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Publică un anunț în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariției

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Căutăm femeie, vârsta 40-60 
ani, posesoare viză SUA, pentru 
curățenie și gătit cămin bătrâne, 
Seattle, statul Washington, SUA. 
Minim 6 luni. Condițiile sunt obli-
gatorii. Rugăm trimiteți datele de 
contact la: mconstantines415@
yahoo.com.

l SC Erdem Reclam SRL, cu 
sediul în Albești-Paleologu, jud.
Prahova, angajează tehnician 
reclame. Condiție obligatorie: 
limba turcă nivel conversațional. 
Relații la tel.0723.094.672.

l Golden Bial Management SRL 
angajeaza: Ajutor Bucatar x 6; 
Bucatar x 6; Lucrator Bucatarie x 
6; Ajutor Ospatar x 6; Ospatar x 6; 
Lucrator Room Service x 20; 
Barman x 6; Camerista x 2; Ingri-
jitor Spatii Hoteliere x 10. Oferim 
salariu motivant, transport, masa, 
card de sanatate privat. Tel. 0720 
449718

l Viconex Trans SRL, cu sediul în 
mun.Vaslui, angajează 7 șoferi 
profesioniști, cat.CE pentru trans-
por t  in tern  ș i  in ternaț iona l 
mărfuri, în regim delegare și deta-
șare pe teritoriul Europei, experi-
ență minim 6 luni, buni vorbitori 
de limba rusă. Oferim salariu 
î n c a d r a r e  2 . 7 0 0 L e i .  R e l a ț i i 
tel.0721.959.100.

l Societatea KDK &MET Mana-
gement SRL angajează portar cu 
experiență, vorbitor de limba turcă, 
vârsta maximă 40 ani. Program 6 
zile/ săptămână/ 8 ore/ salariu 
aproximativ 2.100 lei brut. Mai 
multe detalii la nr. de telefon: 
0725.155.571.

l SC Company Business Hoara 
angajează montator subansamble, 
contolor calitate și manager relații 
financiare externe. Oferim: -salariu 
atractiv; -diurnă; -ore suplimentare 
plătite dublu; -primă de recoman-
dare; -contract pe perioadă nede-
terminată ;  -cazare  gratui tă ; 
-transport gratuit. Telefon relații: 
0735.291.185.

l Liceul Tehnologic de Marină 
Galaţi, cu sediul în localitatea 
Galaţi, judeţul Galaţi, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante, pe perioadă 
nedeterminată: 1 post contractual 
vacant de conducere, contabil șef și 
0,5 post contractual vacant de 
administrator financiar. Data-li-
mită pentru depunerea dosarelor 
este 05.08.2019, ora 14.00. Relaţii 
suplimentare la sediul și pe site-ul 
unităţii școlare. Tel.0236.417.421.

l Consola Grup Construct SRL 
angajeaza muncitori in constructii 
pentru santiere din Bucuresti (se 

asigura cazare). Relatii la telefon: 
0 2 1 3 2 1 3 6 3 9  / 0 2 1 3 2 7 1 0 5 0 
/0213271051 sau la sediul firmei 
d in  Bucurest i ,  Sector  3  Str. 
Zborului nr.6.

l  U r m a r e  a  D i s p o z i ț i e i 
nr.1694/2019 a directorului general 
al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj, 
se anulează procedura concursului 
de recrutare în vederea ocupării 
unei funcții publice de execuție 
vacante de consilier juridic, clasa I, 
grad profesional  superior  la 
Compartimentul juridic și conten-
cios, cu data de susținere a probei 
scrise în ziua de 26 august 2019.

l Batalionul de Sprijin al Forţelor 
Navale Constanţa, cu sediul în str.
Ştefăniţă Vodă, nr.4,  judeţul 
Constanţa, din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant 
de personal civil contractual, 
conform HG nr.286/2011: muncitor 
calificat III (electrician întreţinere 
și reparaţii), nr.posturi: 1 (studii 
generale, curs calificare electrician, 
minim 3 ani vechime în domeniu); 
-22.08.2019, ora 10.00 -proba prac-
tică; -28.08.2019, ora 09.00 -inter-
viul; -data-limită de depunere a 
dosarelor: 13.08.2019, ora 15.00. 
Depunerea dosarelor se va face la 
sediul Batalionului de Sprijin al 
Forţelor Navale, unde vor fi afișate 
și detaliile organizatorice necesare 
sau pe site-urile: www.navy.ro, 
www.posturi .gov.ro.  Date  de 
contact ale secretariatului la 
telefon: 0241.667.985/0241.667.011, 
interior: 238, 461.

