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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU

l AREA F& G SRL angajeaza: 
Fierar betonist x 10; Zidar rosar- 
tencuitor x 10; dulgher (exclusiv 
restaurator ) x 10; maistru 
constructii civile, industriale si 
agricole x 5;  muncitor necali-
ficat la spargerea si taierea 
materialelor de constructii x 20; 
muncitor necalificat la demo-
larea cladirilor, captuseli zidarie, 
placi mozaic, faianta, gresie 
parchet x 20. Se ofera salariu 
motivant, cazare , masa si trans-
port. Informatii la numar 
telefon 0721 558648.

l Centrul Regional de Trans-
fuzii Sanguine Constanța, cu 
sediul în localitatea Constanța, 
str.Nicolae Iorga, nr. 85, judeţul 
Constanța, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante 
de: -asistent medical generalist- 
PL: 1 post,  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 09.01.2020, ora 12.00; 
-Proba practică în data de 
10.01.2020, ora 12.00; -Proba 
interviu în data de 10.01.2020, 
ora 13.30. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii minim obligatorii: 
-studii: liceul sanitar cu echiva-
lare postliceală/postliceală; 
-studii: diplomă de bacalaureat; 
-vechime minimă în specialitate: 
12 luni; -abilități/cunoştințe 
operare PC- MS Office (Excel, 
Windows). 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 
Centrului Regional de Trans-
fuzii Sanguine Constanța, 
strada Nicolae Iorga, nr.85, 
Constanța. Relaţii suplimentare 
la sediul Centrului Regional de 
Transfuzii Sanguine Constanța, 
strada Nicolae Iorga, nr.85, 

Constanța, persoană de contact: 
economist Peltecu Elena, 
telefon/fax: 0341.180.014, 
e-mail: crts_constanta@yahoo.
com.

l Comuna Heleşteni, judeţul 
Iaşi, organizează concurs pentru 
ocuparea a două posturi contrac-
tuale vacante,  după cum 
urmează: -1 post conducător 
autospecială PSI, 0,50 normă; -1 
post şofer autocar, 0,50 normă, 
funcţii contractuale în cadrul 
Aparatului de Specialitate al 
Primarului Comunei Heleşteni, 
judeţul Iaşi -Compartimentul 
Situaţii de Urgenţă. Condiţii de 
desfăşurare a concursului: Proba 
practică se va desfăşura în data 
de 16.01.2020, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Heleşteni, 
judeţul Iaşi. Interviul se va desfă-
şura în data de 18.01.2020, ora 
10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Heleşteni, judeţul Iaşi. 
Dosarele de înscriere se vor 
depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Heleşteni. Condiţii de 
participare la concurs: În vederea 
înscrierii la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească cumu-
lativ condiţiile prevăzute de art.3 
din Regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a crite-
riilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
de studii şi vechime: -Studii 
-şcoală profesională; -Permis de 
conducere categoriile B, BE, C, 
CE, D, DE, D1 şi D1E; -Minim 5 
ani vechime categoria D, DE, D1 
şi D1E. Condiţiile de desfăşurare 
a concursului, condiţiile de parti-
cipare la concurs şi actele solici-
tate candidaţilor pentru dosarul 
de înscriere sunt afişate şi la 
sediul Primăriei Comunei Heleş-
teni, judeţul Iaşi. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 
Comunei Heleşteni, persoană de 
contact: Bortaş Paul Radu, secre-
tarul comunei Heleşteni, telefon: 
0232.716.768.

l Primăria Comunei Sucevița, 
cu sediul în localitatea Sucevița, 
str.Calea Movileştilor, nr.153, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante, pe 
perioadă nedeterminată, în 
cadrul Compartimentului 
Administrativ, Gospodărire, 
Pază, de: -numele funcției: 
paznic; -număr posturi: 1, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 10 
martie 2020, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 12 martie 
2020, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii medii; 
-vechime minim 10 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Sucevița. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Sucevița, 
telefon: 0230.417.102, fax: 
0230.417.102, e-mail: primaria-
sucevita@yahoo.com

l Unitatea Militară 02628 
Caracal, din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concurs 
de ocupare pe perioadă nedeter-
minată a postului de personal 
civil contractual vacant, astfel: 
-1 post de contabil IA/studii 
liceale cu diplomă de bacalau-
reat, cu vechime în muncă de 6 
ani şi 6 luni, conform Hotărârii 
de Guvern nr.286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Concursul va avea loc pe data 
de 21.01.2020, ora 10.00 (proba 
scrisă), şi 28.01.2020, ora 10.00 
(interviul), la sediul UM 02628 
Caracal, strada Carpaţi, nr.137, 
localitatea Caracal, judeţul Olt. 
Data-limită de depunere a dosa-
relor, la sediul instituţiei, 
07.01.2020, ora 16.00. Date de 
contact: tel.0249.511.300 sau 
0249.511.296, interior: 111, 
persoană de contact: secretar 
Micu Nicusor.

