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OFERTE SERVICIU
l Societatea KDK &MET Manage-
ment SRL angajează bucătar cu 
experiență, cu studii de specialitate 
și vorbitor avansat de limba engleză. 
Program 6 zile /săptămână /8 ore /
salariu aproximativ 2.100 Lei brut. 
Mai multe detalii la nr.de telefon: 
0725.155.571.

l ERATĂ. La anunțurile agențiilor 
județene pentru ocuparea forței de 
muncă, publicate în ziarul Jurnalul 
contidian Național din data de 
01.02.2019, se va face următoarea 
rectificare: în loc de: Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial partea a -III- a, respectiv în 
perioada 01.02.2019-19.02.2019, la 
sediul AJOFM. se va citi: Înscrierile 
se fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial partea a -III- a, respectiv în 
perioada 01.02.2019-20.02.2019, la 
sediul AJOFM.

l Rinaldi companie belgiană cu 
peste 40 ani de experienţă în vopsi-
torie, caută să angajeze personal sau 
să colaboreze cu o echipă de alpiniști 

utilitari pentru vopsit stâlpi de înaltă 
tensiune. A se vorbi nivel mediu 
limba franceză, engleza sau italiană. 
R e l a ţ i i  d i r e c t  l a  s e c r e t a r i a t 
0032/433.884.40 sau email a.simal@
rinaldi.be. Pentru limba română 
0032/486.462.616.

l Teatrul pentru Copii și Tineret 
Colibri Craiova, județul Dolj, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
unui  post  contractual  vacant , 
conform HG 286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare, astfel: 
1 .Denumire post :  contabi l  șef , 
durata contractului pe perioadă 
nedeterminată. 2.Nivelul studiilor și 
vechimea în muncă: Condiţii de 
studii: studii universitare absolvite 
cu diplomă, în specializarea contabi-
litate. Condiţii de vechime: minim 10 
ani vechime în domeniu, din care 
minim 3 ani în contabilitate buge-
tară. 3.Tipul probelor de concurs, 
locul, data și ora desfășurării aces-
tora: Concursul va avea loc la sediul 
Teatrului pentru Copii și Tineret 
Colibri, strada Calea București, 
nr.56, Craiova, Dolj: -proba scrisă, 
data: 27 februarie 2019, ora 10.00; 
-interviul, în data: 01 martie 2019, 
ora 10.00. Dosarele pentru concurs 

se depun la sediul Teatrului pentru 
Copii și Tineret Colibri, Craiova, 
strada Calea București, nr.56, la 
Compartimentul juridic -achiziții 
publice, până la data de 19.02.2019, 
inclusiv, ora 15.00. Persoană de 
contact: Boșonea Mihaela Liana, 
s e c r e t a r  c o m i s i e  c o n c u r s , 
tel.0251.416.323.

l Primăria Poienarii de Muscel, cu 
sediul în localitatea Poienarii de 
Muscel, nr.476A, judeţul Argeș, 
o r g a n i z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea funcţiei  contractuale 
vacante de: -șofer, 1 post (pt.buldo-
e x c a v a t o r ) ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă: în 
data de 27 februarie 2019, ora 9.30; 
-Proba practică: în dată de 01 martie 
2019, ora 9.30; -Proba interviu: în 
data de 04 martie 2019, ora 9.30. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: gene-
rale; -să posede permis de conducere 
categoria B și C de minimum 5 ani. 
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 
Poienarii de Muscel. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Poienarii 
de Muscel, persoană de contact: 
B o b o c  R e m u s ,  t e l e f o n / f a x : 
0248.546.603, e-mail: primarie@
poienariidemuscel.cjarges.ro.

l Spitalul Municipal Motru, cu 
sediul în localitatea Motru, str.Carol 
Davilla, nr.4, judeţul Gorj, organi-
z e a z ă  c o n f o r m  H G 
nr.286/23 .03 .2011,  modif icată , 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale temporar vacante de: 
îngrijitor curățenie, 1 post -Chirurgie 
generală. Concursul se va desfășura 
astfel:  -Proba scrisă în data de 
20.02.2019, ora 9.00; -Proba practică 
în data de 25.02.2019, ora 9.00; 
-Interviul în data de 28.02.2019, ora 
9.00. Condiţii specifice de partici-
pare: 1.diplomă de bacalaureat; 2.
fără vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 

