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OFERTE SERVICIU
l S.C. Medical Technologies World SRL, 
cu sediul în București, sector 5, Str.Sabi-
nelor, nr.87, etaj 1, ap.2, CUI 31041485 
angajează lucrător comercial Cod COR 
522303 și femeie de serviciu Cod COR 
911201. Pentru CV, la adresa de e-mail: 
office@medicaltech.ro.

l Școala Gimnazială Nr. 108 cu sediul în 
București, Sector 4, str. Vatra Dornei nr. 
8, anunță scoaterea la concurs a unui post 
vacant de secretar, pe perioadă determi-
nată de 3 luni. Relații în acest sens se pot 
obține la secretariatul Școlii Gimnaziale 
nr. 108, București Sector 4, in zilele de 
luni - vineri, între orele 10.00-14.00, la 
numărul de telefon 021.461.00.39.

l Institutul de Economie Mondială orga-
nizează concurs pentru ocuparea urma-
toarelor posture vacante: 4 posturi CS III, 
normă întreagă, 1 post CS III jumătate de 
normă, 1 post CS, normă întreagă, -peri-
oadă nedetermonată și 1 post Asistent I, 
normă întreagă, perioadă determinată. 
Concursul va avea loc  în data de 15 mai 
2019, orele 11:00 -proba scrisă, și 16 mai 
2019, orele 11:00 –proba interviu. Actele 
necesare dosarului de concurs și cerinţele 
postului sunt afișate la sediul și pe site-ul 
Institutului de Economie Mondială. Dosa-
rele de concurs se vor preda în termen de 
30 de zile de la publicarea anunţului, 
camera 5210. Relaţii suplimentare: între 
orele 10-14 la telefon 0213182455 sau la 
sediul IEM, la d-na Miru Nela.

l Ministerul Apelor și Pădurilor cu sediul 
în Calea Plevnei, nr. 46-48, Sector 1, Bucu-
rești, scoate la concurs, în data de 
24.04.2019, la sediul ministerului, un post 

contractual de execuţie vacant, conform 
H.G. nr.286/23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare: Consilier IA - 
Direcția control regim silvic și cinegetic, 
Serviciul monitorizare informatică a 
trasabilității materialului lemnos în silvi-
cultură. Condiţii specifice de participare 
la concursul pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de execuţie vacantă: Pregă-
tire de specialitate - studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul silvicultură; Vechime minimă 
în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției - 5 ani; Cunoștințe operare 
PC - Microsoft Office, Internet - nivel 
mediu; Concursul se va desfașura la 
sediul Ministerului Apelor și Pădurilor, în 
data de24.04.2019 ora 1000. Data si ora 
interviului se afișează odată cu rezultatul 
la proba scrisă. Termenul limită de depu-
nere a dosarelor de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului 
privind concursul in Monitorul Oficial, 
partea a -III- a, de luni până joi între orele 
08:30 - 17:00 și vineri între orele 08:30 - 
14:30, la sediul Ministerului Apelor și 
Pădurilor, Direcția de comunicare și 
resurse umane. Relații suplimentare se pot 
obține la Direcția de comunicare și resurse 
umane, telefon 021 316 0219.

l Subscrisa –Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 
4, cod fiscal 17226151, vă rugăm să publi-
caţi, în data de 03.04.2019, în conformitate 
cu art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, 
republicată, privind Statutul funcţiona-
rilor publici, anunţul privind organizarea 
concursului de recrutare pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie vacante, cu 
următorul conţinut: Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 

Sector 4, organizează concurs de recru-
tare, cu respectarea condiţiilor generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru ocuparea 
următoarelor funcţii publice de execuţie 
vacante: 1.Compartimentul Achiziții 
Servicii Sociale -1post de Consilier clasa I, 
grad profesional Superior. Candidaţii 
trebuie să fie absolvenţi de studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul Știinţelor Econo-
mice, să aibă vechime minimă 7 ani în 
specialitatea studiilor. 2.Compartimentul 
Achiziții Servicii Sociale -1post de Consi-
lier clasa I, grad profesional Asistent. 
Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul Știin-
ţelor Sociale, să aibă vechime minimă 1 an 
în specialitatea studiilor, să aibă cunoș-
tințe de operare PC –nivel mediu care vor 
fi testate prin intermediul probei scrise și 
probei interviu, fără a necesita organi-
zarea unei probe suplimentare. 3.
Compartimentul Urmărire Contracte 
-1post de Consilier, clasa I, grad profesi-
onal Asistent. Candidaţii trebuie să fie 
absolvenţi de studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul Știinţelor Administrative, să 
aibă vechime minimă 1 an în specialitatea 
studiilor, să aibă cunoștințe de operare PC 
-nivel mediu care vor fi testate prin inter-
mediul probei scrise și probei interviu, 
fără a necesita organizarea unei probe 
suplimentare. 4.Serviciul Resurse 
Umane-Salarizare -1post de Consilier, 
clasa I, grad profesional Principal. Candi-
daţii trebuie să fie absolvenţi de studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul Știin-
țelor Umaniste și Arte, să aibă vechime 
minimă 5 ani în specialitatea studiilor. 
Concursul se organizează la sediul 
D.G.A.S.P.C. Sector 4 din Str. Soldat 
Enache Ion nr. 1A, Sector 4, și va consta în 
susţinerea unei probe scrise, în data de 
09.05.2019, ora 12:00, și proba interviu, la 
o dată comunicată ulterior, în maximun 5 
zile lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. Dosarele de concurs se depun la 
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Sector 4 
până la data de 22.04.2019, inclusiv, și 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) 
din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea și dezvol-
tarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiţiile generale și specifice de partici-
pare la concurs și bibliografia de concurs 
sunt afișate la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 4, din Str. Soldat Enache Ion nr.1A 
și pe pagina de internet a instituției www.
dgaspc4.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 4, Str. 
Soldat Enache Ion nr. 1A, etaj 1, telefon 
0726807784, persoana de contact Păiș 
Liviu Cosmin -Serviciul Resurse 
Umane-Salarizare, e-mail resurse@
dgaspc4.ro.

