
Iwww.jurnalul.ro

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Joi, 18 ianuarie 2018 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

OFERTE SERVICIU
l Director Tehnic -Licenta PART 
66, Experienta 10 ani, limba 
engleza, full-time, salariu de inca-
drare brut 2841 lei, CV-uri la 
email: office@stareast.aero.

l Societate angajeaza Asistent 
Manager cu experienta. Conditii: 
pachet salarial atractiv. Cerinte: 
Cunostinte nivel mediu/ avansat a 
pachetului Office. CV la office@
1benjamins.ro

l Primăr ia  munic ip iu lu i 
Râmnicu Sărat organizeaza 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea   funcţiei publice de 
execuţie, vacantă, de consilier, 
clasa I, grad profesional superior 
în cadrul Compartimentului 
Guvernanţa Corporativă a Inte-
prinderilor Publice - Biroul Moni-
torizare si Îndrumare a Unităţilor 
de Învăţământ şi Inteprinderilor 
Publice –  Aparatul de specialitate 
al Primarului municipiului 
Râmnicu Sărat. Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei muni-
cipiului Râmnicu Sărat în data de 
20.02.2018, ora 10,00 – proba 
scrisă, iar interviul va avea loc în 
termen de maxim 5 zile lucrătoare 
de la data susţinerii probei scrise. 
Data şi ora susţinerii interviului se 
vor afişa odată cu rezultatele la 
proba scrisă;
Condiţiile de participare, la 
concursul menţionat mai sus, sunt 
cele prevăzute în  art.54 si 57 alin.
(1), (2), (3), (4), (5) lit.c) din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici republicată, 
actualizată precum si cele speci-
fice prevăzute în fişa postului şi 
anume: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diploma, 
respective studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lenta în  drept sau stiinte ingine-
resti. - minimum 9 ani vechime în 
specialitatea studiilor; Aceste 
condiţii de participare la concurs 
se vor afişa la sediul Primăriei 
municipiului Râmnicu Sărat, 
precum şi pe site-ul Primăriei 
municipiului Râmnicu Sărat 
www.primariermsarat.ro. Dosa-
rele de înscriere la concurs se 
depun în perioada 18 ianuarie 
2018 – 06 februarie 2018; Coordo-
nate de contact: - sediul instituţiei: 
str.Nicolae Bacescu, nr.1, mun.
Râmnicu Sărat, numărul de 
telefon este 0238561946, numărul 
de fax este 0238561947, adresa de 
e-mail primarie_rmsarat@prima-
riermsarat.ro. persoana de 
contact: Georgiana Horohai, şef 
birou resurse umane.

l Spitalul Orăşenesc Oraviţa, cu 
sediul în Oraviţa, str.Spitalului, 
nr.44, organizează concurs, conf.
HG  286/2011, aflându-ne sub 
incidenţa OG 90/2017, pentru 
ocuparea unui post: şef birou 

RUONS. Proba scrisă are loc la 
sediul  unităţi i  în data de 
12.02.2018, ora 10.00, proba 
interviu în data de 15.02.2018, ora 
10.00. Condiţii: -să fie cetăţean 
român; -să fie absolvent studii 
superioare economice sau juridice; 
-vechime minim 5 ani în speciali-
tatea biroului; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pe care candidează; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru o 
faptă care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei. Înscrierile 
la concurs până în data de 
05.02.2018, ora 12.00, la sediul 
unităţii. Relaţii suplimentare la 
secretariat spital şi la telefon: 
0732.402.145. Persoană de 
contact: Plesa Cosmina Elena.

