
www.jurnalul.ro 13ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi de TIR, 
D a n e m a r c a  – N o r v e g i a . 
Condiții de muncă și salarii 
avantajoase. Relații la telefon: 
+45/25351103, +40/743160861. 
E-mail: job.drivers@intercar-
go-scandinavia.dk. SASS 
Logistics SRL

SC DIN BUCURESTI 
SECTORUL 1, ANGAJAZA 
MONTATOR TAMPLARIE 
ALUMINIU SI USI SECTI-
ONALE. DETINEREA 
PERMISULUI DE CON- 
DUCERE CAT.B, REPRE-
ZINTA UN AVANTAJ. 
TEL: 0722580090 SITE: 
www.rift.ro

l Angajăm personal cură-
țenie, la bazin de înot în Bucu-
rești. Salariul de 1200 de ron. 
Mai multe detalii la numărul 
de telefon: 0722.634.995.

l BRCT Suceava caută candi-
dați pentru postul de expert 
relații externe – ofițer infor-
mare, comunicare și selecție. 
Detalii la adresele: www.brct-
suceava.ro și www.ro-ua-md.
net. Informațiile suplimentare 
s e  p o t  o b ț i n e  l a  t e l : 
0230/530049.

l Personal angajare urgent, 
cu experienţă în pregătirea și 
procesarea clătitelor, 4 posturi. 
Punct de lucru în incinta Gării 
d e  N o r d  B u c u r e ș t i . 
0724925883.

l Comuna Bistra, cu sediul în 
localitatea Bistra, str.Princi-
pală, nr.314, județul Mara-
mureș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de: „șef 
serviciu al Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență”, 
un post, și „referent III -debu-
tant -Asistență socială”, un 
p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura la sediul Primă-
riei Comunei Bistra astfel: 
-Proba scrisă în data de 14 
septembrie 2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 15 
septembrie 2017, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: 
-șef serviciu SVSU: - studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -permis de condu-
cere B, C; -curs de șef serviciu 
SVSU absolvit cu diplomă 
autorizat ANC; -domiciliul 
stabil pe raza comunei Bistra; 
-vechime:  nu este  nece-
sară; -referent III -debutant: 
-studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; 
-cunoștinţe operare PC; -domi-
ciliul stabil pe raza comunei 
Bistra; -vechime: nu este nece-
sară. Candidații vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la Primăriei 
Comunei Bistra. Relații supli-
mentare la sediul Primăriei 
Comunei Bistra, persoană de 

contact: Traista Marian Viorel 
Nicolae, telefon: 0733.963.459, 
0 2 6 2 . 3 6 9 . 0 2 4 ,  f a x : 
0262.369.220. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.6 
din HG nr.286/2011, cu modifi-
cările și completările ulteri-
oare. Condițiile de participare, 
bibliografia și documentele 
pentru întocmirea dosarului 
de înscriere sunt afișate la 
sediul Comunei Bistra și publi-
cate pe site-ul: www.bistra.ro

l Orașul Târgu Frumos, 
județul Iași, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea a două funcţii 
publice de execuţie vacante, pe 
perioadă nedeterminată, în 
cadrul Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenţă 
a Persoanelor, de: -inspector, 
clasa I, grad profesional asis-
tent din cadrul Compartimen-
tului Starea Civilă; -referent, 
clasa III, grad profesional 
asistent din cadrul Comparti-
mentului Evidența Persoa-
nelor. Concursul va avea loc în 
data de 25 septembrie 2017, 
ora 10.00, la sediul Adminis-
trației publice locale oraș 
Târgu Frumos, str.Cuza-Vodă, 
nr.67, judeţul Iași. Interviul se 
va desfășura în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de 
la data susținerii probei scrise. 
Data și ora interviului vor fi 
anunțate după proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se vor 
depune în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la secretariatul 
comisiei de concurs. Condițiile 
de participare la concurs: 
-candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 r2/A, privind 
Statutul funcționarilor publici, 
cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile de studii: 
-pentru funcția publică de 
execuție de inspector, clasa I, 
grad profesional asistent din 
cadrul Compartimentului 
Starea Civilă -studii superi-
oare finalizate cu diplomă de 
licență în profilul științe juri-
dice, științe administrative, 
informatică sau științe econo-
mice; -pentru funcția publică 
de execuție de referent, clasa 
III, grad profesional asistent 
din cadrul Compartimentului 
Evidența Persoanei -studii 
medii finalizate cu diplomă de 
bacalaureat.  Condiţii  de 
vechime pentru funcțiile 
publice de execuție: 1.minim 1 
an în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
pub l i ce  de  execuţ i e  de 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal asistent conform art.57, 
al in.5) ,  l i t .a)  din Legea 
nr.188/1999 r /a,  privind 
Statutul funcționarilor publici; 
2.minim 6 luni în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției publice de execuție de 
referent, clasa III, grad profe-
sional asistent conform art.57, 
al in.5) ,  l i t .a)  din Legea 
nr.188/1999 r /a,  privind 