l Oficiul de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Prahova, cu sediul 
în localitatea Ploiești, str.Unirii, 
nr.2, judeţul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante pe perioadă 
nedeterminată; numele funcţiei: 
consilier cadastru, gradul II; 
număr posturi: 1 post, conform 
HG nr. 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 23.08.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
28.08.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii:  Pentru consilier 
cadastru, gradul II: -studii -studii 
universitare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă, în 
domeniul cadastru, topografie, 
geodezie; -vechime în specialitatea 
studiilor: minim 6 luni. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, și la sediul Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Prahova. Relaţii suplimentare la 
sediul OCPI Prahova, Ploiești, str.
Unirii, nr. 2, telefon: 0244.519.569, 

interior: 206, fax: 0244.592.295 și 
pe site-ul OCPI Prahova: www.
ocpiph.ro/angajare.

l Sport Club Popești Leordeni cu 
sediul în orașul Popești Leordeni, 
str. Leordeni, nr.116, judeţul Ilfov 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractual vacante de 
execuţie din cadrul Compartimen-
tului Resurse Umane: Inspector 
Specialitate IA -1 post,  Referent 
Debutant-1 post și din cadrul 
Compartimentului Administrativ: 
Referent I -1 post. Probele stabilite 
sunt: proba scrisă și interviul. 
Proba scrisă se va organiza în data 
de 23.08.2019, ora 10:00, iar inter-
viul în data de 27.08.2019, ora 
10:00. Probele se vor susţine la 
sediul Sport Club Popești- Leor-
deni  din orașul Popești-Leordeni, 
str. Leordeni, nr.116, jud Ilfov. 
Condiţii generale: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.3 din Regula-
mentul cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului  contractual  din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice din 23.03.2011, aprobat 
prin HGR nr.286/2011, modificată 
și completată. Condiţii specific. 
Inspector Specialitate IA: -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-cunoștinţe de operare  PC: Word 

si Excel- nivel avansat; -vechime in 
munca: minim 7 ani; -vechime de 
specialitate: constituie avantaj. 
Referent debutant: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -cunoștinţe de operare  PC: 
Word si Excel- nivel mediu. Refe-
rent I: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -cunoș-
tinţe de operare  PC: Word și 
Excel- nivel mediu; -vechime în 
munca: minim 3 ani; -vechime de 
specialitate: constituie avantaj. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 10 de zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, partea a III-a, la sediul 
instituţiei și trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din Regula-
mentul cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului  contractual  din 

sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice din 23.03.2011, aprobat 
prin HGR nr.286/2011, modificată 
și completată. Relaţii suplimentare 
la sediul Sport Club Popești-Leor-
deni, Birou Nr. 1, D-na Gherghescu 
G e o r g e t a  M i h a e l a ,  t e l e f o n : 
0751.040.449.

DIVERSE
l Banat Milch SRL titular al 
Planului Urbanistic Zonal “ Extin-
dere și dotare fermă vaci de lapte 
în localitatea Turnu” în extravi-
lanul localităţii Turnu (CF 304244, 
300074 - Pecica), oraș Pecica, jud. 
Arad; aduce la cunoștiinţa publi-
cului decizia etapei de încadrare, 
conform HG nr. 1076/2004: planul 
nu necesită evaluare de mediu și va 
fi adoptat fără aviz. Comentarii și 
propuneri justificate de reconside-
rare ale deciziei se vor transmite în 
scris la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului din Arad, 
Splaiul Mureș, FN, în termen de 10 
zile calendaristice de la publicarea 
prezentului anunţ.