l HUMANA SOLUTIO srl angajeaza 
patiser x 10. Salariu atractiv, card sana-
tate privat, cazare si masa asigurate de 
firma. Telefon 0730 989886

l Centrul de Sănătate Multifuncțional 
,,Sfântul Nectarie”, cu sediul în Bucu-
rești, Bulevardul Uverturii nr. 81, Sector 
6, organizează concurs pentru ocuparea 
unui post contractual de execuție 
temporar vacant, perioadă determinată, 
în data de 18.04.2019 ora 10:00 proba 
scrisă și interviul pe 24.04.2019 -progra-
mare începând cu ora 10:00. Centrul de 
recuperare; -1 post kinetoterapeut (peri-
oadă determinată de maxim 1 an)  
-Centrul de recuperare; -Studii superi-
oare absolvite cu  licență în domeniul 
kinetoterapie sau balneofiziokinetote-
rapie și recuperare; -Autorizație liberă 
practică; -Aviz anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei conform Legii nr. 
229/2016; -Polița de Asigurare pentru 
Răspundere Civilă Profesională; 
-Vechime în specialitate 3 ani. Dosarul de 
înscriere la concurs se depune în peri-
oada 04.04.2019 -10.04.2019 între orele 
9.00- 14:00.

l În temeiul prevederilor art. 7 (2) din 
Legea nr. 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare -dezvoltare, 
Institutul Naţional de Cercetări Econo-
mice ”Costin  C. Kiriţescu” organizează,  
în perioada 03 aprilie 2019 -10 mai 2019, 
la sediul Centrului de Economie 
Montană CE-MONT din Vatra Dornei, 
str. Petreni nr. 49,  jud. Suceava, concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante: -Cercetător științific (două 
posturi, normă întreagă). Înscrierile la 
concurs se fac până pe data de 03 mai 
2019, ora 16:00. Documentele aferente 
concursului, respectiv anunţul cuprin-
zând condiţiile generale și specifice, 
calendarul concursului și bibliografia 
sunt afișate la sediul  Institutul Naţional 
de Cercetări Economice  ”Costin  C. 
Kiriţescu”, pe website www.ince.ro; la 
sediul Centrului de Economie Montană 

CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni 
nr. 49, jud. Suceava și transmise spre 
publicare către portalul posturi.gov.ro. 
Dosarele se primesc la sediul Centrului 
de Economie Montană CE-MONT din 
Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. 
Suceava până la data de  03.05.2019, ora 
16:00, tel.: 0330.110.030.

VÂNZĂRI CASE
l Vând casă și teren 3.600 mp sau 1.800 
mp teren intravilan, în zona Metropoli-
tană Brașov. 0722/795.029; 0726/060.126.

CITAŢII
l Sonea Saveta este citată la Judecătoria 
Săveni, în dosar nr. 2264/297/2017, pe 
data de 04.04.2019, sala mare, ora 08.30.

l Bumbia Ana este citată la Judecătoria 
Săveni, în dosar nr. 2264/297/2017, pe 
data de 04.04.2019, sala mare, ora 08.30.

l Vaduva lui Kicsinas Petre, Kicsinas 
Susana, Krisan Maria, nascuta Kicsinas, 
sotia lui Krisan Iuon sunt citati in 
12.04.2019, la judecatoria Turda, in dosar 
civil numarul 4418/328/2018 pentru 
succesiune.

l Se citează pârâta Rate Alina, fiica lui 
Ciubotaru Constantin și Borș Maria, 
CNP: 2790829043765, cu ultim domiciliu 
cunoscut în Bacău, str. Garajului, nr. 4, 
com. Dofteana, în proces de divorț cu 
Rate Trandafir Ionuț, la 19.04.2019, ora 
8.00, la Judecătoria Iași, secția civilă, C19 
M, dosar 2419/245/2019.

l Se citează numitul Fiat Petrică-Lucian 
cu ultimul domiciliu în Reșița, Jud.
Caraș-Severin, în dosar nr.2418/290/2018 
la Judecătoria Reșița, având ca obiect 
partaj, cu termen de judecată în 
23.04.2019. 

l Se citează la Judecătoria Reșița, în 
dosar nr.6047/290/2016, cu termen de 
judecată la data de 24.04.2019, pârâta 
Dumitru Maria Codruța, fostă GRECU, 
având ca obiect stabilire program vizitare 
minor, reclamant fiind Grecu Valeriu 
Laurențiu.

l Doamna Pleșoianu Jutta, cu ultimele 
domicilii cunoscute în București, str.
Poenaru Bordea, bl.8-10, ap.14, et.4, 
sect.4; Germania, Wilhelm Maybach, str. 
1973614 Schorndorf; Germania, Rathaus 
Strasse, nr.7, Rudersberg 73635, este 
chemată la Judecătoria Craiova în data 
de 20 mai 2019, ora 09.00, sala 6, în 
dosarul nr.25609/215/2018, având cali-
tatea de pârâtă.

l Se citează eventualii moștenitori să se 
prezinte la Biroul Individual Notarial 
Mititiuc Adriana-Madalina, cu sediul în 
municipiul București, bd.Octavian Goga, 
nr.23, bl.M106, sc.4, et.2, ap.108, sectorul 
3, la data de 17 aprilie 2019, miercuri, 
ora 13.00, în vederea dezbaterii proce-
durii succesorale privind pe defuncta 
Predescu Larisa, decedată la data de 21 
aprilie 2008, cu ultimul domiciliu în 
municipiul București, str.Găgești, nr. 23, 
sectorul 5.

l Se citează eventualii moștenitori să se 
prezinte la Biroul Individual Notarial 
Mititiuc Adriana-Madalina, cu sediul în 
municipiul București, bd. Octavian Goga, 
nr.23, bl.M106, sc.4, et.2, ap.108, sectorul 
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3, la data de 17 aprilie 2019, miercuri, ora 
13.00, în vederea dezbaterii procedurii 
succesorale privind pe defuncta Predescu 
Mihaela Silvia, decedată la data de 
25.10.2018, cu ultimul domiciliu în muni-
cipiul Bucureşti, str. Găgeşti, nr. 23, 
sectorul 5.

l Numita Patron (fostă Obreja) Daniela, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în sat Ripi-
ceni, com. Ripiceni, str. Ripicenii Vechi, 
nr. 18, jud. Botoşani, este citată la Jude-
cătoria Săveni, jud. Botoşani, pe data de 
09.05.2019, ora 08.30, cu menţiunea de a 
se prezenta personal la interogatoriu, în 
calitate de pârâtă în dosarul nr. 
500/297/2018, în proces cu reclamantul 
Obreja Costică, domiciliat sat. Ripiceni, 
com. Ripiceni, str. Ripicenii Vechi, nr. 18, 
jud. Botoşani.

