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OFERTE SERVICIU
l SC Senera SA angajează muncitori 
necalificați în întreținerea drumurilor, 
șoselelor, podurilor și barajelor, având 
cunoștințe minime/medii de limba 
engleză și rusă. Pentru mai multe detalii 
sunați la nr. de tel. 0738.321.473 sau 
transmiteți un email pe adresa: wr.
team@workand-roll.com

l Euroanswer SRL caută director 
vânzări. Condiții minime: studii superi-
oare, vechime în domeniu cel puțin 25 
ani; limba engleză avansat și limba 
franceză mediu; experiență dovedită în 
multiple state din Europa, în special 
Europa de Est; cel puțin 3 referințe 
pozitive la cerere; rezultate de succes 
dovedite,  constând în depășirea 
constantă a normei. 0739.678.894.

l Muzeul Judeţean Buzău organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de desenator -studii medii, debu-
tant, pentru care sunt necesare studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat. Nu se solicită vechime în speciali-
tatea studiilor. Probele vor avea loc în 
data de 24.09.2019, ora 10.00, proba 
practică și în data de 30.09.2019, ora 
10.00, proba interviu, la sediul din Aleea 
Castanilor, nr.1, jud. Buzău. Dosarele de 
înscriere ale candidaţilor se depun până 
la data de 16.09.2019 (inclusiv), între 
orele 8.00-16.30, la secretariatul institu-
ției, persoană de contact: Tănase 
Simona, tel. 0238.710561.

l Liceul „Simion Mehedinți”, cu sediul 
în localitatea Vidra, județul Vrancea, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual vacant 
aprobat prin HG nr.286/2011, modifi-
cată și completată de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: secretar debutant 
(S) -1 post contractual vacant pe peri-
oadă nedeterminată. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul studi-
ilor: superioare în domeniul econo-
mic-adminis t ra t iv ;  -vech ime în 
specialitate necesară ocupării postului 
-2 ani; -cunoștințe TIC, pachet birotică 
Word, Excel, Baze de date, atestate prin 
cursuri de formare sau specializare. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -Proba scrisă: data de 
24.09.2019, ora 10.00, la sediul institu-
ției; -Proba practică: data de 26.09.2019, 
ora 10.00, la sediul instituției; -Proba 
interviu: data de 27.09.2019, ora 10.00, 
la sediul instituției. Data-limită până la 
care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile lucră-
toare de la afișare, la sediul instituției 
(perioada 03.09.2019-16.09.2019). Date 
contact/detalii: Potop Adela Cătălina, 
telefon: 0723.894.442, secretariatul insti-
tuției- telefon: 0237.673.054, e-mail: 
l ic_vidra@yahoo.com, site:  www.
lic-vidra.com

l Stațiunea de Cercetare Dezvoltare 
pentru Creșterea Bovinelor Arad, cu 
sediul în localitatea Arad, str. Calea 
Bodrogului, nr.32, judeţul Arad, anunţă 
amânarea concursului, conform HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea postului 
contractual vacant de referent de speci-
alitate, gradul I, organizat iniţial: -Proba 
scrisă în data de 16.09.2019, ora 10.00; 

-Proba interviu în data de 16.09.2019, 
ora 14.00, astfel: la o altă dată care se va 
comunica ulterior. Prin acest anunţ 
venim în completarea celui publicat în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, număr 
987/23.VIII.2019, pagina 4, cod 221.330.

l Apa Nova București angajează insta-
lator alimentări apă, canal. Candidatul 
ideal: studii: învățământ minim obliga-
toriu/medii, calificare: Instalator 
alimentări apă, experiență: minim 1 an. 
Responsabilități: realizarea unor 
lucrări de întreținere și mentenanță în 
rețeaua de apă potabilă /rețeaua de 
canalizare, execută lucrări de remediere 
disfuncționalități din cadrul rețelei de 
alimentare cu apă/rețeaua de canali-
zare, înlocuirea branșamentelor pe 
rețeaua de apă potabilă/rețeaua de can 
alizare. Descrierea companieI: societate 
furnizoare de servicii publice în dome-
niul alimentării cu apă și canalizare a 
Municipiului București. Puteți contacta 
la adresa de e-mail: ro.anb.recrutare@
veolia.com/telefon: 0374.39.81.67.

l Apa Nova București angajează elec-
trician. Candidatul ideal: studii: învăță-
mânt  min im obl igator iu /medi i , 
calificare: electrician, experiență: 
minim 1 an. Responsabilități: suprave-
ghează, asigură mentenanța și intervine 
la echipamentele electrice, răspunde din 
punct de vedere electric de buna funcți-
onare a stației de epurare pe linia apei/
linia nămolului, realizează reglaje ale 
elementelor electrice pentru echipa-
mente sau instalații, realizează întreți-
nerea elementelor electrice pentru 
echipamente sau instalații, asigură 
suport electric pentru intervenienții 
externi, execută depanări, reparații, 
intervenții, reglaje ale părților electro-
mecanice ale utilajelor, echipamentelor, 
instalațiilor, constată și diagnostichează 
disfuncționalități, iar după informare 
efectuează reparația în limitele compe-
tenței, instalează componente și echipa-
m e n t e  e l e c t r i c e ,  a c t u a l i z e a z ă 
documentația tehnică de natură elec-
trică, răspunde de buna funcționare a 
stației de epurare pe linia biogazului din 
punct de vedere electric. Descrierea 
companiei: societate furnizoare de 
servicii publice în domeniul alimentării 
cu apă și canalizare a Municipiului 
București. Puteți contacta la adresa de 
e-mail: ro.anb.recrutare@veolia.com, 
telefon: 0374.39.81.67.

l Apa Nova București angajează sudor. 
Candidatul ideal: studii: învăţământ 
minim obligatoriu/medii, calificare: 
sudor electric și autogen, experienţă: 
minim 1 an. Responsabilități: execută 
lucrări de sudură electric și autogen, 
remediază avarii la reţeaua de apă și 
canalizare, execută construcţii metalice. 
Descrierea companiei: societate furni-
zoare de servicii publice în domeniul 
alimentării cu apă și canalizare a Muni-
cipiului București. Puteți contacta la 
adresa de e-mail: ro.anb.recrutare@
veolia.com/telefon: 0374.39.81.67.