Subscrisa S.C. CATALIN DAN COM S.R.L., cu sediul în Reșița, cartier Secu, nr. 91, jud. 
Caras-Severin, Nr. Reg. Com. J11/968/1993, vă face cunoscut faptul ca in data de 
06.08.2019, ora 12, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Resita, str. Horea 
bl. A2, parter, licitatie publica cu strigare privind vanzarea bunurilor apartinand 
debitoarei respectiv:
 1. Teren intravilan, 10.153 mp, situat in cartier Moniom - Resita, jud. 
Caras-Severin, la pretul de 172.360 lei (+TVA), 
2. 2. Autoturism de teren Nissan Patrol an fabricatie 2001, la pretul de 5.154 lei (+TVA) 
 Caietele de sarcini se poat achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea 
de 300 lei, unul, pana in data de 05.08.2019, ora 12, înainte cu o zi de data licitației.  
 În cazul în care pentru licitația din data de 06.08.2019 nu se depune nici o ofertă 
de cumpărare, licitațiile publice se vor relua, în aceleași condiții, în următoarele date 
calendaristice: 13.08.2019, 20.08.2019, 27.08.2019.   
 Înscrierea la licitație se face pana inainte cu o zi de data licitatie, ora 16.
GaGarantia de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.
 Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940 sau la sediul 
lichidatorului judiciar. 
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l Banat  Milch SRL anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Extindere 
si dotare ferma vaci de lapte in 
localitatea Turnu” - propus a fi 
amplasat in Turnu, oras Pecica, FN 
(CF 304244,  300074-Pecica) , 
judetul Arad. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate 
la sediul APM Arad din Arad, str. 
Splaiul Mures, FN, jud. Arad si la 
sediul titularului din Arad, str. 
Gheorghe Doja, nr. 70, judetul 
Arad, in zilele de luni - vineri, intre 
orele 8-14. Observatiile publicului 
se primesc zilnic la sediul APM 
Arad din Arad, str. Splaiul Mure-
gului, FN, jud. Arad.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare.  I. Administratorul 
Unic al Conef S.A. (denumită în 
continuare “Societatea”), cu sediul 
în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 64, 
etaj 1, Sector 4, România, înmatri-
culată la Registrul Comerţului sub 
nr. J40/377/1991, CUI RO 1555107 
convoacă în temeiul art. 117 din 
Legea nr. 31/1990 privind societa-
t i le  comercia le ,  republ icată , 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor înscrişi în Registrul 
Acţionarilor Societăţii la sfârşitul 
zilei de 15 august 2019, considerată 
data de referinţă, pentru data de 
30 august 2019, la orele 11:00, la 
sediul Societăţii din Bucureşti, 
Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1, Sector 
4, România. În cazul în care la 
data menţionată nu se întruneşte 
cvorumul de prezenţă prevăzut de 
Actul constitutiv al Societăţii, se 
convoacă şi se fixează în temeiul 
art. 118 din Legea 31/1990, republi-
cată, cea de-a doua Adunare Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 31 august 2019, la 
orele 11:00 la sediul Societăţii din 
Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 64, 
etaj 1, Sector 4, România. II. 
Ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor este urmă-
toarea: 1. Alegerea administrato-
rului unic ca urmare a expirării 
mandatului acestuia la data de 
01.09.2019. 2. Aprobarea împuter-
nicirii domnului Ivan Constantin 
Emil pentru efectuarea tuturor 
formalităţilor necesare în vederea 
înregistrării hotărârilor Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor. 
III. Documentele şi materialele 
informative referitoare la proble-
mele incluse pe ordinea de zi şi 
procura, se pot consulta, de la data 
convocării Adunării Generale a 
Acţionarilor, de la sediul Societăţii 
din Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 64, 
etaj 1, Sector 4, România. Formu-
larele de procuri speciale pentru 
reprezentarea acţionarilor în 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se pot obţine de la 
adresa de mai sus. După comple-
tarea şi semnarea procurii speciale, 

un exemplar se va transmite la 
sediul Societăţii până la data de 28 
august 2019, ora 9:00, cel de-al 
doilea urmând a fi înmânat repre-
zentantului pentru a-l avea asupra 
sa în adunare. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la tel . 
021-408.35.00.

LICITAŢII
l SC Senior Albu Company SRL 
- în faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren intravilan cu 
constructii comerciale - “Strand 
Ciresa”, înscris în C.F. nr. 32129/
Oțelul Roşu, numar cadastral  
32129 - teren in suprafata de 
11.652 mp, cadastral constructii 
32129-C1 , 32129-C2, 32129-C3, 
32129-C4, 32129-C5, situat admi-
nistrativ in Otelu Rosu, cartier 
Ciresa, jud. Caras-Severin. Pretul 
de pornire al licitatiei este de 85% 
din pretul de evaluare, respectiv 
1.384.670 Lei + T.V.A. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918,  nr.  7 ,  et .2 ,  ap.21,  jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini fiind 
de 500 lei + T.V.A. Licitatia va avea 
loc in data de 14.08.2019, orele 
13.00, la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, 
jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o 
noua licitatie in data de 28.08.2019, 
orele 13.00.

l Consiliul Judeţean Argeş, cu 
sediul în Pitesti, Piaţa Vasile Milea, 
nr. 1, telefon 0248/217800, CUI 
4229512, organizează licitaţie 
publică cu strigare în vederea atri-
buirii  unui contract de închiriere a 
unui spațiu  cu destinație medicală 
sau conexă actului medical în 
suprafață de 12,86 mp (o cameră 
în suprafață de 8,94 mp împreună 
cu spațiile comune aferente în 
suprafață de 3,92 mp) situat la 
etajul 1al imobilului Policlinica 
Stomatologică din mun. Piteşti, 
b-dul Republicii, nr. 41, jud. Argeş. 
Garanţia de participare va fi 
constituită în cuantum de 160 lei. 
Menţionăm faptul că sunt admise 
la licitaţie persoane fizice sau juri-
dice care desfăşoară activitate 
medicală sau conexă actului 
medical, durata inchirierii fiind de 
5 ani cu începere de la data înregis-
trării contractului  la sediul propri-
etarului. Documentele solicitate de 
autoritatea contractantă prevăzute 
în documentatia de atribuire vor fi 
redactate în limba română şi vor fi 
depuse la sediul Consiliului Jude-
ţean Argeş, Piata Vasile Milea nr. 1, 
Registratură-parter până la data 
de 27.08.2019, ora 10,00. Licitația 
va avea loc la sediul Consiliului 
Judeţean Argeş, Piaţa Vasile Milea 