l Spitalul Clinic „Sfânta 
Maria”, cu sediul în Bucureşti, 
B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, 
sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractuale: -1 (un) post 
economist I, serviciul aprovizio-

nare/achiziţii -nivel studii  supe-
rioare -perioadă nedeterminată, 
vechime în specialitate 3 ani 6 
luni, vechime în domeniul achi-
ziţiilor publice: 1 an; -1 (un) post 
economist I, serviciul financiar 
contabil -nivel studii superioare 
-perioadă nedeterminată, 
vechime în specialitate 3 ani 6 
luni. Acte necesare în vederea 
participării la concurs: -cererea 
de înscriere la concurs; -copia 
actului de identitate; -copia 
certificatului de naştere, de căsă-
torie; -copie acte studii şi alte 
acte care atestă efectuarea unor 
specializări (cursuri); -copia 
carnetului de muncă sau, după 
caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă şi, după caz, 
în specialitate; -cazierul judiciar; 
-certificat de integritate compor-
tamentală; -adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare; -curriculum 
vitae. Condiţii de participare la 
concurs: -are cetăţenie română, 
cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
European şi domiciliul în 
România; -cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; -are 
vârsta-limită reglementată de 
prevederile legale; -are capaci-
tate deplină de exerciţiu; -are o 
stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează ,  a tes tată  pe  baza 
adeverinţei medicale eliberată de 
medicul de familie sau de unităţi 

sanitare abilitate; -îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, 
de vechime sau de condiţii speci-
fice potrivit cerinţelor postului 
scos la concurs; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanitătii,  contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, care 
ar face-o incompatibilă cu exer-
citarea funcţiei, cu execepţia 
situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţii pentru 
ocuparea posturilor vacante şi 
temporar vacante, conform 
Ordinului MS nr.1470/2011: 
-diplomă de licenţă; -concurs 
pentru ocuparea postului. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul unităţii conform calenda-
rului următor: -20 ianuarie 2020, 
ora 09.00- proba scrisă; -22 ianu-
arie 2020, ora 09.00- interviul. 
Data-limită pentru depunerea 
dosarelor la concurs: 8 ianuarie 
2020, ora 15.00. Relaţii supli-
m e n t a r e :  c o m p a r t i m e n t 
RUNOS, tel. 021.222.35.59.

l Consiliul Fiscal, cu sediul în 
Bucureşti, Calea 13 Septembrie 
nr.13, scoate la concurs, pentru 
Secretariatul tehnic, 1 post 
Expert IA- studii superioare 
economice, 4 ani vechime în acti-
vitate- normă întreagă şi 1 post 
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Expert debutant -studii superi-
oare economice, fără vechime în 
activitate -normă întreagă. Depu-
nerea dosarelor se face până la 
data de 15.01.2020. Proba scrisă a 
concursului are loc la data de 
20.01.2020, ora 11.00. Relaţii la 
tel. 0723361314 sau la sediul 
unităţii, aripa Vest, etaj 5, cam. 
5343 -Secretariatul Tehnic al 
Consiliului Fiscal.

l Unitatea Militară 01836 
Otopeni din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concurs 
pentru încadrarea unui post 
vacant de personal civil contrac-
tual de economist gradul I, 
Birou drepturi bănești (salari-
zare) și decontări, financiar-con-
tabil, din cadrul UM 01836 
Otopeni, financiar-contabil la 
UM 01836, studii superioare în 
domeniul economic, minim 3 ani 
și 6 luni vechime în muncă și în 
specialitatea studiilor. Concursul 
se va desfășura, la sediul U.M. 
01836 Otopeni, astfel: -data 
limită de depunere a dosarelor: 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului, 
conform HG 286/2011 în inter-
v a l u l  o r a r  0 7 . 0 0 - 1 5 . 0 0 ; 
-20.01.2020, începând cu ora 
10.00 - proba scrisă; -27.01.2020, 
începând cu ora 10.00 - interviu. 
Depunerea dosarelor și organi-
zarea concursului se vor face la 
sediul U.M. 01836 Otopeni, 
Strada Zborului, nr.1, localitatea 
Otopeni, Judeţul Ilfov, unde vor 
fi afișate și detaliile organizato-
rice. Date de contact ale secreta-
riatului, la telefon: 021.350.61.33 
int. 229, de luni până vineri, 
între orele 07.00-15.00.