l Apa Nova București angajează verifi-
cator canale subterane. Candidatul 
ideal: studii: elementare/medii. Respon-
sabilități: curățarea gurilor de acces în 
caseta de ape uzate, efectuarea lucră-

rilor de reparații în cadrul casetei de 
ape uzate, executarea lucrărilor de 
săpătură, asternere nisip, balast, 
umplutura, curățarea manuală și meca-
nizată a canalelor vizitabile și nevizita-
b i l e ,  a s i g u r a r e a  c u r ă ț e n i e i 
echipamentelor și a zonei de lucru, 
asigurarea mentenanței și/sau întreți-
nerea materialelor, echipamentelor și 
mijloacelor folosite, manevrarea echipa-
mentelor specifice pentru rețeaua de 
apa uzată. Descrierea companiei: socie-
tate furnizoare de servicii publice în 
domeniul alimentării cu apă și canali-
zare a Municipiului București. Puteți 
contacta la adresa de e-mail: ro.anb.
recrutare@veolia.com/telefon: 
0374.39.81.67.

l Direcția de Administrare a Fondului 
Locativ Sector 6 organizează concurs 
pentru ocuparea funcțiilor contractuale 
vacante: 1 post  de inspector specialitate 
gradul IA -Serviciu Economic; 1 post  de 
inspector special itate gradul IA 
- C o m p a r t i m e n t  A d m i n i s t r a t i v. 
Concursul se va desfășura conform HG 
286/2011 actualizată, astfel: Proba scrisă 
-24.09.2019, ora 10.00; Proba interviu 
-26.09.2019, ora 10.00; Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie să 
ȋndeplinească condițiile specificate la 
art. 3 din Anexa la HG 286/2011, actua-
lizată; Condiții specifice pentru postul 
de inspector specialitate gradul IA 
-Serviciu Economic: -studii superioare 
cu diplomă de licență în domeniul 
juridic sau economic; -vechime studii 
superioare de minim 5 ani; -cunoștinţe 
de operare pe calculator. Condiții speci-
fice pentru postul de inspector speciali-
ta te  g radul  IA  -Compart iment 
Administrativ: -studii superioare cu 
diplomă de licență in domeniul tehnic; 
-vechime în specialitate -minim 5 ani; 
-cunoștinţe de operare pe calculator. 
Responsabilităţile posturilor sunt prevă-
zute în fișele de post. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs (ȋntocmite conform art. 6 din 
Anexa la HG 286/2011- actualizată) 
pâna la data de 17.09.2019, ora 16.00 la 
sediul DAFL S6. Relaţii suplimentare la 
registratura D.A.F.L.S.6, telefon: 
0725.555.903, tel/ fax: 021.365.74.73, 
E-mail: relatiicupublicul@dafls6.ro.

l Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul în 
localitatea Făget, strada Spitalului, 
numărul 4, județul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractual vacante de: asistent medical 
debutant -1 post la Cabinet Oftalmo-
logie în cadrul ambulatorului integrat la 
Spitalul Orășenesc Făget. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 24.09.2019, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 24.09.2019, ora 12.00. 
Concursul se va desfășura conform HG 
286/23.03.2011 și va avea loc la Blocul 
Administrativ al Spitalului Orășenesc 
Făget. Condițiile specifice pentru parti-
ciparea la concurs: -studii -diplomă 
Școală Sanitară Postliceală; -vechimea 
în specialitate nu este necesară. Pentru 
participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții generale: -îndeplinesc condițiile 
de studii; -nu au fost condamnați defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra statului ori 

contra autorității, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul; -au o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 16.09.2019, ora 
15.00, la sediul Spitalului Orășenesc 
Făget, strada Spitalului, numărul 4. 
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului 
Orășenesc Făget, persoană de contact: 
economist Chelariu Belinda, telefon: 
0256.320.860,  inter ior :  19 ,  fax : 
0256.320.039.

l Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” 
Petroșani organizează la sediul său din 
Petroșani, str. Mihai Viteazu nr.2, 
județul Hunedoara, în conformitate cu 
prevederile HG.nr.286/2011, concursul 
pentru ocuparea următorului post de 
execuție vacant: Consilier Juridic (studii 
superioare, vechime în specialitate 10 
ani) – 1 post. Proba scrisă se va desfă-
șura în data de 24.09.2019, ora 12:00, iar 
proba de interviu va avea loc în data de 
30.09.2019, ora 11:00. Data limită de 
depunere a dosarelor în vederea partici-
pării la concurs este 16.09.2019, ora 
14:00. Detalii suplimentare se pot obține 
de la Adina Dădălig, tel. 0254.541154.

l Universitatea Tehnică de Construcţii 
București (U.T.C.B.) cu sediul în Bucu-
rești, Bd.Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 
2, organizează concurs conf. HG nr. 
286/2011 pentru ocuparea postului 
contractual temporar, vacant de tehni-
cian chimist (M) la Facultatea Căi 
Ferate, Drumuri și Poduri din cadrul 
Departamentului de Drumuri, Căi 
Ferate și Materiale de Construcţii. 
Condiţii specifice: studii medii finalizate 
cu diplomă de bacalaureat, vechime pe 
un post de tehnician chimist de 
minimum 7 ani, competenţe de operare 
PC:Microsoft Office (Word, Excell, 
Power Point,Access), limbi străine: 
engleză sau franceză- nivel începător, 
experienţă de lucru cu spectrometre de 
absorbţie în UV,VIS Și IR, analizatoare 
de gaze și compuși organici volatili; 
calităţi personale: competenţă, punctua-
litate, iniţiativă, spirit organizatoric, 
aptitudini de comunicare, aptitudinea 
de a lucra cu documente specifice, capa-
citatea de a lucra cu oamenii, ordonarea 
obiectelor în mediul profesional, 
eficient, ordonat, spirit practic, sociabili-
tate, tact, amabilitate. Data limită până 
la care se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs este 09.09.2019, la 
sediul U.T.C.B., Blocul Administrativ, 
camera nr. 36, în intervalul orar: 08:00 
– 15:30.  Proba scrisă va avea loc în data 
17.09.2019 ora 10:00  la sediul U.T.C.B, 
Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, Facultatea 
Căi Ferate, Drumuri și Poduri, sala de 
Ședinţe a Departamentului DCFMC. 
Data interviului va fi anunţată după 
proba scrisă. Relaţii suplimentare la 

sediul U.T.C.B., pe www.utcb.ro sau la 
telefon: 0212421208, persoană de 
contact: Dragomir Margareta. 