DIVERSE
l Anunțăm copiii rezultați din căsătoria 
lui Balaban Iorgu Horia cu Traşcă 
Mariana să se prezinte în data de 
10.04.2019, ora 10.00, la Cabinet Notar 
Public Cobelschi Ana din Braşov, str.13 
Decembrie, nr.9, bl.8, ap.3, în vederea 
dezbaterii succesiunii în urma decesului 
lui Balaban Iorgu Horia.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii generale de insolventa in 
dosarul nr. 404/105/2019, Tribunal 
Prahova, conform Sentintei nr. 275 din 
data de 22.03.2019 privind pe SC Magura 
94 SRL, cu termenele: depunere decla-
rații creanță 06.05.2019, întocmirea tabe-
lului preliminar al creanțelor 27.05.2019, 
întocmirea tabelului definitiv 14.06.2019, 
prima Adunare a Creditorilor avand loc 
in data 07.06.2019, orele 12.00 la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et.7, cab. 7B.

l Dl. Stăncescu Șerban Vlad, din Bucu-
reşti, anunță publicul interesat că s-a 
solicitat avizul de mediu pentru proiectul 
Construcție case în comuna Joița, sat 
Bâcu, jud.Giurgiu, şi s-a întocmit în 
prima variantă. Termenul de acceptare a 
comentariilor şi  sugestiilor este 
21.04.2019 la Agenția pentru Protecția 
Mediului Giurgiu.

l SC Rorex Pipe SRL, cu sediul în oraşul 
Buftea, str. Aviației, nr.33, județul Ilfov, 
anunță publicul interest asupra depunerii 
solicitării de obținere a autorizației inte-
grate de mediu pentru activitatea de 
fabricare a plăcilor, foliilor, tuburilor şi 
profilelor din material plastic conform 
anexei 1 a Legii 278/2013, privind emisiile 
industriale, în categoria 6.7. Tratarea 
suprafeţelor materialelor, a obiectelor 
sau a produselor utilizând solvenţi orga-
nici, în special pentru apretare, impri-
m a r e ,  a c o p e r i r e ,  d e g r e s a r e , 
impermeabilizare, glazurare, vopsire, 
curăţare sau impregnare, cu o capacitate 
de consum de solvent organic mai mare 
de 150kg pe oră sau mai mare de 200 de 
tone pe an. Informațiile privind impactul 
potențial asupra mediului al activității 
pentru care se solicită emiterea autoriza-
ției integrate de mediu pot fi consultate la 
sediul APM Ilfov, str.Lacul Morii, nr. 1, 
sector 6, Bucureşti, tel./fax: 430.15.23, 
430.14.02, 0746.248.440, în zilele de 
luni-joi, între orele 9.00-13.00, vineri, 
9.00-12.00. Observațiile, sugestiile şi 
propunerile publicului se primesc în scris 
la sediul APM Ilfov sau electronic la 
adresa de e-mail: office@apmif.anpm.ro 
şi tel. /fax: 430.15.23, 430.14.02, până la 

data de 01.05.2019 (30 zile calendaristice 
de la data apariției anunțului).

l Tempo Insolv SPRL anuntă deschi-
derea procedurii simplificate de insol-
ventă privind pe Walhala Speed Car 
SRL, cu sediul în Ploiesti, str. Lacul Bîlea, 
nr. 5, bl. 88, sc. E, etaj. 1, ap. 88, Judetul 
Prahova, inregistrata la ORC Prahova 
sub nr. J29/940/2012, CUI 30343531, 
Tr i b u n a l u l  P r a h o v a ,  d o s a r 
nr.1246/105/2019. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a crean-
telor 13/05/2019, termenul tabel preli-
minar 23/05/2019, termen tabel definitiv 
17/06/2019, adunarea creditorilor va avea 
loc la 28/05/2019 ora 12 la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, P-ta Victo-
riei, nr. 7, bl. A Est, sc. D, ap. 51, judetul 
Prahova.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii generale de insolventa in 
dosarul nr. 1334/105/2019, Tribunal 
Prahova, conform Incheierii de sedinta 
din data de 25.03.2019 privind pe SC 
IPM Partners Romania SA, cu terme-
nele: depunere declarații creanță 
08.05.2019, întocmirea tabelului preli-
minar al creanțelor 28.05.2019, întoc-
mirea tabelului definitiv 21.06.2019, 
prima Adunare a Creditorilor avand loc 
in data 03.06.2019 orele 12:00 la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Cabinet Individual de Insolvență 
Grigorian Andreea - Gina,  în calitate de 
lichidator judiciar al Celerus S.R.L. 
sediul în mun. Braşov, str. Postăvarul nr. 
46, camera 1, ap.3, jud. Braşov 
J08/2816/2006, CUI 19236526, invită 
evaluatorii care doresc să depună ofertă 
de evaluare pentru imobilul clădire 
mansardă 5 camere, teren în suprafaţă 
de 272,62 mp situat in mun. Braşov, Bule-
vardul 15 noiembrie, nr.8, proprietatea 
societății debitoare, la sediul lichidato-
rului judiciar din mun. Iaşi, şos. Ștefan 
cel Mare şi Sfânt, nr.4, complex Exclusiv, 
bloc A2, demisol, spațiul nr.6, jud. Iaşi 
sau pe adresa de email office@grigorian.
ro, până pe data de 07.04.2019.

l SC GFG Reabilitari SRL, titular al 
proiectului “construire hala productie P 
si corpuri birouri” anunta publicul inte-
resat asupra luarii deciziei de incadrare 
de catre APM Arad, ca in cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul amintit mai 
sus, propus a fi realizat in intravilanul 
loc. Vladimirescu, CF 315966, jud. Arad. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele 
care o fundamenteaza pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
din Arad, Splaiul Mures, FN, jud. Arad, 
in zilele de luni pana vineri, intre orele 
08:00-16:00, precum si la urmatorea 
adresa de internet www.apmar.anpm.ro. 
Publicul interesat poate inainta comen-
tarii/observatii la proiectul deciziei de 
incadrare in termen de 10 zile de la data 
publicarii anuntului pe pagina de 
internet a autoritatii competente pentru 
protectia mediului.

l Melenicenco Andreea, titular al proiec-
tului “construire hala productie P + 1 Ep 
si hala productie P” anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei de inca-
drare de catre APM Arad, ca in cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul 
amintit mai sus, propus a fi realizat in 
intravilanul loc. Vladimirescu, CF 