l Spitalul de Psihiatrie Drăgo-
ești, judeţul Vâlcea, organizează 
concurs, în conformitate cu 
prevederile HG nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a 
unui post vacant, cu modificările 
și completările ulterioare, și 
dispoziţiile Ordinului MS 
nr.1470/2011, pentru aprobarea 
criteriilor privind angajarea și 
promovarea în funcţii, grade și 
trepte profesionale a persona-
lului contractual din unităţile 
sanitare publice din sectorul 
sanitar, pentru ocuparea unui 
post vacant de muncitor necali-
ficat, fără vechime, studii gene-

rale, la Secţia II Psihiatrie, pe 
per ioadă nedeterminată . 
Concursul constă în următoarele 
probe: -selecţia dosarelor de 
concurs: 10.01.2020, ora 16.00-
13.01.2020, ora 16.00; -proba 
scrisă 17.01.2020, ora 9.00, și 
interviul, 22.01.2020, ora 9.00, la 
sediul Spitalului de Psihiatrie 
Drăgoești, strada Spitalului, 
nr.1, Drăgoești, judeţul Vâlcea. 
Înscrierile se fac la Comparti-
mentul RUNOS al Spitalului de 
Psihiatrie Drăgoești, judeţul 
Vâlcea,  până în data de 
10.01.2020, ora 16.00, inclusiv, 
persoană de contact: Barbu 
Mariana, telefon: 0250.762.331.

VÂNZĂRI CASE
l Vând Casă 251mp + depen-
dințe 150mp + teren 3.100 mp, 
str. Principală, Purcăreni, Argeș. 
Tel. 0723.410.612.

CITAŢII
l Numitul Bulgaru Fanica este 
citat la data de 14.01.2020 in cali-
tate de parat in dosar C. nr. 
5030/328/2019, la judecatoria 
Turda.

l Numita Manda Lizvinskaia 
Vita, este chemată pe 12 februarie 
2020, ora 11:00, pentru proces de 
d i v o r ţ ,  î n  d o s a r u l  n r. 
4289/280/2019 al Judecătoriei 
Pitești, în calitate de pârâtă.

l Se citează Nemțiu Elena 
(Partebună Otilia– Elena) în 
vederea soluționării dosarului 
succesoral nr. 363/2019 în data de 
27.12.2019 la BNP Mocanu 
Mariana din Babadag, str. Mihai 
Viteazu nr.12, jud. Tulcea privind 
pe defuncta Partebună Ștefana 
decedată la 20.04.2011 cu ultimul 
domiciliu în oraș Babadag, jud. 
Tulcea.

l Bușe Romina și Buse Nicoleta 
Loredana sunt citate în calitate 
d e  p â r â t e ,  î n  d o s a r  n r. 
11023/288/2019, aflat pe rolul 
Judecătoriei Rm. Vâlcea, în data 
de 10.01.2020, ora 9.00, în proces 
cu reclamant Mușat Vasile 
Gabriel.

l Pârâtul Mandraburcă Vladimir 
Dumitru este citat la Judecătoria 
Dorohoi în dosar nr. 1495/222/2019 
pentru termenul din 03.02.2020 
având ca obiect “divorţ”.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închi-
rieze spaţii de depozitare și 
servicii conexe. Detaliile complete 
pot fi găsite pe site-ul www.anaf.
ro, sectiunea “Anunţuri” - 
“Anunţuri de achiziţie de bunuri 
și servicii”.

l Convenția Borsa cu sediul în 
județul Maramureș, localitatea 
Borșa, str. Standului, nr. 34 C, 
titular al planului Amenaja-
mentul Silvic UP I Borșa, propus 
a fi implementat în județul Mara-
mureș anunță publicul interesat 
asupra parcurgerii etapei de 
încadrare, în cadrul sedinței 
Comitetului Special Constituit 
din data de 10.12.2019, urmând 
ca planul propus să fie supus 
procedurii de adoptare fara aviz 
de mediu. Observațiile si comen-
tariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se 
trimit în scris la Agenția pentru 
Protecția Mediului Maramureș, 
municipiul Baia Mare, str. Iza, 
nr.1  A ,  cod  430073 ,  t e l . 
0262/276304, fax. 0262/275222, 
e-mail: office@apmmm.anpm.ro, 
în zilele de luni - joi, între orele 
8.00-16.00 și vineri între orele 
8.00- 14.00 în termen de  10 zile 
calendaristice de la data publi-
cării anunțului.