l Universitatea Tehnică de Construcţii 
București (U.T.C.B.) cu sediul în Bucu-
rești, Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 
2, organizează concurs, conf. H.G. 
nr.286/2011, pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale vacante: 1) 
Administrator financiar I (S) - 1 post în 
cadrul Direcţiei Administrative - Servi-
ciul Administrativ și Patrimoniu. 
Condiţii specifice: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă, vechime în muncă minim 5 ani, 
cunoștinţe necesare scris și citit corect în 
limba română, cunoștinţe de operare 
PC, fără cazier judiciar, apt medical 
psihologic, conform legislaţiei in 
vigoare, abilităţi de a lucra independent 
și în echipă, capacitate de analiză și 
sinteză, capacitate de autoorganizare, 
rezistenţă la efort și stres. 2) Telefonist 
- 1 post în cadrul Direcţiei Administra-
tive. Condiţii specifice: studii generale /
medii, rapiditate și indemânare , 
vechime în muncă minim 1 an, organi-
zarea locului de muncă, spirit de ordine 
și disciplină, corectitudine, nu a încetat 
contractul individual de muncă pentru 
motive disciplinare în ultimii 5 ani. 3) 
Electrician - 1 post în cadrul Direcţiei 
Tehnice. Condiţii specifice: studii medii, 
curs de calificare pentru meseria electri-
cian, vechime în muncă, minim 3 ani, 
spirit de ordine si disciplină, corectitu-
dine, disponibilitatea pentru program 
prelungit, nu a încetat contractul indivi-
dual de muncă pentru motive discipli-
nare în ultimii 5 ani.  4) Îngrijitor – 2 
posturi în cadrul Direcţiei Administra-
tive, Serviciul Administrativ Patri-
moniu. Condiţii  specifice: studii 
generale: minim 8 clase, experienţă în 
muncă 0 ani, rapiditate și îndemânare, 
organizarea locului de muncă, rigurozi-
tate în ceea ce privește regulile de 
igienă, ordonată, serioasă, disciplinată și 
o atitudine pozitivă și conciliantă în 
relaţiile cu colegii și  nu a încetat 
contractul individual de muncă pentru 
motive disciplinare în ultimii 5 ani. Data 
limită până la care se pot depune actele 
pentru dosarul  de  concurs  este 
16.09.2019 la sediul U.T.C.B., din Bd. 
Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2,  
Blocul Administrativ, camera nr. 33, în 
intervalul orar: 08:00 – 15:30. Proba 
scrisă va avea loc în data de  23.09.2019, 
după cum urmează: - ora 12:00 la sediul 
U.T.C.B, din Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, 
Sectorul 2, Blocul Administrativ, 
camera nr. 31, et.2, pentru postul de 
administrator financiar I (S). - ora 10:00 
la sediul U.T.C.B, din Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, Sectorul 2, Blocul Adminis-
trativ, camera nr. 31, et.1, pentru postul 
de electrician. - ora 12:00 la sediul 
U.T.C.B, din Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, 

Citație: Efrem Gheorghe, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Craiova, str. Drumul Apelor, modul 6, camera 3, jud. 
Dolj, este chemat la Tribunalul Dolj, din str Brestei, nr. 
12, complet c6a, în ziua de 18.10.2019, ora 09:00, în 
calitate de pârât în proces cu Municipiul Craiova prin 
Primar în calitate de reclamant pentru apel -  pretenții, 
ce face obiectul dosarului nr. 19010/215/2016*.
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Sectorul 2, Blocul Administrativ, camera 
nr. 31, et.2, pentru postul de telefonist. - 
ora 12:00 la sediul U.T.C.B, din Bd. 
Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, Blocul 
Administrativ, camera nr. 31, et.1, 
pentru posturile de îngrijitor. Data şi ora 
interviului vor fi anunţate după proba 
scrisă. Relaţii suplimentare la sediul 
U.T.C.B. din Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, 
Sectorul 2, Blocul Administrativ, camera 
nr. 33, pe www.utcb.ro sau la telefon: 
0212421208, persoana de contact: 
Dragomir  Margareta.

l Institutul Naţional de Cercetare-Dez-
voltare şi Încercări pentru Electroteh-
nică, ICMET Craiova organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcții: - inginer în inginerie electrică- 1 
post; probele din etapa a doua se desfă-
şoară la sediul institutului în data de 
09.10.2019, ora 09.00; -lăcătuş- 1 post; 
probele din etapa a doua se desfăşoară 
la sediul institutului în data de 
10.10.2019, ora 09.00; -inginer electri-
cian- 1 post; probele din etapa a doua se 
desfăşoară la sediul institutului în data 
de 11.10.2019, ora 09.00; -funcționar 
administrativ-1 post; probele din etapa a 
doua se desfăşoară la sediul institutului 
în data de 14.10.2019, ora 09.00. 
Obiectul principal de activitate al 
ICMET Craiova este “Cercetare şi 
dezvoltare în alte ştiințe naturale şi 
inginerie” (cod CAEN 7219) şi este 
stabilit prin HG nr.81/11.02.1999, modi-
ficata prin HG nr.1495/2008, privind 
organizarea şi funcționarea Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi 
Încercări  pentru Electrotehnică- 
ICMET Craiova. Concursurile se vor 
desfăşura la sediul ICMET Craiova din 
Bvd.DECEBAL, nr.118A, Craiova. Data 
şi ora limită de depunere a dosarelor de 
concurs: 03.10.2019, ora 14.00. Infor-
mații privind metodologiile de concurs, 
regulamentele de desfăşurare a concur-
surilor, criteriile de evaluare, atribuțiile 
fiecărei funcții, etc. se obțin de pe 
pagina web a institutului: www.icmet.ro, 
sau de la sediul unității. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la numărul 
de telefon 0747.034.859 (în intervalul 
orar 8.00-17.00) sau la adresa de e-mail: 
nela@icmet.ro.

l Primăria Comunei Cornetu cu sediul 
în şos. Alexandriei nr. 140, comuna 
Cornetu, județ Ilfov, în baza O.U.G.57 
/2019, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante 
pentru funcțiile publice: - 1 post Consi-
lier clasa I, grad profesional Superior - 
Compartiment Analiza si Elaborare 
Documente Consiliu Local si Primar; - 1 
post Consilier clasa I, grad profesional 
Principal - Compartiment Achiziții 
Publice, Urbanism, Amenajarea Terito-
riului, Informatică; - 1 post Consilier 
clasa I, grad profesional Debutant - 
Compartiment Achiziții Publice, Urba-
n ism,  Amenajarea  Ter i tor iu lu i , 
Informatică; - 1 post Consilier clasa I, 
grad profesional Asistent - Comparti-
ment Autoritate Tutelară, Relații cu 
Publicul, Secretariat, Arhivă, Registra-
tură; - 1 post Consilier clasa I, grad 
profesional Debutant - Compartiment 
Cadastru, Registrul Agricol,  Fond 
Funciar, Evidența Proprietății, Retroce-
dări; - 1 post Politist local, clasa III, 
grad profesional Superior - Biroul 