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în localitatea 
Slatina, strada Bulevardul Sfântul 
Constant in  Brâncoveanu, 
numărul 3, județul Olt, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de: 
-Compartiment Îngrijire şi Asis-
tență Medicală: -asistent medical 
debutant (număr posturi: 1). 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-depunere dosare concurs: 
19.01.2018, ora 08.00-02.02.2018, 
ora 16.30; -selecția dosarelor: 
05.02.2018;  -proba scrisă: 
12.02.2018, ora 10.00; -interviul: 
15.02.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: Condiţii specifice: 
-studii postliceale, absolvite cu 
certificat, în profesia de „Asistent 
medical generalist”; -certificat de 
membru eliberat de OAMG-
MAMR pentru practicarea profe-
siei de asistent medical generalist; 
-vechime în specialitatea studiilor- 
nu este cazul. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la Compartimentul 
Juridic, Relaţii cu Publicul, 
Resurse Umane, de luni până joi, 
între orele 08.00-16.30, vineri, 
între orele 08.00-14.00, sau la 
telefon: 0349.738.657.

l Primăria Comunei Radomi-
reşti, județul Olt, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea postului de funcţie 
publică vacantă aferentă catego-
riei funcţionarilor publici de 
execuţie din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului comunei 
Radomireşti, județul  Olt, după 
cum urmează: A.Denumirea 
funcţiei publice: 1. Inspector, clasa 
I, grad profesional asistent, nivel 
studii S -Compartimentul Agri-
cultură şi Asistență Socială -1 
post. B.Condiţii de participare la 
concurs: a)Să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare; b)
Studii: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în 
domeniul fundamental de ierarhi-
zare „ştiințe sociale”, ramura de 
ştiință „ştiințe administrative” 
sau „ştiințe sociologice”, domeniul 
de ierarhizare „ştiințe administra-
tive” sau „asistență socială”; c)
Condiţii minime de vechime: 
minim 1 an vechime în speciali-
tatea studiilor. C.Condiţii de 
desfăşurare a concursului: 1. Data 
depunerii dosarelor de înscriere la 
concurs: în termen de 20 de zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a 
(ultima zi de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs: 6 februarie 
2018); 2.Data şi ora probei scrise: 
19 februarie 2018, ora 10.00; 3.
Data şi ora probei interviu: 21 
februarie 2018, ora 14.00; 4.Locul 
desfăşurării probelor: sediul 
Primăriei Radomireşti, județul 
Olt, str. Eroilor, nr.47. D.Menţiuni. 
Bibliografia, actele obligatorii la 
dosarul de înscriere şi relaţii supli-
mentare se pot obține de la 
doamna Răduca Carmen -secre-
tarul UATC Radomireşti, județul 
Olt, telefon: 0249.489.306.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data 
de 20.02.2018, ora 11.00, următoa-
rele posturi funcţii publice: 
P r o g r a m u l  c o n c u r s u l u i : 
-20.02.2018, ora 11.00, proba 
scrisă; -Interviul se susţine, de 
regulă,  într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Data 
şi ora susţinerii interviului se 
afişează o dată cu rezultatele la 
proba scrisă; -18.01.2018, publici-
tate concurs. Direcţia Buget 
Finanţe, Serviciul Buget Contabi-
litate, Programare şi Urmărire 
Venituri, Compartiment Progra-
mare şi Urmărire Venituri: 1.un 
post funcţie publică de execuţie de 
consilier, clasa I, gradul profesi-
onal principal. Condiţii de partici-
pare: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul ştiinţe 
economice; -vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 5 ani. 
Compartiment Buget Contabili-
tate: 1.un post funcţie publică de 
execuţie de consilier, clasa I, 
gradul profesional asistent. 
Condiţii de participare: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările şi completările 

ulterioare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul ştiinţe economice; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: fără condiţie de vechime. 
Compartiment Analiză şi Sinteză 
Bugetară: 1.un post funcţie 
publică de execuţie de inspector, 
clasa I, gradul profesional prin-
cipal. Condiţiile de participare: 
-candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute  de  art .54  din  Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul ştiinţe 
economice; -vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 5 ani. 
Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului, începând cu data 
de 18.01.2018, ora 8.00, şi până în 
data de 06.02.2018, ora 16.30. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0243.230.200, int.234, 
persoană de contact: Hobjilă 
Crety, consilier Compartiment 
Resurse Umane.