l SC Aviputna SRL, cu sediul în 
localitatea Golești, str. Victoriei 
nr.22, județul Vrancea, anunță 
publicul interesat privind depu-
nerea la sediul APM Vrancea a 
solicitării de revizuire a autoriza-
ției integrate de mediu nr. 
1/27.02.2013, rev. în data de 
05.10.2016, pentru activitatea 
„Instalații pentru creșterea inten-
sivă a păsărilor, având o capaci-
tate mai mare de 40000 de locuri 
pentru păsări” prevăzută în 
anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 
privind emisiile industriale, la 
categoria 6.6.a, desfășurată la 
Punctul de lucru situat în locali-
tatea Golești, Str. Victoriei nr.22, 
județul Vrancea. Informațiile 
privind impactul potențial asupra 
mediului al activității pentru care 
se solicită revizuirea autorizației 
i n t e g r a t e  d e  m e d i u  n r. 
1/27.02.2013, rev. în data de 
05.10.2016, pot fi consultate în 
timpul programului de lucru la 
sediul APM Vrancea din Focșani, 
str. Dinicu Golescu, nr.2, județul 

Vrancea. Observațiile/sugestiile/
propunerile publicului se primesc 
în scris la sediul APM Vrancea în 
termen de 30 zile de la data apari-
ției anunțului.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Gighera din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.4 și 5, 
începând cu data de 06.01.2020, 
pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Gighera, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicităţii imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l C.I.I. Apostol Andra notifica 
deschiderea procedurii generale 
de insolventa in Dosarul nr. 
36624/3/2019, Tribunalul Bucu-
resti, conform Incheierii din data 
de 13.12.2019 privind pe SC 
NIMB PIPERA SA, cu terme-
nele: depunere declarații creanță 
24.01.2020, întocmirea tabelului 
pre l iminar  a l  c reanțe lo r 
07.02.2020, întocmirea tabelului 
definitiv 21.02.2020, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc 
in data 13.02.2020, orele 12.00.

l Leavis Cont IPURL, in calitate 
de adminiatrator judiciar notific 
deschiderea procedurii generale a 
insolventei privind pe debitoarea 
SC Julmig Auto Interspeed SRL, 
cu sediul Ploiesti, Str. Magurii, nr. 
4, bl. 33, sc. D, et. 1, ap. 49, jud.
P r a h o v a ,  C U I  3 3 4 3 0 1 0 1 , 
J 2 9 / 1 0 4 5 / 2 0 1 4 ,  d o s a r 
5391/105/2019 Tribunal Prahova. 
Termene: termen pentru depu-
nerea actelor de catre debitoare 
conf. art.  67 alin din lege 
09.01.2020, termenul pentru depu-
nerea opozitiilor de catre creditori 
10 zile de la primirea notificarii si 
termenul pentru solutionarea 
opozitiilor 10 zile dupa formularea 
opozitiilor, inregistrare creante 
24.01.2020, verificare creante si 
afisare tabel preliminar 14.02.2020, 
solutionare contestatii si definiti-
vare tabel 09.03.2020.Adunarea 
creditorilor 21.02.2020 ora 14:00 la 
sediul lichidatorului. Relatii la 
telefon 0723880617, e-mail 
voichita _onofrei @yahoo.com.

l Oficiul de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Sibiu anunță 
publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.38; 39; 58; 59; 60; 61; 
62; 64; 66; 71; 72; 75; 82; 83 și 85 
pe o perioadă de 60 de zile calen-
daristice, conform art.14 alin.(1) 
și (2) din Legea Cadastrului și a 
Publicității Imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Data de 
început a afișării: 23.12.2019. 
Data de sfârșit a afișării: 
21.02.2020. Adresa locului afișării 
publice: Orașul Agnita, Piața 
Republicii, nr.19, județul Sibiu. 
Repere pentru identificarea loca-
ției: Primăria Orașului Agnita. 
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei 
Orașului Agnita, de luni până joi, 
între orele 9.00-15.00, și vineri, 
între orele 9.00-12.00, și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară. Informații 
privind Programul național de 
cadastru și carte funciară 2015-
2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI, la adresa: http://www.
ancpi.ro/pnccf/.