Spitalului Municipal Motru, din 
strada Carol Davilla, nr.4, județul 
Gorj. Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Mun.Motru, persoană de 
contact: jurist Cruceru Sidonia, 
t e l e f o n :  0 2 5 3 . 4 1 0 . 0 0 3 ,  f a x : 
0253.410.078, e-mail: spitalmotru@
yahoo.com.

l Consiliul Local Sulina, județul 
Tulcea, cu sediul în orașul Sulina, 
str. I, nr. 180, organizează procedura 
de selecț ie  a  unui  număr de 3 
membri ai Consiliului de Adminis-
trație al S. C. ASPL Sulina S.R.L. - 
Sulina pentru o perioadă de 4 ani. 
Procedura de selecție se organizează 
în 2 etape: a) analiza și selecția dosa-
relor : 18 - 19.02.2019. b) interviul: 
28.02.2019 - 01.03.2019. Dosarele de 
înscriere se depun în perioada 01 - 
15.02.2019, orele 14,00 la registra-
tura S.C. ASPL Sulina S.R.L. cu 
sediul în orașul Sulina, str. I, nr. 142. 
Condițiile de înscriere, actele nece-
sare și bibliografia se găsesc afișate 
la sediul societății și la sediul Consi-
liului Local Sulina, precum și pe site: 
www.aspl-sulina.ro și www.prima-
ria-sulina.ro.  Relatii suplimentare se 
pot obtine la sediul S.C. ASPL 
Sul ina  S .R .L .  sau   l a  t e l e fon 
0240/543104.

l Subscrisa Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Racova, cu 
sediul în comuna Racova, localitatea 
Racova, județul Bacău, nr.400, cod 
fiscal: 4455226, organizează în baza 
Legii nr.188/1999 concurs /examen 
de recrutare pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de inspector, 
clasa I, grad profesional superior, în 
cadrul Compartimentului Contabili-
tate. Concursul se va desfășura la 
sediul instituţiei UAT Racova, astfel: 
-Proba scrisă la data de 7.03.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu la data de 
11.03.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie 
să  îndep l inească  următoare l e 
condiţii :  -studii universitare de 
l i c en ță  abso lv i t e  cu  d ip lomă , 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în speciali-
tate finanțe contabilitate; -7 ani în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției publice. Condiţii 
specifice: a)au cetăţenia română și 
domiciliul în România; b) cunosc 

- 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
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limba română, scris şi vorbit; c)au 
vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) au capacitate deplină de exerciţiu; 
e) au o stare de sănătate corespunză-
toare funcţiei publice pentru care 
candidează, atestată pe bază de 
examen medical de specialitate; f)
îndeplinesc condiţii le de studii 
prevăzute de lege pentru funcţia 
publică; g)îndeplinesc condiţiile 
specifice pentru ocuparea funcţiei 
publice; h) nu au fost condamnate 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
sau contra autorităţii, infracţiuni de 
corupţie şi de serviciu, infracţiuni 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
infracţiuni de fals ori a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei publice; i)nu a fost desti-
tuită dintr-o funcţie publică sau nu 
i-a încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 7 ani; j) nu a desfăşurat acti-
vitate de poliţie politică, astfel cum 
este definită prin lege. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 20 de zile de 

la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a III-a, 
la sediul UAT Racova. Relații supli-
mentare şi coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituţiei UAT 
Comuna Racova,  persoană de 
contact fiind doamna Săpătoru 
M a r i a ,  r e f e r e n t ,  t e l e f o n / f a x : 
0234.269.501, pagina: primariara-
cova.ro, secțiunea concursuri.

PRESTĂRI SERVICII
l Execut renovări complete: 
zugrăveli, instalații sanitare, 
electrice,  faianță,  etc.  www.
constructorievaluati.ro. 