nr. 1, etajul V, cam.186, în ziua de 
28.08.2019, ora 10,00, în prezenţa 
reprezentanţilor împuterniciţi ai 
ofertanţilor. Documentaţia de atri-
buire se poate obţine de la sediul 
Consiliului Judeţean Argeş, Piaţa 
Vasile Milea nr. 1, cam. 95, Servi-
ciul Evidența Administrare Patri-
m o n i u  ş i  D e v i z e ,  t e l e f o n : 
0248/217800, int. 198, începând cu 
data 30.07.2019 între orele 8,30 - 
15,00, costul acesteia fiind de 50 
lei.

l Comuna Miroslava, judetul Iasi, 
organizeaza l ic i tat ie  publ ica 
deschisa in data de 14.08.2019 
pentru: concesionare teren in 
suprafata de 20.000mp, domeniu 
privat, extravilan localitatea Valea 
Ursului, NC87878, comuna Miro-
slava pentru amenajare micro-
ferma: data limita depunere oferte 
13.08.209 ora 16.00. Pret minim de 
pornire al licitatiei publice deschise 
este de 3010 lei/an pentru intreaga 
suprafata; cocesionare teren in 
suprafata de 100mp, domeniu 
privat,  intravilan localitatea 
Horpaz, NC71978, comuna Miro-
slava pentru amenajare cale de 
acces: data limita depunere oferte 
13.08.2019 ora 16.00. Pret minim 
de pornire al licitatiei publlice 
deschise este de 253.81 lei/an 
pentru intreaga suprafata. Data 
l imita de raspuns clarif icari 
8.08.2019. Caietul de sarcini poate 
fi obtinut de la Biroul Achizitii 
Publice din cadrul Primariei 
Comunei Miroslava, judetul Iasi. 
Costul caietului de sarcini este de 
50 lei.

l Debitorul SC Drum Design 
Consult S.R.L. societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1. Ipad 2 Apple; 
2. Ipad 2 Apple; 3. Laptop Acer; 4. 
Telefon Iphone 4. Pretul caietului 
de sarcini pentru bunurile mobile 
af late in proprietatea SC Drum 
Design Consult SRL este de 200 lei 
exclusiv TVA. Pretul de pornire al 
licitatilor pentru bunurile mobile 
apartinand SC Drum Design 
Consult SRL este de 828,3  lei 
exclusiv TVA reprezentand 30% 
din valoarea stabilita prin raportul 
de evaluare. Participarea la lici-
tatie este conditionata de: -consem-
n a r e a  i n  c o n t u l  n r . 
RO54BREL0002001156560100 
deschis la Libra Internet Bank, 
pana la data si ora stabilite pentru 
sedinta de licitatie, a garantiei de 
10% din pretul de pornire al licita-
tiei; -achizitionarea pana la data si 
ora stabilite pentru sedinta de lici-
tatie a caietului de sarcini ce se 
achita prin op in contul nr.  RO43 
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis 
la ING BANK -Sucursala Doro-
banti, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu Urse si Asociatii 
SPRL sau in numerar la sediul 

lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Str. Buzesti, Nr.71 Et.5, sector 
1. Lichidatorul judiciar a procedat 
la organizarea de licitatii publice 
cu strigare, dupa cum urmeaza: 
Prima sedinta de licitatie a fost 
fixata la data de 13.08.2019, ora 
14.00 iar daca bunurile nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii au fost fixate in 
data de 20.08.2019, 27.08.2019, 
03.09.2019, si 10.09.2019, ora 
14.00. Toate sedintele de licitatii se 
vor desfasura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Bucuresti, 
Str. Buzesti, , Nr. 71, et.5, sector 1. 
Pentru relatii sunati la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Anuntul poate fi vizua-
lizat si pe site www.dinu-urse.ro.