CITAȚII  
l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Vâlcea cheamă în judecată pe 
numiţii: Mară Aurel şi Mară 
Claudia Elena cu domiciliul în 
comuna Frînceşti, sat Coşani, jud. 
Vâlcea în calitate de intimaţi în 
dosarul nr. 5936/90/2017 aflat pe 
rol la Tribunalul Vâlcea cu termen 
de judecată la data de 19.01.2018.     

l Se citează Mohora Miruna-Ni-
coleta, fiica lui Alexe Grigore şi 
Alexe Elena, în dosarul civil nr. 
4776/740/2017, la Judecătoria 
Alexandria, pentru termenul din 
8.02.2018, în contradictoriu cu 
Mohora Marius-Ionuţ, în proces 
de divorţ.

l Nedeluş Stela şi Nedeluş 
Claudiu Florin, ambii cu domici-
liul în Turnu Măgurele, str. 
Taberei, bl. V5, sc. 3, ap. 44, jud. 
Teleorman, cheamă în judecată pe 
Nedeluş Ramona Daniela, cu 
acelaşi domiciliu, în dosarul civil 
nr. 3768/329/2017, cu termen de 
judecată la 31.01.2018, aflat pe 
rolul Judecătoriei Turnu Măgu-
rele, judeţul Teleorman, având ca 
obiect ordonanţă preşedinţială.

l Se citează numita Kadacs 
Edith cu ultimul domiciliu în sat 
Mica la Judecătoria Petroşani , 

sala 27,ora 8:30, în dosarul civil 
4300/278/2017  la data de 
09.02.2018  în proces cu recla-
mantul Danilcenco Laurenţiu 
Emilian având ca obiect acţiune 
în regres.

l Mălăncioiu Daniela Elena cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Piteşti, str. Alexandru Odobescu 
nr. 7, judeţul Argeş este citată în 
data de 08.02.2018, ora 10,00 la 
Judecătoria Piteşti, complet C4-3, 
Camera 2, din Piteşti, b-dul 
Eroilor nr. 5, jud. Argeş, în calitate 
de  pârâtă  în  dosaru l  nr. 
24640/280/2012, în contradictoriu 
cu Toma Elena şi Stoica Emil 
Sorin.

l Angelescu Maria cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Piteşti, str. 
Trivale, nr. 49, judeţul Argeş este 
citată în data de 08.02.2018, ora 
10,00 la Judecătoria Piteşti, 
completul C4-3, camera 2, din 
Piteşti, B-dul Eroilor nr. 5, jud. 
Argeş, în calitate de pârâtă în 
Dosarul nr. 24640/280/2012, în 
contradictoriu cu Toma Elena şi 
Stoica Emil Sorin.

l Domnul Vladuț Adrian este 
chemat la Judecătoria Braşov în 
data de 22.01.2018, în dosarul 
civil nr. 22476/197/2016, ora 9.00, 
sala complet C.14. în calitate de 
pârât.

l Balli Laura Ioana chem în 
judecată pe soţul meu Balli 
Vikramjit Singh în dosar nr. 
15437/193/2017, la Judecătoria 
Botoşani pe data de 08 februarie 
2018- dosar având ca obiect 
divorţ.

l Se citează paratul Nistor 
George Adrian la Judecătoria 
Moineşti termen 08.02.2018, dosar 
1561/260/2017, obiect stabilire 
domiciliu minor, reclamanta 
Munteanu Veronica.  

l Se citează parata Prodan Mari-
cela cu ultim domiciliu cunoscut 
in Moineşti, str. George Coşbuc 
34bis, jud. Bacău (fam. Anghe-
lache), la Judecătoria Moineşti, 
termen 08 .02 .2018,  dosar 
1488/260/2016, obiect divorţ, 
reclamant Prodan Bogdan

l Numitul Gantoi Constantin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Bucureşti, Str.Drumul 
Murgului, nr.36, Bl.55A, Sc.1, 
Ap.3, este citat la Judecătoria 
S e c t o r u l u i  3  p e  d a t a  d e 
12.02.2018, ora 08.30, completul C 
1, camera 37, în calitate de intimat 
în dosarul civ. nr.16232/301/2017, 
în procesul de declarare judecăto-
rească a morţii cu petentul Gantoi 
Ilie.