Politie Locala; Condiţii specifice pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
Consilier clasa I, grad profesional Supe-
rior – Compartiment Analiza si Elabo-
rare Documente Consiliu Local si 
Primar: - studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență sau echi-
valentă în domeniul ştiințelor juridice; - 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice - 7 
ani; Condiţii specifice pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie Consilier 
clasa I, grad profesional Principal - 
Compartiment Achiziții Publice, Urba-
n ism,  Amenajarea  Ter i tor iu lu i , 
Informatică: - studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul ştiințelor 
umaniste şi arte sau ştiinte inginereşti; - 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice - 5 ani; 
Condiţii specifice pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie Consilier 
clasa I, grad profesional Debutant - 
Compartiment Achiziții Publice, Urba-
n ism,  Amenajarea  Ter i tor iu lu i , 
Informatică: - studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul ştiințelor 
umaniste şi arte sau ştiinte inginereşti. 
Condiţii specifice pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie Consilier clasa I, 
grad profesional Asistent - Comparti-
ment Autoritate Tutelara, Relatii cu 
Publicul, Secretariat, Arhiva, Registra-
tura: - studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul ştiințelor 
sociale; - vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei publice 
- 1 an. Condiţii  specifice pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
Consilier clasa I, grad profesional Debu-
tant - Compartiment Cadastru, Regis-
trul Agricol, Fond Funciar, Evidența 
Proprietății, Retrocedări: - studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
ştiințelor inginereşti; Condiţii specifice 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
Politist local, clasa III, grad profesional 
Superior - Biroul Politie Locala: - studii 
liceale, respectiv studii medii liceale 
finalizate cu diploma de bacalaureat; - 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice - min 7 
ani; Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului :  Proba scr isă :  data 
03.10.2019, ora 11:00, la sediul institu-
ției. Interviu: data 07.10.2019, ora 11:00, 
la sediul instituției. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul instituției în  termen  
de 20 zile de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial. Date contact : 
021/468.92.20, doamna Crucianu 
Florentina - Consilier.

CITAŢII
l Se citează la sediul Biroului Indivi-
dual Notarial Ene Frosina, din munici-
piul Tulcea, str. Păcii, nr.7, bl.P21, sc. C, 
ap.28, judeţul Tulcea, la data de 
18.03.2020, ora 10,30, persoanele cu 
vocaţie succesorală legală sau testamen-
tară, la succesiunea defunctei Simionov 
Ana, decedată la data de 25.04.2019, cu 
ultim domiciliu în municipiul Tulcea, 
Str. Isaccei nr.83, Sc.A, ap.4, judeţul 
Tulcea, în Dosar succesoral nr. 98/2019, 
în vederea dezbaterii succesiunii.

l Coverga Valentin, cu ultimul domi-
ciliu în sat Rachieri, nr.126B, com.Valea 
Călugărească, este chemat în data de 09 
octombrie 2019, ora 08.30, la instanța de 
judecată de pe rolul Judecătoriei 
Ploieşti, cu sediul în str.Gheorghe Lazăr, 
nr.6, jud.Prahova, secția civilă, camera 
sala 1, în calitate de intimat în dosarul 
nr. 16015/281/2019, în contradictoriu cu 
Primăria Comunei Valea Călugărească, 
str. Mihai Viteazul, nr. 193, în calitate de 
petent.

l Numitele Bădău Rodica şi Mirică 
Luminița,  cu ult imul domici l iul 
cunoscut în comuna Căneşti, județul 
Buzău, sunt citate la judecătoria Buftea 
pentru termenul de judecată din data de 
19.09.2019, în dosarul nr. 607/94/2019, 
complet C22, ora 8.30, în calitate de 
pârâte, reclamant fiind dl. Radu Vasile 
Marian. Cauza are ca obiect uzacapiune.

DIVERSE
l Informare. Această informare este 
efectuată de Asociația de Dezvoltare 
Intracomunitară Transalpina Gaz -loc.
Poiana Sibiului, nr.412, județul Sibiu, 
prin proiectantul general Montrepcom 
SRL -Tg.Mureş, strada Mureşului, nr.8, 
județul Mureş, ce intenţionează să soli-
cite de la Administrația Națională 
„Apele Române” Administrația Bazi-
nală de Apă Olt aviz de gospodărire a 
apelor/aviz de amplasament pentru 
desfăşurarea activităţii de „Înființare 
sistem de distribuție gaze naturale, 
racord şi stație de reglare-măsurare”, 
localizat în Jina, Poiana Sibiului, Rod, 
Tilişca, județul Sibiu. Această investiţie 
este nouă -Faza: Studiu de Fezabilitate. 
Ca rezultat al procesului de producţie 
nu vor rezulta temporar sau/şi perma-
nent ape uzate, ce se vor evacua în -nu 
este cazul după ce au fost epurate prin 
-nu este cazul. Această solicitare de aviz 
este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr.107/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare. Persoanele care 
doresc să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de 
gospodărire a apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa menţionată. 
Persoanele care doresc să transmită 
observaţii, sugestii şi recomandări se pot 
adresa solicitantului Montrepcom SRL 
-Septimiu Iuşan sau la adresa: Mure-
şului, nr.8, Târgu-Mureş, județul Mureş, 
după data de 26.08.2019.

l Nr. 2150/27.08.2019/  L.S. /Județul 
Argeş/  Comuna Dâmbovicioara/ 
Sectorul cadastral nr. 1. Anunț prealabil 
privind afişarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. OCPI ARGEȘ 
anunță publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectorul cadastral 
nr. 1, pe o perioadă de 60 de zile calen-
daristice, conform art.14 alin.(1) şi (2) 
din Legea cadastrului şi a publicității 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Data de început a afişării: 05.09.2019. 
Data de sfârşit a afişării:  04.11.2019. 
Adresa locului afişării publice: Comuna 
Dâmbovicioara, sat Podu Dimboviţei, 
nr. 298A, județul Argeş. Repere pentru 
identificarea locației: Sediul Primăriei 
Comunei Dâmbovicioara. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 

putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Dimbovicioara. Alte indicații 
pentru cei interesați: Program - Mier-
curi: 09:00 - 16:00. Informații privind 
Programul național de cadastru şi carte 
funciară 2015 - 2023 se pot obține pe 
site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire judeţ: Argeş. 
Denumire UAT Rociu. Sectoare cadas-
trale nr. 11, 51, 55, 56, 57, 58, si 59. 
OCPI ARGEȘ anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru 
s e c t o a r e l e  c a d a s t r a l e  n r.  1 1 , 
51,55,56,57,58 si 59 pe o perioadă de 60 
de zile, conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicității imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Data de 
început a afişării: 09.09.2019. Data de 
sfârşit a afişării:  07.11.2019. Adresa 
locului afişării publice: sediul primăriei 
Rociu Repere pentru identificarea loca-
ţiei:centrul localitaţii Rociu, str. Princi-
pală, nr.1B. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei  si pe site-ul 
Agentiei Nationale de Cadastru si Publi-
citate Imobiliară. Informații privind 
Programul național de cadastru şi carte 
funciară 2015 - 2023 se pot obține pe 
site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire judet:ARGEȘ. 
Denumire UAT Ţiţesti. Sectoare cadas-
trale nr. 19 si 26. OCPI Argeş anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
nr.19 si nr.26 pe o perioadă de 60 de zile, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data de început 
a afişării: 09.09.2019. Data de sfârşit a 
afişării:  07.11.2019. Adresa locului 
afişării publice: sediul primăriei Ţiţesti. 
Repere pentru identificarea locaţiei: 
centrul localitaţii Ţiţesti. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei  si pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru si 
Publicitate Imobiliară. Informații 
privind Programul național de cadastru 
şi carte funciară 2015 - 2023 se pot 
obține pe site-ul ANCPI la adresahttp://
www.ancpi.ro/pnccf/.