Statutul funcționarilor publici. 
Alte informaţii suplimentare 
pot fi obţinute la sediul Primă-
riei Orașului Târgu Frumos, 
din judetul Iași, str.Cuza-Vodă, 
nr.67, telefon: 0232.710.906, 
int.105, sau de pe site-ul: www.
primaria.tgfrumos.ro, la secţi-
unea  Anunțur i  pub l i c e 
„Concursuri”.    

l Orașul Târgu Frumos, cu 
sediul în localitatea Târgu 
Frumos, str.Cuza Vodă, nr.67, 
judeţul Iași, anunţă amânarea 
concursului conform HG 
286/2011 pentru ocuparea 
postului contractual vacant de 
consilier juridic II în cadrul 
Aparatului Permanent de 
Lucru al Consiliului Local 
Oraș Târgu Frumos organizat 
iniţial: -Proba scrisă în data de 
24.08.2017, ora 10.00; -Data și 
ora interviului vor fi anunțate 
după proba scrisă, astfel: 
-Proba scrisă în data de 
15.09.2017, ora 10.00; -Data și 
ora interviului vor fi anunțate 
după proba scrisă. Prin acest 
anunţ venim în completarea 
celui publicat în Monitorul 
Ofic ia l ,  Partea  a  III -a , 
nr.1112/31.07.2017, pagina 4, 
cod 105551. Restul anunțului 
rămâne neschimbat. 

l Primăria comunei Maia, str. 
Primăriei,  nr.68, judeţul 
Ialomiţa, organizează concurs 
pentru ocuparea  postului 
contractual vacant, după cum 
urmează: 1.Muncitor calificat 
în cadrul Serviciului de furni-
zare a apei din comuna Maia. 
Condiţii de participare la 
concurs: Candidații trebuie să 
fie absolvenți ai unei forme 
profesionale de învățământ cu 
specific  electro-mecanic, 
instalații de apă și canal, să 
aibă experiență în domeniu și 
să îndeplinească condițiile 
prevăzute de art.3 din HG 
nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contrac-
tuale  ș i  a  cr i ter i i lor  de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superi-
oare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice. Dosarale 
condidaților la concurs se 
depun la sediul Primăriei com.
Maia și trebuie să conțină 
următoarele acte: copie după 
actele de stare civilă și carte de 
identitate; copie după diplomă 
de studii; adeverință medicală 
din care să rezulte că este apt 
de muncă; cazierul judiciar; 
curriculum vitae. Concursul 
va avea loc astfel: 14.09.2017, 
ora 10.00- proba scrisă, proba 
interviu și proba practică o să 
fie comunicate ulterior după 
afișarea rezultatelor de la 
proba scrisă. 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 primă-
riei. Relaţii suplimentare și 
bibliografia sunt afișate la 

sediul Primăriei din Maia- jud.
Ialomiţa, strada Primăriei, nr. 
68 sau la telefon 0243.282.163.

l Municipiul Sighetu Marma-
ţiei, cu sediul în Sighetu 
Marmaţiei, str. Bogdan Vodă, 
nr. 14, județul Maramureș, 
organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea postului 
contractual vacant de preșe-
dinte la Clubului Sportiv al 
municipiului Sighetu Marma-
ției, cu respectarea prevede-
rilor HG nr. 286/2011, cu 
modificările și completările 
ulterioare: 1 (unu) post de 
conducere -președinte la 
Clubului Sportiv Sighetu 
Marmației. Data desfășurării 
concursului: -proba scrisă în 
data de 14.09.2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
18.09.2017, ora 10.00. Condiţii 
de participare: Generale: 
prevăzute în HG nr. 286/2011 
(actualizată); Specifice: -studii 
superioare de specialitate 
absolvite cu diplomă de 
l i c e n ţ ă ;  s p e c i a l i t ă ț i l e : 
economic, juridic, ed.fizică și 
sport; -vechime în specialitatea 
studiilor -minimum 2 ani. 
Dosarele de înscriere se depun 
la sediul instituţiei, cam.6, în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Relaţii supli-
mentare la nr.de telefon: 
0262.311.001, int.138.

l Primăria Orașului Bolintin 
Vale, Judeţul Giurgiu, organi-
zează concurs în data de 
26.09.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă și în data de 29.09.2017, 
ora 10.00 -interviul pentru 
ocuparea funcţiilor publice 
vacante de execuţie de consi-
lier, clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul SPCLEP, 
Compartimentul stare civilă 
(studii universitare absolvite 
cu  d ip lomă de  l i cență , 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă, fără vechime, atestat 
(certificat) operare calculator), 
consilier, clasa I, grad profesi-
onal  as i s tent  în  cadrul 
SPCLEP, Compartimentul 
evidența persoanelor (studii 
universitare absolvite cu 
diplomă de licență, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, minim 
un an vechime în specialitatea 
studiilor, atestat (certificat) 
operare calculator), inspector, 
clasa I, grad profesional prin-
cipal în cadrul Serviciului 
Arhitect Șef, Compartimentul 
investiții și lucrări publice 
(studii universitare absolvite 
cu  d ip lomă de  l i cență , 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul științelor 
economice sau inginerești, 
minim cinci ani vechime în 
specialitatea studiilor, atestat 
(certificat) operare calculator). 
Condiţiile pentru participarea 
la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul instituţiei. 

