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OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi profesioniști 
C+E, în italia. 0758.558.411 sau 
0770.357.607.

l Peniţa Veselă SRL angajează 
magaziner (COD COR 432102). 
Cerinţe de ocupare a postului: 
studii- bacalaureat/limba străină: 
engleză/permis de conducere: 
catergoria B. Programări interviu 
ș i  tes t  engleză  la  te lefon 
0740.575.881.

l La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr.98 din 02.
II.2018, la anunţul cu numărul de 
înregistrare 138.359 al Serviciul 
Public de Gestionare a Câinilor 
fără Stăpân Slatina, Slatina, str.
Prunilor, nr.8, județul Olt, pentru 
ocuparea funcțiilor contractuale  
v a c a n t e ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011 modificat și 
completată de HG1027/2014, se 
face următoarea rectificare: -în loc 
de: "Bibliografia și conţinutul dosa-
rului de participare se afișează la 
sediul instituţiei și pe site-ul: www.
spgcfs-slatiana.ro.” se va citi: 
Bibliografia și conţinutul dosarului 
de participare se afișează la sediul 
instituţiei și pe site-ul: www.
spgcfs-slatina.ro. (Prezenta rectifi-
care nu se datorează Redacţiei 
Monitorului Oficial al României, 
Partea a III-a.)”. Restul anunţului 
rămâne neschimbat.

l La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr.98 din 02.
II.2018, la anunţul cu numărul de 
înregistrare 138.359 al Serviciul 
Public de Gestionare a Câinilor 
fără Stăpân Slatina, adresă: 
Slatina, str. Prunilor, nr. 8, județul 
Olt, pentru ocuparea funcţiei 
contractuale  vacante de Consilier 
Juridic grad II, conform HG 
286/23.03.2011 modificat și 
completată de HG 1027/2014, se 
face următoarea rectificare: în loc 
de: "Condiții specifice de partici-
pare la concurs: Compartimentul 
Juridic, Resurse Umane, Relații cu 
Publicul. Pentru postul de Consi-
lier Juridic grad II: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: 
minimum 6 luni.” se va citi: 
Condiții specifice de participare la 
concurs: Compartimentul Juridic, 
Resurse Umane, Relații  cu 
Publicul. Pentru postul de Consi-
lier Juridic grad II: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
drept sau drept administrativ; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: 
minimum 6 luni.” (Prezenta recti-
ficare nu se datorează Redacţiei 

Monitorului Oficial al României, 
Partea a III-a.)” Restul anunţului 
rămâne neschimbat.

l Anunț de participare pentru 
angajare expert  evaluator. 
Subscrisa Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, RFO nr. 0649, 
având CUI 31215824, prin repre-
zentant ec. Popescu Emil, în cali-
tate de administrator judiciar al 
debitoarei SC  Mecanoenergetica  
SA – în reorganizare judiciară, în 
judicial reorganistion, en redresse-
ment, cu sediul în localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Calea Timișoarei, 
nr. 22, jud.Mehedinţi, cod unic de 
identificare fiscală 1605469, înre-
gistrată în Registrul Comerţului 
sub nr. J25/348/1991, numit prin 
încheierea pronunţată de către 
Tribunalul Mehedinți, Secţia a II 
– Civilă, de Contencios Adminis-
trativ și Fiscal, în dosarul nr. 
7395/101/2015, în temeiul dispozi-
țiilor art. 61 din Legea 85/2014 
angajează expert evaluator 
membru ANEVAR care să efec-
tueze procedurile de evaluare a 
patrimoniului debitoarei Sc Meca-
noenergetica SA. în mod indivi-
dual respectiv în bloc ca activ 
funcțional. Lista completă a 
tuturor bunurilor debitoarei Sc 
Mecanoenergetica SA se af lă 
publicată pe site- ul administrato-
rului judiciar www.consultant-in-
solventa.ro la rubrica Dosare 
– Mecanoenergetica SA poziția 81. 
Lichidatorul judiciar precizează 
faptul că ofertele cu privire la 
efectuarea procedurilor de reeva-
luare trebuie să cuprindă: -onora-
riul solicitat pentru efectuarea 
procedurilor de reevaluare 
(inclusiv cheltuieli cu deplasarea, 
taxe, impozite și contribuții); -peri-
oada de timp de efectuare a proce-
durile de reevaluare din momentul 
desemnării. Ofertele pot fi trans-
mise pe fax 0252354399 sau email 
office@consultant-insolventa.ro 
sau direct la sediul din Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinți  până la data de 
08.02.2018 orele 12:00. Adminis-
trator judiciar, Consultant Insol-
vență SPRL, ec. Emil Popescu