LICITAŢII
l Anunţ privind vânzarea bunu-
rilor imobile/ansamblului de 
bunuri immobile. Anul 2020 luna 
01 ziua 16. În temeiul prevede-
rilor art. 250 alin. (2) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările 
și completările ulterioare, vă 
facem cunoscut că în ziua de 16, 
luna ianuarie, ora 10:00, anul 
2020 , în localitatea Sicula, str. 
Principala, nr. 200 , se vor vinde 
la licitaţie,bunuri imobile, propri-
etate a debitorului SC Zooserv 
Reproduction SRL, a treia lici-
tatie a  cladirilor si terenul aferent 
acestora în suprafaţă totala de 
10390 mp, preţ de evaluare/de 
pornire al licitaţiei este de 428054 
lei (exclusiv TVA*). Pentru infor-
maţii suplimentare vă puteţi 
adresa la sediul nostru sau la 
numărul de telefon 0257326008. 
Data afișării: 18.12.2019.

l Concesionare teren apartinand 
domeniului prival al Comunei 
Moiroslava. 1.Informatii generale 
privind concedentul: denumire: 
UAT.Comuna Miroslava, cod 
fiscal: 4540461, adresa: sat Miro-
slava, str. Constantin Langa nr.93, 
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comuna Miroslava, cod 707305, 
jud.Iasi, email: secretariat@
primariamiroslava.ro, achizitii@
primariamiroslava.ro, persoana 
contact: sef Birou Achizitii Publi-
ce-Investitii-Burcuta Elena, 
Consilier juridic Birou Achizitii 
Publice-Investitii-Manea 
Anisoara, tel. 0232.295.680, 
int.34, fax:0322.424.444. 2.Infor-
matii generale privind obiectul 
concesiunii: teren in suprafata de 
6104mp apartinand domeniului 
privat al comunei Miroslava, 
intravilan sat Horpaz, NC86237 
pentru construire pensiune tere-
nuri de sport in scopuri agroturis-
tice. Redeventa: este de minim 
2040 lei/an pentru intreaga 
suprafata. 3.Informatii privind 
documentatia de atribuire: moda-
litatea prin care persoanele inte-
resate pot intra in posesia unui 
exemplar al documentatiei de 
atribuire: persoanele interesate 
pot inainte o solicitare pe suport 
hartie pentru obtinerea unui 
exemplar al documentatiei de 
atribuire. Denumirea si adresa 
compartimentului de la care se 
pot obtine un exemplar al docu-
mentatiei de atribuire: Birou 
Achizitii Publice din cadrul 
Primariei comunei Miroslava, 
judetul Iasi, tel.0232/295.680 
int.34, pers.contact: Burcuta 
Elena, Manea Anisoara. 4.Costul 
si conditiile de plata pentru obti-
nerea unui exemplar al documen-
tatiei  de atribuire:  costul 
documentatiei este de 50 lei si se 
poate achita odata cu solicitarea 
efectuata in acest sens. Docu-
mentatia de atribuire se pune la 
dispozitia persoanelor interesate 
pana la data de 07.01.2020 ora 
16.00 respectiv cu 5 zile lucra-
toare inainte de data limita 
pentru depunerea ofertelor. 
5.Data limita pentru solicitare 
clarificari: 08.01.2020 ora 16.00. 
Informatii privind ofertele: data 
limita pentru depunerea ofer-
telor: 15.01.2020 ora 16.00. 
Adresa la care trebuie depusa 
oferta: Primaria comunei Miro-
slava, sat Miroslava, comuna 
Miroslava, judetul Iasi, cod 
postal 707305. Nuamul de exem-
plare in care trebuie depusa 
fiecare oferta: un exemplar in 
doua plicuri sigilate unul exterior 
si unul interior. 7.Data si locul 
unde se va desfasura sedinta 
publica de deschidere a ofertelor: 
16.01.2020 ora 10 la sediul 

Primariei  Com.Miroslava, 
judetul Iasi. 8. Denumirea, 
adresa, nuamrul de telefon, 
telefax si adresa de email a 
instantei competente in soluti-
onbarea litigiilor aparute si 
termenele pentru sesizarea 
instantei: Tribunalul Judetean 
Iasi, sectia contencios adminis-
trativ, str.Anastasie Panu nr.26, 
Iasi, jud.Iasi, cod 700020, 
tel.0332.435.700, fax.219.899, 
email: tr-iasi-reg@just.ro. 9.Data 
transmiterii anuntului de licitatie 
catre institutiile abilitate, in 
vederea publicarii: 18.12.2019.