l Se citează numitul Pioraş 
Gheorghe,  f iul  lui  Pioraş 
Gheorghe, cu ultimul domiciliu în 
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comuna Rodna, judeţul Bistri-
ța-Năsăud, în calitate de pârât în 
dosarul nr.1403/265/2016, pentru 
termenul din data de 20.02.2018.

DIVERSE
(

NOU! S-A DESCHIS CIMI-
T I R U L  E P A R H I A L 
SFÂNTUL NICOLAE STRĂ-
ULEŞTI, concesiune veşnică a 
locurilor de veci! Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0742.421.421

l Lichidatorul judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii simplificate a insol-
venței prevăzută de Legea nr. 
85/2014, împotriva debitoarei S.C. 
Gasoil Global Project S.R.L. cu 
sediul în Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, 
Str. Republicii nr.108, Corp C1, 
C a m . 9 ,  j u d e ț u l  P r a h o v a , 
J29/1201/2010, CUI 27441017, în 
dosarul 8720/105/2017 aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova, Secția 
a-II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanțelor asupra 
averii debitorului -10.02.2018, 
termenul de verificare a crean-
țelor, de întocmire, afişare şi 
comunicare a tabelului preliminar 
de creanțe 20.02.2018, termenul 
de definitivare a tabelului crean-
țelor -20.03.2018. Următorul 
termen de judecată a fost fixat 
pentru data de 14.03.2018. Pentru 
relații: 021.318.74.25. 

l Lichidatorul Judiciar al SC 
Elangyflor Fast Food SRL, cu 
sediul în Bucureşti, str. Apusului, 
nr. 31, bl. M5, sc. B, ap. 52, sector 
6, J40/12092/2016, CUI 34152496, 
notifică debitoarea, creditorii şi 
ORC că în dos. nr. 48707/3/2017, 
aflat pe rolul Tribunalului Bucu-
reşti, SEcţia a-VII-a Civilă, s-a 
dispus deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei împo-
triva debitoarei, stabilindu-se 
termen limită de depunere a cere-
rilor de admitere a creanţelor la 
data de 23.02.2018; -10 zile de la 
primirea notificării, termen limită 
de depunere de către creditori a 
opoziţiilor şi termenul de soluţio-
nare a opoziţiilor, care nu va 
depăşi 5 zile de la data expirării 
termenului de depunere a aces-
tora; -Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor este la 
05.03.2018; -Termenul limită 
pentru definitivarea tabelului 
creanţelor este la 30.03.2018.Rel. 
Lichidator judiciar Carduelis 
Consulting IPURL, Ploieşti, str. 
Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova. 
Tel.0722.634.777.
 
l Buttner Mould Parts SRL, 
Odorheiu Secuiesc, titular al 

proiectului „Construire hală de 
producție şi birouri, dotat cu 
utilaje de producție, pentru 
diversificarea producției şi creş-
terea competitivității firmei SC 
Buttner Mould Parts SRL, 
construire gard şi racord la utili-
tăți”, propus a fi amplasat în 
judeţul Harghita, în intravilanul 
municipiului Odorheiu Secuiesc, 
str.Vizigotok, f.nr. ,  anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei de încadrare în data de 
11 ianuarie 2018 -nu se supune 
evaluării impactului asupra 
mediu lu i ,  -de  că t re  APM 
Harghita în cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul sus 
menţionat. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate 
la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului APM 
Harghita, din Miercurea Ciuc, 
str.Márton Áron, nr.43, în zilele 
lucrătoare, între orele 8.00-
16.00 (luni-joi), respectiv între 
orele 8.00-14.00, vineri, precum 
şi la următoarea adresă de 
internet: www.apmhr.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta 
c o m e n t a r i i / o b s e r v a ţ i i  l a 
proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, 
fax:  0266.310.041,  e-mail : 
office@apmhr.anpm.ro

