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OFERTE SERVICIU
l SC Synergy Construct anga-
jează manageri proiect, director 
financiar, gestionar depozit, 
inginer construcții civile, tehni-
c ian  cons t ruc tor,  a s i s t en t 
manager. Interviul se ține în 
03.09.2019.

l Primăria Comunei Gorban, cu 
sediul în localitatea Gorban, 
comuna Gorban, judeţul Iași, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de guard, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 25.09.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
25.09.2019, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
generale; -vechime: nu se solicită 
vechime; -disponibilitate la 
program flexibil; -disponibilitate 
de a lucra sâmbătă și duminică, 
dacă este cazul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la 
sed iu l  Pr imăr ie i  Comunei 
Gorban, județul Iași. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Gorban, județul Iași, 
persoană de contact: Pintilie 
Laura, telefon: 0754.077.643.

l Primăria Nicolae Bălcescu, cu 
sed iu l  în  comuna Nico lae 
Bălcescu, str.Eroilor, nr. 380, jud.
Bacău, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului 
post contractual aprobat prin HG 
nr.  286/2011, modificată și 
completată de HG nr. 1027/2014, 
în cadrul instituţiei. Denumirea 
postului: inspector IA -post 
vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii de parti-
cipare la concurs: -nivelul studi-
ilor: superioare în domeniul 
construcțiilor civile, cadastru și 
geodezie absolvite cu diplomă sau 
echivalentă; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului: 7 ani. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -cursuri 
/specializare în domeniul mana-
gementului de proiecte absolvite 
cu diplomă sau echivalentă. 
Data, ora și locul de desfășurare 
a concursului: Proba scrisă: data 
de 25.09.2019, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Nicolae Bălcescu. 
P r o b a  i n t e r v i u :  d a t a  d e 
27.09.2019, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Nicolae Bălcescu. 
Dosarul de concurs se depune la 
sediul Primăriei Nicolae Bălcescu 

în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Condiţiile de 
participare: bibliografia și docu-
mentele pentru întocmirea dosa-
rului de înscriere la concurs sunt 
afișate la sediul Primăriei Nicolae 
Bălcescu. Informaţii suplimen-
tare la telefon: 0234.214.071.

l Staţiunea de Cercetare Dezvol-
tare pentru Creșterea Bovinelor 
Arad (SCDCB Arad), cu sediul în 
Arad, Calea Bodrogului, nr.32, 
județul Arad, în conformitate cu 
HG nr. 286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, anunţă 
scoaterea la concurs a următoa-
relor posturi contractual vacante: 
1.Referent de specialitate, gradul 
III: studii superioare, vechime 
minim 6 luni în domeniu; 2.
Cercetător științific, gradul I: 
studii  superioare+doctorat, 
vechime minim 15 ani; 3.Mecanic 
agricol: studii de specialitate, 
vechime minim 10 ani. Concursul 
va avea loc în data de 25.09.2019, 
ora 10.00, proba scrisă, iar inter-
viul la ora 14.00, la sediul 
SCDCB Arad, Calea Bodrogului, 
nr.32. Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului. 
Informaţii se obţin de la sediul 
SCDCB Arad, tel. 0257.339.130, 
Serviciul Resurse Umane.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului 
Sector 4, organizează concurs, cu 
respectarea prevederilor HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale 
de execuție vacante: Psihope-
dagog- 1 post, studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diploma de licență în domeniul 
psihologiei, fără condiție de 
vechime în muncă, Logoped grad 
principal- 1 post, studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diploma de licență în domeniul 
psihologiei, fără condiție de 
vechime în muncă, Îngrijitor 
copii- 3 posturi, studii generale, 
fără condiție de vechime în 
muncă, Referent de specialitate 
grad IA- 1 post, studii superioare 
de scurtă durată, vechime în 
specialitatea studiilor absolvite 
minimum 6  ani  ș i  6  luni , 
Inspector de specialitate grad 1A- 
1 post, studii superioare, vechime 
î n  s p e c i a l i t a t e a  s t u d i i l o r 
minimum 6 ani și 6 luni, Psiholog 
grad specialist-1 post, studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diploma de licență în 
domeniul  psihologiei ,  fără 
condiție de vechime în muncă, 
Educator- 3 posturi, studii medii, 

vechime în specialitatea studiilor 
minimum 1 ani, Îngrijitori cură-
țenie- 1 posturi, studii generale, 
fără condiție de vechime în 
muncă, Asistent social debutant- 
1 post, studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență-specializare asistență 
socială, aviz liberă practică 
eliberat de Colegiul Asistenților 
Sociali, fără condiție de vechime 
în muncă, Asistent social grad 
principal- 2 posturi, studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diploma de licență- specializare 
asistență socială, fără condiție de 
vechime în muncă. Concursul se 
organizează la sediul DGASPC 
Sector 4 din Str.Soldat Ion 
Enache, nr. 1A, Sector 4, și va 
consta în susținerea unei probe 
scrise, în data de 25.09.2019, ora 
11.00 și proba interviu în data de 
01.10.2019, ora 11.00. Dosarele 
de concurs se depun la sediul 
Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului 
Sector  4  până  la  data  de 
16.09.2019, inclusiv și trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.6 din 
HG nr.286/2011, pentru apro-
barea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. Condi-
ţiile de participare la concurs și 
bibliografia de concurs sunt 
afișate la sediul Direcției Gene-
rale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 4, din 
Str.Soldat Ion Enache, nr.1A și pe 
pagina de internet a instituției 
www.dgaspc4.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
DGASPC Sector 4, Str.Soldat Ion 
Enache nr. 1A, etaj 1, telefon 
0785.843.692,  persoana de 
contact: Crăciun Ana Maria- 
Serviciul Resurse Umane-Salari-
zare, e-mail: resurse@dgaspc4.ro.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în 
localitatea Craiova, str. Tabaci, 
nr.1, judeţul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante urmă-
toare: Posturi vacante: Muncitor 
necalificat- 1 post- pentru Întreți-
nere spații verzi; Muncitor necali-
f i c a t -  1  p o s t -  p e n t r u 
Aprovizionare, manipulare, 
depozitare și deservire mijloace 
de transport; Pompier- 1 post- 
pentru Birou securitatea muncii, 
PSI, protecție civilă și situații de 