l Spitalul Municipal Motru, cu 
sediul în localitatea Motru, strada 
Carol Davilla, numărul 4, judeţul 
Gorj, organizează, conform HG 
286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de: asistent 
medical generalist debutant, cu 
PL/SSD/S (fără vechime), 1 post 
-Ambulatoriu integrat -Cabinet 
chirurgie generală. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 05.03.2018, ora 9.00; 
-Proba practică în data de 
08.03.2018, ora 9.00; -Interviul în 
data de 13.03.2018, ora 9.00. 
Condiţii generale de participare: a)
are cetățenia română, cetățenie a 

altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparți-
nând Spațiului Economic Euro-
pean și domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și 
vorbit; c)are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; d)
are capacitate deplină de exercițiu; 
e)are o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare 
abilitate; f)îndeplinește condițiile 
de studii și, după caz, de vechime 
sau alte condiții specifice potrivit 
cerințelor postului scos la concurs; 
g)nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârșirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra statului 
ori contra autorității, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Municipal Motru, 
din strada Carol Davilla, numărul 
4, județul Gorj. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Spitalul Municipal 
Motru, persoană de contact: jurist 
Cruceru  S idonia ,  te lefon : 
0253.410.003, fax: 0253.410.078, 
e-mail: spitalmotru@yahoo.com

l Spitalul Municipal Motru, cu 
sediul în localitatea Motru, strada 
Carol Davilla, numărul 4, judeţul 
Gorj, organizează, conform HG 
286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de: asistent 
medical generalist debutant, cu 
PL/SSD/S (fără vechime), 1 post 
-Compartiment Nou născuți. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba  sc r i să  în  da ta  de 
28.02.2018, ora 9.00; -Proba prac-
tică în data de 05.03.2018, ora 9.00; 
-Interviul în data de 08.03.2018, 
ora 9.00. Condiţii generale de 
participare: a)are cetățenia 
română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul 
în România; b)cunoaște limba 
română, scris și vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; d)are capacitate deplină 
de exercițiu; e)are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinței medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; f)înde-
plinește condițiile de studii și, 
după caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra 

umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabili-
tarea. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Municipal Motru, 
din strada Carol Davilla, numărul 
4, județul Gorj. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Spitalul Municipal 
Motru, persoană de contact: jurist 
Cruceru  S idonia ,  te lefon : 
0253.410.003, fax: 0253.410.078, 
e-mail: spitalmotru@yahoo.com.

VÂNZĂRI IMOBILE

Vrei să-ţi vinzi locuinţa, dar nu 
găsești cumpărător? Caută 
soluţii creative! Contact: 
0744.908.050, www.uptown- 
propertysolutions.com

CITAȚII  
l Se citează la judecată Leca 
Aurelian Daniel cu domiciliul în 
comuna Băiculești, sat Mănicești, 
j u d .  A r g e ș  î n  d o a r u l  n r. 
6017/109/2017 înregistrat pe rolul 
Tribunalului Argeș, pentru data de 
27 februarie, sala 2, complet 
c2-fond civi, ora 12.00, în calitate 
de intervenient.

l Numitele Wajnoczky Margareta 
și Wajnoczky Iuliana, sunt 
chemate la Judecătoria Sighe-
tu-Marmaț ie i ,  în  data  de 
07.02.2018, în calitate de pârâțe în 
dosar nr. 2710/307/2016, având că 
obiect masa succesorală și partaj.