l Debitorul Kaproni Construct 
SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse Si 
Asociatii  SPRL, scoate la 
vanzare: 1. Statie Betoane 
Mobymix, pret pornire licitatie - 
40.000,00 Euro exclusiv TVA; 2. 
Autoutilitara betoniera Mercedes 
- Benz, ACTROS 3236, an fabri-
catie 2008, pret pornire licitatie 
-15.000,00 Euro exclusiv TVA; 
3 .Autout i l i tara  betoniera 
Mercedes - Benz, Actros 3236, an 
fabricatie 2008, pret pornire lici-
tatie - 15.000,00 Euro exclusiv 
TVA; 4.Autoutilitara betoniera 
Mercedes - Benz, Actros 3236, an 
fabricatie 2008, pret pornire lici-
tatie - 15.000,00 Euro exclusiv 
TVA; 5. Autoturism Infiniti, FX 
35AWD, an fabricatie 2007, pret 
pornire licitatie - 3.885,00 Euro 
exclusiv TVA; 6.Autoturism Infi-
niti, FX 35AWD, an fabricatie 
2007, pret pornire licitatie - 
1.950,00 Euro exclusiv TVA; 
-Pretul Caietului de sarcini 
pentru statia de betoane 1.000,00 
Lei exclusiv TVA. -Pretul Regula-
mentului de licitatie pentru auto-
turisme si mijloacele fixe este de 
500,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul 
de pornire al licitatilor pentru 
statia de betoane, autoturisme si 
mijloacele fixe apartinand 
Kaproni Construct SRL repre-
zinta 50% din valoarea de piata 
exclusiv  TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun in parte, iar listele cu 
aceste bunuri pot fi obtinute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon 
in prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in 
contul nr. RO67 BACX 0000 
0018 5114 1000 deschis la 
UniCredit Bank pana la orele 14 
am din preziua  stabilita licitaţiei, 

a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitio-
narea pana la aceeasi data a 
Caietului de sarcini si Regula-
mentului de licitatie pentru 
bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru statia de betoane, 
autoutilitare si autoturisme, 
prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 10.01.2020, ora 
12.00, iar daca bunurile nu se 
adjudeca la aceasta data, urma-
toarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 17.01.2020; 31.01.2020; 
0 7 . 0 2 . 2 0 2 0 ;  1 4 . 0 2 . 2 0 2 0 ; 
21.02.2020; ora 12:00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfa-
sura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiesti, 
Str. Cuptoarelor, nr.4, Judet 
Prahova. Pentru relatii suplimen-
t a r e  s u n a t i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii supli-
mentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Debitorul  SC Marinos 
Construct SRL societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1.Teren situat 
in intravilanul comunei Blejoi, 
sat Ploiestiori, Tarlaua 19, judet 
Prahova, avand suprafata de 
1.000mp. Pretul de pornire al 
licitatiei este de 16.000,00 Euro 
exclusiv TVA. 2. Teren situat in 
intravilanul comunei Blejoi, 
Parcela Cc 104/12, Cc 104/13, 
Tarlaua 16, judetul Prahova, 
avand suprafata de 1.835mp. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
de  64.225,00 Euro exclusiv TVA. 
3. Teren situat in intravilanul 
Mun. Ploiesti, Str. A.T. Laurian, 
Jud. Prahova, in suprafata totala 
din masuratori  de 117mp. 
(suprafata din acte de 130mp). 
Pretul de pornire al licitatiei este 
de 6.435,00 Euro exclusiv TVA. 
Pretul caietului de sarcini pentru 
imobilele aflate in proprietatea 
SC Marinos Construct SRL este 
de 1.000,00 lei exclusiv TVA. 
Pentru imobilul de la pozitia nr. 
1(unu) pretul de pornire al licita-
tiei reprezinta 20% din valoarea 
de piata exclusiv TVA din 
Raportul de evaluare; Pentru 
imobilul de la pozitia nr.2 (doi) 
pretul de pornire al licitatiei 
reprezinta 70% din valoarea de 
piata exclusiv TVA din Raportul 
de evaluare. Pentru imobilul de la 

pozitia nr. 3(trei) pretul de 
pornire al licitatiei reprezinta 
50% din valoarea de piata 
exclusiv TVA din Raportul de 
evaluare. Participarea la licitatie 
este conditionata de: -consem-
narea in contul nr. RO91 FNNB 
0051 0230 0947 RO02  deschis la  
Credit Europe Bank, Sucursala 
Ploiesti, pana la orele 14 am din 
preziua stabilita licitaţiei, a 
garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitio-
narea pana la aceeasi data a 
Caietelor de sarcini si a Regula-
mentelor de licitatie pentru 
proprietatile imobiliare si pentru 
autoturism, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru proprieta-
tile imobiliare prima sedinta de 
licitatie a fost stabilita in data de 
09.01.2020 ora 11.00, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatii vor fi in data de 
2 3 . 0 1 . 2 0 2 0 ;  0 7 . 0 2 . 2 0 2 0 ; 
21.02.2020; 05.03.2020, ora 11.00. 
Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploiesti, 
Str. Elena Doamna, Nr. 44A, 
Judet Prahova. Pentru relatii 
suplimentare sunati la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii supli-
mentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anuntul poate fi vizualizat si pe 
site www.dinu-urse.ro.