CITAŢII
l Se citează Simon Cristine în 
Dosar 837/217/12* la 19 Februarie 
2019 la Judecătoria Darabani.

l Toma Claudia Mirela,  Toma 
Liliana Cristina, Toma Valentin şi 
Gavrilă Traian sunt chemaţi la 
Judecătoria Slobozia la termenul din 

25 martie 2019 de Bucur Nicolae în 
dosarul 886/312/2013.

l  Pana Sorin Tiberiu domiciliat in 
Ploiesti, str. Natiunii nr. 26, jud. 
Prahova si Pana David cu domiciliul 
in Ploiesti, Sos. Vestului, bl. Garso-
niera nr. 1, ap. 87, jud. Prahova, sunt 
citati de Judecatoria Ploiesti in 
Dosarul nr. 22595/281/2015 in data 
de 20.02.2019, orele 08.30.

l Subsemnatul Radu Ion, reclamant 
în dosarul 556/229/2018, chem in 
judecata parata Grecea Georgiana, 
cu ultimul domiciliu cunoscut in 
Tandarei,  str.  Viitor, nr. 7, jud. 
Ialomita, la Judecatoria Fetesti, 
pentru data de 26.02.2019, pentru 
exercitare autoritate parinteasca si 
stabilire locuinta minor.

l Numita Smirneanu Floretina 
Luminiţa cu ult imul domici l iu 
cunoscut în localitatea Amara, str. 
Aurel  Pană,  nr.  218E,  judeţul 
Ialomiţa, este citată în dosarul nr. 
4588/312/2018, având ca obiect 
divorţ fără copii, de către reclamant 
Smirneanu Flor in  Adi ,  pentru 
termenul din 11.04.2019, orele 8.30, 
la sediul Judecătoriei Slobozia, din 
localitatea Slobozia, b-dul Cosmi-
nului, nr. 12, jud. Ialomiţa.

DIVERSE
l Mazarine Energy Romania S.R.L 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul: 
”Lucrari de amenajare drum acces si 
careu foraj sonda 1106 Ileana”, 
propus a fi amplasat în extravilanul 
localitatii Ileana, judetul Calarasi 
(Tarla: 134/8, Parcela A5, nr. Cad. 
2 4 0 5 1 ) .  I n f o r m a ţ i i l e  p r i v i n d 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul A.P.M Calarasi:  Soseaua 
Chiciu, nr. 2, jud. Calarasi şi la 
sediul titularului: Soseaua Bucuresti 
-  P lo ies t i ,  nr.  42-44 ,  Baneasa 
Buss ines  & Technology  Park , 
cladirea B, aripa b1, etajul 1, camera 
1, Sector 1, Bucuresti, Romania, în 
zilele de luni - vineri, între orele 8 - 
16 .  Observaţ i i l e  publ icu lu i  se 
primesc zilnic la sediul APM Cala-
rasi.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale de insol-
venta in dosarul nr. 5124/105/2018, 
Tribunal Prahova, conform sentinței 
nr. sentinței nr. 59 din 22.01.2019 
privind pe SC Medigen LTD SRL, cu 
termenele:  depunere declarați i 
creanță 08.03.2019, întocmirea tabe-
lu lu i  pre l iminar  a l  creanțe lor 
27.03.2019, întocmirea tabelului 
definitiv 19.04.2019, prima Adunare 
a Creditorilor avand loc in data 
01.04.2019 orele 12:00 la sediul 
administratorului  judic iar  din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, 
et.7, cab. 7B.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentată prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, în cali-
tate de lichidator judiciar al Saba-
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tini Conf. Construct SRL desemnat 
prin Hotararea nr.522 din data de 
31.01.2019, pronunţată de Tribu-
nalul Bucureşti -  Secţia a VII -a 
Civilă,  în dosar nr. 35989/3/2017*, 
notificã deschiderea falimentului 
prin procedură simplificată preva-
zută de Legea nr. 85/2014  împotriva 
Sabatini Conf. Construct SRL, cu 
sediul social în Bucureşti Sectorul 1, 
S t rada  Înfrăţ i r i i ,  Nr.  3 ,  CUI 
32462008, nr. de ordine în registrul 
comerţului J40/13975/2013.  Persoa-
nele fizice şi juridice care înregis-
t r e a z ă  u n  d r e p t  d e  c r e a n ţ ă 
împotriva Sabatini Conf. Construct 
SRL vor formula declaraţie de 
creanţă care va fi inregistrată la 
grefa Tribunalul Bucureşti - Secţia a 
VII-a Civilă, cu referire la dosarul 
nr. 35989/3/2017*, în urmatoarele 
condiţii: a) termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor în tabelul creanţelor  
18.03.2019;  b)  termenul l imita 
pentru verificarea creanţelor, intoc-
mirea, afişarea şi comunicarea tabe-
lului  pre l iminar  a l  creanţe lor 
28.03.2019;  c)  termenul l imita 
pentru definitivarea tabelului crean-
ţelor la 22.04.2019; d) data primei 
şedinţe a adunarii generale a credi-
torilor 02.04.2019, ora 14.00; e) 
adunarea generală a asociaţilor 
Sabatini Conf. Construct SRL la 
data de 15.02.2019, ora 14.00 la 
sediul lichidatorului judiciar.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului - Unitatea administra-
tiv-teritorială, Slobozia Mândra, din 
județul Teleorman, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadastral 
n r.  2 5 ,  î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
11.02.2019, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei comunei 
S l o b o z i a  M â n d r a ,  j u d e ț u l 
Teleorman, conform art. 14 alin. (1) 
şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicității imobiliarenr. 7/1996, 
republicată,  cu modificări le  ş i 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primă-
riei şi pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