l Se citează paratul Popa Vasile la 
Judecătoria Moinești, termen 
2 7 . 0 2 . 2 0 1 8  0 8 : 0 0 ,  d o s a r 
6019/260/2016, obiect tăgadă 
paternitate, stabilirea paternităţii, 
reclamanta Gosav Cristina. 

l Se citează pârâtul Baltag Ioan, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
mun. Galați, str. Morilor, nr.15, 
jud. Galați, CNP: 1640107170335, 
în dosarul nr. 10823/306/2016 al 
Judecătoriei Sibiu, cu termen de 
judecată la data de 08.02.2018, 
completul C21, ora 12,00, având 
ca și obiect: contestație la execu-
tare, părți: SC Simerom SA-con-
testator, Samson Constantin, 
Capra Silviu Tiberiu, Baltag 
Ioan-intimați. 
 
l Se citează pârâtul Baltag Ioan, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
mun. Galați, str. Morilor, nr. 15, 
jud. Galați, CNP: 1640107170335, 
în dosarul nr. 5871/306/2017 al 

Judecătoriei Sibiu, cu termen de 
judecată la data de 08.02.2018, 
completul C21, ora 12,00, având 
ca și obiect: contestație la execu-
tare, părți: SC Steaua SA-contes-
tator, Samson Constantin, Capra 
Silviu Tiberiu, Baltag Ioan-inti-
mați. 

l Numitul Moraru Ilie-Doinel, 
pârât în dosar nr. 26318/245/2017, 
aflat pe rolul Judecătoriei  Iași, 
complet 11M, este chemat în data 
de 28 feb 2018, ora 8.30, la Jude-
cătoria Iași, pentru divorț. În caz 
de neprezentare se va judeca în 
lipsă.

l Grigorescu Mihai cu ultimul 
domiciliu în municipiul Brașov, 
str. Lamaitei nr. 66, bl. 93, sc. C, 
ap. 5, Județul Brașov, este citat 
pentru data de 23 februarie 2018, 
ora 08.30 la Judecătoria Ploiești 
în proces civil de succesiune, 
dosar civil nr. 7547/281/2007, la 
cererea reclamantei Grigorescu 
Gh. Florica.

l Se citează numita Scherhag 
Francisca, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în municipiul Arad, Str. 
Ștefan Cicio Pop (fostă 6 Martie), 
nr. 10, județul Arad, în proces cu 
Costaș Constantin-Alexandru, 
având ca obiect radiere drept de 
abitație (locuință),  în dosarul nr. 
17770/55/2017, la Judecătoria 
Arad, sala 146, complet C11-2018, 
în data de 26 februarie 2018, ora 
8.30. Dosarul este disponibil fizic 
și în format electronic la Judecă-
toria Arad, Bd. Gen. Vasile Milea, 
nr. 2-4, județul Arad.

l Se citează numitul Ciubotă 
Gheorghiță cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Iași, str. Mitropolit 
Varlaam nr. 21 bis, bl. C2, et. 2, ap. 
85 la Judecătoria Iași, str. Anas-
tasie Panu nr. 25, complet C25M, 
Dosar nr. 17465/245/2017 pentru 
data de miercuri 28 februarie 
2018, ora 8.30 în calitate de pârât, 
procesul având ca obiect situație 
juridică minor- acord parental cu 
reclamanta Filip Ioana.

l Numitul Ciuciulin  Gheorghe, 
în calitate de pârât, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Galicea 
Mare, str. Ecaterina Teodoroiu, 
nr.17, este citat la Judecătoria 
Băilești, în dosarul 3495/183/2016, 
cu  termen de  judecată  la 
13.03.2018, ora 08.30, complet C3, 
având ca obiect partaj judiciar, 
reclamantă fiind Predatu Jeana.