l Primăria Municipiului Piatra-
Neamţ anunţă organizarea licita-
ţiei publice deschise pentru 
închirierea unor spații din incinta 
Complexului Comercial Mall 
Forum Center, situat în Piatra-
Neamț, str. Cuejdi, nr.1B, prezen-
tate mai jos. 1. Denumirea  și 
sediul autorității administrației 
publice: Primăria Piatra-Neamț, 
C.U.I. 2612790, str. Ștefan cel 
Mare nr.6-8, Piatra-Neamț, 
t e l e f o n  0 2 3 3 / 2 1 8 9 9 1 ; 
fax0233/215374, e-mail prima-
riapn@yahoo.com, infopn@
primariapn.ro;  2. Procedura 
aplicată pentru atribuirea 
contractului de inchiriere: lici-
tație publică deschisă; Obținerea  
unui exemplar din documentația  
pentru elaborarea ofertei se poate 
face  la sediul Registratura 
Primăriei Piatra-Neamț, str. 
Ștefan cel Mare nr.6-8 –Directia 
Patrimoniu; Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea  acestui 

exemplar: costul unui exemplar 
din     documentație este de 5 lei. 
Plata  se poate face direct  la casi-
eria  Primăriei Piatra-Neamț din 
str. Ștefan cel Mare nr.6-8, sau în 
contul Primăriei  Piatra-Neamț 
RO82TREZ 
4915006XXX000150, deschis la 
Trezoreria municipiului Piatra-
Neamț; 5. Termenul de depunere 
a ofertelor: 15.01.2020, ora 16:30; 
6. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor este 10.01.2020, ora 
14:00; 7. Adresa la care trebuie 
transmise ofertele: Primăria 
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel 
Mare nr.6-8, registratură - 
Directia Patrimoniu, în doua 
exemplare (unul original și unul 
în copie); 8. Perioada de valabili-
tate a ofertelor: 120 de zile; 9. 
Data, ora și locul  deschiderii 
ofertelor: 16.01.2020, ora 12:00, la 
sediul Primăriei Piatra-Neamț, 
str. Ștefan cel Mare nr.6-8; 10. 
Instanța competentă în solutio-
narea litigiilor apărute: Judecă-
toria municipiului Piatra-Neamț. 
Spații în incinta compexului 
comercial Mall Forum Center, 
municipiul Piatra-Neamț, str. 
Cuejdi, nr. 1B, scoase la  închi-
riere de Primăria municipiului 
Piatra-Neamț: 19,3 mp, etaj 3–
sala canto; 12 mp, etaj 3–birou; 
10 mp, etaj 3–activități secreta-
riat; 145,27 mp, etaj 5, din care 
30 mp–spațiu comercial și 115,27 
mp-spațiu depozitare.

l Cabinet Individual de Insol-
venta Petcu Viorica, cu sediul in 
Ploiesti, str. Splaiului, nr. 26, bl. 
34R2, ap. 2, jud. PH, tel: 
0244513366/0744330820, in cali-
tate de lichidator judiciar al 
debitorului ELCO PROMPT 
SRL, conform Sentintei nr. 
1069/05.12.2019 pronuntata de 
Tribunalul Prahova, sectia a II-a 
Civila, de Contencios Adminis-
trativ si Fiscal, in dosarul nr. 
22238/3/2019, in temeiul art.99 si 
100 din Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insol-
ventei si de insolventa anunta 
deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolventei impotriva debi-
toarei ELCO PROMPT SRL, 
avand cod de identificare fiscala 
19027643, numar de ordine in 
registrul comertului J29/624/2010 
si sediul social in Ploiesti, str. 
Horezului, nr. 9, jud. Prahova. 
Termenul limita pentru inregis-
trarea cererilor de admitere a 
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creantelor asupra averii debitoarei 
este 17.01.2020. Termenul limita 
pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, publicarea in BPI a 
tabelului preliminar al creantelor 
este 27.01.2020. Termenul limita 
pentru definitivarea tabelului 
creantelor este 21.02.2020. Se noti-
fica faptul ca prima Adunare a 
creditorilor va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, 
ap.2, jud. Prahova in data de 
03.02.2020, ora 12:00.