urgență, Îngrijitoare- 1 post 
pentru Compartimentul adminis-
trativ- îngrijitoare spital; Agent 
DDD (dezinfecţie, dezinsecţie și 
deratizare) debutant- 1 post 
pentru Serviciul de prevenire a 
infecțiilor asociate asistenței 
medicale. Concursul se va desfă-
șura astfel: 1.Proba scrisă: în data 
de 25.09.2019, ora 09.00; 2.Proba 
interviu: în data de 27.09.2019, 
ora 11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndepl inească  următoare le 
condiţii: 1.Muncitor necalificat: 
școală generală; nu necesită 
vechime în muncă. 2.Pompier: 
școală generală; nu necesită 
vechime în muncă. 3.Îngrijitoare: 
școală generală; nu necesită 
vechime în muncă. 4.Agent DDD 
(dezinfecţie, dezinsecţie și derati-
zare) debutant: școală generală; 
nu necesită vechime în muncă. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la 
sediul unităţii din Craiova, 
Strada Tabaci, nr.1. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Craiova, 
persoană de contact: Ec.Gălan 
Andreea, Serviciul RUNOS.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în 
localitatea Craiova, str. Tabaci, 
nr. 1, judeţul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante urmă-
toare: Posturi vacante: Muncitor 
calificat IV (instalator de încăl-
zire centrală și gaze)- 6 posturi- 
pentru Stația centrală de oxigen. 
Concursul se va desfășura astfel: 
1 .Proba scr isă :  în  data de 
30.09.2019, ora 9.00; 2. Proba 
interviu: în data de 02.10.2019,  
ora 11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndepl inească  următoare le 
condiţii: Muncitor calificat IV 
(instalator de încălzire centrală și 
gaze): Diplomă  (certificat)  de 
calificare; categoria de calificare 

I; nu necesită vechime în muncă. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la 
sediul unităţii din Craiova, 
Strada Tabaci, nr.1. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Craiova, 
persoană de contact: Ec.Gălan 
Andreea, Serviciul RUNOS.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în 
localitatea Craiova, str. Tabaci, 
nr. 1, judeţul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante urmă-
toare: Posturi vacante: Muncitor 
calificat IV (electrician)- 6 
posturi- pentru deservire grup 
electrogen. Concursul se va 
desfășura astfel: 1.Proba scrisă: 
în data de 07.10.2019, ora 9.00; 
2.Proba interviu: în data de 
09.10.2019, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Muncitor calificat 
IV (electrician): Diplomă  (certi-
ficat) de calificare; categoria de 
calificare I; nu necesită vechime 
în muncă. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la 
sediul unităţii din Craiova, 
Strada Tabaci, nr.1. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Craiova, 
persoană de contact: Ec.Gălan 
Andreea, Serviciul RUNOS.

l Spitalul Clinic de Copii „Dr.
Victor Gomoiu”, în calitate de 
beneficiar al contractului de 
f inanțare  pentru proiectul 
„ C r e ș t e r e a  c o m p e t e n ț e l o r 
multidisciplinare a personalului 
medical în vederea îmbunătă-
țirii calității vieții copiilor cu 
boli rare” -cod MySMIS 108207, 
co-finanțat din Fondul Social 
European  pr in  Programul 
Operațional  Capital  Uman 

 Subscrisa  S.C. RECONS S.A. - în faliment, prin lichidator judiciar LICEV GRUP 
S.P.R.L., va facem cunoscut faptul că în data de 18.09.2019, ora 11, va avea loc 
la sediul lichidatorului judiciar  din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. 
Caraş-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri 
mobile și  imobile:
 • Bloc locuinte C11, str. Pinilor, Cartier Nou- Marghitas, Anina - 1.135 mp - 
27.540 euro. Prețul Caietului de sarcini este 200 lei plus TVA 
  • Bloc locuințe C7, str. Pinilor, Cartier Nou- Marghitas, Anina - 1.135 mp - 
27.540 euro. Prețul Caietului de sarcini este 200 lei plus TVA
 Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar, până 
înainte cu o zi de data licitaţiei conform procedurilor legale. În cazul în care 
bunurile nu vor fi valorificate la data de 18.09.2019, următoarele licitații vor avea 
loc în 02.10.2019 și 16.10.2019.
  Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare 
prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la 
sediul lichidatorului judiciar. 
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2014-2020, Axa prioritară (AP) 
4: Incluziunea socială și comba-
terea sărăciei, Obiectiv tematic 
9 :  Promovarea  inc luz iuni i 
sociale, combaterea sărăciei și a 
oricărei forme de discriminare 
( R e g u l a m e n t u l  ( U E )  n r. 
1304/2013, art.3, alin.1,a), Prio-
ritatea de investiții (PI) 9.iv: 
Creșterea accesului la servicii 
accesibile, durabile și de înaltă 
calitate, inclusiv asistență medi-
cală și servicii sociale de interes 
general (Regulamentul (UE) 
nr.1304/2013, art.3, alin. 1,a), 
Obivectivul specific (OS) 4.8: 
Îmbunătățirea nivelului  de 
competențe al profesioniștilor 
din sectorul medical, scoate la 
concurs următoarele funcții 
contractuale vacante, pe peri-
oada determinată: -Responsabil 
formare -perioadă determinată, 
norma de  lucru:  84h/ lună; 
-Responsabil național grup-
țintă medici -perioadă determi-
nată, norma de lucru: 84h/lună; 
-Coordonator implementare 
-perioadă determinată, norma 
de lucru: 84h/lună. Acte nece-
sare în vederea participării la 
concurs: -cerere de înscriere la 
concurs în care se va menționa 
postul și locul de muncă pentru 
care se  candidează;  -copia 
actului de identitate; -copie 
certificat de naștere, de căsă-
torie; -copie acte studii și alte 
acte care atestă efectuarea unor 
specializări (cursuri); -copia 
carnetului de muncă sau, după 
caz, o adeverință care să ateste 
vechimea în muncă și, după caz, 
în specialitate; -cazierul judi-
ciar; -adeverință medicală care 
să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare; -curriculum 
vitae .  Candidatul  declarat 
admis la selecția dosarelor, care 
a depus la înscriere o declarație 
pe proprie răspundere că nu are 
antecedente penale, are obli-
gația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu până la 
data desfășurării primei probe a 
concursului. Concursul se va 
desfășura la sediul unității 
situat în Bulevardul Basarabia, 
nr.21, Municipiul București, 
conform calendarului următor: 
- 1 0 . 0 9 . 2 0 1 9 ,  o r a  1 3 . 0 0 : 
termen-limită de depunere a 
dosarelor; -17.09.2019, interviul. 
Detalii privind condițiile speci-
fice și bibliografia de concurs 
sunt  d i spon ib i l e  accesând 
pagina oficială.  Informați i 
suplimentare se pot obține la 
sediul Spitalului Clinic de Copii 
„Dr.V. Gomoiu” din București, 
Bd. Basarabia, nr.21, telefon: 
031.413.67.00.