l Se ci tează în dosar  nr. 
2901/97/2016 la judecătoria Petro-
șani,  numiţii  Boantă Doru 
(Gheorghe Dorel) și Airinei 
Rodica în data de 28.03.2018, ora 
8.30, sala 27 în proces cu recla-
mantul Boantă Luca. Obiectul 
dosarului –hotărâre care să ţină 
loc de act autentic de vânza-
re-cumpărare.
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Numita Korosi Iolana, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
sat Salard com.Salard, nr.514 
jud.Bihor, este citata la Judeca-
toria Oradea pe data de 
08.02.2018 la camera 9 complet 
C8 civil ora 08:30 in calitate de 
p a r a t  i n  d o s .  c i v i l  n r. 
19899/271/2017 ce are ca obiect 
pronuntarea unei hotarari care 
sa tina loc de act autentic.

DIVERSE  
l SC Wood Vision SRL, cu sediul 
în loc. Bucuresti, sectorul 6 , b-dul. 
Iuliu Maniu, nr. 190, camera 1, bloc 
C1, sc. 2, et. 3 , anunţă ca a depus la 
APM Ialomiţa documentaţia 
tehnică pentru obţinerea autoriza-
ţiei de mediu pentru desfăşurarea 
activităţii: cod CAEN 3109- fabri-
care de mobilă (denumirea activi-
tăţii cf. CAEN) pe amplasamentul 
din Bucureşti, sector 6 , strada 
Valea Lungă, nr. 30, sala de amba-
lare din fosta unitate „Tableta”. 
Eventualele sugestii sau observaţii 
se vor depune în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Bucu-
resti, Aleea Lacul Morii, Nr.1, 
Sector 6, Bucureşti, Cod Postal 
06084, nr.1, Fax: 021.430.66.75; 
Tel.021.430.66.77, e-mail: office@
apmbuc.anpm.ro , în termen de 15 
zile de la apariţia prezentului 
anunţ.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Coţofenii din Faţă, din 
judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale 
nr.9, 15, 21 începând cu data de 
12.02.2018, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul primăriei, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicităţii imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

SOMAȚII  
l Somaţie: Se aduce la cunoştinţa 
celor interesaţi că petentul Sandru 
Dumitru, cu domiciliul în loc. 
Cincu, nr. 36, jud. Braşov a 
introdus la Judecătoria Făgăras 
acţiune, prin care solicită să se 
constate că a dobandit dreptul de 
proprietate şi prin uzucapiune 
asupra imobilului situat în satul 
Cincu, nr. 680, com. Cincu, jud. 
Braşov, identic cu cel înscris în CF 
nr. 100163 Cincu (CF vechi 925 
Cincu) nr. top. 1255, 1256, cu înde-
plinirea condiţiilor prevăzute de 
dispoziţiile art. 130 din Decretul 
Lege nr. 115/1938. Persoanele inte-
resate pot să facă opoziţie la Jude-
cătoria Făgaraş în termen de o 
lună de la data afişării şi publicării 
prezentei somaţii. Somaţia face 
parte integrantă din încheierea 
pronunţată de Judecătoria 
Făgăraş la data de 17 ianuarie 
2018. Prezenta se comunică spre 
afişare Primariei com. Cincu şi la 
Judecătoria Făgăraş.

ADUNĂRI GENERALE  
l Asociaţia Grupul de Explorări 
Subacvatice şi Speologice (GESS) 
convoacă Adunarea Generală 
pentru marţi, 6 martie, 2018, ora 
17:30, la sediul din Bucureşti, 
Strada Frumoasa, nr.31. Ordinea 
de zi: Raport general; Bilanţ finan-
ciar; Starea ariilor protejate; Situ-
aţia centrelor GESS; Casare 
mijloace fixe; Proiecte în derulare; 
Detalii administrative; Plata coti-
zaţii; Calendar activităţi.