Dosarele de concurs se depun 
în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, și trebuie să 
conţină documentele prevă-
zute  de  ar t .49  d in  HG 
nr.611/2008. Relaţii la tel./fax: 
0246.271.187, 0246.270.990.

l Universitatea Tehnică de 
C o n s t r u c ţ i i  B u c u r e ș t i 
(U.T.C.B.) cu sediul în Bucu-
rești, Bd.Lacul Tei, nr. 122-124, 
Sectorul  2 ,  organizează 
c o n c u r s ,  c o n f .  H G  n r. 
286/2011, pentru ocuparea 
postului contractual vacant de 
zidar la Direcţia Tehnică. 
Condiţii specifice: studii medii, 
curs de calificare pentru 
meseria de zidar, vechime în 
muncă de minimum 3 ani, 
spirit de ordine și disciplină, 
corectitudine, disponibilitate 
pentru program prelungit și 
nu a încetat contractul indivi-
dual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 5 ani.  
Data limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul 
de concurs este : 06.09.2017, la 
sediul U.T.C.B., Blocul Admi-
nistrativ, camera nr. 33, în 
intervalul orar: 08:00 – 15:30.  
Proba scrisă va avea loc în 
data 14.09.2017 ora 10:00  la 
sediul U.T.C.B, Bd. Lacul Tei, 
nr. 122-124, Blocul Adminis-
trativ, camera nr.104, et.3. 
Data interviului va fi anunţată 
după proba scrisă.  Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  s e d i u l 
U.T.C.B., pe www.utcb.ro sau 
la  te lefon:  0212421208, 
persoană de contact: Dragomir 
Margareta.

l Spitalul Clinic Nicolae 
Malaxa localitatea București, 
Șos.Vergului, Nr.12, Sector 2, 
organizează la sediul spitalului 
concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant 
contractual de execuţie, peri-
oadă nedeterminată, conform 
HG nr.286/2011, de: -1 post 
statistician medical -Compar-
timentul evaluare și statistică 
medicală. Condiţiile generale 
și specifice pentru statistician 
medical: -diplomă de studii 
medii de specialitate sau 
diplomă de studii medii; -6 
luni vechime în activitate. 
Data concursului: 14.09.2017, 
ora 10.00 -proba scrisă; 
18.09.2017 -interviul, ora 
10.00. Data-limită de depunere 
a dosarelor: 06.09.2017, până 
la ora 15.00. Calendarul de 
desfășurare a concursului, 
bibliografia și tematica se 
afișează la sediul și pe site-ul 
spitalului: www.spitalmalaxa.
ro. Date de contact: Ec.Anghel 
Daniela, tel.021.255.50.85.

l Ansamblul Artistic Profesi-
onist ,,Doina Gorjului’’ Tg-Jiu, 
cu sediul în Tg-Jiu, str. Traian 
nr. 5, organizează concurs 
pentru ocuparea  a două 
posturi contractual vacante de 
execuție pe perioadă nedeter-
minată  – solist balet debutant. 
Concursul se va desfășura la 
sediul Ansamblului Artistic 
Profesionist ’’Doina Gorjului’’ 
din Tg-Jiu și va consta în 

următoarele probe: - proba 
scrisă în data de 19 septembrie 
2017, ora 10.00; - proba 
interviu în data de 21 septem-
brie 2017, ora 10.00; Candi-
dații trebuie să îndeplinească 
c u m u l a t i v  u r m ă t o a r e l e 
condiții: I. Condiții generale 
prevăzute de art.3 din Regula-
mentul-cadru anexă la H.G. 
nr. 286/2011 privind stabilirea 
principi i lor  generale  de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale; 
II. Condiții specifice: să fie 
absolvent de studii medii. 
Dosarele de concurs se depun 
la sediul Ansamblului Artistic 
Profesionist ,,Doina Gorjului’’ 
Tg-Jiu, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afișării 
prezentului anunț în Moni-
torul Oficial al României, 
Partea III-a, respectiv 06 
septembrie 2017 ora 14.00. 
Relații suplimentare se pot 
obține de la sediul Ansam-
blului Artistic Profesionist 
,,Doina Gorjului’’ Tg-Jiu, la 
secretariatul instituției, telefon 
0253/216179.