l Spitalul Clinic de Urgenţă de 
Chirurgie Plastică Reparatorie și 
Arsuri cu sediul în București 
Calea Griviţei nr. 218, sector 1, 
t e l e fon-  021 /2240947 ,  fax 
021/2240930 Cod Fiscal 4967072, 
reprezentată prin Ec. Pîrvu 
Ionela Liliana având funcţia de 
Manager Interimar organizează 
în perioada 17.09.2019 ora 9,  
proba scrisă -24.09.2019, proba 
interviu, concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contrac-
tuale temporar vacante, cu 
normă întreagă, pe  perioadă 
determinată de 12 luni, în confor-
mitate cu H.G.R. 286/2011 modi-
ficată prin H.G.R. nr.269/2016 
pentru aprobarea Regulamen-
tului cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant, corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul  bugetar plătit  din 
fonduri publice: Denumirea 
posturilor: -2 posturi aistent 
medical generalist (PL)-Compar-
timent A.T.I. Condiţii generale: 
-să fie ceţăţean român sau ceţă-
ţeanul unui stat aparţinând U.E.; 
-cunoaște limba română scris și 
vorbit; -are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale. 
Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele docu-
mente: -cerere de înscriere la 
concurs, adresată conducătorului 
unităţii; -act identitate în original 
și copie; -documente în original și 
copie,  care să ateste nivelul 
studiilor, diplomă școală gene-
rală,  diplomă bacalaureat , 
diplomă absolvire școală sanitară 
postliceală în specialitatea medi-
cină generală, acte care atestă 
efectuarea unor cursuri/ speciali-
zări, adeverinţă absolvire curs 
infirmieră;  -certificat de membru 
O.A.M.G.M.A.M.R și aviz anual, 
î n  t e r m e n ;  - a s i g u r a r e  d e 
malpraxis. -copia carnetului de 
muncă și/sau  adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă după 
data de 01.01.2011, în meserie 
sau în specialitatea studiilor; 
-cazierul judiciar; -certificat de 
membru O.A.M.G.M.A.M.R și 
aviz anual, în termen; -asigurare 
de malpraxis; -adeverinţă medi-
cală care să ateste starea de sănă-
tate corespunzătoare, eliberată de 
medicul de familie; -curriculum 
vitae. Condiţii specifice: -școală 
sanitară post  liceală  și  minim 6 
luni vechime, pentru postul de 
asistent medical generalist; Data 
limită până la care se  pot depune 
actele pentru dosarul de concurs, 
este 09.09.2019 orele 15,00  repre-

zentând 5 zile lucrătoare de la 
afișarea anunţului la sediul spita-
lului. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei sau la 
telefon 021/2240947 int. 124, 
persoana de contact: biroul 
RUNOS-  Marcu Maria. Infor-
maţi i  privind desfășurarea 
concursului sunt afișate pe 
pagina de internet a spitalului: 
www.arsuri.ro.

CITAŢII
l Numitul Popa Eugeniu, cu 
domiciliul în mun. Săcele, str. 
Movilei bl. 19, sc A, et.II, ap. 7, 
jud. Brașov este chemat la Jude-
cătoria Brașov, B-dul 15 Noiem-
b r i e  n r.  4 5 ,  d o s a r  n r. 
3133/197/2019, sala J1- C6-  MF- 
Urgențe, în calitate de pârât în 
proces cu Tănase Anca Andreea 
dosar având ca obiect situație 
judiciară minor.

l Ciubotaru Cristian, domiciliat 
în Ştefănești, jud. Botoșani este 
citat la Judecătoria Săveni, în 
ziua de 18.09.2019, ora 8.30, în 
calitate de Pârât, în dosarul de 
divorţ nr. 2807/297/2018 cu Ciub-
otaru Ana- Maria- Reclamantă.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului 
Vâlcea, cheamă în judecată pe 
numitii: - Ionescu Ilie, domiciliat 
în Sat Valcelele, Com. Merisani, 
Jud Arges, în calitate de intimat 
în dosarul civil nr. 1963/90/2019, 
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea, 
cu termen de judecare în data de 
06.09.2019, având ca obiect insti-
tuirea măsurii de plasament 
pentru copilul sau. - Tataru 
Constantin, domiciliat în Sat 
Pribesti, Com. Codaesti, Jud 
Vaslui , în calitate de intimat în 
dosarul civil nr. 1920/90/2019, 
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea, 
cu termen de judecare în data de 
06.09.2019, având ca obiect insti-
tuirea măsurii de plasament 
pentru copilul sau.