LICITAȚII  
l Consiliul Local al Comunei 
Frumuşica, comuna Frumuşica, 
strada Ieşirea Storeşti, nr.3, 
judeţul Botoşani, cod fiscal: 
3373322, telefon: 0231.554.103, 
fax: 0231.554.124, e-mail: prima-
riafrumusica@yahoo.com, scoate 
la licitaţie prin negociere directă 
pentru concesionare proprietatea 
imobiliară compusă din teren în 
suprafaţă de 459mp situat în 
intravilanul satului Rădeni, 
comuna Frumuşica, jud.Botoşani, 
parcela cadastrală 198 identificată 
cu nr.cad.50068, înscris în CF 
nr.50068 a comunei Frumuşica şi 
Han Rădeni edificat pe acest 
teren, în suprafaţă construită la 
sol de 232mp identificată cu 
nr.50068-C1. Caietul de sarcini se 
achiziţionează de la  sediul Consi-
liului Local Frumuşica, preţ 
50RON. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 9 februarie 2018, ora 
12.00. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor -negociere 
directă: 9 februarie 2018, ora 
12.30, la sediul Consiliul Local al 
Comunei Frumuşica.

l Consiliul Local al Comunei 
Frumuşica, comuna Frumuşica, 
strada Ieşirea Storeşti, nr.3, 
judeţul Botoşani, cod fiscal: 

3373322, telefon: 0231.554.103, 
fax: 0231.554.124, e-mail: prima-
riafrumusica@yahoo.com, scoate 
la licitaţie prin negociere directă 
pentru concesionare dig în supra-
faţă de 2.600mp şi iaz Boia în 
suprafaţă de 148.500mp domeniu 
privat al comunei Frumuşica, 
înscris în cartea funciară nr.51295. 
Caietul de sarcini se achiziţio-
nează de la sediul Consiliului 
Local Frumuşica, preţ 200RON. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor: 8 februarie 2018, ora 12.00. 
Data şi locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor -negociere directa: 8 
februarie 2018, ora 12.30, la sediul 
Consiliul Local al Comunei 
Frumuşica.

l  D e b i t o r u l  U n g u r e a n u 
Instalcom SRL societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1. Imobil, teren 
situat în Mun. Ploieşti, Str. 
Drumul Serii, Nr.22, Județ 
Prahova, având suprafața de 
2.452,00 mp şi clădire edificată pe 
acesta în regim parter şi etaj, 
având suprafața construită de 
169,18mp din care suprafață utilă 
de 135,51mp, înscris în Cartea 
funciară nr.6505 Mun. Ploieşti, 
sub nr. cadastral 6621, Prețul de 
pornire al licitației este de 
69.163,60Euro exclusiv TVA; 2. 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  CĂLĂRAŞI
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1
   

ANUNŢ
   

Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul 
Călăraşi, organizează licitaţie publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil, reprezentând 
fostul spital TBC Dor Mărunt, aflat în proprietatea privată a judeţului Călăraşi, conform Hotărârii 
Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 228 din 29.11.2017 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică 
cu strigare, a unui imobil aflat în domeniul privat al județului Călărași.

Imobilul scos la vânzare prin licitație publică cu strigare este compus din 10 construcții, cu 
suprafaţa construită totală de 2099 m.p. și teren în suprafaţă de 23352,11 m.p. din acte, respectiv 
23406 m.p. din măsurători, este situat în comuna Dor Mărunt, str. Șoseaua București - Constanța, nr. 
17 (fosta str. Principală, nr. 88), județul Călărași, și reprezintă fostul spital TBC Dor Mărunt.