317405, jud. Arad. Proiectul deciziei de 
incadrare si motivele care o fundamen-
teaza pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului din Arad, 
Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de 
luni pana vineri, intre orele 08:00-16:00, 
precum si la urmatorea adresa de 
internet www.apmar.anpm.ro. Publicul 
interesat poate inainta comentarii/obser-
vatii la proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
anuntului pe pagina de internet a autori-
tatii competente pentru protectia 
mediului.

l Numitului Tudorache Cristian, identi-
ficat cu CNP: 1860404226821, C.I. seria 
MX nr: 944152, cu domiciliul in Sat 
Slobozia, Com. Schitu Duca, Judetul Iasi, 
incalitate de parat  in dosarul nr. 
7821/245/2015, avand ca obiect “exerci-
tarea autoritatii parintesti, stabilire 
domiciliu minori, pensie de intretinere”, 
care s-a judecat in contradictoriu cu 
reclamanta Marin Liliana-Teodora, cu 
domiciliul procedural ales la Cabinet Av. 
Balta Smaranda din Iasi, Str.Sararie 
nr.204, i se comunica sentinta civila 
nr.3528/2017  din 16.03.2017, cu apel in 
30 de zile de la comunicare: Admite în 
parte cererea. Dispune ca autoritatea 
părintească asupra minorilor, să fie exer-
citată exclusiv de către reclamantă şi 
stabileşte locuinţa minorilor la mama 
reclamantă, în România. Obligă pârâtul 
să plătească reclamantei, în favoarea 
fiecărui minor, pensie de întreţinere 
lunară în cuantum de 1/6 din venitul 
minim net pe economia naţională (1/3 din 
venitul minim net pe economia naţională 
pentru ambii copii), începând cu data de 
20.03.2015 (data introducerii cererii de 
chemare în judecată) şi până la majorat. 
Respinge, ca neîntemeiat, capătul de 
cerere formulat de reclamantă, având ca 
obiect suplinire acord parental. Respinge, 
ca neîntemeiată cererea de intervenţie 
voluntară principală formulată de inter-
venienta. Document: Hotarâre 3528/2017 
din 16.03.2017.

l Aceasta informare este efectuata de 
OMV Petrom SA / Expert Petroleum 
Solutions SRL titular al proiectului 
“conducta de amestec sonda 710 Bilteni” 
cu sediul in Bucuresti Str. Coralilor, nr. 
22, Sector 1, J40/8302/23.10.1997, CUI 
1590082, ce intentioneza sa solicite de la 
Administratia Bazinala de Apa Jiu, aviz 
de gospodarire a apelor pentru realizarea 
lucrarilor de “conducta de amestec sonda 
710 Bilteni”, propus a fi amplasat in 
extravilanul Comunei Bilteni, jud. Gorj. 
Aceasta investitie este noua. Ca rezultat 
al procesului de productie nu vor rezulta 
ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare cu privire 
la solicitarea avizului de gospodarire a 
apelor pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, sugestii si 
recomandari se pot adresa solicitantului 
sau la SC Expert Serv SRL, cu sediul in 
str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, 
jud. Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 
0244-513233.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Argeş; 
Denumire UAT Izvoru; Sectoare cadas-
trale 0÷50. OCPI Argeş anunță publi-
carea documentelor tehnice ale 

cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
nr. 0÷50 , pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, 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 08.04.2019. 
Data de sfârşit a afişării 06.06.2019. 
Adresa locului afişării publice:  sediul 
primăriei Izvoru. Repere pentru identifi-
carea locației: centrul localității Izvoru. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei şi pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
Informații privind Programul național de 
cadastru şi carte funciară 2015-2023 se 
pot obține pe sit-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Se aduce la cunoştință celor interesați 
că petentul, Cziky Zoltan, a solicitat 
Judecătoriei Braşov să se constate că a 
dobândit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului teren de 
1083 mp – categoria de folosință 
“păşune”- din imobilul situate în comuna 
Budila, nr. 330A, jud. Braşov, înscris în 
CF nr.100696 Budila (provenit din 
conversia de pe hârtie a CF nr. 364 
Budila sub nr. top ( 372/2, 373, 375/1/2), 
proprietatea tabulară a numitului Barbu 
Pantazzi, născut la data de 03.11.1912 şi 
decedat la finele anului 1956, cu îndepli-
nirea condițiilor prevăzute de art. 128 şi 
art.130 alin.2 din Decretul Lege nr. 
115/1938. Persoanele interesate pot face 
opoziţie la Judecătoria Braşov în termen 
de 30 de zile de la data afişării şi publi-
cării prezentei somaţii. Somația face 
parte integrantă din încheierea pronun-
țată la data de 21.03.2019 în dosarul civil 
nr. 21786/197/2018 al Judecătoriei 
Braşov, cu termen de judecată la data de 
02.05.2019, sala J1, C12, ora 09.00. 
Prezenta se comunică se va afişa la sediul 
Primăriei Comunei Budila şi la sediul 
Judecătoriei Braşov. Se va publica şi 
într-un ziar de circulație națională pe 
cheltuiala petentului cu 30 zile anterior 
termenului de judecată acordat.

l Subscrisa Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de administrator judi-
c iar  prov izor iu  în  dosarul  nr. 
826/111/2019 aflat pe rolul Tribunalului 
Bihor, Secția a II-a Civilă, privind pe 
debitoarea Elberom SRL, CUI 18383502, 
număr de înregistrare în Registrul 
Comerțului J05/309/2016, îi notifică pe 
toți creditorii debitoarei privind faptul că 
prin hotărârea nr.81/F/2019 din 
22.03.2019 pronunțată de Tribunalul 
Bihor în dosarul nr. 826/111/2018 s-a 
dispus începerea procedurii generale de 
insolvență față de societatea debitoare 
mai sus menționată, în temeiul art.3 coro-
borat cu art.38 alin.1 şi art.71 din Legea 
85/2014. Prin hotărârea amintită s-a fixat 
termenul limită, pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanțelor la data de 
06.05.2019, termenul limită pentru verifi-
carea creanțelor, întocmirea şi publicarea 
tabelului preliminar 27.05.2019, termenul 
limită de întocmire a tabelului definitiv 
21.06.2019.Administratorul judiciar 
provizoriu a convocat şedința adunării 
creditorilor pe data de 12.06.2019, la ora 
14:00, la sediul acestuia din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, 
ordinea de zi urmând a fi: confirmarea 
administratorului judiciar provizoriu şi 
aprobarea onorariului acestuia.

l Notificare privind deschiderea proce-
durii falimentului - procedura generală. 

Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L. în 
calitate de lichidator judiciar al debito-
rului S.C. Camand Impex S.R.L., 
conform Sentinţei Civile nr.45/JS/CC/ din 
data de 07.02.2019 şi Incheierii de sedinţă 
din data de 26.03.2019, pronunţate de 
către Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal , în dosarul  nr. 1315/115/2015, 
Notifică Deschiderea procedurii  falimen-
tului – procedura generală - împotriva 
debitoarei S.C. Camand Impex S.R.L., 
prin  Sentinţa Civilă nr.45/JS/CC din 
data de 07.02.2019, pronunţată de către 
Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal,  în dosarul nr. 1315/115/2015. 
Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor asupra 
averii debitoarei este: 25.04.2019. 
Termenul limită de verificare a crean-
ţelor, de admitere, afişare şi publicare a 
Tabelului suplimentar al creanţelor este: 
25.05.2019. Contestațiile la tabelul supli-
mentar al creanţelor pot fi depuse în 
termen de 7 zile de la data publicării 
tabelului în BPI. Termenul pentru întoc-
mirea, depunerea şi publicarea Tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor este: 
27.06.2019.Termenul pentru predarea 
gestiunii de către debitoarea S.C. 
Camand Impex S.R.L., impreună cu lista 
actelor şi operațiunilor efectuate după 
deschiderea procedurii insolvenței este 
07.04.2019.

l Prin încheierea din data de 21.02.2019 
pronunţată de Judecătoria Săveni în 
dosarul nr. 1919/297/2018, având ca 
obiect cererea de uzucapiune formulată 
de către petentul BELDIMAN VASILE, 
cu domiciliul în satul şi com. Mitoc, str. 
Mărăşeşti, nr. 9, jud. Botoşani, care soli-
cită dobândirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune a suprafeţei de 3.552 
m.p. teren situat în intravilanul satului 
comunei Mitoc, jud. Botoşani, 839 m.p. în 
p.c. 928 şi 2.713 m.p. în p.c. 176, s-a 
dispus emiterea prezentei SOMAŢII Prin 
care pune în vedere tuturor celor intere-
saţi să facă opoziţie, cu precizarea că, în 
caz contrar, în termen de 6 luni de la data 
emiterii celei din urmă publicaţii se va 
trece la judecarea cauzei. Prezenta 
somaţie se afişează la imobilul în litigiu, 
la sediul Judecătoriei Săveni, al Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Botoşani, la sediul Primăriei com. Mitoc 
şi se va publica de către petent în două 
ziare de largă răspândire, din care cel 
puţin unul de răspândire naţională.

COMUNICAT
l Athenee Palace S.A., B-dul Poligrafiei, 
nr.1C, clădire birouri Ana Holding, Et.1, 
biroul nr. 10, sector 1, Bucureşti, CUI  
RO 1569250; J 40/612/1991; Tel.: 
0212021199; Fax: 0213181300, Email: 
athenee.palace@gmail.com. Comunicat 
de Presă, Ref. Disponibilitate Raport 
Anual 2018: În conformitate cu prevede-
rile Legii 24/2017 şi ale Regulamentului 
ASF nr. 5/2018, aducem la cunoştiinţa 
acţionarilor ca Raportul anual pentru 
exerciţiul financiar încheiat la 31 Decem-
brie 2018 pentru Societatea Athenee 
Palace SA a fost transmis la ASF si BVB. 
Raportul este disponibil, începând cu 
data de 02 Aprilie 2019, pentru consul-
tare, atât pe suport de hârtie la sediul 
societăţii, precum şi în format electronic 
pe website-ul societăţii la adresa www.
athenee-palace.ro -secţiunea Rapoarte 
Financiare şi pe website-ul Bursei de 
Valori Bucureşti la adresa www.bvb.ro 
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-simbol piaţa ATPA. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
021-202.11.99. Prezentul comunicat a fost 
transmis, concomitant, Bursei de Valori 
Bucureşti şi Autorităţii de Supraveghere 
Financiară. Director general, Liliana 
Rodica Mateias.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator Completat al Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor IFMA 
Imobiliare S.A. Consiliul de adminis-
traţie al societăţii IFMA Imobiliare S.A. 
Bucureşti, cu sediul în Calea Giuleşti 
nr.6-8, sector 6, înregistrată la Registrul 
Comerţului cu nr. J40/2290/2008, CUI 
25157095 în conformitate cu prevederile 
art.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990, 
modificată şi completată, având în vedere 
solicitarea acţionarului SIF Muntenia SA 
din data de 27.03.2019 şi a acţionarului 
Weybridge Property Co SRL din data de 
28.03.2019 pentru completarea ordinii de 
zi a adunării generale ordinare a acţiona-
rului convocată pentru data de 
22/23.04.2019, ora 11:00, precum şi în 
temeiul art.117 indice 1  din Legea Socie-
tăţilor nr.31/1990 modificată şi comple-
tată, dispune completarea ordinii de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acţiona-
rilor, convocată pentru data de la data de 
22/23.04.2019, ora 11:00, la adresa din 
Bucureşti, Șos. Nordului nr. 24-26, sector 
1, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr.1226 din 
data de 19.03.2019 şi publicată în ziarul 
Jurnalul Cotidian Naţional din 
19.03.2019. După completare, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din 
data de 22/23.04.2019 va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1. Prelungirea 
mandatului de administrator al Dlui 
Roman Stefanut Catalin pentru o peri-
oadă de 4 ani. 2. Prezentarea Raportului 
Consiliului de administraţie pentru 
exerciţiul financiar al anului 2018.  3. 
Prezentarea şi aprobarea situaţiilor 
financiare pentru exerciţiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2018 şi apro-
barea repartizării profitului aferent 
anului 2018. 4. Aprobarea descărcării de 
gestiune a membrilor consiliului de 
administraţie pe anul 2018. 5. Aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2019. 6. Desemnarea Deloitte Audit 
SRL, societate înregistrată sub nr. 
J40/6775/1995, CUI 7756924, ca auditor 
pentru realizarea auditului situaţiilor 
financiare ale Societăţii pentru anii finan-
ciari 2018, 2019 şi 2020. Auditul va fi 
efectuat în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Audit. 7. Decizie 
privind desemnarea auditorului intern al 
societăţii. 8. Decizie privind realizarea 
auditului extern al societăţii pentru anii 
2018, 2019 şi 2020. 9. Diverse. 10. Apro-
barea întocmirii rapoartelor de evaluare 
pentru toate activele deţinute de socie-
tate, în vederea estimării valorii de piaţă 
a acestora. 11. Punerea în discuţie a 
convocării Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor, în termen de cel mult 
3 luni de la finalizarea evaluării activelor, 
în vederea stabilirii preţurilor şi a moda-
lităţii de vânzare a acestora. 12. Actuali-
zarea modificărilor actului constitutiv 
conform deciziilor luate de acţionari la 
punctele anterioare. 13. Aprobarea 
mandatării Dlui Stefanut Catalin Roman 
şi Dlui Bogdan Cernescu, împreună sau 
individual, cu posibilitatea de substituire, 
pentru a încheia şi/sau semna în numele 
Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii 
hotărârile prezentei Adunări Generale 
Ordinare şi Actul Constitutiv actualizat 