DIVERSE
l Anunţ prealabil  privind 
afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului Unitatea 
administrativ-teritorială Armă-
șești din judeţul Ialomiţa, anunţă 
publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru Sector 
Cadastral nr. 5 începând cu data 
de 09.09.2019, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei 
Armășești din sat Armășești, 
com. Armășești, conform art. 14, 
alin (1) și (2) din Legea Cadas-
trului și a Publicităţii Imobiliare 
Nr. 7/1996, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare. 

Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobi-
liară.

l Anunţ prealabil  privind 
afișarea publică a documentelor 
tehnice ale Cadastrului. Unitatea 
A d m i n i s t r a t i v  Te r i t o r i a l ă 
Comuna Sărăţeni din Judeţul 
Ialomiţa, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral 
nr. 1, 2, 3, 4, 11  începând cu data 
de 09.09.2019  pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei 
Comunei Sărăţeni, strada Primă-
verii, nr. 21, Judeţul  Ialomiţa, 
conform art. 14, alin. (1) și (2) din 
Legea Cadastrului și Publicităţii 
Imobiliare nr. 7/1996, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Publicarea se va face și site-ul 
Primăriei și pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară. Cererile de recti-
ficare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei și pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară.

l Anunt public privind depu-
nerea solicitarii de emitere a 
acordului de mediu (titularul 
proiectului) SC Transcom SA 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitcre a 
acordului de mediu pentru 
proiectul ansamblu mixt-locuinte, 
comert si serviciu, propus a fi 
amplasat in Bucuresti, sector 1. 
Str Ariei , nr. 12.  Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Bucu-
resti, din Bucuresti, sector 6, 
Aleea Lacul Morii, nr. 1, și la 
sediul titularului SC  Transcom 
Buzesti, nr.44, in zilele de luni-vi-
neri, intre orele 9.00-12.00, Bucu-
rest i ,  sector  1 .Observati i le 
publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Bucuresti.

SOMAŢII
l Prin cererea înregistrată sub 
dosar nr 1053/246/2019 privind 
pe reclamantul Ardelean Petru-
Ghiţă  ȋn contradictoriu cu 
pârâta Ardelean Florica solicită 
inscrierea dreptului de proprie-
tate asupra imobilului in cotă de 
1/2 părţi de sub B2 asupra imobi-
lului inscris in CF nr 312892 
Tȋrnova, CF vechi nr 1079 Chier, 
cu nr tipografic  637-639/c 
compus din casa cu nr ad vechi 
108/b, nr. adm. nou 484 și teren 
intravilan in suprafaţă de 3496 
mp, a proprietarului tabular de 

sub B2, defunctul Ardelean 
Gheorghe decedat la data de 
30.10.1966. In urma acesteia, in 
baza art 130 din Decretul Lege nr 
115/1938, sunt somaţi toţi cei 
interesaţi de indată să inainteze 
opoziţie la Judecătoria Ineu 
deoarece in caz contrar, in termen 
de o lună de la ultima publicare 
se va proceda la soluţionarea 
cererii.

LICITAŢII
l Concesionare teren aparținând 
domeniului privat al comunei 
Miroslava. 1. informaţii generale 
privind concedentul: denumire: 
UAT Comuna Miroslava. cod 
fiscal: 4540461, adresa: sat Miro-
slava, Str. Constantin Langa Nr. 
93, Comuna Miroslava, COD 
707305, JUD.IAŞI, E-mail: secre-
tariat@primariamiroslava.ro, 
achizitii@primariamiroslava.ro. 
Perosane contact: sef Birou Achi-
zitii Publice -Investitii -Burcuta 
Elena, Consilier juridic Birou 
Achizitii  Publice-Investiti i- 
M a n e a  A n i s o a r a ,  T e l . 
0 2 3 2 . 2 9 5 6 8 0 ,  i n t . 3 4 ; 
fax.0332/424444. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii: teren (19 loturi)  aparținând 
domeniului privat al comunei 
Miroslava, sat Cornesti pentru 
construire locuințe tineri din 
comuna Miroslava și specialiști: 
NC Tarla Suprafata/ 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 
documentaţia de atribuire: Moda-
litatea prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de 
atribuire: persoanele interesate 
pot înainta o solicitare pe suport 
hârtie pentru obţinerea unui 
exemplar al documentaţiei de 
atribuire; Denumirea și adresa 
compartimentului de la care se 
poate obţine un exemplar al 
documentaţiei de atribuire: birou 
achiziţii  publice din cadrul 
Primăriei comunei Miroslava, 
judeţul Iași; tel. 0232/295680, 
int.34, pers.contact: Burcuta 
Elena, Manea Anisoara. 4. Costul 
și condiţiile de plată pentru obţi-
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nerea unui exemplar al documen-
taț ie i  de  a tr ibuire :  cos tu l 
documentaţiei este de 50 lei şi se 
poate achita odata cu solicitarea 
efectuată în acest sens; Docu-
mentatia de atribuire se pune la 
dispozitia persoanelor interesate 
pana la data de 18.09.2019, orele 
16.00, respectiv cu 5 zile lucra-
toare inainte de data limita 
pentru depunerea ofertelor;  
5.Data limită pentru solicitare 
clarificări: 20.09.2019. orele 
13.30. 6. Informaţii privind ofer-
tele: Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 24.09.2019, orele 
14.00; Adresa la care trebuie 
depusă oferta: Primăria comunei 
Miros lava ,  sa t  Miros lava , 
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 litigi-
ilor 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 transmiterii  anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 30.08.2019.

l Debitorul SC My Lady SRL cu 
sediul in Dr. Tr. Severin, str. Eroii 
de la Cerna nr.49, jud. Mehedinti, 
J25/202/1999, CUI 12109568, 
aflată în procedura de faliment, 
in bankruptcy, en faillite, dosar 
nr. 910/101/2018, prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis, cu sediul ales 
in Dr. Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO II 
sub nr. 0918, prin reprezentant 
asociat coordonator Serban 
Valeriu, scoate la vânzare, la 
pretul stabilit prin Raportul de 
Evaluare nr. 49/04.04.2019, bunul 
imobil: Proprietate imobiliara 
compusa din: - teren intravilan 
cu S = 417 mp (390mp din acte), 
avand nr. cadastral 50365;  - 
spatiu comercial cu Sc = 118,04 
mp si Su = 95,34 mp, avand nr. 
cadastral 50365-C1; - magazie, 
cu Sc = 19,78 mp si Su = 15,01 
mp, avand nr. cadastral 50365-
C2; - garaj, cu Sc = 49,10 mp si 
Su = 40,94 mp, avand nr.cadas-
tral 50365-C3. situata in Dr.Tr. 