l CN ROMARM SA -Filiala SC 
Uzina Mecanică Mija SA, cu sediul 
în comuna I.L.Caragiale, DN-72.
km 33+145, judelui Dâmboviţa, 
organizează începând cu data de 
20.01.2020, ora 11.00, licitaţie 
publică cu strigare în vederea valo-
rificării unor mijloace fixe şi 
mijloace fixe de natura obiectelor 
de inventar aflate în proprietatea 
SUM Mija SA, iar prima licitaţie va 
fi numai pentru întreprinderile 
mici şi mijlocii conform Legii 
346/2004. În caz de neadjudecare, 
licitaţia se va repeta în fiecare zi de 
luni, la aceeaşi oră. Detalii şi 

condiţii de participare se obţin de 
la Biroul Achiziţii, tel.0245.207.417, 
e-mail: achizitii@ummija.ro, 
precum şi de pe site-ul oficial al 
companiei: www.ummija.ro

l Debitorul Egea Prod SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator 
judiciar DINU, URSE SI ASOCI-
ATII SPRL, scoate la vanzare: 1.
Teren situat in Mun. Ploiesti, Str. 
Valeni, Nr. 31B, Judet Prahova, 
avand suprafata de 289 mp. Pretul 
de pornire al licitatiei este de 
24.280,00 Euro exclusiv TVA; 
Pretul caietului de sarcini pentru 
imobil « teren » aflat in proprie-
tatea EGEA PROD SRL este de 
500,00 Lei exclusiv TVA. Pretul de 
pornire al licitatilor pentru imobil, 
reprezinta 20% din valoarea de 
piata exclusiv TVA, din Raportul 
de evaluare; Participarea la licitatie 
este conditionata de: -consemnarea 
in contul nr. RO09 BACX 0000 
0017 0621 9000 deschis  la 
UniCredit Bank SA, pana la orele 
14 am din preziua stabilita licita-
ţiei, a garantiei de 10% din pretul 
de pornire a licitatiei; -achizitio-
narea pana la aceeasi data a Caie-

tului de sarcini si a Regulamentelor 
de licitatie pentru proprietatea 
imobiliara si mijloacele fixe de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliara 
prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 09.01.2020 ora 
15:00, iar daca bunul imobiliar nu 
se adjudeca la aceasta data, urma-
toarele sedinte de licitatii vor fi in 
data 23.01.2020; 07.02.2020; 
21.02.2020; 05.03.2020, ora 15:00. 
Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Municipiul 
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, 
Judet Prahova. Pentru relatii supli-
mentare sunati  la  te lefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimen-
tare cu un telefon in prealabil dl. 
Cristian Ciocan, 0753.999.028. 
Anuntul poate fi vizualizat si pe 
site www.dinu-urse.ro

PIERDERI
l Pierdut Certificat Membru 
Colegiul Medicilor Dentisti din 
Romania pe numele Paul Bran-
utiu seria APE 28/01.03.2011 Il 
declar nul.

l Declar pierdut şi nul act 
concesiune nr. 79/1994 pe numele 
Voicu Floarea, emis de Parohia 
„Adormirea Maicii Domnului” 
din Calea Giuleşti nr. 236.

l Pierdut atestat transport 
m a r f ă  s e r i a  C P C M  n r. 
0455268000, valabil în perioada 
22.12.2018 - 21.12.2023, eliberat 
de ARR Iaşi pe numele Dolhăscu 
Marcel. Se declară nul.

l Societatea OCT Oriental 
Commodity Trading SRL, având 
CUI: 27231309 şi Nr. Registrul 
Comerțului J40/7270/2010, 
declară pierdut Certificatul de 
înregistrare şi anexa sa emise de 
Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
cu seria B, nr.2421790 din 
03.08.2010. Le declarăm nule.

l SOCIETATEA A&D PHARMA 
MARKETING&SALES 
SERVICES SRL, CU SEDIUL ÎN 
MOGOȘOAIA, STR. CIOBA-
NULUI, 133, NR. ÎNREGIS-
T R A R E  Î N  R E G I S T R U L 
COMERȚULUI J23/1190/2009 ȘI 

CUI: RO25575489, DECLARĂ 
PIERDUT CERTIFICATUL 
CONSTATATOR NUMĂRUL 
16945 DIN 24.03.2014. SE 
DECLARĂ NUL.

l Pierdut certificat înregistrare 
fiscală nr.18896680 al Clubului 
Sportiv „Phoenix Ulmu”, jud.
Călăraşi, com. Ulmu. Declar nul.

l Pierdut Certificat de Membru 
pe numele Scarlat Aurelia cu nr.
CL 000807 eliberat de OAMG-
MAMR, Filiala Călăraşi. Îl 
declar nul.

l New Era Dispatch SRL, CUI: 
39213128, declar pierdute Certi-
ficatul de Înregistrare şi Certifi-
catele constatatoare ale societății. 
Le declar nule.

DECESE
l Colegii de generație de la 
Liceul Anastasescu din Roşiorii-
de-Vede, promoția 1955, deplâng 
plecarea în lumea veşniciei a lui 
TEODOR (DORU) MIREA, 
general în rezervă. Sincere 
condoleanțe familiei îndurerate!