l In conformitate prevederile 
O.U.G. nr.109/2011, privind 
guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, apro-
bată prin Legea nr. 111/2016, a 
Hotărârii nr. 722/28.09.2016 
pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a 
unor prevederi din O.U.G. 
nr.109/2011; Consililul de 
A d m i n i s t r a t i e  a l  S . C . 
SOLCETA SA, cu sediul în 
Ștei, str. Cuza Voda nr. 13, jud. 
Bihor, în baza HCL Ștei nr. 
128/29.09.2017 si Hotărârii 
AGOA SOLCETA SA nr. 
64/24.07.2017, demareaza 
procesul de selecţie pentru 2 
(doi) membrii în Consiliul de 
A d m i n i s t r a ţ i e  a l  S . C . 
SOLCETA S.A. Procedura de 
selectie va consta în depunerea 
de către candidaţi a unui dosar 
de candidatură însoţit de 
declaraţia de intenţie si susti-
nerea unui interviu, după 
urmatorul calendar: - depu-
nerea candidaturilor se va face 
până la data de 22.09.2017, 
orele 15:00; - selectia dosarelor 
se va face până la data de 
27.09.2017;  - interviul se va 
susţine in termen de maximum 
4 zile lucrătoare de la data 
limită pentru depunerea 
candidaturilor. Relaţii supli-
mentare cu privire la desfășu-
rarea selecţiei și conţinutul 
dosarului pentru înscriere se 
obţin pe site-ul societăţii www.
solceta.com, la secretariat – 
telefon 0259.332.270. Preșe-
d i n t e l e  C o n s i l i u l u i  d e 
Administraţie Turi Tiberiu 
Viorel.

CITAȚII  
l Mayera Tivadar, Mayera 
Vazul, Mayera Maria, Sotia Lui 
Mayera Peter, Arion Valeria, 
Arion Florica, Arion Maria Și 
Arion Nastasia sunt citati in 
07.09.2017 la Judecatoria Turda 
la ora 8.30 in dosar civil nr. 
4099/328/2016 pentru succesiune.
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l Vlad Ion, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în localitatea 
Slatina, Ale.Muncii, nr.17A, 
bl.FB8A, sc.A, ap.4, judeţul 
Olt, este citat la Judecătoria 
Craiova pe data de 13.09.2017, 
ora 10.30, complet C19, în 
calitate de intimat, în dosar 
nr.19388/215/2017, în procesul 
de contestaţie la executare, cu 
c o n t e s t a t o r u l  R ă d u c a n 
Cătălin. 

l Subsemnatu l  Mi t ran 
Gheoghe este citatat în calitate 
de  pârât  în  dosarul  nr. 
741/311/2017  divorţ aflat pe 
rolul Judecătoriei Slatina Jud. 
Olt, având termen la data de 
22.09.2017.

l Se  citează pentru data 
de 31 august 2017, ora 13.00 la 
sediul Societații Profesionale 
Notariale “Notariatul Public 
Oltenița” din Municipiul Olte-
nița, Aleea Flacăra, nr.2, 
județul Călărași, posibilii 
moștenitori ai defunctului 
Niculae Gheorghe, decedat la 
data de 21 iunie 2010, cu ultim 
domiciliu în comuna Chiselet, 
județul Călărași (Dosar nr. 
353/2017).

l Matei Constantin cu domi-
ciliul în Dorohoi, jud. Boto-
șani, în calitate de reclamant 
în dosar nr. 695/222/2017, 
având ca obiect ,,partaj judi-
ciar” citează la Judecătoria 
Dorohoi în data de 5.09.2017, 
ora 8.30, în Sala Mare, pe Păli-
mariu Pavel, în calitate de 
pârât, cu domiciliul necu-
noscut. 

DIVERSE  
l SC Helapharm Warehouse 
Distribution SRL anunta 
publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere 
a acordului pentru proiectul 
“Construire 20 locuinte 
cuplate doua cate doua P+1E, 

imprejmuire, put forat, bazin 
vidanjabil propus a fi amplasat 
in Oras Bragadiru, str. Parfu-
mului, nr. 23, Judetul Ilfov. 
Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la 
s e d i u l  A g e n t i e i  p e n t r u 
Protectia Mediului Ilfov din 
Bucuresti, str. Aleea Lacul 
Morii nr. 1, secor 6 si la sediul 
din adresa str. Gheorghe 
Grigore Cantacuzino, nr. 184, 
bl. 1E, ap.2, Ploiesti, judetul 
Prahova. Observatiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia 
Mediului Ilfov.

l SC Tasha SRL anunţă 
publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru 
proiectul: - construire corp 
administrativ P, statie alimen-
tare cu GPL tip SKID 5000 L, 
spalatorie auto, separator de 
hidrocarburi si panou publi-
citar, propus a fi amplasat in 
orasul Brezoi, str. Eroilor , nr. 
128 ,jud. Valcea. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul  APM 
Valcea din str. Remus Bellu, 
nr. 6, Rm. Valcea  si la sediul  
Primariei  Brezoi, str. Lotrului, 
nr. 2, Brezoi, jud. Valcea,  in 
zilele de luni-vineri , intre orele  
9-14. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM 
Valcea , din str. Remus Bellu, 
nr. 6, Rm. Valcea.

l SC Sidonia SRL, prin Iancu 
Sidonia, cu domiciliul în Rm. 
Vâlcea, str. Topolog, nr 58, 
jude țu l  Vâ lcea ,  anunţă 
publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru 
proiectul: -Construire imobil 
locuințe-, situat în Rm. Vâlcea, 
B-dul Dem Rădulescu, nr 32, 
jud. Valcea. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul  APM 
Vâlcea din str. Remus Bellu, 

nr. 6, Rm. Valcea, în zilele de 
luni-vineri, intre orele  9.00-
14.00. Observatiile publicului 
se primesc zilnic la sediul 
APM Vâlcea.

l Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Liești, jud.
Galați, cu sediul în Comuna 
Liești, str.Anghel Saligny, 
nr.269, tel.0236.821.020, fax: 
0236.821.006, cod fiscal: 
3264562, e-mail: p807180l@
yahoo.com. Face cunoscută 
intenția de a atribui contracte 
de finanțare nerambursabilă 
pentru anul de execuție finan-
ciară 2017. Reglementări 
legale privind finanțarea 
nerambursabi lă :  -Legea 
nr.350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile 
din fondurile publice alocate 
pentru activități nonprofit de 
interes general; -Regulament 
privind regimul finanțărilor 
nerambursabile acordate de la 
bugetul local al comunei Liești, 
în baza prevederilor Legii 
350/2005 și a Legii 69/2000 
pentru activitatea sportiva, 
adoptat prin Hotărârea Consi-
liului Local al comunei Liești 
nr.40/10.08.2017; -Regulament 
privind regimul finanțărilor 
nerambursabile acordate de la 
bugetul local al comunei Liești 
pentru activități nonprofit din 
domeniul cultelor religioase, 
adoptat prin Hotărârea Consi-
liului Local al comunei Liești 
nr.27/31.05.2017. Programul 
anual al finanțărilor neram-
bursabile de la bugetul local al 
comunei Liești pentru anul 
2017 este 200.000 lei, din care 
pentru domeniul sport 160.000 
lei și pentru domeniul culte 
40.000 lei.

l Tribunalul București. Dosar 
nr.22768/3/2017. Prin Înche-
ierea de ședință din 01.08.2017 
a Tribunalului București a fost 
dispusă deschiderea proce-
durii generale de insolvență 
pentru debitoarea SC Rivulus 
Dominarum Film SRL, cu 
sediul în București, sector 4, 
str.Viorele, nr.34, bl.15, sc.A, 
ap.2, CUI:18114199, număr de 
înregistrare la Registrul 
Comerțului J40/18851/2005. 
Termenul limită pentru înre-
gistrarea creanţelor este 
15.09.2017. Termenul limită 
pentru întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor este 
06.10.2017. Termenul pentru 
definitivarea tabelului crean-
țelor este 23.10.2017. Şedinţa 
adunării creditorilor va avea 
loc la data de 13.10.2017, la 
ora 10:00, la sediul administra-
torului judiciar DVA IPURL 
din Baia Mare, Str.Victoriei, 
nr.59A, ap.17-18,  jud.Mara-
mureș. 

LICITAȚII  
l Anunţ privind organizarea 
licitaţiei publice pentru închi-
rierea unui imobil- construcţie 
în suprafaţă de 81mp situat în 
intravilanul comunei Islaz, sat 
Moldoveni, judeţul Teleorman, 
bun aparţinând domeniului 

privat al comunei, în vederea 
prestării de activităţi comer-
ciale. Primăria comunei Islaz, 
cu sediul în comuna Islaz, 
judeţul Teleorman, cod fiscal: 
4652805, tel.0247.420.206, fax: 
0247.420.306, în atenţia d-lui 
Hainagiu Arthur Adrian, 
e-mail: primariaislaz@yahoo.
com, organizează licitaţie 
publică deschisă cu depunere 
de oferte în scopul închirierii 
unui imobil- construcţie în 
suprafaţă de 81mp situat în 
intravilanul comunei Islaz, sat 
Moldoveni, judeţul Teleorman, 
bun aparţinând domeniului 
privat al comunei, pe o peri-
oadă de 5 ani. Documentaţia 
de atribuire poate fi achiziţio-
nată contra cost de la sediul 
Primăriei comunei Islaz, birou 
achiziţii publice. Contrava-
loarea documentaţiei este de 
10Lei și poate fi achitată direct 
la casieria Primăriei comunei 
Islaz. Data limită pentru soli-
citarea clarificărilor este 
conform art.24 din OUG 
nr.54/2006. Licitaţia va avea 
loc în data de 14  septembrie 
2017, ora 10.00, în sala de 
ședinţe a Primăriei comunei 
Islaz, iar ofertele se primesc la 
R e g i s t r a t u r a  P r i m ă r i e i 
comunei Islaz până la data de 
13 septembrie 2017, orele 
16.00, într-un exemplar și vor 
cuprinde documentele prevă-
zute în caietul de sarcini. Liti-
giile de orice fel apărute între 
părţile contractante, în cursul 
derulării contractului de închi-
riere, în măsura în care nu pot 
fi soluţionate pe cale amiabilă 
sunt de competenţa instanţei 
judecătorești, potrivit Legii nr. 
544/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. Data 
expedierii prezentului anunţ: 
18 august 2017.

l Comuna Bîrca, Jud.Dolj, 
o r g a n i z e a z ă  î n 
data de 12.09.2017, ora 14.00, 
licitaţia publică deschisă 
privind închirierea unui teren 
d in  domeniul  pr ivat  a l 
c o m u n e i ,  î n  s u p r a -
faţă de 1.543mp, situat în T 
5 4 ,  P  2 5 2 8 .  D a t a 
limită de depunere a ofertelor 
este 12.09.2017, ora 10.00. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0251.356.214.