al Societăţii şi pentru a efectua toate 
formalităţile legale pentru înregistrare, 
publicitate, opozabilitate, executare şi 
publicare a hotărârilor adoptate şi a 
Actului Constitutiv actualizat, precum şi 
pentru a depune, prelua acte şi semna în 
acest scop în numele Societăţii, în relaţia 
cu Oficiul Registrului Comerţului şi alte 
entităţi publice sau private. Acţionarii 
pot participa fie personal, fie prin repre-
zentant, prin acordarea unei procuri 
speciale altor persoane. În caz de prezen-
tare prin împuternicit, un exemplar 
original al procurii speciale se va depune 
la sediul social al Societăţii cu 48 de ore 
înainte de adunare. Preşedinte al Consi-
liului de Administraţie Roman Ștefănuț 
Cătălin;  Administrator Bogdan 
Cernescu.

LICITAŢII
l Radcar Autoserv SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare in bloc prin licitaţie publică la 
valoarea de evaluare redus cu 50% de 
22.375,50 lei (lampi, oglinzi, geamuri 
oglinzi, aripi, capace oglinzi, suporturi, 
bari, grile, capace, ornamente, bandouri, 
trepte, panouri, flapsuri, spoilere, faruri, 
carenaje, capete bara, filtre), vanzare 
prin licitaţie publică la valoarea de 
evaluare redusa cu 50% mijloace fixe (1 
cabina de vopsit, testere, sist regl geome-
trie roti, elevatoare, mobilier; valorile de 
vanzare vor fi obtinute de la lichidatorul 
judiciar) si bunuri mobile la valoarea de 
evaluare redus cu 50% autoutilitara 
Dacia Papuc-PH 33 RDC, camion 2 usi, 
an fabricatie 2005, diesel-2.150,00 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. 
Licitaţia va avea loc în data de 
05.04.2019, ora 14/30 la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
12.04.2019, 19.04.2019, 25.04.2019 si 
06.05.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.”

l FC PETROLUL SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publica in bloc 
pornind de la valoarea de evaluare redus 
cu 50%, respectiv suma de 112.011,06 lei 
fara TVA bunurile mobile din patrimo-
niul debitoarei situate in incinta stadio-
n u l u i  “ I l i e  O a n a ”  -  s t a d i o n 
(dulapuri,mese, comode, TV, aere condi-
tionate, cusete, instalatie sonorizare, 
instalatie iluminat, etc). Lista bunurilor 
se va consulta la sediul lichidatorului 
judiciar. 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 05.04.2019, ora 13/00 
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 
12.04.2019, 19.04.2019, 25.04.2019 si 
06.05.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Concordia Com SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunuri 
mobile-stoc de marfa-1.510 pozitii (elec-
trocasnice, IT - huse, carcase, cabluri, 
adaptoare, surse, acumulatori, mufe) 
pornind de pretul de 146.967,51 lei repre-

zentand valoarea de inventar redusa cu 
50% cu TVA inclus si cu un discount 
pentru vanzarea fortata de 30%. Lista 
stocului de marfa se va consulta la sediul 
lichidatorului judiciar. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de prezentare şi 
vor depune documentele de participare 
la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în data de 
05.04.2019, ora 15/00 la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
12.04.2019, 19.04.2019, 25.04.2019 si 
06.05.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Radcar Autoserv SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare in bloc prin licitaţie publică la 
valoarea de piata redusa cu 50% de 
1.241.000,00 lei C1-service auto Sc-1082 
mp, C2-cabina poarta Sc-6 mp si C3-hala 
mecanica Sc-490 mp situate in comuna 
Bucov, sat Bucov, nr. 1271, jud. Prahova. 
Terenul pe care se afla amplasate 
constructiile nu face obiectul vanzarii 
fiind concesionat de la Primaria Bucov, 
jud. Prahova. 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. Licitaţia va avea loc în 
data de 09.04.2019, ora 14/00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. In cazul 
neadjudecării, licitatiile vor fi reluate la 
23.04.2019, respectiv 08.05.2019 si 
22.05.2019 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l 1. Informatii generale privind conce-
dentul, in special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numarui de telefonlfax/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: U.A.T. Comuna Fantanele 
judetul lasi,cu sediul la Primaria Fanta-
nele, din localitatea Fantanele, strada 
Principala nr.147; e-mail: primariafanta-
neleiasi@yahoo.com, E-mail securizat: 
contact@comunafantaneleiasi.ro. 
Persoana de contact: Iftimiciuc Ioan, tel.: 
0760245524. 2.Informatii generale 
privind obiectul concesionarii , in special 
descrierea si identificarea bunului care 
urmeaza sa fie concesionat: Concesio-
narea suprafetei de 112,10 ha pasune 

comunala rarnasa in urma procedurilor 
de concesionare anterioare. 3. Informatii 
generale privind participantii: La lici-
tatie pot participa fermieri persoane 
fizice si juridice care au animale inscrise 
in RNEE si au donticiliul in localitea 
Fantanele, comuna Fantanele, judetul 
Iasi. 4.Informatii privind documentatia 
de atribuire: Documentatia se gaseste la 
Compartimentul taxe si impozite din 
aparatul de specialitate al primarului si 
se poate obtine pe baza unei cereri scrise, 
de luni pana vineri intre orele 10.00 – 
14.00. 4.1. Costul si conditiile de plata 
pentru obtinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nantei de urgenta a Guvemului nr. 
54/2006: Documentatia de atribuire costa 
20 lei iar suma se achita la casieria 
unitatii. 4.2. Data limita pentru solici-
tarea clarificarilor pana la: 19.04.2019, 
ora 14.00 . 4.3 Data limita pentru 
raspuns  la clarificarile solicitate 
22.04.2019 ora 14.00; 5.Informatii 
privind ofertele: Ofertele se depun la 
sediul unitatii.  5.1. Data limita de depu-
nere a ofertelor: 24.04.2019, ora limita 
16.00. 5.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primaria Comunei Fantanele, 