l Pangratie Vasile, proprietar al terenului 
situat în comuna Glina, tarla 60, parcela 
514/1, nr.cadastral 827/311, în suprafață 
de 5511mp, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere a 
Avizului de Oportunitate pentru docu-
mentația PUZ- Dezmembrare Lot 827/311 
şi construire locuințe P + 2E. Observații /
comentarii se primesc în scris la Direcția 
de Urbanism din cadrul Consiliului Jude-
țean Ilfov, Bucureşti, sector 6, strada 
D o c t o r  E r n e s t  J u v a r a ,  3 
(tel.021.212.56.93), în termen de 18 zile de 
la publicarea prezentului anunț.

l Unitatea administrativ-teritorială 
comuna PREDEȘTI, din județul DOLJ, 
anunță publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectorul cadastral 

nr.15 începând cu data de 09.09.2019, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Predeşti, conform art.14 alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicității imobiliare nr.7/1996, rerepu-
blicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei comunei 
Sălcuța şi pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin orice 
alte mijloace de comunicare decât cele 
menționate mai sus nu vor fi luate în 
considerare.

LICITAŢII
l Anunț de participare. SC High-Tech 
Industry Park Craiova SA anunță lici-
tație deschisă cu ofertă în plic pentru 
rețele electrice etapa ii- instalații de 
racordare a locurilor de consum şi 
iluminat exterior. Pentru mai multe 
detalii, accesați pagina: www.highte-
chindustrypark.ro, secțiunea Achiziții 
bunuri, servicii şi lucrări.

l Optim Trans SA prin lichidator judi-
ciar VIA Insolv SPRL scoate la vânzare 
prin licitaţie publică pornind de la 
valoarea de evaluare (603.933 lei fara 
TVA, 718.680,27 lei cu TVA) proprie-
tatea imobiliara - autogara compusa din 
teren intravilan in suprafata de 7.409 
mp si constructii (C1-C5) situate in 
Gaesti, str. Vladimir Streinu, nr.6, jud. 
Dambovita. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar in suma de 3.000 lei 
fara TVA şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în 04.09.2019, ora 15/00 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării vânzarea 
va fi reluată în ziua de 11.09.2019, 
18.09.2019, 25.09.2019 si 05.10.2019 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Optim Trans SA prin lichidator judi-
ciar VIA Insolv SPRL scoate la vânzare 
prin licitaţie publică pornind de la 
valoarea de evaluare (2.345.649 lei fara 
TVA, 2.791.322,31 lei cu TVA) proprie-
tatea imobiliara - statie de reparatii si 
intretinere, compusa din teren intravilan 
in suprafata de 20.625 mp si constructii 
(C1-C24) situate in Gaesti, str. Stefan 
Mihailescu, nr.10, jud. Dambovita. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar in suma de 5.000 lei fara TVA şi 
vor depune documentele de participare 
la licitaţie cu cel putin o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
04.09.2019, ora 14/00 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
r e lua tă  în  z iua  de  11 .09 .2019 , 
18.09.2019, 25.09.2019 si 05.10.2019 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Flix Net Comunication IT SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică in 
bloc la valoarea de evaluare redusa cu 
5% de 197.783,35 lei fara TVA bunuri 
mobile - echipamente IT: platforma 
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monitorizare software, sistem de securi-
tate perimetru, cabinet echipamente, 
s t a t i e  d e  b a z a  l t e ,  r a d i o r e l e u 
microunde-2 buc, echipamente inte-
grate, platforma operare reţea si echipa-
ment energie electrica. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar şi 
vor depune documentele de participare 
la licitaţie cu cel putin o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
05.09.2019, ora 14/00 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
r e luată  în  z iua  de  12 .09 .2019 , 
19.09.2019, 26.09.2019 si 03.10.2019 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Par Rom SRL-in faliment prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică pornind de 
la valoarea de piata redusa cu 20%, 
incepand cu data de 10.09.2019, ora 
13.30, teren extravilan - 5.887 mp situat 
in Costinesti, parcela A314/20/1/1, nr. 
Cadastral 10.156, CF 10.383, jud. 
Constanta = 152.500 lei, teren extra-
vilan - 8.038 mp situat in Costinesti, 
parcela 314/18/1/1, nr. Cadastral 920, 
CF 1132, jud. Constanta = 208.320 lei, 
teren extravilan - 570mp situat in Costi-
nesti, parcela 314/18/1/2/2, nr. Cadastral 
918/2, CF 10248, jud. Constanta = 
29.760 lei. Preturile nu contin TVA. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. In cazul neadjudecării 
vânzarile vor fi reluate în zilele de 
01.10.2019, 22.10.2019, 15.11.2019, 
respectiv 06.12.2019 la aceeasi ora la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.

l Prunus Forest SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunuri 
imobile la valoarea de piata redusa cu 
35%(cladire complex) Plopeni, str. 
Republicii, nr. 21,jud. Prahova - spatiu 
administrativ, suprafata utila 319 mp, 
data construirii 1969 = 350.585,95 lei 
fara TVA, (constructii industriale) 
Plopeni Sat, comuna Dumbravesti, 
punct gara, jud. Prahova - cladire 
magazie(baraca metalica), baraca meta-
lica, bazar, sopron, cabina wc, baraca si 
platforma betonata, suprafata utila 
604,67 mp, data construirii 1980 amena-
jata partial in 2012 = 132.217,15 lei fara 
TVA. Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în 06.09.2019, ora 15/30 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării vânzarea 
va fi reluată în ziua de 13.09.2019, 
20.09.2019, 27.09.2019, 04.10.2019, 
11.10.2019, 18.10.2019 si 25.10.2019 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Prunus Forest SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică la valoarea 