Imobilul are numărul cadastral 547, înscris în Cartea Funciară nr. 810 a localității Dor Mărunt. 
Preţul de pornire al licitaţiei publice cu strigare este de 506.098 lei.
Pasul de licitare este de 5000 lei.
Dosarul de prezentare a licitaţiei poate fi procurat zilnic de la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi 

din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, Compartimentul Patrimoniu, 
începând cu data de 22.01.2018, ora 8:00, până pe data de 09.02.2018, ora 12:00, la preţul de 300 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 5.000 lei.
Documentele de participare la licitaţie sunt cele menţionate în Instrucțiunile constituite ca Anexă 

la HCJ 228/2017 şi vor fi depuse în plicuri sigilate, la Registratura Consiliului Judeţean Călăraşi, cu 
sediul în municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, până pe data de 
16.02.2018, ora 12:00.

Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, la ora 10:00 în data de 
19.02.2018, în prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca afişarea listei cu ofertanţii care pot participa la 
licitaţia publică cu strigare să aibă loc pe data de 23.02.2018, ora 12:00, la sediul Consiliului Judeţean 
Călăraşi.

Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Călăraşi, pe data de 05.03.2018, 
ora 10:00.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Istrate Aida, la Consiliul Judeţean Călăraşi, 
telefon 0242/311301, int. 141.

   

PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
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Imobil, teren intravilan situat în 
Ploiești, str. Drumul Serii, FN, 
tarlaua 12, parcela A166/13, Județ 
Prahova, având suprafața de 
2.452,74mp înscris în Cartea 
funciară nr. 121422 (nr. vechi 
6322) Mun. Ploiești, sub nr. cadas-
tral 7935, Prețul de pornire al 
licitației este de 30.414,00Euro 
exclusiv TVA; 3. Imobil, teren 
intravilan situat în Ploiești, str. 
Drumul Serii, FN, tarlaua 12, 
parcela A166/14, Județ Prahova, 
având suprafață de 2.415,28mp 
înscris în Cartea funciară 
nr.121440 (nr. vechi 6323) Mun. 
Ploiești, sub nr. cadastral 7932, 
Prețul de pornire al licitației este 
de 29.949,60Euro exclusiv TVA; 
4.Alte mijloace fixe și obiecte de 
inventar, aparținând SC Ungu-
reanu Instalcom SRL a căror 
valoare de piață este de 43.256,70 
Lei exclusiv TVA. Prețul caietului 
de sarcini pentru imobilele aflate 
în proprietatea SC Ungureanu 
Instalcom SRL este de 1.000 Lei 
exclusiv TVA. -Prețul de pornire 
al licitației pentru imobilul aflat la 
punctul nr.1 din listă, reprezintă 
40% din valoarea de piață 
exclusiv TVA prezentată în 
Raportul de evaluare. -Prețul de 
pornire al licitației pentru 
imobilul aflat la punctul nr.2 din 
listă, reprezintă 40% din valoarea 
de piață exclusiv TVA prezentată 
în Raportul de evaluare. -Prețul 

de pornire al licitației pentru 
imobilul aflat la punctul nr.3 din 
listă, reprezintă 40% din valoarea 
de piață exclusiv TVA. -Prețul de 
pornire al licitației pentru mijloa-
cele fixe și obiectele de inventar 
reprezintă 45% din valoarea de 
piață exclusiv TVA prezentată în 
raportul de evaluare pentru 
fiecare bun în parte, iar listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon 
în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este condi-
ționată de: -consemnarea în 
c o n t u l  n r . 
RO79BFER140000008181RO01 
deschis la Banca Comercială 
Feroviară -Sucursala București 
până la orele 14.00 am din preziua 
stabilită ședinței de licitație a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietelor 
de sarcini și a Regulamentelor de 
licitație pentru proprietățile 
imobiliare, pentru mijloacele fixe 
și obiectele de inventar, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietățile imobiliare, 
mijloacele fixe și obiectele de 
inventar prima ședință de licitație 
a  fos t  f ixată  în  data  de  
29.01.2018, ora 12.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de lici-
tații vor fi în data de 12.02.2018; 
26.02.2018; 05.03.2018; 19.03.2018 

ora 12.00. Toate ședințele de lici-
tații se vor desfășura la sediul ales 
de lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiești, Str. Elena Doamna 
Nr. 44A, Județ Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare și vizionare apelați 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anunțul poate fi vizua-
lizat și pe site www.dinu-urse.ro.