l Convocator. Subscrisa Consul-
tant Insolvență SPRL, cu sediul  în 
Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 
7A, jud. Mehedinti, CIF: 31215824, 
înregistrată în RFO II sub nr. 0649, 
în calitate de administrator judi-
ciar al SC Mecanoenergetica SA, 
în reorganizare judiciara, in judi-
cial reorganisation, en redresse-
ment, CIF: RO1605469; sediul 
social: Dr. Tr. Severin, Gura Văii, 
str. Calea Timişoarei, nr. 22, jud. 
Mehedinți; J25/348/1991, numit 
prin incheierea pronunțată la data 
de  09 .11 .2015  în  dosaru l 
nr.7395/101/2015-Tribunalul Mehe-
dinti, în temeiul art. 53 alin. (1)  şi 
art.  58 alin. (1) lit. g)  din Legea 
85/2014, convoacă ADUNAREA 
GENERALĂ A ACȚIONA-
RILOR  S.C. Mecanoenergetica 
S.A. care se va desfăşura în DATA 
de 19.03.2018, ORA 14:00, la 
sediul administratorului judiciar 
din Mun. Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinți. Ordine de zi: 1. Modificarea 
planului de reorganizare privind 
debitoarea SC Mecanoenergetica 
SA aprobat prin sentinta nr. 75 din 
data de 26.09.2016 pronuntata de 
Tribunalul Mehedinti in dosarul nr. 
7395/101/2015, raportat la dispozi-
tiile art. 139 alin. (5) din Legea 
85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolventei si de insol-
venta. Accesul Acționarilor la 
Adunarea Generală se face în baza 
procuri i  speciale  acordată 
persoanei fizice/juridice care îi 
reprezintă. Acționarii Societății au 
posibilitatea de a vota prin cores-
pondență. În acest sens, pe baza 
convocatorului, acționarii vor 
prezenta, în forma scrisă, sub 
semnătură şi cu aplicarea ştam-
pilei, comentariile şi poziția lor cu 
privire la fiecare aspect de pe 
ordinea de zi.  Administrator judi-
ciar. Consultant Insolvență 
S.P.R.L., prin ec. Emil Popescu.
 

LICITAȚII  
l Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, 
organizează licitaţie publică 
deschisă în data de 14.02.2018, 
orele 10.00, pentru vânzare teren 
în suprafaţă de 728mp pe care se 
af lă o construcţie proprietate 
privată situat în localitatea Miro-
slava. Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 13.02.2018, orele 
16.00. Caietul de sarcini poate fi 
obţinut de la Biroul Achiziţii 
Publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 
Costul Caietului de sarcini este de 
50 lei.

l Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, 
organizează licitaţie publică 
deschisă în data de 14.02.2018, 
orele 11.00, pentru concesionare 
teren în suprafaţă de 24mp propri-
etate privată situat în localitatea 
Miroslava, cv 14, NC 79316, 
pentru amplasare rulotă fast-food. 
Preţul minim de pornire al licita-
ţiei publice deschise este de 1400 
lei/an. Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 13.02.2018, orele 
16.00. Caietul de sarcini poate fi 
obţinut de la Biroul Achiziţii 
Publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 
Costul Caietului de sarcini este de 
50 lei.

l Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, 
organizează licitaţie publică 
deschisă în data de 26.02.2018, 
orele 10.00 pentru concesionare 
teren în suprafaţă de 5608mp 
situat în T62, parcela 2866/100/1 şi 
a construcţiei Staţie de pompe 
dezafectată în suprafaţă de 
160mp. Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 23.02.2018, orele 
13.30. Caietul de sarcini poate fi 
obţinut de la Biroul Achizţii 
Publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 
Costul Caietului de sarcini este de 
50 lei.

l Penitenciarul Giurgiu, cu sediul 
în localitatea Giurgiu,  str. 
Balanoaiei, nr.12A, jud. Giurgiu, 
România, cod unic de înregistrare  
13476015, tel. 0246.215.091, fax 
0246.213.700, e-mail pgiurgiu@
anp.gov.ro, www.penitenciarul-
giurgiu.ro, organizează în data de 