l Penitenciarul Satu Mare cu 
sediul în municipiul Satu 
Mare, str. Mileniului nr.2, 
telefon 0261.715.488, fax 
0261.712 .126 ,  scoate  la 
vânzare prin licitaţie publică 
cu strigare  următoarele: 1.Cal 
femelă cu vârsta de 14,5 ani 
”OLGA”: preţ de pornire 2000 
lei; 2.Cal femelă cu vârsta de 
8,2 ani ”BOBO”: preţ de 
pornire 2200  lei; 3.Cal mascul 
cu vârsta de 7,2 ani ”PUIU”: 
preţ de pornire 2100 lei; 4.Cal 
femelă cu vârsta de 9,5 ani 
”VANDA”: preţ de pornire 
2000 lei. La prețurile de mai 
sus se adaugă TVA de 9%. 
Data și ora desfășurării licita-
ţiei: 08.09.2017 orele 10.00. 
Datele de desfășurare a urmă-
toarelor licitaţii în caz de 
neadjudecare: 18.09.2017 orele 

10.00, 26.09.2017 orele 10.00. 
Garanţia de participare este de 
10% din preţul de pornire fără 
TVA și se depune la caseria 
unităţii cu cel puţin 3 zile 
lucrătoare înainte de defășu-
rarea licitaţiei valoarea ei 
fiind: -pentru cal femelă cu 
vârsta de 14,5 ani ”OLGA”: 
200 lei; -pentru cal femelă cu 
vârsta de 8,2 ani ”BOBO”: 220 
lei; -pentru cal mascul cu 
vârsta de 7,2 ani ”PUIU”: 210 
lei; -pentru cal femelă cu 
vârsta de 9,5 ani ”VANDA”: 
200 lei. Condiţii de partici-
pare: orice persoană fizică sau 
juridică  care va prezenta până 
la data limită stabilită prin 
caietul de sarcini următoarele 
documente: chitanţa de achi-
tare a taxei de participare în 
valoare de 10 lei; copie de pe 
actul de identitate -pentru 
persoane fizice; copie  de pe 
certificatul de înregistrare/
înmatriculare la registrul 
comerţului și de pe codul fiscal 
-pentru persoane juridice; 
dovada achitării garanţiei de 
participare la licitaţie. Caietul 
de sarcini se poate ridica de la 
sediul Penitenciarului Satu 
Mare, de luni până vineri, 
între orele 8.00-15.00.

l SC Real Bucov SA, socie-
tate în faliment cu sediul în 
com Bucov, sat Pleașa, str. 
Industriei, nr. 1, jud. Prahova, 
prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, cu sediul în 
Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1 et. 7, cab. 7B, anunta 
vanzarea la licitatie publica a 
urmatoarelor camere din 
caminul de nefamilisti situate 
in Bucov, sat Pleasa, str. Prin-
cipala, nr. 1, jud. Prahova, 
respectiv camerele: nr. 6, nr. 8, 
nr. 11, nr. 12, nr. 13, nr. 14 
situate la parter la pretul de 
5.320,72 lei/camera; camerele 
nr. 103 si nr. 105 situate la 
etajul 1 la pretul de 6.197,71 
lei/camera; camerele nr. 402, 
nr. 403, nr. 407 situate la etajul 
4 la pretul de 5.620,18 lei/
camera. Suprafata utila a 
fiecarei camere este de 21.39 
mp Dependintele: bucatarie, 
baie si toalete sunt comune. 
Licitatia publica are loc in 
baza hotararii Adunarilor 
Creditorilor din 28.08.2007 si 
din 24.11.2008, a raportului de 
evaluare – precizare intocmit 
de evaluator Constantin Vale-

rica si Cernat Cornel in 
02.2007 si a regulamentului de 
p a r t i c i p a r e  l a  l i c i -
tatie. Garantia de participare 
la licitatie pentru aceste 
bunuri este 10% din valoarea 
bunurilor licitate. Sedintele de 
licitatii vor avea loc pe data 
de: 05.09.2017, 12.09.2017, 
19 .09 .2017 ,  21 .09 .2017 , 
28 .09 .2017 ,  03 .10 .2017 , 
10 .10 .2017 ,  12 .10 .2017 , 
19.10.2017, si 26.10.2017, orele 
12:00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 
7, cab.7B. Relatii suplimentare 
la sediul lichidatorului judi-
c i a r,  c a t  s i  l a  t e l e f o n 
0344104525.

l Anunţ de participare 
privind concesionarea prin 
licitatie publica: 1.Informatii 
generale privind concedentul: 
Consiliul Local Babadag; Cod 
fiscal :  4508533;   Adresa: 
Judetu l  Tulcea ,  Orasu l 
Babadag, Str. Republicii, 
Nr.89, Nr. tel:  0240/561 012 , 
fax: 0240/562 939; e-mail: 
urbanism@primaria-babadag.
ro. 2. Informatii generale 
privind obiectul concesionarii: 
– teren cu suprafata de 28 mp 
situat pe str. D.Bolintineanu 
nr. 1; 3. Informatii privind 
documentatia de atribuire: 
3.1. orice persoana interesata 
are dreptul de a solicita si de 
a obtine documentatia de atri-
buire, punerea la dispozitia  
oricarei persoane interesate 
care a inaintat o solicitare in 
acest sens, a unui exemplar 
din documentatia de atribuire 
se realizeaza in mod direct, 
nerestrictionat si deplin, prin 
mijloace electronice sau pe 
suport de hartie. 3.2. Compar-
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MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 

licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 

Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 

aparținând: SC AMOB MANAGEMENT & CONSULTING SRL - Bradu, 

după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: 