l Judecă tor ia  Iaş i ,  dosar  nr. 
30384/245/2016, sentința civilă nr. 
12934/2018, pentru aceste motive în 
numele legi i  hotărăşte :  Admite 
cererea formulată de reclamanta 
Goşman Ionela, CNP 2801228226836, 
cu domiciliul procedural ales la Soci-
etatea civilă de avocați “Chiba&Aso-
ciații”, situată în str. Cucu, nr.17, 
bloc 302, parter, jud. Iaşi, în contra-
dictoriu cu pârâtul  Mzati Rachid, 
domiciliat în Tunisia, Rue Slimane 
nr.22, Menzel Bourguiba, citat prin 
publicitate, prin curator special, 
avocat Iftimoaia Cătălina. Desface 
prin divorț căsătoria încheiată la 
data de 02.12.2006, înregistrată la 
Ambasada României – Tunis, sub nr. 
1/2007 din 12.01.2007, din culpa 
pârâtului. Dispune efectuarea menți-
unilor corespunzătoare pe actul de 

căsătorie înregistrat la Ambasada 
României – Tunis,  sub nr. 1/2007 din 
12.01.2007. Dispune ca autoritatea 
părintească asupra minorului Mzati 
Ridha, născut la data de 18.12.2005, 
să fie exercitată exclusiv de către 
mama reclamantă şi stabileşte locu-
ința minorului la mama reclamantă. 
Obligă pârâtul să plătească recla-
mantei, în favoarea minorului, pensie 
de întreținere lunară în cuantum de 
¼ din venitul minim net pe economia 
națională,  începând cu data de 
06.09.2016 (data introducerii cererii 
de chemare în judecată) şi până la 
majorat. Obligă pârâtul să plătească 
reclamantei suma de 350 lei cu titlu 
de cheltuieli de judecată. Cu drept de 
apel în termen de 30 de zile de la 
comunicare. Cererea de apel se va 
depune la Judecătoria Iaşi. Execu-
torie provizoriu de drept cu privire la 
stabilirea modului de exercitare a 
autorității părinteşti, stabilirea locu-
inței minorului, sumele datorate cu 
titlu de obligație de întreținere pentru 
minor, conform art.448 C.proc.civ. 
Pronunțată azi, 29.11.2018, prin 
punerea soluției la dispoziția părților 
prin mijlocirea grefei instanței.