l FC Petrolul SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publica in 
bloc pornind de la valoarea de 
evaluare redusa cu 50%, respectiv 
suma de 37.545,19 lei fara TVA 
bunurile mobile din patrimoniul 
debitoarei situate in incinta stadi-
onului “Ilie Oana” - corp admi-
nistrativ  (mobilier, electronice, 
obiecte IT, aere conditionate, etc). 
Persoanele  interesate  vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 25.01.2018, ora 
14/00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 01.02.2018 si 
08.02.2018 aceeași oră, în același 
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 redusa cu 50%, respectiv 
suma de 160.006,64 lei fara TVA 
bunurile mobile din patrimoniul 
debitoarei situate in incinta stadi-
onului “Ilie Oana” - stadion 
(canapele ,  dulapuri ,mese , 
comode, TV, aere conditionate, 
cusete, etc). Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 25.01.2018, ora 
14/30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 01.02.2018 si 
08.02.2018 aceeași oră, în același 
loc.

l S.C. Transport Călători 
Express S.A. Ploiești, str. Găgeni, 
nr. 88, tel. 0244-543.001, 0244-543 
751, int. 111, fax. 0244-513.228, 
organizează în ziua de 01.02.2018, 
ora 11:00, la sediul societăţii, lici-
taţia publică deschisă cu stri-
gare pentru valorificarea prin 
vânzare a stocului de deseu fier 
(șină tramvai) o cantitate 
de 113.192,69 Kg, cu prețul de 
pornire 1,2 lei/kg. Înscrierile parti-
cipanţilor la licitaţie se vor face 
prin depunerea documentelor 
pentru participare la registratura 
societății împreună cu taxa de 
participare de 100 lei (nerambur-
sabilă) și garanția de participare 
in valoare de 10 000 lei. Caietul de 
sarcini poate fi solicitat la Servi-
ciul Achiziţii din cadrul societății. 
Documentele de participare la 
licitaţia de vânzare a bunurilor se 
p r i m e s c  p â n ă  l a  d a t a 
de 01.02.2018, ora 10. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se va 
repeta la data de 07.02.2018 ora  1
1,00 și 13.02.2018 ora 11,00  în 
același loc. Și in cadrul acestor 
licitaţii ofertanţii vor prezenta 
documentele de participare pâna 
la ora 10 din zilele respective. 
Bunurile care fac obiectul licitaţiei 
pot fi văzute la sediul SC TCE SA 
- Ploiești.

l Just Insolv SPRL anunta 
vanzarea la licitaţie publică a 
bunurilor aflate in patrimoniul SC 
Canap Distr ibut ion  SRL, 
respectiv: container metalic 6 x 
2,4 x 2,4, 2buc la pretul de 2025 
lei/buc, invertor technology 220 
HD la pretul de 120 lei, invertor 
technology 236 HD la pretul de 
120 lei, aparat sudura TM 315 
ECO la pretul de 4500 lei, gene-
rator curent monofazic NT 7000 
la pretul de 375 lei, autoturism 
Volkswagen Transporter – 780 lei, 
neinmatriculat si fara acte. Lici-
tatia are loc in baza Adunarii 
Cred i tor i lor  d in  data  de 