de piata redusa cu 35% (47.173,75 lei 
fara TVA) bun imobil (teren intravilan) 
in suprafata de 792,09 mp situat in 
Tuzla, str. Morii (str. Meduzei), nr. 5 A, 
jud. Constanta. Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 06.09.2019, ora 16/00 
la sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
13.09.2019, 20.09.2019, 27.09.2019, 
04.10.2019, 11.10.2019, 18.10.2019 si 
25.10.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Debitorul SC Vigomarm SRL - in 
lichidare, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare urmatoarele: 1.Teren 499mp 
+1/100 cota indiviza teren 4,023mp. 
situat in Com. Barcanesti, Sat Tatarani, 
Jud. Prahova.  Pret pornire licitatie 
1.077,90 Euro exclusiv TVA; 2. Autouti-
litara Dacia Pick - up Double Cab, 
proprietatea SC Vigomarm SRL, pret 
pornire licitatie - 1.044,00 Lei exclusiv 
TVA; 3. Mijloace fixe si obiecte de 
inventar apartinand SC Vigomarm SRL 
in valoare de 7.096,80 Lei exclusiv TVA. 
Pretul de pornire al licitatilor pentru 
teren, autoutilitara, mijloace fixe si 
obiecte de inventar apartinand debi-
toarei Vigomarm SRL, reprezinta 30% 
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. RO93 WBAN 0099 1V03 1682 
RO01 deschis la Intesa Sanpaolo  Bank 
SA, pana la orele 14.00 am din preziua 
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire a licitatiei; -achizitio-
narea pana la aceeasi data a Regula-
mentelor de licitatie pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru proprie-
tatea imobiliara, autoutilitara, mijloa-
cele fixe si obiectele de inventar prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data 
12.09.2019 ora 16.00, iar daca bunurile 
nu se adjudeca la aceasta data, urma-
toarele sedinte de licitatii vor fi in data 
de 19.09.2019; 29.09.2019; 03.10.2019; 
10.10.2019, ora 16.00. Toate sedintele de 
licitatii se vor desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, 
Str. Elena Doamna, Nr. 44 A, Jud. 
Prahova. Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii 
suplimentare cu un telefon in prealabil 
dl Cristian Ciocan, 0753.999.028. 
Anuntul poate fi vizualizat si pe site 
www.dinu-urse.ro

l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Consiliul Local 
Salcia, strada Principală, nr.194, Salcia, 
judeţul Prahova, telefon: 0244.441.026, 
fax: 0244.441.026, e-mail: primaria-
salcia@ymail.com. 1.Consiliul Local 
Salcia, județul Prahova, cod fiscal: 

2843230, comuna Salcia, județul 
Prahova, strada Principală, nr.194, 
telefon/fax: 0244.441.026, e-mail 
persoană de contact: primariasalcia@
ymail.com. 2.Informaţii generale 
privind obiectul închirierii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 

urmează să fie închiriat: Cabinet dentar, 
compus din 1 camere, în suprafață 
totală de 12,24 mp, situat la Dispen-
sarul medical Salcia, ce apaține dome-
niului privat al Comunei Salcia, județul 
Prahova, conform temeiului legal: OUG 
57/2019. 3. Informaţii privind documen-

taţia de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tăţile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul 
Achiziții Publice. 3.2. Denumirea şi 

 

ã Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la v‰ nzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile la valoarea de piata redusa cu 50%: 

Nr 
crt Denumire bun mobil Nr. 

buc. Loc de inspectie Nr. de 
inmatriculare 

Valoare de 
vanzare 

5 sistem calculator P 4  2 Plopeni - 59,50  
6 sistem calculator  2 Plopeni - 219,00  
8 server Intel Xeon QuadCore 2 GHz 1 Plopeni - 467,50  
10 sistem Platin Intel DG31Pre5200 1 Plopeni - 98,50  
21 Renault Symbol DCI 1 Plopeni Sat PH13FHA 3.298,50  
25 Peugeot 407 1 Plopeni Sat PH72TIL 5.658,00  
26 autoutilitara MAN F09/26372  1 Filipestii de Padure PH 09 JYW 40.062,50  
33 Vagon dormitor   com. Caragiale   1.521,00  
34 taf   com. Magurele   14.962,00  
35 copiator BIZHUB 211 Konica 

Minolta 1 Plopeni - 269,00  
36 rafturi lemn 1 Plopeni -  123,50  
40 ferestre - 71 mp 71 Plopeni Sat -  2.313,50  
41 fereastra - 4 mp 4 Plopeni Sat -  177,00  
42 oblon mostra  1 Plopeni Sat -  146,00  
44 usi celulare 18 Plopeni -  2.979,50  
45 usi MDF 7 Plopeni -  858,50  
47 Renault Clio 1 Bulgaria, fara 

inspectie PH 08 XXO 1.993,00  

Valorile nu includ TVA. 

Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare (500 lei fara TVA) de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi ” nainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc ” n 06.09.2019, ora 15/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. ë n cazul neadjudecării v‰ nzarea va fi reluată ” n ziua de 
13.09.2019, 20.09.2019, 27.09.2019 si 04.10.2019 aceeaşi oră, ” n acelaşi loc." 

 Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la v‰ nzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile la valoarea de piata redusa cu 35%: 

Nr 
crt Denumire bun mobil Nr. 

buc. Loc de inspectie Nr. de 
inmatriculare 

Valoare de 
vanzare 

14 buldoexcavator Komatsu D58E 1 com. Magurele - 124.054,45 
30 autoutilitara MAN 19-414 cu 

semiremorca Aufliga 1 com. Magurele  PH 13 JHW + 
PH13 HSV 28.973,75 

48 Scania P420 - autocamion cu 
remorca transport busteni 1 Bulgaria, fara 

inspectie 
PH 09 SSJ +PH 
09SWN 155.350,65 

49 autocamion specializat cu remorca 
transport busteni 1 Bulgaria, fara 

inspectie 
PH 09 WAX 
+PH 09UCR 156.928,85 

Valorile nu includ TVA. 

Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare (500 lei fara TVA) de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi ” nainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc ” n 06.09.2019, ora 14/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. ë n cazul neadjudecării v‰ nzarea va fi reluată ” n ziua de 
13.09.2019, 20.09.2019, 27.09.2019, 04.10.2019, 11.10.2019, 18.10.2019 si 25.10.2019 aceeaşi 
oră, ” n acelaşi loc. 
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adresa serviciului/ compartimentului din 
cadrul locatorului de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Se poate obține de la Compar-
timentul Achizitii Publice din cadrul 
Primăriei Comunei Salcia, județul 
Prahova, strada Principală, nr. 194. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Nu este cazul. 3.4. Data-limită 
privind solicitarea clarificări lor: 
20.09.2019, ora 14.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 23.09.2019, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Salcia, 
județul Prahova, Compartimentul Achi-
ziții Publice, strada Principală, nr. 194. 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior şi unul interior. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
25.09.2019, ora 11.00, Primăria Comunei 
Salcia, județul Prahova, strada Princi-
pală, nr. 194. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Prahova, Ploieşti, str.Văleni, nr.44, 
telefon: 0244.523.265, fax: 0244.523.265, 
e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
30.08.2019.