LICITAŢII
l S.C. Flasim Com S.R.L, prin lichi-
dator judiciar C.I.I Rusu Ciprian 
Marian, cu sediul in Ploiesti, str. 
Valeni,  nr.  65, judetul Prahova 
scoate la vanzare prin l icitatie 
publica cu strigare teren intravilan 
arabil situat in Boldesti - Scaeni, 
jud. Prahova in suprafata de 2.235 
m.p. tarlaua 50, parcela A 2572/62 la 
pretul de 67.698,33 lei la care se 
adauga cota de TVA conform legis-
latiei in vigoare. Licitatia pentru 
bunul imobil se va tine la sediul 
lichidatorului in data de 13.02.2019 
ora 15.00, iar in cazul in care bunul 
nu va fi adjudecat de la prima lici-
tatie, aceasta va fi reprogramata 
pentru 20.02.2019,  27.02.2019, 
06.03.2019, 13.03.2019, 20.03.2019, 
27.03.2019, 03.04.2019, 10.04.2019, 
17.04.2019, aceeasi ora si aceeasi 
locatie. Inscrierea se va efectua cu 
48 de ore inainte de data inceperii 
licitatiei. Relatii suplimentare la 
sediul lichidatorului si la numerele 
de telefon: 0722267433, 0733723417, 
avciprianrusu@gmail.com.

l Par Rom SRL-in faliment prin 
lichidator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin l icitaţie 
publică pornind de la valoarea de 
piata redusa cu 10%, incepand cu 
data de 14.02.2019, ora 13.30, teren 
extravilan - 5.887 mp situat in Costi-
nest i ,  parcela A314/20/1/1,  nr. 
Cadastral 10.156, CF 10.383, jud. 
Constanta = 171.872,82 lei, teren 
extravilan - 8.038 mp situat in Costi-
nesti, parcela 314/18/1/1, nr. Cadas-
tral 920, CF 1132, jud. Constanta = 
234.753,12 lei, teren extravilan - 
570mp situat in Costinesti, parcela 
314/18/1/2/2, nr. Cadastral 918/2, CF 
10248, jud. Constanta = 33.536,88 
lei. Preturile nu contin TVA. Persoa-
nele interesate vor cumpăra caietul 
de prezentare de la lichidatorul 

judiciar şi vor depune documentele 
de participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. In cazul 
neadjudecări i  vânzari le  vor  f i 
reluate în zilele de 28.02.2019, 
14.03.2019, 28.03.2019, respectiv 
04.04.2019 la aceleasi ore la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă Ţara Bârsei al judeţului 
Braşov organizează în data de 
27.02.2019 ora 10.00 licitaţie publică 
cu strigare pentru închirierea unor 
suprafeţe de câte 1 (unu) mp din 7 
(şapte) imobile af late în adminis-
trarea sa, pentru instalarea unor 
automate de băuturi calde (cafea, 
ceai, etc.). Persoanele interesate se 
vor prezenta la sediul unităţii din 
munic ip iu l  Braşov,  s t r.  Mihai 
Viteazu, nr. 11, jud. Braşov, de unde, 
în perioada 11.02 - 19.02.2019, între 
orele 10.00 - 12.00, pot solicita în 
scris fişa de date a achiziţiei al cărei 
preţ este de 10 lei. Relaţii la tel: 
0268/428888 int. 27117.