l 1.Informatii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Comuna 
Sălciile, Strada Principală, nr.297, 
Sălciile, județul Prahova, telefon: 
0244/444.000, fax: 0244/444.120, 
e-mail: salciile@prefecturapra-
hova.ro, cod fiscal: 2843914. 2.
Informaț i i  genera le  pr iv ind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
“Luciu de apă, Balta- “Sărături” în 
suprafață de 14,74ha, (147.363 
mp), Tarla 22, Hb 239, Cc 240 şi 
constructii diguri, amplasat în 
C o m u n a  S ă l c i i l e ,  J u d e ț u l 
Prahova”, bun proprietate publică. 
3.Informatii privind documentația 
de atribuire: de la sediul Primăriei 
Comunei Sălciile, Strada Princi-
pală, nr.297, județul Prahova. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin 
solicitarea scrisă, transmisă cu cel 
puțin 4 zile înainte, de la sediul 
Pr imăr ie i  Comunei  Să lc i i l e . 
3.2.Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Sălciile, Strada 
Principală, nr. 297, Sălciile, județul 
Prahova. 3.3.Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
p reveder i l o r  Ordonanțe i  de 
Urgență a Guvernului nr.54/2006: 
Persoanele interesate pot achita 
contravaloarea documentației de 
atribuire de 500 lei în contul conce-
dentului: 
RO06TREZ52421330250XXXXX, 
deschis la Trezoreria Mizil, cod 
fiscal al concedentului: 2843914 . 
3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor 16.08.2019, ora 15.00. 
4.Informații privind ofertele: Plicul 
exterior al ofertei va purta menți-
unea denumirii, sediului, număr de 
telefon/fax al ofertantului, precum 

şi obiectul concesiuni. 4.1.Data 
limită de depunere a ofertelor 
22.08.2019, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Oferta 
va fi depusă la Registratura Primă-
riei Comunei Sălciile, Strada Prin-
cipală, nr. 297, Sălciile, județul 
Prahova. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original şi 2 
exemplare copii. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura sedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
22.08.2019, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Sălciile, Strada 
Principală, nr. 297, Sălciile, județul 
Prahova. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la secția 
de contencios administrativ a 
Tribunalului Prahova, Ploieşti, 
Piața Victoriei, nr.10, telefon: 
0244/544.781, fax: 0244/ 544.781, 
0244/544.598,  0244/  544.230, 
e-mail: tb-prahova-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anuntului de 
licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 29.07.2019.

l Comuna Jilava  prin Serviciul 
Administrare Patrimoniu, cu sediul 
în Șos. Giurgiului nr. 279, Comuna 
Jilava, Județul Ilfov, organizează 
licitație publică deschisă cu ofertă 
în plic închis pentru  imobilele 
clădiri în suprafață totală de 1.450 
mp şi teren în suprafață de 5.000 
mp, situate în comuna Jilava str. 
Ana Ipătescu nr. 52. 1) Obiectul 
licitatiei publice: închirierea imobi-
lelor -clădiri în suprafață totală de 
1.450 mp şi teren în suprafață de 
5.000 mp, situate în comuna Jilava 
str. Ana Ipătescu nr.52. 2) Organi-
zatorul licitaţiei: Comuna Jilava 
prin Serviciul Administrare Patri-
moniu. 3) Procedura de închiriere: 
licitaţie publică deschisă, cu ofertă 
în plic. 4) Preţul de pornire a licita-
ţiei: 12.858 lei/lună. Nu se percepe 
TVA. 5) Instrucţiunile de organi-
zare şi desfăşurare a procedurii: se 
pot descarcă accesând site-ul www.
primariajilava.ro, secţiunea Anun-
țuri; 6) Garanția de participare (se 
restituie): 1.543 lei, reprezentând 
1% din preţul pentru primul an de 
închiriere, achitată prin virament 
b a n c a r  î n  c o n t u l  n r . 
RO52TREZ4215006XXX000277 
deschis la Trezoreria Ilfov, titular 
de cont Comuna Jilava, cod fiscal 
4420791 sau numerar depus la 
casieria Primăriei comunei Jilava 
din şos. Giurgiului nr.279; 7) 
Termenul limită de depunere a 
ofertelor:19.08.2019 ora 15:00; 8) 
Valabilitatea ofertelor: ofertele 
rămân valabile pe perioada de 90 
de zile de la data deschiderii aces-
tora; 9) Deschiderea ofertelor: 
20.08.2019 ora 09:00, la sediul 
organizatorului licitaţiei, din şos. 
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Giurgiului nr.279, de către comisia 
de licitaţie şi a ofertanţilor sau 
împuterniciţilor acestora. 10) 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon:  021/457.01.14.