Severin, str. Eroii de la Cerna 
nr.49, jud.Mehedinti, af lata in 
garantia creditorului Eurobank 
Ergasias S.A. Valoarea totala a 
proprietatii imobiliare este de 
96.850 euro exclusiv TVA (echi-
valentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Licitatia va avea loc 
în Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuţului, 
nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data 
de 09.08.2019 orele 11:00. Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la 
v â n z a r e a  b u n u l u i  i m o b i l , 
conform Raportului de evaluare 
nr. 49/04.04.2019, o reprezinta 
Sentința nr. 175 din data de 
03.10.2019 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic în 
dosaru l  de  inso lvență  nr. 
910/101/2018. Participarea la 
licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul unic de 
insolventa al debitoarei SC My 
Lady SRL pana la data de 
13.09.2019 orele 17.00, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunul imobil şi 
achiziţionarea caietului de sarcini 
in suma de 500,00 lei. Cont deschis 
la Banca Romaneasca S.A. Sucur-
sala Dr.Tr.Severin,  sub nr. 
RO11BRMA0999100083383621. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunului imobil 
sa anunțe lichidatorul judiciar 
înainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii supli-
m e n t a r e  l a  t e l e f o a n e l e : 
0756482035, 0252/354399 sau la 
sediul profesional al lichidatorului 
din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, 
nr.7A, jud. Mehedinti. Lichidator 
judiciar,  Consultant Insolvenţă 
SPRL Filiala Timis, prin Asociat 
coordonator ec. Serban Valeriu.

l Debitorul SC Arindustries 
SRL cu sediul in Dr.Tr. Severin, 
str. George Cosbuc nr. 3A, sc. 1, 
parter, ap.1, jud.Mehedinti, 
J25/250/2018, CUI 16238557, 
aflată în procedura de faliment, 
in bankruptcy, en faillite, dosar 
nr. 2217/101/2018 prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis,cu sediul ales 
in Dr. Tr. Severin, str.Zabrautului 
nr.7A,  jud.Mehedinti ,  CUI 
38704372, inregistrata in RFO II 
sub nr. 0918, prin reprezentant 
asociat coordonator Serban 
Valeriu, scoate la vânzare: - 
Autoturism, marca Volvo, tipul 
M/MW75//V50, caroseria AC 
break, anul fabricatiei 2008, nr. 
d e  i d e n t i f i c a r e 
YV1MW755182407843, nr. de 
omologare ACVV172G11C64E4, 
culoarea GRI, nr. de inmatricu-
lare AR 13 JJO, starea tehnica 

constata - defect, accidentat 
frontal* la pretul de 1.480 Euro - 
Exclusiv TVA (echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii). 
Licitatia va avea loc în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 
jud.  Mehedinţ i  la  data de 
17.09.2019 orele 12,00. Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la 
vânzarea bunului mobil autotu-
rism, o reprezinta sentința nr. 51 
din data de 16.06.2019 de deschi-
dere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul 
sindic în dosarul de insolvență nr. 
2217/101/2018. Participarea la 
licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul unic de 
insolventa pana la data de 
16.09.2019 orele 17:00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru fiecare bun mobil 
in parte şi achiziţionarea caie-
tului de sarcini in suma de 300 
lei. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor mobile sa anunțe lichida-
torul judiciar înainte de data 
stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii suplimentare la 
t e l e f o a n e l e  0 7 5 6 4 8 2 0 3 5 , 
0252/354399 sau la sediul profe-
sional al lichidatorului din Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinti. Lichidator Judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timis, prin Asociat coor-
donator ec. Serban Valeriu.

l Debitorul SC Vildro Prod SRL  
cu sediul în Dr.Tr. Severin str. 
Numa Pompiliu, nr.30, jud. 
Mehedinţ i ,  J25/1812/1994, 
CIF:6752916, af lata  în proce-
dură de faliment in bankruptcy, 
e n  f a i l l i t e  î n  d o s a r  n r. 
1168/101/2010 prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL reprezentat de asociat 
coordonator Popescu Emil, cu 
sediul în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului,  nr.7A, judeţul 
Mehedinţi, scoate la vânzare: - 
Bunul imobil af lat in garantia 
creditorului Kruk Romania SRL: 
- teren intravilan in suprafata de 
42000 mp din acte si 42141 mp 
masurata, numar C.F. 50182 
situat în com. Izvoru Bârzii, nr. 
cadastral: 70, jud. Mehedinți Nr. 
cadastral 70/24.11.2000 la pretul 
de 83.600,00 euro (exclusiv TVA)
(echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judi-
ciar procedează la vânzarea 
bunului imobil *teren intravilan* 
descrisă anterior, o reprezinta 
sentinta nr.113/2013 din data de 
29.03.2013 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 

către judecătorul sindic in 
dosaru l  de  inso lvență  nr. 
1168/101/2010. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judi-
ciar din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, 
jud .Mehed in ţ i  l a  da ta  de 
16.09.2019 orele 15:00. Informam 
toti ofertanţii care vor să parti-
cipe la sedinta de licitaţie faptul 
că sunt obligaţi să depuna pana 
la data de 13.09.2019 orele 17.00 
o garanţie reprezentand 10% din 
preţul de pornire al licitaţie si sa 
achiziționeze caietul de sarcini in 
suma de 500 lei. Cont unic de 
i n s o l v e n ț ă :  R O 7 7 C E -
CEMH0101RON0093760 deschis 
la CEC Bank Dr. Tr. Severin. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop şi pâna la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare. Relaţii la sediul lichi-
datorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi, telefoane: 
0752819051, 0756482035, tel./fax 
: 0252354399, email: office@
consultant-insolventa.ro. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL.