Etiss Clothing SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la v‰ nzare prin licitaţie publică bunuri 
mobile la valoarea de piata redusa cu 35%. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare 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 
08.04.2019.2019, 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 15.04.2019, 22.04.2019, 06.05.2019 si 13.05.2019 aceeaşi oră, ” n acelaşi 
loc. 

nr. 
crt Denumire bun mobil Unitate Cantitate 

Valoare de piata 

redusa cu 35% 

(lei) 
1 MASINA DE CUSUT 5 FIRE buc 1 718,25 
2 MASINA DE CUSUT JK 786E-4-514 buc 1 462,15 
3 MASINA JK-768B-DI-4-514 buc 1 923,65 
4 MASINA DE CUSUT 5 FIRE buc 2 1436,5 
5 MASINA JK buc 2 1547 
6 MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 1 497,25 
7 MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 1 663 
8 MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 2 1989 
9 MASINI DE CUSUT Dt 802a buc 1 410,15 
10 MASINA DE CURATAT ATE DOIT DT-F100S buc 6 3638,7 
11 MASINA DE CUSUT dt ft 100s buc 4 1736,8 
12 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 662,35 
13 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 7 2320,5 
14 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 662,35 
15 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 331,5 
16 GENERATOR ABUR 2 POSTURI A202 buc 1 971,75 
17 COMPRESOR CU SURUB - KAESER buc 1 14211,6 
18 REZERVOR DE AER VERTICAL 500L11 BAR CU SUPAPA buc 1 1032,2 
20 AUTOUTIL MERCEDS BENZ Sprinter furgon, an fabr 2013, diesel buc 1 29874,65 
21 MASINA DE SPALAT RUFE BOSCH  buc 1 550,55 
22 USCATOR DE RUFE CU CONDENSATOR BOSCH buc 1 557,05 
23 DISTRUGATOR FELLOWES99 buc 1 363,35 
24 SEIF SIGMA buc 1 40,95 
25 ASPIRATOR ASL7 buc 1 118,95 
26 MASA DE CALCAT CU MANECAR buc 2 585 
27 SIRUBA DL7200-BM1-16 LINIAR AUTOMAT buc 10 7013,5 
28 COMBINA FRIGORIFICA 361L A+ 200CM buc 1 156 
29 MASINA DE CUSUT 4 FIRE buc 4 2431 
30 MASINA DE TAIAT MATERIAL CURRIS 8 buc 3 867,75 
31 UTILAJ CONFECTII TEXTILE PRESA LIPIT TEROMUC buc 1 716,95 
32 IMPRIMANTA INKJET COLOR HP OFFICE JET PRO 8620 buc 1 146,9 
33 SET CANAPEA buc 1 834,6 
34 MASUTA buc 1 170,95 
35 MASUTA buc 1 64,35 
36 IMPRIMANTA HP DESKJET INK ADV 2645 ALL IN ONE buc 1 48,75 
  Total     78755,95	lei 

Valorile nu contin TVA. 
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judetul Iasi, Strada Principala nr.147, 
cod 707196. 5.3. Numarul de exemplare 
in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 
exemplar (original). 6. Data si locul la 
care se va desfasura sedinta publica de 
deschidere a ofertelor: 25.04.2019, Ora: 
14.00, Primaria Fantanele, judetul Iasi, 
Strada Principala nr.147. 7. Denumirea, 
adresa, numarul de telefon, telefax si/sau 
adresa de e-mail ale instantei competente 
in solutionarea litigiilor aparute si terme-
nele pentru sesizarea instantei: Tribu-
nalul Iasi strada Elena Doamna nr.1A. 
8.Data transmiterii anuntului licitatiei 
catre institutiile abilitate in vederea 
publicarii: 02.04.2019.

l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ 
anunţă Organizarea licitaţiei publice 
deschise în vederea: ● Închirierii teren în 
suprafață de 51 mp la baza stâlpului de 
nocturnă a Stadionului Municipal 
Ceahlăul, Poarta 1, din Piatra-Neamț, str. 
Eroilor, nr.18, în vederea amplasării unor 
echipamente și stații destinate telefoniei 
mobile, în conformitate cu HCL nr. 331 
din 28.11.2017. Preţul de pornire la lici-
taţie este de 102,48 lei/mp/an, conform 
HCL nr. 254 din 31.08.2018. ● Închirierii 
teren în suprafață de 15 mp la baza stâl-
pului de nocturnă a Stadionului Muni-
c ipa l  Ceahlău l ,  Poar ta  4 ,  d in 
Piatra-Neamț, str. Eroilor, nr.18, în 
vederea amplasării unor echipamente și 
stații destinate telefoniei mobile, în 
conformitate cu HCL nr. 331 din 
28.11.2017. Preţul de pornire la licitaţie 
este de 102,48 lei/ mp /an, conform HCL 
nr. 254 din 31.08.2018. Licitaţia  va avea 
loc în data de 19 aprilie 2019, ora 14,00 în 
sala de ședinţe a Primăriei municipiului 
Piatra-Neamţ, cu sediul în str. Ştefan cel 

Mare nr.6-8. Înscrierile și depunerea 
ofertelor se fac până la data de 18 aprilie 
2019, ora 16,30, inclusiv, la Primăria 
municipiului Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel 
Mare, nr. 6-8,  Direcția Patrimoniu, 
luni-joi între orele 8,00-16,30, vineri între 
orele 8,00-14,00 de unde se poate achizi-
ţiona și documentaţia licitaţiei. Relaţii 
suplimentare la telefon 0233/ 218991, 
interior 152, luni-joi între orele 8,00–
16,30 și vineri între orele 8,00-14,00.