l Turnatoria Centrala Orion S.A., 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
conform hotararii creditorilor, 
vinde la licitatie, urmatoarele 
bunuri: - Masina de impuscat 
m i e z u r i  B I C O R ,  a v a n d  n r. 
inventar 20136,  la pretul  de 
24.922,10 euro, fara TVA; - Linie 
de formare in forme fara rame, 
avand nr. inventar 20418, la pretul 
de 210.390,60 euro, fara TVA; - 
Instalatie dezbatere, avand nr. 
inventar 20375,  la pretul  de 
10.263,40 euro, fara TVA; - Insta-
latie de regenerat nisip, avand nr. 
inventar 20236,  la pretul  de 
21.276,50 euro, fara TVA; - Insta-
latie formare cu silicat, avand nr. 
inventar 20388, la pretul de 581,70 
euro, fara TVA; Pretul bunurilor 
mobile mai sus mentionate, este 
diminuat cu 30 % din pretul de 
evaluare, conform Hotararii credi-
torilor nr. 707/29.03.2019.  Licitatia 
se va tine in data de 31.07.2019 ora 
11:00, la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, iar in cazul in 
care bunurile nu vor fi adjudecate, 
licitatia se va tine in data de 
02.08.2019, 05.08.2019, 07.08.2019, 
09.08.2019, 12.08.2019, 14.08.2019, 
16.08.2019. Cererile de inscriere la 
licitatie se depun in original la 
sediul lichidatorului judiciar inso-
tite de toate documentele preva-
zute in regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei. Dosarul de prezen-
tare si conditiile de participare se 
pot obtine numai de la sediul lichi-
datorului judiciar. Telefon/fax: 
0244597808; email:office@andre-
iioan.ro; mobil: 0723357858; www.
andreiioan.ro.

l Turnatoria Centrala Orion 
S.A., societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, vinde la licitatie, urma-
toarele bunuri, in bloc sau indivi-
dual,  in functie de valoarea 
acestora: I. Stoc de marfuri, 
materii prime si materiale:  1. stoc 
modele (batiuta; garnituri model 
lemn; model lemn; montanti; 
repere, etc.); 2. stoc obiecte de 
inventar depozit 1 (bonfaier; 
burghie; calibre; filiere; freze; 
mandrina; menghina; tarod; 
sublere, etc.); 3. stoc materiale 
consumabile CTC (centralizator 
platina; deseu argint;  deseu 
platina; perborat de sodiu, etc.); 
4. stoc echipamente de protectie 
(casca protectie; cisme cauciuc; 
antifoane externe, etc.); 5. stoc 
produse finite (disc frana; anozi 
fonta silicoasa; flansa antrenare; 
pump body, etc.); 6. stoc mate-

riale consumabile  deposit  1 
(arzator arc 900; aspersoare; 
boloboc; cablu telefon; corpuri 
electrice; cuie; lac colorat; prize 
electrice; semering; sina electrica, 
etc.); 7. stoc piese de schimb 
(apl ica;  broasca usa;  diblu; 
h o l s u r u b ;  m o t o r  e l e c t r i c ; 
rulmenti; sigurante; supape, etc.); 
8. stoc materiale auxiliare (bara 
grafit; ciocan cauciuc; piatra 
polizor; sarma legat, etc.); 9. stoc 
materii prime (activator 500TI; 
disc abraziv; pasta aluminium; 
sulfat de magneziu; sulfat de 
bariu, etc.). II. Bunuri de natura 
mijloacelor fixe si obiecte de 
inventar: 1. Mijloace fixe (cuptor 
tratament calire dinte; masina de 
impuscat miezuri bicor; masina 
de miezuit tip carusel; cuptor TT 
cu vatra mobile; rame formare; 
instalatie de sablat tip Schlick LS; 
cuptor uscat miezuri; instalatie de 
regenerat nisip; linie formare L3; 
instalatie de vopsit; amestecator 
minimixer; modernizare linii; 
masina de sablat cu alice; linie de 
formare in forme fara rame; 
modernizare centrala ventilatie; 
masina amestecat pulbere; insta-
latie topire inductie;  baterii 
cuptoare; cuptoare cu arc; strun-
guri; spectro analitic, etc.); 2. 
Obiecte inventar gestiune SDV 
(un iversa l  s t rung ;  sub le re ; 
burghie; rafturi metalice; dula-
puri metalice; freze; polizor pneu-
matic; masini gaurit; strunguri; 
poduri rulante, etc.); 3.  Obiecte 
inventar gestiune hala monobloc 
(polizoare; trusa sudura; ciocan 
de  abataj ,  e tc . ) ;  4 .  Obiecte 
inventar gestiune modele (placi 
portmodel; placi pormodel linia 1, 
2; rame, etc.); 5. Obiecte inventar 
gestiune turnare centrifugala 
(masina turnat centrifugal; ames-
tecat vopsea. Etc.); 6. Obiecte 
inventar gestiune linii  grele 
(elevatoare;  poduri  rulante; 
macara pivotanta, etc.); 7. Obiecte 
inventar gestiune linii usoare 
(polizor; toba curatire; cale rulare  
transport; rame formare, etc.); 8. 
Obiecte inventar gestiune elabo-
rare (oale turnare; system racier 
cuptor; poduri rulante, etc.); 9. 
Obiecte inventar gestiune cantina 
(masini gatit; pahare; farfurii; 
oale, etc.); 10. Obiecte inventar 
gestiune CTC (strunguri; micro-
metru, etc.); 11. Obiecte inventar 
gest iune garaj  ( trusa ADR; 
polizor unghiular); 12. Obiecte 
inventar gestiune protectie civila 
(cap sirena; targi sanitare etc.); 
13. Obiecte inventar gestiune 
administrativ (dulap metallic; 
casa bani; scaune, birou; copiator, 
etc); 14. Obiecte inventar gestiune 
mecano energetic (boiler apa; 
convrtizor sudura; electropalan; 
menghina; nivela lase; poduri 
rulante, etc.). Lista completa a 
bunurilor, poate fi consultata in 
anexa de pe site-ul lichidatorului 