l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria Comunei 
Sasca Montană, str. 1 Decembrie 1918, 
nr.375 ,  Sasca  Montană,  judeţul 
Caraş-Severin, telefon: 0255.576.565, 
fax: 0255.576.565, e-mail: primaria-
sasca@yahoo.com. 1.Primăria Comunei 
Sasca Montană, cu sediul în Sasca 
Montană, cod poştal: 327330, str.1 
Decembrie  1918,  nr.375,  județul 
Caraş-Severin, cod fiscal: 3227190, 
telefon: 0255.576.565, fax: 0255.576.514, 
e-mail: primariasasca@yahoo.com, 
e-mail persoană de contact: primaria-
sasca@yahoo.com. 2.Informaţii generale 
privind obiectul vânzării, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: construcție 
179mp şi teren 936mp, proprietăți 
bunuri private ale Comunei Sasca 
Montană, identificate prin nr.cadastral: 
CF 30128, situate în intravilanul 
Comunei Sasca Montană, cu acces direct 
la drum, conform temeiului legal OUG 
57/2019. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalită-
ţile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Secretariat, Comuna Sasca 
Montană, str.1 Decembrie 1918, nr.375, 
județul Caraş-Severin. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: Dacă 

se ridică de la sediul instituției: 40 Lei /
exemplar, ce se achită la casierie. 
3.4.Data-limită privind solicitarea clari-
ficărilor: 19.09.2019, ora 10.00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 23.09.2019, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Sasca 
Montană, cu sediul în Sasca Montană, 
cod poştal: 327330, str.1 Decembrie 
1918, nr.375, județul Caraş-Severin. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.
Data şi locul la care se va desfăşură 
şedința publică de deschidere a ofer-
telor: 24.09.2019, ora 10.00, Primăria 
Comunei Sasca Montană, cu sediul în 
Sasca Montană, str.1 Decembrie 1918, 
nr.375, județul Caraş-Severin, Sala de 
Ședințe a Consiliului Local. 6.Instanța 
competentă în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Judecătoria Oravița, str.Piata 
Revoluției, nr.2, județul Caraş-Severin, 
telefon: 0255.571.954, fax: 0255.571.964, 
e-mail: ecris.273@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către 
instanțele abilitate, în vederea publicării: 
30.08.2019.

l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria Comunei 
Sasca Montană, str. 1 Decembrie 1918, 
nr.375 ,  Sasca  Montană,  judeţul 
Caraş-Severin, telefon: 0255.576.565, 
fax: 0255.576.565, e-mail: primaria-
sasca@yahoo.com. 1.Primăria Comunei 
Sasca Montană, cu sediul în Sasca 
Montană, cod poştal: 327330, str.1 
Decembrie  1918,  nr.375,  județul 
Caraş-Severin, cod fiscal: 3227190, 
telefon: 0255.576.565, fax: 0255.576.514, 
e-mail: primariasasca@yahoo.com, 
e-mail persoană de contact: primaria-
sasca@yahoo.com. 2.Informaţii generale 
privind obiectul vânzării, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: Construcție 
57mp şi teren 269mp, proprietăți bunuri 
private ale Comunei Sasca Montană, 
nr.cadastral: CF 32490, situate în intra-
vilan Comunei Sasca Montană, cu acces 
direct la drum, conform temeiului legal: 
OUG 57/2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Se poate obține de la Secreta-
riat, Comuna Sasca Montană, str.1 
Decembrie  1918,  nr.375,  județul 
Caraş-Severin. 3.3.Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: Dacă se ridică de la 
sediul instituției: 40 Lei/ exemplar, ce se 
achită la casierie. 3.4.Data-limită 
privind solicitarea clarificărilor: 
19.09.2019, ora 10.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 23.09.2019, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Sasca 

Montană, cu sediul în Sasca Montană, 
cod poştal: 327330, str.1 Decembrie 
1918, nr.375, județul Caraş-Severin. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofer-
telor: 24.09.2019, ora 13.00, Comuna 
Sasca Montană, str.1 Decembrie 1918, 
nr.375, județul Caraş-Severin, Sala de 
şedințe a Consiliului Local. 6. Instanța 
competentă în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Judecătoria Oravița, str.Piața 
Revoluției, nr.2, județul Caraş-Severin, 
telefon: 0255.571.954, fax: 0255.571.964, 
e-mail: ecris.273@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către 
instanțele abilitate, în vederea publicării: 
30.08.2019.

l Concesionare teren aparținând dome-
niului privat al comunei Miroslava. 
1.informaţii generale privind conce-
dentul: denumire: UAT Comuna Miro-
slava. cod fiscal: 4540461, adresa: sat 
Miroslava, Str. Constantin Langa Nr. 93, 
Comuna Miroslava, COD 707305, JUD.
IAȘI, E-mail: secretariat@primariamiro-
slava.ro, achizitii@primariamiroslava.ro. 
Perosane contact: sef Birou Achizitii 
Publice -Investitii -Burcuta Elena, 
Consilier juridic Birou Achizitii Publi-
ce-Investitii- Manea Anisoara, Tel. 
0232.295680, int.34; fax.0332/424444. 
2 . I N F O R M A Ţ I I  G E N E R A L E 
PRIVIND obiectul concesiunii: teren (19 
loturi)  aparținând domeniului privat al 
comunei Miroslava, sat Cornesti pentru 
construire locuințe tineri din comuna 
Miroslava şi specialişti: NC Tarla Supra-
fata/ 77289, T75, 500 mp; 77391, T75, 
581 mp; 77343, T72, 500 mp; 77503, 
T72, 500 mp; 77273, T75, 500 mp; 
77357, T75, 500 mp; 77334, T75, 500 
mp; 77421, T72, 500 mp; 77329, T75, 
500 mp; 77271, T75, 531 mp; 77437, 
T72, 471 mp; 77341, T72, 600 mp; 
77258, T75, 500 mp, 77356, T75, 500 
mp; 77422, T72, 602 mp; 77326, T72, 
607 mp; 77246, T75, 500 mp; 77359, 
T75, 498 mp,  77342, T72, 500 mp. 
Redeventa: este de minim: 2,7/lei/mp/an 
teren situat in T72; 2,3 /lei /mp /an teren 
situat in T75. 3.informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: Modalitatea prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: persoanele interesate pot 
înainta o solicitare pe suport hârtie 
pentru obţinerea unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire; Denumirea şi 
adresa compartimentului de la care se 
poate obţine un exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: birou achiziţii publice 
din cadrul Primăriei comunei Miroslava, 
judeţul Iaşi; tel. 0232/295680, int.34, 
pers.contact: Burcuta Elena, Manea 
Anisoara. 4. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: costul documen-
taţiei este de 50 lei şi se poate achita 
odata cu solicitarea efectuată în acest 
sens; Documentatia de atribuire se pune 
la dispozitia persoanelor interesate pana 
la data de 18.09.2019, orele 16.00, 
respectiv cu 5 zile lucratoare inainte de 
data limita pentru depunerea ofertelor;  
5.Data limită pentru solicitare clarifi-
cări: 20.09.2019. orele 13.30. 6. Infor-