l  1 .  I n f o r m a ţ i i  g e n e r a l e 
privind concedentul: Comuna 
Victoria, cod fiscal 4540305, 
satul Victoria nr.343, comuna 
Victor ia ,  judeţul  Iaş i ,  cod 
707580, telefon 0232-295120, 
fax 0232-295120, email prima-
r iav ic tor ia@yahoo .com.  2 . 
Informaţii generale privind 
obiectul procedurii de licitație 
publică: vânzarea a unui număr 
de 28 parcele, teren intravilan 
ce aparțin domeniului privat al 
Comunei Victoria, județul Iaşi, 
destinate construirii de locu-
ințe. Vânzarea se face conform 
art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019 
şi a Hotărârii Consiliului Local 
nr. 64/29.08.2019. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atri-
buire: Se găsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Documentaţia de 
atribuire se poate obține de la 
sediul Primăriei Victoria, satul 
Vi c t o r i a  n r.  3 4 3 ,  c o m u n a 
Victoria, județul Iaşi. 3.2. Docu-
mentaţia de atribuire se poate 
obţine de la compartimentul 
achiziții publice şi contracte - 
Primăria Victoria, satul Victoria 
nr.  343 ,  comuna Vic tor ia , 
județul Iaşi, cod 707580. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea documentației 
de atribuire: taxa de participare 
la licitație este de 500 lei, bani 
care se vor achita în numerar la 
casieria Primăriei Victoria, 
județul Iaşi. 3.4. Data limită 

pentru solicitarea clarificărilor: 
16/09/2019, ora 12,00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: se găsesc 
în caietul de sarcini. 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
23/09/2019,  ora 10,00.  4 .2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele:  Primăria comunei 
Victoria, satul Victoria nr. 343, 
comuna Victoria, județul Iaşi, 
cod 707580, registratură. 5. 
Data şi locul la care se va desfă-
şura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 24/09/2019, ora 
1 0 , 0 0 ,  P r i m ă r i a  c o m u n e i 
Victoria, satul Victoria nr.343, 
comuna Victoria, județul Iaşi.

l Penitenciarul Mioveni, jud. 
Argeş, organizează în data de 
20.09.2019, ora 10:00, la sediul 
af lat în localitatea Mioveni, 
B-dul. Dacia, nr. 1, judeţul Argeş, 
licitaţie publică cu strigare, 
pentru închirierea unui teren cu o 
suprafaţă de 38 mp., situat în 
incinta penitenciarului ,  în 
vederea amenajării unui punct 
comercial destinat persoanelor 
private de libertate şi persona-
lului unității. Preţul de pornire al 
licitaţiei este de 17 lei/mp/lună. 
Saltul de supralicitare este de 1 
leu/mp/lună. Garanţia de partici-
pare este 155 lei. Documentaţia 
descriptivă se poate obţine 
gratuity de la sediul Penitencia-
rului Mioveni pe bază de solici-
t a r e  s c r i s ă .  I n f o r m a ţ i i 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n 
0248/260802.

l Subscrisul Ci Briac Ion CII, cu 
sediul în Caransebeş, str.Mihai 
Viteazul, nr.8, ap.1, județul 
Caraş-Severin, în calitate de 
lichidator al SC Colazi Com 
SRL, Globul Craiovei, în fali-
ment, scoate la vânzare prin lici-
tație  publică,  în condiț i i le 
Codului de procedură civilă, 
bunul mobil- autoturism marca 
Daewoo Espero, an fabricație 
1997, 1.796cmc, în stare nefuncți-
onală, la prețul de pornire al lici-
tației de 6.753Lei (fără TVA). 
Licitația publică va avea loc în 
data de 16.09.2019, ora 10.00, la 
sediul social al lichidatorului 
judiciar. Informații  suplimentare 
la tel. 0744.669.068.

l Continental 2000 SPRL, în 
calitate de lichidator judiciar al 
societății RO &KRIST SRL din 
Târgu Secuiesc, vinde prin lici-
tație publică în data de 05 
septembrie 2019, ora 10.00, 
următoarele utilaje de prelu-
crarea lemnului:  centru de 
prelucrare CNC-26.827; presă 
monoetajată -11.922; maşină de 
rindeluit  -2152;  maşină de 
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frezat - 2825; presă pai -364; 
mașină dublă de formatizat 
-3877; circular cu tăiere nume-
rică -7990; mașină de găurit 
or izontală  -1602;  presă  de 
încleiat panouri -3642; circular 
universal deformatizat -3430; 
circular de spintecat -1065; 
mașină de rindeluit profil cu 4 
fețe -6790; fierăstrău panglică 
de debitat -1647; freză cu ax 
vertical -1792; presă hidraulică 
verticală -2207; presă hidraulică 
-1827; mașină de frezat normală 
-2677; agregat de găurit -5860; 
mașină de calibrat -4167; freză 
ax superior -1792; mașină de 
furniruit canturi -27; mașină de 
găurit universală -2197; pendulă 
-3buc. -1267/buc.; cazan mic 
pentru presă -652; mașină de 
frezat dinți -3910; polizor dublu 
-3buc. -167/buc.; mașină de tăiat 
cu piatră  de cauciuc -527; 
mașină de tăiat tablă cu role 
-942; mașină de rabotat -1007; 
foarfecă ghilotină -2342; mașină 
de șlefuit cu bandă -2342. Prețu-
rile sunt exprimate în lei. Ședin-
țele de licitație se vor relua la 
ace laș i  pre ț  ș i  în  ace leaș i 
c o n d i ț i i  î n :  1 2 . 0 9 . 2 0 1 9 ; 
19 .09 .2019;  26 .09 .2019.  La 
prețurile de pornire se adaugă 
TVA. Licitațiile vor avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Sfântu Gheorghe, str.Crângului, 
nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. 
Pentru participarea la licitație 
este obligatorie achiziționarea 
caietului de sarcini. Garanția de 
participare la licitație este de 
10% din prețul  de pornire. 
Informații prin e-mail: contact@
continental2000.ro, la telefon: 
0267.311.644 și pe pagina de 
internet: www.continental2000.
ro.