judiciar www.andrei ioan.ro. 
Conform Hotararii creditorilor nr. 
707/29.03.2019, pretul bunurilor 
mobile, se va diminua cu 30 % din 
pretul de evaluare. Licitatia se va 
tine in data de 31.07.2019 ora 
11:00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi adjude-
cate, licitatia se va tine in data de 
0 2 . 0 8 . 2 0 1 9 ,  0 5 . 0 8 . 2 0 1 9 , 
0 7 . 0 8 . 2 0 1 9 ,  0 9 . 0 8 . 2 0 1 9 , 
1 2 . 0 8 . 2 0 1 9 ,  1 4 . 0 8 . 2 0 1 9 , 
16.08.2019. Cererile de inscriere 
la licitatie se depun in original la 
sediul lichidatorului judiciar inso-
tite de toate documentele preva-
zute in regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei. Dosarul de 
prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Telefon/fax: 0244597808; emai-
l:office@andreiioan.ro; mobil: 
0723357858; www.andreiioan.ro.

l Turnatoria Centrala Orion S.A., 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
conform hotararii creditorilor nr. 
2782/28.09.2018, scoate la vanzare 
in bloc sau individual pe numere 
cadastrale, urmatoarele bunuri 
imobile, dupa cum urmeaza:: - NC 
1372/1 compus din teren in supra-
fata de aprox 7.815 si constructiile 
C1; C2; C3; C7; C8; C22, la pretul 
total de 101.537,90 euro; - NC 
1372/2 compus din teren in supra-
fata de 9.958 mp si constructia C10 
la pretul total de 158.000 euro; - 
NC 1372/3 compus din teren in 
s u p r a f a t a  d e  7 . 2 2 9  m p  s i 
constructia C49 la pretul total de 
170.200 euro; - NC 1372/4 compus 
din teren in suprafata de 16.609 
mp si constructiile C58; C59; C60; 
C61;  C65,  la  pretul  total  de 
1.224.800 euro;  -  NC 1372/5 
compus din teren in suprafata de 
12.126 mp si constructiile C67; 
C68; C85; C86; C88; C89, la pretul 
total de 237.600 euro; - NC 1372/6 
compus din teren in suprafata de 
2.609 mp si constructiile C62 si 
C64, la pretul total de 889.200 
euro; - NC 1372/7 compus din 
teren in suprafata de 151.081 mp si 
constructiile C14; C15; C16; C17; 
C19; C20; C24; C25; C26; C31; 
C32; C33; C34; C35; C36; C37; 
C38; C40; C41; C42; C43; C45; 
C46; C48; C50; C51; C52; C53; 
C54; C55; C56; C57; C63; C69; 
C72; C73; C74; C76; C77; C78; 
C79; C80; C82, la pretul total de 
4.071.500 euro; - Teren cale ferata 
industriala in suprafata de 2.577 
mp, la pretul de 19.700 euro; - 
Teren servitute trecere in suprafata 
de 20 mp, la pretul de 105 euro. 
Valorile nu contin TVA. Licitatia se 
va tine in data de 02.08.2019 ora 
12:00, la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, iar in cazul in care 