maţii privind ofertele: Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 24.09.2019, 
orele 14.00; Adresa la care trebuie 
depusă oferta: Primăria comunei Miro-
slava, sat Miroslava, comuna Miroslava, 
judeţul  Iasi ,  cod postal  707305;  
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar în 
două plicuri sigilate unul exterior şi unul 
interior. 7. Data şi locul unde se va 
desfăşura şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 25.09.2019, orele 10.00 la 
sediul Primăriei com.Miroslava, judeţul 
Iaşi. 8. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax, şi adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean 
Iaşi, Secţia contencios administrativ, Str.
Anastasie Panu nr.26, Iaşi, jud.Iasi, cod 
700020, tel. 0332/435700; fax. 219899; 
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data trans-
miterii  anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publicării: 
30.08.2019.

l Debitorul SC Construcții Feroviare 
Turnu Severin SA cu sediul social în Dr. 
Tr. Severin, str. Merilor, nr. 16, jud. 
M e h e d i n ţ i ,  C I F :  1 0 4 7 1 2 9 3 , 
J25/160/1998, af lată în procedura de 
faliment, dosar nr. 6919/101/2014 prin 
lichidator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL, scoate la vânzare: -Proprie-
tatea 
imobiliară * Spațiu industrial - situat în 
Dr.Tr. Severin, str. Merilor, nr. 16, jud. 
Mehedinți,  compus din: -„atelier 
mecanic” – Sutilă = 98 mp; Sconstruită 
= 125 mp; Scd = 125 mp; -„magazie 
metalică (atelier tâmplărie)” – Sutilă = 
49 mp; Sconstruită = 62 mp; Scd = 62 
mp; - „Șopron”- S utilă = 52 mp; S 
construită = 60 mp; Scd = 60mp; - 
„Șopron”- Sutilă = 38mp; S construită = 
43 mp; Scd = 43mp; - „Șopron”- S utilă 
= 78 mp; S construită = 90 mp; Scd = 90 
mp; - „depozit ulei” - S utilă = 488 mp; S 
construită = 630mp; Scd = 630mp; - 
„dormitoare” - S utilă = 190 mp; Scon-
struită=238mp; Scd= 238mp; -„centrală 
termică” – Sutilă = 104mp; S construită 
= 103 mp; Scd = 103 mp; -„rampă 
beton” - S utilă = 37mp; S construită = 
37mp; Scd = 37mp; -„sediu” - S utilă = 
367,45 mp; S construită = 234,32mp; 
Scd= 468,64mp; suprafața de teren 
totală aferentă amplasamentului este de 
8.518 mp, nr. carte funciară 50437; 
50438, nr cadastral 18/1, 18/2* la un preţ 
de pornire al licitaţiei de 138.000 euro, 
echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii (exclusiv TVA).(pret diminuat 
cu 25% fata de evaluare). Licitatia va 
avea loc în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrău-
ţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data 
de 16.09.2019 orele 13,00. Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea proprietătii 
imobiliare descrisă anterior, o reprezinta 
sentința nr. 276/2015 din data de 
20.05.2015 de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către judecă-
torul sindic în dosarul de insolvență nr. 
6919/101/2014. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în 
contul debitoarei, până la începerea lici-
taţiei a unei cauţiuni de 10% din preţul 
de pornire al licitaţiei şi achiziţionarea 
caietului de sarcini. Relaţii suplimentare 
la telefoanele 0742592183, 0252/354399.

l Subscrisa, Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, în 
calitate de lichidator judiciar al debi-
toarei SC Solution Auto SRL, CIF: 
17939392, J25/531/2005, scoate la 
vanzare: Proprietate imobiliara compusa 
din: • Teren intravilan, amplasat in Dr. 
Tr. Severin, calea Targu Jiului, jud.
Mehedinti, avand ST = 1.256 mp - 184 
mp, Nr. cadastral 5291/1, Nr. Carte 
Funciara 14784. • clădire P+1E (spatiu 
comercial) cu Sc la sol = 183,52 mp, Scd 
= 362 mp si Su =318,92 mp, numar 
cadastral 5291/1-C1, formata din C1 - 
compus din P+1 - parter compus din 
magazin, hala schimb ulei, baie, casa 
scarii, platforma, avand SC - 183,52 mp 
si Su - 161,68 mp; - etaj compus din 3 
birouri, 3 camere, bucatarie, 2 holuri, 2 
bai si casa scarii avand Su - 150,29 
mp+terasa cu S - 6,95 mp. Valoarea 
totala: 135.150 euro exclusiv TVA (echi-
valentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului imobil  descris ante-
rior, o reprezinta hotararea nr. 14 din 
data de 01.02.2017 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 4650/101/2016. Licitaţia va 
avea loc la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, jud. Mehedinţi la data de 18.09.2019 
orele 14:00. Informam toti ofertanţii 
care vor să participe la sedinta de lici-
taţie faptul că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentand 10% din preţul de 
pornire al licitaţie si sa achiziționeze 
caietul de sarcini. Invităm pe toti cei 
care vor sa se prezinte la şedinţa de lici-
taţie la termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop şi pâna la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. Relatii 
la sediul lichidatorului judiciar, telefon 
0756482035, tel./fax : 0252354399, sau la 
adresa de email: office@consultant-insol-
venta.ro.

PIERDERI
l Pierdut licență transport marfă emisă 
de ARR Dolj pe numele SC Costy Tour 
SRL. Se declară nulă.

l Pierdut atestat profesional ARR şi 
cartelă tahograf pe numele Găman 
George. Le declar nule.

l Subsemnata Ștefănescu Aida 
Isabela Vanina domiciliat în localitatea 
Braşov, str. Valea cetății, nr. 11, am 
pierdut certificat Manager de Trans-
port cu seria AMMI, nr. 0011749. 
Declar nul.

l Gavrilescu Georgiana P.F.A., 
F36/727/2018, C.U.I. 39814420, sediu 
profesional Sat Valea Teilor, comuna 
Valea Teilor, strada Lozovei nr.18, 
judeţul Tulcea, declara pierderea certi-
ficatului constatator eliberat de 
O.N.R.C. Tulcea la 31.08.2018, în baza 
declaraţiei nr. 22252/29.08.2018. Se 
declară nul.

l Societatea Platinum Excluzo SRL-D, 
CUI: 36149080, declară pierdut certifi-
catul constatator nr.86410 din data de 
09.07.2018, sens în care îl declarăm nul.