Autoturism Renault Symbol, berlină, capacitate 1461, motorină, 

culoare albastru, serie șasiu VF1LB8N0538645200, fab. 2007, km 

263.357, AG-53-MOB, 6860 lei; Autoturism Renault Symbol, 

berlină, capacitate 1461, motorină, culoare albastru, serie șasiu 

VF1LB8N0538645182, fab. 2007, km 215.802, AG-63-MOB, 

7203 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de 

evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru 

bunurile menționate, ofertanții vor depune cu cel puțin o zi înainte 

de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii 

garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din 

prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul 

IBAN RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar DGRFP Ploiești - 

AJFP Argeș, cod de identificare fiscală 4469213, deschis la 

Trezoreria Pitești; c) … g) acte de identificare prevăzute la art. 

250, alin. 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin 

care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 

Licitația va avea loc în data de 05.09.2017, ora 11:00:00, la sediul 

AJFP Argeș, mezanin 2, camera 2. Bunurile sunt libere de sarcini. 

Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 

pot afla de la sediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 2, tel. 

0248.211511 - 3410.
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timentul responsabil din 
cadrul concedentului : Biroul 
Urbanism din cadrul Prima-
riei orasului Babadag, str.
Cabanei nr.5. 3.3. Documen-
tatia de atribuire se pune la 
dispozitia solicitantilor in 
mod gratuit. 3.4. Data limita 
pentru solicitarea clarifica-
rilor 06.09.2017. 4. Informatii 
privind ofertele: 4.1 Data 
limita de depunere a docu-
mentelor: 12.09.2017, ora 
10,00 la secretariatul Prima-
riei orasului Babadag, str. 
Republicii, nr.89, Babadag, 
jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5. 
Sedinta de deschidere va avea 
loc in data de 14.09.2017, ora 
10.00 la sediul Primariei 
orasului Babadag, str. Repu-
blicii, nr.89. 6.Informatii 
privind instanta competenta 
in solutionarea l it igii lor 
aparute:contestatiile se depun 
in termen de 5 zile de la 
comunicarea rezultatului 
procedurii la sediul proprieta-
rului,mentionat la punctual 1, 
iar actiunea in justitie se 
introduce la sectia de conten-
cios administrativ a Tribuna-
lului Tulcea in termen de 30 
zile. 7. Data transmiterii 
anuntului  catre institutiile 
abilitate in vederea publicarii: 
21.08.2017.

l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea 
prin licitatie publica a bunului 
imobil, reprezentand teren/
constructii inscris in C.F. nr. 

30101/Slatina - Timis, nr. top: 
31 - Sadova Veche, Cad: C1, 
Top: 31, aflat in proprietatea 
debitoarei SC Mannheim Oil 
SRL, situat administrativ in 
Comuna Slatina Timis, Sat 
Sadova Veche, nr. 158, denu-
mita generic " Statie distri-
butie carburanti". Pretul de 
pornire al licitatiei  este de 
100% din pretul de evaluare, 
respectiv 1.389.311.43 Lei + 
T.V.A, (echivalentul a 302.900 
EUR, la cursul BNR de azi, 
22.08.2017, 1 euro = 4.5867 
Lei). 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 1.000 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in 
data de 30.08.2017, orele 
11.00, la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap. 21, jud. Caras-Se-
verin.

l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor 
mobile, reprezentand mijloace 
fixe si obiecte de inventar, 
af late in proprietatea debi-
toarei SC Mannheim Oil SRL, 
situate administrativ in Caran-
sebes, Calea Severinului, nr. 7, 
jud. Caras - Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei  este 
conform centralizatorului 

anexat raportului de evaluare 
+ T.V.A, Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul 
ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, 
jud.Caras-Severin, telefon  
0355-429 116, pretul caietelor 
de sarcini fiind de 100 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in 
data de 30.08.2017, orele 
10.00, la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap. 21, jud. Caras-Se-
verin.