l Consiliul Local Deleni, judetul Iasi, 
telefon/fax: 0232.732070. 1.Concesio-
neaza prin licitatie publica deschisa cu 
selectie de oferte: Teren în suprafaţă de 
5068,54 m.p. împărţită în 6 loturi, situate 
în intravilan  Deleni, cu destinaţie 
construire de locuinţe; 2.Închiriază teren 
în suprafața de 6649 m.p. împărțită în 4 
loturi, situate în intravilan Deleni, cu 
destinație construire de locuințe; Docu-
mentaţiile de atribuire se pot achizitiona 
de la sediul Primariei Deleni, comparti-
mentul achizitii publice începînd cu data 
de 04.04.2019 ora 16.00. Persoana de 
contact: Elena Niţă tel:0730708454. Data 
limita de primire a solicitărilor de clarifi-
cări: 15.04.2019 ora 16.00. Data limita de 
depunere a ofertelor este 18.04.2019 ora 
10.00 la Primaria Deleni. Ofertele se vor 
deschide la data de 19.04.2019 ora 10.00 
la sediul Primariei Deleni. Eventualele 
contestatii se vor depune in termen de 15 
zile de la comunicarea actului atacat la 
Tribunalul Iasi, str.Atanasie Panu nr.25, 
telefon 0232/260600, fax: 0232/260411; 
Anuntul a fost transmis spre publicare 
pentru data de 04.04.2019.

l SC Salubritate -Vălenii de Munte SRL, 
cu sediul în orașul Vălenii de Munte, str.

Berevoiești, nr.8, organizează în data de 
23.04.2019, ora 11.00, licitație publică 
privind vânzarea unor autospeciale, 
mijloace fixe și obiecte de inventar apar-
ținând SC Salubritate -Vălenii de Munte 
SRL, după cum urmează: -Autospecială 
măturătoare stradală Renault; -Autogu-
noieră specială N3 Renault; -Mijoace fixe 
și obiecte de inventar. Prețul minim ce 
poate fi ofertat este prevăzut în caietele 
de sarcini stabilite în Hotărârile Consi-
liului Local nr.22, 23 și 24/15.02.2019. 
Procurarea documentației în vederea 
participării la licitație se va face în peri-
oada 03.04-22.04.2019, de la sediul SC 
Salubritate -Vălenii de Munte SRL. 
Participanții la licitație au obligația de a 
achiziționa documentația de licitație 
contra sumei de 50Lei. Data-limită 
pentru depunerea ofertelor este 
22.04.2019, ora 15.30. Şedințele publice 
de deschidere a ofertelor se vor desfășura 
la sediul Primăriei Orașului Vălenii de 
Munte, str.Berevoești, nr.3A, în data de 
23.04.2019, ora 11.00. Informații supli-
mentare la tel.0731.005.361.

l Primăria comunei Izvoru, cu sediul în 
comuna Izvoru, strada Principală, 
nr.138 ,  Judeţul  Argeș ,  te l . / fax 
0248/695.020, email primaria_izvoru@
yahoo.com, concesionează prin negociere 
directă suprafaţa de 110 Ha izlaz 
comunal din cadrul trupului de pajiște 
denumit popular “Complex”, aflată în 
domeniul public al comunei Izvoru, 
judeţul Argeș, în vederea întreţinerii, 
amenajării, îmbunătăţirii calităţii și folo-
sirii acesteia pentru creșterea animalelor. 
Caietul de sarcini se poate obţine 
personal de la sediul primăriei Izvoru. 
Data limită pentru solicitarea clarifică-

rilor este 10.04.2019, ora 12.00. datta  
limită de depunere a ofertelor este de 
12.04.2019, ora 10.00. Ofertele se depun 
la sediul primăriei Izvoru, într-un singur 
exemplar. Procedura de negociere directă 
va începe la data de 12.04.2019, ora 
12.00. Se va desemna câștigătoare oferta 
cu cel la ridicat preţ al redevenţei.

l Compania Energopetrol SA, societate 
in reorganizare, prin administrator judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin lici-
tatie publica, teren in suprafata de  
aproximativ 600 mp (suprafata exacta 
urmand a fi stabilita, dupa dezembrarea 
terenului), din terenul situat in Campina, 
Str. Industriei, nr. 3 Bis, Judetul Prahova, 
impreuna cu constructiile situate pe 
acesta, respectiv C6 magazie lemn, in 
suprafata de 104 mp si C7 magazie 
zidarie, in suprafata de 97 mp, la pretul 
total de 35.000 euro, fara TVA. Licitatia 
se va organiza la sediul administratorului 
judiciar in data de 05.04.2019, ora 13:00, 
iar in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 08.04.2019, 10.04.2019, 
12.04.2019, 15.04.2019, 17.04.2019, 
19.04.2019, 22.04.2019, 24.04.2019, 
25.04.2019, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Cererile de inscriere la licitatie se 
depun in original la sediul administrato-
rului judiciar insotite de toate documen-
tele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii precum si achi-
zitionarea regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la sediul administratorului 
judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 32, Judetul Prahova, la nume-
rele de telefon 0787344547/0244597808, 

email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

PIERDERI
l Pierdut legitimatie de student pe 
numele Bejenari Bogdan. O declar nula.

l Lujerdean Anamaria Luminița, domi-
ciliată în Cluj-Napoca, pierdut carnet de 
conducere. Îl declar pierdut și nul.

l Firma SC Center Gelcor 2000 SRL, 
prin administratorul Gelcă Alexandru 
Constantin, declar nulă adeverința de 
reținere de bunuri nr.5 cu Serie ANV 
nr.0136750  emisă  în  data  de 
26.02.2019.

l Pierdut certificat de competență profe-
sională (atestat coordonator rutier), nr. 
8577/26.10.2013, eliberat de ARR Vâlcea, 
pe numele Drăghicescu Ionela, din Rm. 
Vâlcea, județul Vâlcea. Se declară nul.

l S-a pierdut Certificat de Inregis-
trare emis de Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul 
Bucuresti al societatii SC Beauty Bene-
fits SRL, cu sediul social in Calea 
Plevnei nr.172, etaj 2, cabinet nr.3, 
numar de ordine in Registrul Comer-
tului 2910205, Cod unic de inregistrare 
33078219, din data de 17.04.2014. Il 
declaram nul.

l Pierdut Certificat de Inregistrare al 
S C  N o r d i s  M a n a g e m e n t  S R L , 
J40/20150/2008, CUI 24813191, cu sediul 
in Bucuresyi, sector 1, soseaua Odai, 
nr.439, et.4, cam. 4.1. Il declar nul.