l Municipiul Petroșani - prin 
Serviciul Urbanism și Amena-
jarea Teritoriului,  cu sediul 
administrativ pe str. 1 Decem-
brie 1918, nr.93, județul Hune-
doara, telefon 0254.541220, 
0254.541221, fax 0254.545903, 
cod fiscal 4468943, adresa de 
e-mail serv_urbanismpetrosani@
yahoo.com organizează: -licitaţie 
publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al 
terenului în suprafață de 9,0 mp, 
situat în Masivul Parângul Mic, 
zona B, zona Cabanei ANEFS 
București, în vederea amplasării 
unei stații de pornire instalație 
de transport pe cablu (instalație 
baby-sky), notat în C.F. 65569 
Petroșani, nr. cadastral 65569; 
-licitaţie publică în vederea atri-
buirii contractului de concesiune 
al terenului în suprafață de 9,0 
mp, situat în Masivul Parângul 

Mic,  zona B,  zona Cabanei 
ANEFS București, în vederea 
amplasării unei stații de sosire 
instalație de transport pe cablu 
(instalație baby-sky), notat în 
C.F. 65568 Petroșani, nr. cadas-
tral 65568; -licitaţie publică în 
vederea atribuirii contractului 
de concesiune al terenului în 
suprafață de 12,0 mp, situat în 
municipiul Petroșani, str. Inde-
pendenței, în scopul suplimen-
tăr i i  conces iun i i  t e renulu i 
aferent unui garaj, notat în C.F. 
65452 Petrosani, nr. cadastral 
65452. Ofertele se depun într-un 
exemplar  până  la  data  de 
24.09.2019, ora 9.00 și se vor 
deschide în ședinţa publică din 
data de 24.09.2019, orele 11.00, 
13.00 respectiv 15.00, în sala de 
ședinţe, la sediul instituţiei. 
Documentaţia de atribuire se 
poate obţine până la data de 
17.09.2019, de la Serviciul Urba-
nism și Amenajarea Teritoriului, 
din cadrul Primăriei munici-
piului Petroșani, camera 37, 
telefon 0254.541220(1), int.131. 
Relaţii, detalii, clarificări se pot 
o b ţ i n e  p â n ă  l a  d a t a  d e 
19.09.2019, de la Serviciul Urba-
nism și Amenajarea Teritoriului, 
din cadrul Primăriei munici-
piului Petroșani, camera 37, 
telefon 0254.541220(1), int.131. 
-licitaţie publică în vederea atri-
buirii contractului de concesiune 
al terenului în suprafață de 10,0 
mp, situat în municipiul Petro-
șani ,  str.  Independenței ,  în 
scopul suplimentării concesiunii 
terenului aferent unui garaj, 
notat în C.F. 65454 Petrosani, nr. 
cadas t ra l  65454 ;  - l i c i ta ţ i e 
publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al 
terenului aferent imobilului cu 
destinație de garaj, în suprafață 
de 23,0 mp, situat în municipiul 
Petroșani, str. Saturn, notat în 
C.F. 64011 Petrosani, nr. cadas-
tral 64011; -licitaţie publică în 
vederea atribuirii contractului 
de  conces iune  a l  terenului 
aferent imobilului cu destinație 
de garaj, în suprafață de 19,0 
mp, situat în municipiul Petro-
șani, str. Independenței, notat în 
C.F. 65626 Petrosani, nr. cadas-
tral 65626. Ofertele se depun 
într-un exemplar până la data de 
26.09.2019, ora 9.00 și se vor 
deschide în ședinţa publică din 
data de 26.09.2019, orele 11.00, 
13.00 respectiv 15.00, în sala de 
ședinţe, la sediul instituţiei. 
Documentaţia de atribuire se 
poate obţine până la data de 
19.09.2019, de la Serviciul Urba-
nism și Amenajarea Teritoriului, 
din cadrul Primăriei munici-
piului Petroșani, camera 37, 

telefon 0254.541220(1), int.131. 
Relaţii, detalii, clarificări se pot 
o b ţ i n e  p â n ă  l a  d a t a  d e 
23.09.2019, de la Serviciul Urba-
nism și Amenajarea Teritoriului, 
din cadrul Primăriei munici-
piului Petroșani, camera 37, 
telefon 0254.541220(1), int.131. 
-licitaţie publică în vederea atri-
buirii contractului de concesiune 
al terenului aferent imobilului 
cu destinație de garaj, în supra-
față de 19,0 mp, situat în muni-
c i p i u l  P e t r o ș a n i ,  s t r . 
Independenței, notat în C.F. 
65630 Petrosani, nr. cadastral 
65630;  - l ic i taţ ie  publ ică  în 
vederea atribuirii contractului 
de  conces iune  a l  terenului 
aferent imobilului cu destinație 
de garaj, în suprafață de 17,0 
mp, situat în municipiul Petro-
șani, str. Aleea Florilor, notat în 
C.F. 65620 Petroșani, nr. cadas-
tral 65620; -licitaţie publică în 
vederea atribuirii contractului 
de concesiune al terenului în 
suprafață de 2,0 mp, situat în 
municipiul Petroșani, str. Aleea 
Florilor, în scopul suplimentării 
concesiunii terenului aferent 
unui garaj, notat în C.F. 65339 
Petroșani, nr. cadastral 65339. 
Ofertele se depun într-un exem-
plar până la data de 30.09.2019, 
ora 9.00 și se vor deschide în 
ședinţa publică din data de 
30.09.2019, orele 11.00, 13.00 
respect iv  15 .00 ,  în  sa la  de 
ședinţe, la sediul instituţiei. 
Documentaţia de atribuire se 
poate obţine până la data de 
23.09.2019, de la Serviciul Urba-
nism și Amenajarea Teritoriului, 
din cadrul Primăriei munici-
piului Petroșani, camera 37, 
telefon 0254.541220(1), int.131. 
Relaţii, detalii, clarificări se pot 
o b ţ i n e  p â n ă  l a  d a t a  d e 
25.09.2019, de la Serviciul Urba-
nism și Amenajarea Teritoriului, 
din cadrul Primăriei munici-
piului Petroșani, camera 37, 
telefon 0254.541220(1), int.131. 
-licitaţie publică în vederea atri-
buirii contractului de concesiune 
al terenului aferent imobilului 
cu destinație de hală, în supra-
față de 94,0 mp, situat în muni-
cipiul Petroșani, str.  Lunca, 
notat în C.F. 65689 Petroșani, nr. 
cadas t ra l  65689 ;  - l i c i ta ţ i e 
publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al 
terenului în suprafață de 3,0 mp, 
situat în municipiul Petroșani, 
str. Aleea Florilor, în scopul 
suplimentării concesiunii tere-
nului aferent unui garaj, notat 
în C.F. 65638 Petroșani,  nr. 
cadas t ra l  65638 ;  - l i c i ta ţ i e 
publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al 