20.02.2018 orele 12:00, licitație 
publică cu strigare pentru închiri-
erea unui spațiu de 50mp, situat în 
incinta Penitenciarul Giurgiu, în 
scopul comercializării bunuri şi 
produse alimentare şi nealimen-
tare către persoanele private de 
libertate. Persoanele interesate pot 
solicita documentaţia de la sediul 
Penitenciarului Giurgiu prin 
adresa scrisă sau pe mail, în zilele 
lucrătoare, începând cu data de 
05.02.2018, între orele 09:00-14:00 
sau de pe site-ul oficial al Peniten-
ciarului Giurgiu, secțiunea anun-
țuri. Licitația cu strigare se va 
desfăşura în data de 20.02.2018, 
începând cu ora 12:00. Documen-
tele de participare se vor depune la 
sediul Penitenciarului Giurgiu 
până cel târziu 19.02.2018, ora 
14.00. Prețul de pornire al licitației 
privind valoarea chiriei/mp/lună 
este de 15,00 lei. Pasul de licitație 
pentru închiriere este de 10 lei/mp/
lună şi se va aplica asupra valorii 
prețului de pornire. Garanția de 
participare, în valoare de 5000,00 
lei se va depune în una din formele 
precizate în documentația descrip-
tivă. Alte relații se pot obține la 
telefon tel. 0246.215.091, interior 
103, d-na Veronica Oprică, între 
orele 09:00 şi 14:00, în zilele lucră-
toare.

l Primăria Comunei Chiscani, cu 
sediul în comuna Chiscani, str.
Principală, nr.224, județul Brăila, 
cod identificare fiscală: 4342669, 
telefon: 0239.664.011, organizează 
în data de 23.02.2018, ora 10.00, 
licitație publică cu strigare în 
sistem competitiv, având ca obiect 
constituirea dreptului de super-
ficie, pe o perioadă de 49 ani, a 
unui teren ce aparține domeniului 
privat al comunei Chiscani, în 
suprafață de 6.800mp, situat în 
Stațiunea Lacu Sărat, comuna 
Chiscani, str.Aleea Centrală, nr.5A, 
T-68, parcela 373/4, nr.cadastral 
75379, în sala de şedințe a Consi-
liului Local al Comunei Chiscani. 
La procedura licitației pot parti-
cipa ofertanți persoane fizice/juri-
dice române sau străine. Pentru 
ofertanții persoane fizice străine 
documentele se prezintă în limba 
română, fiind acceptate doar 
traduceri legalizate ale documen-
telor întocmite într-o limbă străină. 
Documentele obligatorii de partici-
pare la licitație se vor depune 
într-un plic sigilat, pe care se va 
specifica: „Pentru constituirea 
dreptului de superficie prin licitație 
publică deschisă, cu strigare, a 
unui teren în suprafaţă de 
6.800mp aflat în domeniul privat 
al comunei Chiscani”. Preţul 
minim de pornire al licitaţiei, 
stabilit conform raportului de 
evaluare, este de 4,85Lei/mp echi-
valent a 1,04Euro/mp. Pe plic se va 
menționa: „A nu se deschide 
înainte de data 23.02.2018, ora 
10.00”. Plicul se va depune la 
Registratura Primăriei Chiscani 