l Anunţ Vânzare: Lichidări 
Info Consult SPRL în calitate 
de lichidator judiciar al SC 
Pad-Comimpex SRL, CIF: 
2658399, cu sediul social în 
com. Bălileşti, sat Băjeşti, jud. 
Argeş, J03/3194/1992, dosar 
nr. 1896/1259/2009 pe rolul 
Tribunalul Specializat Argeş, 
organizează  în  data  de 
08.09.2017, orele 13,00, la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Câmpulung, str. Repu-
blicii nr.35, et.2,  jud. Argeş,  
licitaţie publică deschisă, cu 
strigare, având ca obiect 
vânzarea următoarelor bunuri 
imobile: 1. Teren cu vegetaţie 
forestieră în suprafaţă de 
56.500 mp, nr. cadastral 513, 
intabulat în cartea funciară 
n r.  7 0 2 4 3  a  c o m u n e i 
Vă len i -Dâmbovi ţa ,  jud . 
Dâmboviţa,  la preţul de 
47.000 lei, fără TVA; 2.Teren 
cu vegetaţie forestieră în 

suprafaţă de 9.882 mp, nr. 
cadastral 511, intabulat în 
cartea funciară nr. 70246 a 
comunei Văleni-Dâmboviţa, 
jud. Dâmboviţa la preţul de 
8.300 lei, fără TVA. Pot parti-
cipa la licitaţie persoane fizice 
sau juridice, care consem-
nează până la ora inceperii 
licitaţiei, o garanţie de partici-
pare de 10% din valoarea de 
pornire bunului, depusă în 
contul RO40 BTRL 0030 1202 
P380 74XX deschis la Banca 
Transilvania, pe numele SC 
Pad-Comimpex SRL. în cazul 
în care bunurile nu se vând, se 
va organiza altă licitaţie 
publică, în aceleaşi condiţii şi 
în aceeaşi locaţie, în data de 
22.09.2017. Toţi cei care 
pretind vreun drept asupra 
bunurilor scoase la vânzare, 
sunt rugaţi să anunţe lichida-
torul judiciar inainte de data 
stabilită pentru licitaţie. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0 7 4 4 . 7 7 2 . 6 1 9 ,  e - m a i l : 
gheorghe.banu@gmail. com.

l 1.Informaţi i  generale 
pr iv ind concedentul ,  în 
special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de 
contact: Consiliul Local al 
Municipiului Giurgiu, Șos. 
Bucureşti, nr.49-51, tel.0246. 
211.627, 0246.215.631, fax: 
0 2 4 6 . 2 1 5 . 4 0 5 ,  e m a i l : 
primarie@primariagiurgiu.
ro, cod fiscal: 4852455, cont 

IBAN: RO04TREZ32121A-
3 0 0 5 3 0 X X X X  - D i r e c ț i a 
Patrimoniu. 2.Procedura 
aplicată pentru atribuirea 
contractului de concesiune de 
proprietate publica:  nego-
ciere directă. 3.Data publi-
cării anunţului de licitaţie/
a n u n ţ u l u i  n e g o c i e r i i 
directe, în Monitorul Oficial 
al Romaniei:  19.07.2017. 
4.Criteriile utilizate pentru 
determinarea ofertei câştigă-
toare: cel mai mare punctaj 
acumulat. 5.Numărul ofer-
telor primite şi al celor decla-
rate valabile: 1 primita, 1 
valabilă. 6.  Denumirea /
numele şi sediul /adresa ofer-
tantului a cărui ofertă a fost 
d e c l a r a t ă  c â ş t i g ă -
toare: Cabinet Individual de 
Psihologie - Udrea Nicuşor, 
cu sediul în Giurgiu, B-dul 
Daciei, bl.A1, sc. D, ap.5 jud.
Giurgiu. 7.Durata contrac-
tului: 15 ani. 8.Nivelul rede-
venţe i :   312  Euro/an .  9 .
Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi /sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea 
litigiilor apărute pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul 
Giurgiu- secţia Contencios 
Administrativ Fiscal, str. 
E p i s c o p i e i ,  n r . 1 3 , 
t e l . 0 2 4 6 . 2 1 2 . 7 2 5 ,  f a x : 
0337.819.940, e-mail: alina.
ciobanu@just.ro. 10.Data 
informării ofertanţilor despre 
decizia de stabilire a ofertei 
câştigătoare: 16.08.2017.

PIERDERI  
l Pierdut atestat ADR nr. 
089980 pe numele Danacica 
Daniel. 0766435065 

l Pierdute Atestat profesional 
Transport Marfa si Persoane si 
Card tahograf emise pe 
numele Geangu Cristian. Le 
declar nule.

l Pierdut Dovada achitare 
rate, pe numele Midvichi Ioan. 
O declar nula.

l Societatea Vis Solaris 2011 
SRL cu sediul în Municipiul 
Braşov, Str.Dealul Cetății, nr.67, 
biroul II2,  Jud.Braşov, având 
CUI 29421172, declar pierdute 
trei bilete la ordin emise de 
Anchor Grup SA cu seriile 
FNNB3BA 1085357, FNNB3BA 
1085358, FNNB3BA 1085355. 
Le declar nule.

l Se declară pierdute şi nule 
următoarele documente: rezo-
luţia nr.13788 din data de 
08.09.2014 eliberată de ORC 
Dolj şi certificatul constatator 
eliberat la data de 15.09.2014 
de căre ORC Dolj, aparţinând 
Calotă Ana-Maria Întreprin-
dere Individuală. 

l S.C. Draude Trans Serv 
S.R.L., C.U.I. 35215991, sediu 
social sat Drăguţeşti, comuna 
Drăguţeşti nr. 249, jud. Gorj, 
declară nulă ştampila rotundă 
cu o stea şi datele firmei, înce-
pând cu data 09.08.2017.


