; 5.
Şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor se va desfăşura la sediul 
Primăriei Comunei Calopăr, 
judeţul Dolj la data de 23.06.2017, 
ora 10.00; 6.Instanţa competentă în 
soluţionarea litigiilor apărute cu 
privire la închiriere este Tribunalul 
Dolj, str.Brestei, nr.12, Mun.Craiova, 
judeţul Dolj, Tel.0251.418.612, Fax: 
0251.419.851; 7. Anunţul de lici-
taţie va fi transmis către instituţiile 
abilitate în vederea publicării la 
data de 02.06.2017.
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