l Direcţia Judeţeană de Adminis-
trare a Domeniului Public şi Privat 
al Judeţului Călăraşi, cu sediul în 
Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 
1A, bl. A24 (Flora), tronson 3, 
judeţul Călăraşi, organizează lici-
taţie publică cu strigare, pentru 
vânzarea unui imobil, reprezentând 
fostul spital Dor Mărunt, af lat în 
proprietatea privată a judeţului 
Călăraşi, conform Hotărârii Consi-
l i u l u i  J u d e ţ e a n  C ă l ă r a ş i  n r. 
187/20.09.2018, privind aprobarea 
vânzării, prin licitaţie publică cu 
strigare, a unui imobil af lat în 
domeniul privat al judeţului Călă-
raşi. Imobilul scos la vânzare prin 
licitaţie publică cu strigare este 
compus din 11 construcţi i ,  cu 
suprafaţa construită totală de 
2.099mp şi teren în suprafaţă măsu-
rată totală de 23.406 mp şi 23.402 
mp suprafaţa din acte şi reprezintă 
fostul spital Dor Mărunt. Imobilul 
are numărul cadastral 22560 (nr. 
vechi  810) ,  înscr i s  în  Cartea 
Funciară nr. 22560 (nr. vechi 547) a 
localităţii Dor Mărunt. Preţul de 
pornire a licitaţiei publice cu stri-
gare este de 273.920Lei. Dosarul de 
licitaţie poate fi procurat zilnic de 
la sediul Direcţiei Judeţene de 
Administrare a Domeniului Public 
şi Privat al Judeţului Călăraşi, din 
municipiul Călăraşi, str.1 Decem-
brie 1918, nr. 1A, Bloc A24 (Flora), 
tronson 3, judeţul Călăraşi, înce-
pând cu data de 05.02.2019, ora 
9.00, până pe data de 20.02.2019, 
ora 13.00, la preţul de 300Lei. 
Garanţia de participare la licitaţie 
este de 5.478Lei. Documentele de 
participare la licitaţie sunt cele 
menţionate în Instrucţiunile consti-
t u i t e  c a  a n e x ă  l a  H C J  n r. 
262/20.12.2018 şi vor fi depuse în 
plicuri sigilate la sediul Direcţiei 
Judeţene de Administrare a Dome-
niului Public şi Privat al Judeţului 
Călăraşi, cu sediul în municipiul 
Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, 

nr.1A, Bloc 24 (Flora), tronson 3, 
judeţul Călăraşi, până pe data de 
20.02.2019, ora 13.00. Deschiderea 
plicurilor va avea loc la sediul 
Direcţiei Judeţene de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului  Călăraşi  în data de 
25.02.2019, ora 13.00, în prezenţa 
tuturor ofertanţilor, urmând ca 
afişarea listei cu ofertanţii calificaţi 
la licitaţia publică cu strigare să 
aibă loc pe data de 25.02.2019, ora 
14.00, la sediul Direcţiei Judeţene 
de Administrarea Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Călă-
raşi. Licitaţia va avea loc în sala de 
şedinţe a Direcţiei Judeţene de 
Administrare a Domeniului Public 
şi Privat al Judeţului Călăraşi, pe 
data de 04.03.2019, ora 13.00. 
Pentru relaţii  suplimentare vă 
puteţi adresa d-nei Enciu Dorina, 
telefon: 0342.405.912.

l Direcţia Judeţeană de Adminis-
trare a Domeniului Public şi Privat 
al Judeţului Călăraşi, cu sediul în 
Călăraşi,  str.1 Decembrie 1918, 
nr.1A, bl.A24 (Flora), tronson 3, 
județul Călăraşi, organizează lici-
taţie publică cu strigare, pentru 
vânzarea unui imobil, reprezentând 
fostul spital Gurbăneşti, af lat în 
proprietatea privată a judeţului 
Călăraşi, conform Hotărârii Consi-
l i u l u i  J u d e ţ e a n  C ă l ă r a ş i 
nr.186/20.09.2018, privind aprobarea 
vânzării, prin licitaţie publică cu 
strigare, a unui imobil af lat în 
domeniul privat al judeţului Călă-
raşi. Imobilul scos la vânzare prin 
licitaţie publică cu strigare este 
compus din 12 construcţii, cu supra-
f a ţ a  c o n s t r u i t ă  t o t a l ă  d e 
1.608,105mp şi teren în suprafaţă 
măsurată totală de 23.380.61mp şi 
23.352,11mp suprafaţa din acte şi 
reprezintă fostul spital Gurbăneşti. 
Imobilul are numărul cadastral 286, 
înscris în Cartea Funciară nr.20999 a 
localităţii Gurbăneşti. Preţul de 
pornire a licitaţiei publice cu stri-
gare este de 217.469Lei. Dosarul de 
licitație poate fi procurat zilnic de la 
sediul Direcţiei Judeţene de Admi-
nistrare a Domeniului Public şi 
Privat al Judeţului Călăraşi, din 
municipiul Călăraşi, str.1 Decembrie 
1918,  nr.1A, Bloc A24 (Flora) , 
tronson 3, judeţul Călăraşi, înce-
pând cu data de 05.02.2019, ora 
9.00, până pe data de 13.02.2019, ora 
13.00, în preţul de 300Lei. Garanţia 
de participare la licitaţie este de 
1.349Lei. Documentele de partici-
pare la licitaţie sunt cele menţionate 
în Instrucţiunile constituite ca anexă 
la HCJ nr.262/20.12.2018 şi vor fi 
depuse în plicuri sigilate la sediul 
Direcţiei Judeţene de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Călăraşi, cu sediul în 
municipiul Călăraşi, str.1 Decembrie 
1918, nr.1A, Bloc 24 (flora), tronson 
3, judeţul Călăraşi, până pe data de 
20.02.2019, ora 13.00. Deschiderea 
plicurilor va avea loc la sediul Direc-
ţiei Judeţene de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Jude-
ţului Călăraşi în data de 25.02.2019, 
ora 11.00, în prezenţa tuturor ofer-