bunurile nu vor fi adjudecate, lici-
ta t ia  s e  va  t ine  in  data  de 
05.08.2019, 07.08.2019, 09.08.2019, 
12.08.2019, 14.08.2019, 16.08.2019, 
19.08.2019, 21.08.2019, 23.08.2019, 
26.08.2019, 28.08.2019, 30.08.2019, 
02.09.2019, 04.09.2019, 06.09.2019, 
09.09.2019, 11.09.2019, 13.09.2019, 
16.09.2019, 18.09.2019, 20.09.2019, 
23.09.2019, 25.09.2019, 27.09.2019, 
30.09.2019. Cererile de inscriere la 
licitatie se depun in original la 
sediul lichidatorului judiciar inso-
tite de toate documentele prevazute 
in regulamentul de vanzare. Pretul 
regulamentului de vanzare este de 
2.100 lei, plus TVA. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei. 
Dosarul de prezentare si conditiile 
de participare se pot obtine numai 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Telefon/fax: 0244597808; email:of-
f i c e @ a n d r e i i o a n . r o ;  m o b i l : 
0723357858; www.andreiioan.ro.

PIERDERI
l Pierdut Certificat constatator  
eliberat de ORC Arad, pentru 
Prestige SRL. Il declar nul.

l Pierdute Atestat profesional 
transport Marfa, card ADR si card 
Tahograf emise pe numele Lefter 
Mihai. Le declar nule.

l Pierdut certificat constator 
punct lucru emis in baza legii 
359/2004 pentru firma Lether Art 
Trading srl, CUI 9897636, il declar 
nul.

l Declar pierdut şi nul Atestat 
profesional de transport marfă, 
eliberat de ARR Dolj pe numele 
Ionescu Sorin.

l Pierdut Certificat de Pregătire 
Profesională a Conducătorului 
Auto, Cîrlea Cristinel Valer emis 
ARR Timiş, seria 0014683002. Îl 
declar nul.

l Pierdut atestat transport marfă 
şi persoane certificat ADR eliberat 
de ARR Prahova pe nume Zidaru 
Marian. Îl declar nul.

l Subscrisa Schuster Ecosal 
S.R.L., cu sediul în Sighişoara, 
str.Viilor, nr.82B, jud.Mureş 
( C U I :  R O 1 0 3 1 4 5 1 5 ,  J 2 6 / 
134/1998) anunță pierderea certi-
ficatului constatator nr.1478/ 
06.02.2008 emis de ORCT Mureş 
aferent activității desfăşurate la 
sediul secundar din municipiul 
Târnăveni, str.Nicolae Bălcescu, 
nr.20, jud.Mureş. Îl declarăm nul.

l Pierdut contract  vânzare 
- c u m p ă r a r e  a u t .  s u b  n r. 
3338/12.10.1999, proprietar Bostan 
Alexandrina –Florica, cu adresa în 
Bucureşti, sector 1, str. Doamna 
Ghica nr. 20, bl. 4, sc. 2, et. 3, ap. 
40.

l PFA Caluş  Costel, Nr. ORC  
F36/338/2013, CUI 31582626 
pierdut certificat constatator care 
atestă  îndeplinirea a condițiilor de 
funcționare şi codurile CAEN 
specifice activității desfăşurate 
eliberat  de  Registrul Comerțului 
Tulcea la data de 29.04.2013. Se 
declară nul.

l Pierdut Autorizaţie Sanitară de 
Funcţionare nr. 961 din 12.04.2010, 
emisă de către DSPMB pentru 
CMI Dr. Sbârnă Tanţi Nicoleta. O 
declar nulă.



Prognoză-şoc de la Bruxelles. Mergem spre un deficit bugetar interzis în Europa 

România riscă primele sancțiuni
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Programul  
Laptele,  
cornul şi  
lama de ras

n Un fabricant de pâine din Ocna Mureş a prins anul acesta contracte de 34 milioane de lei pentru furnizarea de lapte, cornuri 

şi mere pentru elevi n Firma este celebră pentru numeroasele scandaluri în care a fost implicată - de la mere îngheţate, la 

lapte stricat şi lame de ras în cornurile pentru copii n Protecţia Consumatorilor a amendat, autorităţile au reziliat acordurile, 

dar tot timpul apar contracte noi, ridicând totalul afacerilor cu statul la circa 50 milioane de euro Pag. 5
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Fost ministru, otrăvit cu mercur
Doina Pană, fost ministru al Apelor şi Pădurilor şi 

actual deputat PSD, a dezvăluit că, la sfârşitul anului 

2017, a fost victima unei intoxicaţii cu mercur. Aceasta 

bănuieşte că atacul asupra sa are orginea în zona 

mafiei lemnului, ca urmare a deciziilor pe care le-a luat. 

Doina Pană suspicionează că substanţa otrăvitoare a 

fost strecurată în alimente. Tratamentul-şoc pentru 

eliminarea dozei de mercur a durat 12 zile, însă 

eliminarea totală a substanţei din organism poate 

dura chiar ani de zile.  Pag. 7