terenului în suprafață de 9,0 mp, 
situat în municipiul Petroșani, 
str. 1 Decembrie 1918, lângă P.T. 
18,  în scopul  suplimentări i 
concesiunii terenului aferent 
unui garaj, notat în C.F. 65683 
Petroșani, nr. cadastral 65683. 
Ofertele se depun într-un exem-
plar până la data de 02.10.2019, 
ora 9.00 și se vor deschide în 
ședinţa publică din data de 
02.10.2019, orele 11.00, 13.00 
respect iv  15 .00 ,  în  sa la  de 
ședinţe, la sediul instituţiei. 
Documentaţia de atribuire se 
poate obţine până la data de 
25.09.2019, de la Serviciul Urba-
nism și Amenajarea Teritoriului, 
din cadrul Primăriei munici-
piului Petroșani, camera 37, 
telefon 0254-541220(1), int.131. 
Relaţii, detalii, clarificări se pot 
o b ţ i n e  p â n ă  l a  d a t a  d e 
27.09.2019, de la Serviciul Urba-
nism și Amenajarea Teritoriului, 
din cadrul Primăriei munici-
piului Petroșani, camera 37, 
telefon 0254.541220(1), int.131. 
Costul documentaţiei de atri-
buire este de 50 lei și se va achita 
la casieria din cadrul Primăriei 
municipiului Petroșani, parter. 
Ofertele se depun la sediul insti-
tuţiei, biroul de registratură, 
camera 5 sau 7.

l 1.Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail 
a l e  per soane i  de  contac t : 
Primăria Comunei Ulmu, cu 
sediul în comuna Ulmu, județul 
Călărași, cod poștal: 917265, 
Comuna Ulmu, județul Călărași, 
str.Primăriei, nr.29, cod fiscal: 
3796861, telefon: 0242.338.070, 
fax :  0242 .338 .070 ,  e -mai l : 
primarie@ulmu.infoprimarie.ro, 
e-mail persoană de contact: 
primarie@ulmu.infoprimarie.ro. 
2.Informaţii generale privind 
obiectul vânzării, în special 
descr ierea  ș i  ident if icarea 
bunului care urmează să fie 
vândut: Temei legal: Ordonanța 
de Urgență nr.57/03.07.2019, 
privind Codul administrativ. 1 
parcele de teren, proprietate 
privată a Comunei Ulmu, identi-
f i ca t e  a s t f e l :  -Parce la  A , 
26.085mp, nr.cadastral:  CF 
22047, situat în extravilanul 
Comunei Ulmu, are acces direct 
la drum. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atri-
buire :  la  cerere ,  la  sediu l 

Pr imăr ie i  Comunei  Ulmu. 
3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului /compartimentului din 
cadrul concedentului de la care 
se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Secretariatul Comunei Ulmu din 
cadrul  Pr imărie i  Comunei 
Ulmu, strada Primăriei, nr.29, 
județul Călărași. 3.3.Costul și 
con diţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 100 Lei /exemplar, ce 
se achită la casierie. 3.4. Data-li-
mită privind solicitarea clarifică-
rilor: 20.09.2019, ora 10.00. 4.
Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 27.09.2019, ora 09.00. 
4.2.  Adresa la care trebuie 
depuse  ofer te l e :  Pr imăr ia 
Comunei Ulmu, strada Primă-
riei, nr.29, județul Călărași. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
treuie depusă fiecare ofertă: 
într-un singur exemplar, într-un 
plic sigilat. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofer-
telor: 27.09.2019, ora 10.00, 
Primăria Comunei Ulmu, strada 
Primăriei, nr.29, județul Călă-
rași. 6.Instanța competentă în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Călărași, str.București, nr. 106, 
cod poștal: 910068, judeţul Călă-
rași, telefon/fax: 0242.315.736,  
e-mail: trcl.reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de lici-
tație către instanțele abilitate, în 
vederea publicării: 02.09.2019.

PIERDERI
l Pierdut Atestat transport CPC 
- marfă emis de ARR Vâlcea pe 
numele Botea Ion. Se declară nul.

l Pierdut autorizație diriginte de 
șantier, emisă de Inspectoratul de 
Stat în Construcții pe numele 
Gheorghițescu Pompiliu. Se deca-
lară nulă.

l Pierdut Atestat Profesional 
transport  marfă pe numele 
Rafailă Bogdan Paul,  CNP 
1810821375497. Îl declar nul.

l  C h i t a n ț i e r  s e r i a  E A M 
nr.2458668-2458700 al EAM 
I.F.N. CUI:28042464 este pierdut. 
Se declară nul.

l Pierdut act de concesiune nr. 
852/08.09.1976 eliberat de Parohia 
Chitila 1 pe numele Marinache 
Gheorghe, Vasilica, Adrian. Se 
declară nul.