tanţilor, urmând ca afişarea listei cu 
ofertanţi i  cal if icaţi  la l icitaţia 
publică cu strigare să aibă loc pe 
data de 25.02.2019, ora 13.00, la 
sediul Direcţiei Judeţene de Admi-
nistrare a Domeniului Public şi 
Privat al Judeţului Călăraşi. Lici-
taţia va avea loc în sala de şedinţe a 
Direcţiei Judeţene de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Călăraşi ,  pe data de 
04.03.2019, ora 11.00. Pentru relaţii 
suplimentare vă puteţi adresa d-nei/
d - l u i  E n c i u  D o r i n a ,  t e l e f o n : 
0342.405.912.

l SC Local Urban SRL Turnu 
Măgurele, cu sediul în str. Repu-
blicii , nr. 2, judeţul Teleorman, 
cod poştal 145200, CUI 30055849; 
J 3 4 / 1 6 8 / 2 0 1 2 ,  t e l e f o n / f a x 
0247411895, e-mail: localurban@
yahoo.com, anunţă organizarea 
licitaţiei publice, pentru închiri-
erea unor spaţii medicale situate 
în incinta imobilului Policlinica 
Municipală Turnu Măgurele din 
str. Cpt. Stănculescu, nr.21. Caie-
tele de sarcini se pot cumpăra de 
la sediul nostru din str. Republicii, 
nr.2, etaj 3, camera 5 - contrava-
loarea caietului de sarcini este de 
25 Lei. Prima şedinţă de licitaţie 
va avea loc la termenul din data 
de 21.02.2019, ora 10.00 la sediul 
societăţii. Termenul limită de 
depunere a cererii şi documenta-
ţiei pentru înscrierea la licitaţie 
este 20.02.2019, ora  16.00. În 
situaţia neadjudecării sau neînde-
plinirii condițiilor de desfăşurare 
la primul termen al licitației, se va 
organiza o altă şedinţă de licitaţie 
în data de 07.03.2019, la ora 
10.00, la sediul societăţii, iar cere-
rile de înscriere şi documentaţia 
aferentă se vor putea depune cel 
târziu în data de 06.03.2019, ora 
16.00.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional trans-
port Marfa emis pe numele Petre 
Andrei. Il declar nul.

l Pierdut Certificate Constatatoare 
cu nr.34137 din data de 11.07.2014, 
ale Matvas & Vas Construct SRL, 
având CUI: 33381300, J5/1094/2014. 
Le declar nule.

l Legitimatie de student, pe numele 
Otelea Tiberiu George pierduta, o 
declar nula!

l Pierdut legitimaţie de serviciu pe 
numele Găină George Daniel, emisă 
de Camera Deputaţilor.

l Pierdut registru unic de control al 
SC Soft Electro Lux SRL, CUI 
30108072, J40/4657/2012. Îl declar 
nul.

l Declar pierdut certificat de înre-
gistrare al SC Fossid Software SRL, 
J40/634/18.01.2018, CUI 30710771, 
sediu Bucureşri, str. Roma nr. 54, 
sector 1. Îl declar nul.