doar în ziua licitației înainte cu cel 
puțin 15 minute de ora începerii 
licitației. Garanția de participare 
este de 20.000Lei achitat prin 
Ordin de plată în contul organiza-
torului, iar taxa de participare este 
de 500Lei/participant. În vederea 
participării la licitaţie ofertanţii 
pot achiziţiona caietul de sarcini al 
licitației, achitând contravaloarea 
acestuia în cuantum de 20Lei la 
casieria Primăriei Chiscani, în 
baza unei solicitări scrise. Docu-
mentele de calificare obligatorii 
pentru persoane fizice/juridice: 
-formular de participare la licitație 
(model anexa 1); -copie carte de 
identitate; -certificat privind achi-
tarea obligațiilor la bugetul local, 
valabil la data licitației (original 
sau copie legalizată); -certificat 
privind achitarea obligațiilor la 
bugetul general consolidat eliberat 
de DGRFP, valabil la data licitației 
(original sau copie legalizată); 
-ultimul bilanț contabil vizat şi 
înregistrat de organele competente; 
-certificat eliberat de ORC, din 
care să reiasă că societatea nu se 
află în stare de faliment sau insol-
vență (original sau copie legali-
zată); -copie de pe certificatul de 
înregistrare al societății eliberat de 
ORC; -statutul societății/actul 
constitutiv al societății (copie 
xerox); -dovada achitării taxei de 
participare la licitație, în sumă de 
500Lei/participant; -dovada achi-
tării garanției de participare la 
licitație, în sumă de 20.000Lei 
(copie); -dovada achitării caietului 
de sarcini (copie); -declarații 
privind asumările legate de proiect 
(model anexa 4); -planşă desenată 
cu propunerea legată de investiții 
semnată şi ştampilată de un 
proiectant autorizat; -declarația 
din care să reiasă că a luat la 
cunoştință de prevederile contrac-
tului de superficie anexă la caietul 
de sarcini; -declarație a participan-
tului că a luat la cunoştință stadiul 
fizic şi tehnic a obiectului ce 
urmează a fi licitat (model anexa 
5); -declarația privind eligibilitatea 
(model anexă 2); -informații gene-
rale (model anexa 3). Eventualele 
oferte depuse după data de 
23.02.2018, ora 10.00, sunt excluse 
de la licitaţie. Ofertantul poate fi 
reprezentat şi prin alte persoane 
împuternicite în baza unei procuri 
autentificate la notarul public, care 
se va anexa la dosar. Formularele 
tipizate în vederea întocmirii dosa-
rului de participare la licitaţie şi 
clarificări se pot obţine de la 
compartimentul Registratură 
secretariat din carul Primăriei 
Comunei Chiscani.

l R.A.-A.P.P.S.Bucureşti S.R.P.
Victoria Cluj, cu sediul în Cluj 
Napoca, b-dul. 21 Decembrie 
1989, nr. 54-56, jud.Cluj, anunţă 
organizarea licitaţiei pentru închi-
rierea unor spaţii din adminis-
trarea S.R.P.Victoria Cluj după 
cum urmează: -Spaţiu comercial 
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-Coafor situat la parterul Hote-
lului Victoria, B-dul.21 Decembrie 
1989, nr. 54-56, Cluj Napoca, jud.
Cluj, cu suprafaţa de 13,50mp şi 
preţ de pornire a licitaţiei de 
85euro /spaţiu/lună (cf.CF nu se 
aplică TVA); -Spaţiu adminis-
trativ/comercial situat la etajul 2 
al Hotelului Victoria, B-dul. 21 
Decembrie 1989, nr. 54-56, Cluj 
Napoca, jud.Cluj, cu suprafaţa de 
22,00mp şi preţ de pornire a licita-
ţiei de 200euro /spaţiu/lună (cf.CF 
nu se aplică TVA); -Spaţiu de 
depozitare -Hală situat în comuna 
Apahida, str. Libertăţii, nr. 63, jud.
Cluj, cu suprafaţa de 672,00mp şi 
preţ de pornire a licitaţiei de 
780euro /spaţiu/lună (cf.CF nu se 
aplică TVA). Preţul dosarului lici-
taţiei este de 10Lei, taxa de parti-
cipare la licitaţie este de 5% din 
preţul de pornire a licitaţiei, 
garanţia de participare la licitaţie 
este de 10% din preţul de pornire 
a licitaţiei. Licitaţia va avea loc la 
sediul  S.R.P.Victoria,  Cluj 
Napoca, B-dul. 21 Decembrie 
1989, nr.54-56, jud.Cluj, în data de 
23.02.2018, ora 10.00. Înscrierile 
se pot face până în data de 

21.02.2018, ora 10.00. În caz de 
neadjudecare licitaţia se va repeta 
în data data de 02.03.2018, ora 
10.00, iar înscrierile până în data 
de 28.02.2018, ora 10.00, la sediul 
S.R.P.Victoria Cluj. Informaţii 
suplimentare la tel.: 0264.598.776, 
0747.951.407, e-mail: srpvictoria@
cluj.astral.ro. Persoană de contact 
este Alexandra Petrut.

l Licitație Publică. Debitorul  SC 
Comsig SA – societate în dizol-
vare - lichidare, cu sediul în Sighi-
soara, str. Caraiman, nr. 1, jud. 
M u r e s ,  C I F :  1 2 2 5 8 8 5 , 
J26/176/1991, prin lichidator 
Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul ales în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi, scoate la vânzare bunul 
imobil la pretul diminuat cu 25% 
fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare după cum 
urmează: 1. Proprietate imobi-
liara situata in intravilanul Mun. 
Sighisoara, str. Caraiman, nr. 1, 
jud. Mures compusa din Cladire- 
Punct alimentare nr. 7 avand 
suprafata construita de 79,31 mp 
si suprafata utila de 70,21 mp; 

Sopron cu o suprafata construita 
de 33,93 mp si teren intravilan cu 
S= 109 mp, Nr. cadastral 1465/1/2 
la pretul de 3.712,50 euro (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii, pret neafectat de 
TVA). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul procedează la 
vânzarea bunului imobil descris 
anterior, il reprezinta Rezolutia 
nr. 10313/27.07.2017 privind inre-
gistrarea procedurii de dizolvare 
cu lichidare si numirea lichidato-
rului SC Consultant Insolventa 
SPRL. Licitaţia va avea loc în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi la data de 15.02.2018 orele 
11:00. Pentru a participa la lici-
taţie, ofertanţii sunt obligaţi să 
depună la sediul ales al lichidato-
rului,din Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinți,  telefon , 0742592183, fax: 
0252354399, sau email: office@
consultant-insolventa.ro; cel mai 
târziu până în data de 14.02.2018 
orele 16:00. - o ofertă de cumpă-
rare şi dovada consemnării  cauţi-
unii de 10% din preţul de pornire 
a licitaţiei pentru bunurile imobile 

pe care intenţionează să le 
cumpere, în contul SC Comsig SA 
deschis la BCR SA.Nr. cont: 
RO13RNCB0191015637860001. 
- Să depună contravaloarea caie-
tului de sarcină in sumă de 500,00 
lei. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunul imobil 
sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la tele-
fon-fax  0742592183, 0756482035  
sau 0256/220827, email: office@
consultant-insolventa.ro;, site: 
www.consultant-insolventa.ro sau 
la sediul lichidatorului din locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr. 7A, jud. Mehedinţi.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat de Imatricu-
lare pentru autoturism marca 
Ford Focus, nr. AR16COM, apar-
tinand SC IDISCO 2006 SRL.Il 
declar nul.

l Pierdut certificat transport 
agabaritic seria CPCA nr. 0275518 
eliberat de ARR Tulcea la data de 

21.03.2015 pe numele: Mocanu 
george– Lucian. Se declară nul.

l Pierdut Certificat Constatator 
de la punctul de lucru din Bucu-
reşti, str.Erou Ion Călin, nr.19, 
sector 2, aparţinând SC Ch'artist 
Studio Store SRL, având număr 
de înregistrare J/23/665/16.03.2012 
şi CUI:29919305. Îl declar nul.

l SC Caro Vintage SRL, cu sediul 
social în localitatea Câmpia Turzii, 
jud.Cluj, CUI:35902685, având 
număr Registrul Comerţului 
J12/1384/2016, declară pierdut şi 
nul Certificat Constatator emis de 
Oficiul Registrului Comerţului 
Cluj pentru punctul de lucru situat 
în Piaţa Muzeului, nr.6, ap.1, 
Cluj-Napoca, jud.Cluj.

l Pierdut Ordinul Prefectului 
nr.1223 din 19/08/2002, eliberat pe 
numele Cacoveanu Ana şi Mihai 
Ion. Se declară nul.

l Pierdut atestat transport marfă 
B+C+E emis de ARR Dolj pe 
numele Drăguţ Constantin. Se 
declară nul.