24.10.2017, pretul de pornire al 
licitatiei fiind in conformitate cu 
regulamentul de valorificare a 
bunurilor. Licitaţiile publice vor 
avea loc pe data de 22.01.2018, 
2 5 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  2 9 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
2 9 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  0 1 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
0 6 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  0 8 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
13 .02 .2018 ,  15 .02 .2018  s i 
20.02.2018, orele 12.30 în Ploiești, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud Prahova. Relaţii 
suplimentare 0344104525.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul: Comuna Rădești, cu 
sediul în comuna Rădești, satul 
Rădești, str. Principală, nr.260, 
jud.Alba, cod fiscal: 4562281, 
t e l . 0 2 5 8 . 8 7 9 . 3 0 0 ,  f a x : 
0258.879.491, e-mail: primaria.
radesti@yahoo.ro. 2.Obiectul 
concesiunii: Imobil teren, situat în 
loc.Rădești, com.Rădești, jud. 
Alba, înscris în CF nr.283, cu nr.
top.602/1; 602/2 în suprafaţă de 
13.350mp. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: 
3.1.Documentaţia de atribuire și 
alte informaţii se pot obţine de la 
Primăria Comunei Rădești, cu 
sediul în comuna Rădești, satul 
Rădești, str.Principală, nr.260, jud.
Alba, la cerere. 3.2. Documentaţia 
de atribuire poate fi obţinută de la 
compartimentul administraţie 
publică din cadrul Primăriei 
Comunei Rădești, cu suma de 
20Lei, care se poate achita la casi-
eria Primăriei Comunei Rădești. 
3.3. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 07 februarie 2018, 
ora 15.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data-limită pentru 
depunerea ofertelor: 12 februarie 
2018, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Comuna 
Rădești, cu sediul în comuna 
Rădești, satul Rădești, str.Princi-
pa lă ,  nr.  260 ,  jud .  Alba . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: 1 exemplar. 
5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 12 februarie 2018, ora 
12.00, la Comuna Rădești, cu 
sediul în comuna Rădești, satul 
Rădești, str.Principală, nr.260, jud.
Alba. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax a 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
Litigiile apărute în legătură cu 
atribuirea, încheierea, executarea, 
modificarea și încetarea contrac-
tului de concesiune, precum și a 
celor privind acordarea de despă-
gubiri se realizează potrivit Legii 
contenciosului administrativ 
nr.554/2004. Acţiunea în justiţie se 
introduce la secţia de contencios 
administrativ a Tribunalului Alba, 
cu sediul în mun.Alba Iulia, str.
Iuliu Maniu, nr.24, cod poștal: 
5 1 0 1 1 1 ,  j u d . A l b a , 
t e l . 0 2 5 8 . 8 1 3 . 5 1 0 ,  f a x : 
0258.811.184,  în termenul 
prevăzut de Legea nr. 554/2004. 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  CĂLĂRAŞI
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1
   

ANUNŢ
   

Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul 
Călăraşi, organizează licitaţie publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil, reprezentând 
fostul spital Gurbănești, aflat în proprietatea privată a judeţului Călăraşi, conform Hotărârii 
Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 227 din 29.11.2017 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică 
cu strigare, a unui imobil aflat în domeniul privat al județului Călărași.

Imobilul scos la vânzare prin licitație publică cu strigare este compus din 12 construcții, cu 
suprafaţa construită totală de 1608,105 m.p. și teren în suprafaţă de 23380,61 m.p. din acte, respectiv 
23352,11 m.p. din măsurători, este situat în comuna Coțofanca, sat Gurbănești, județul Călărași, și 
reprezintă fostul spital Gurbănești.

Imobilul are numărul cadastral 286, înscris în Cartea Funciară nr. 20999 a localității Gurbănești. 
Preţul de pornire al licitaţiei publice cu strigare este de 485.440 lei.
Pasul de licitare este de 5000 lei.
Dosarul de prezentare a licitaţiei poate fi procurat zilnic de la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi 

din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, Compartimentul Patrimoniu, 
începând cu data de 22.01.2018, ora 8:00, până pe data de 16.02.2018, ora 12:00, la preţul de 300 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 5.000 lei.
Documentele de participare la licitaţie sunt cele menţionate în Instrucțiunile constituite ca Anexă 

la HCJ 227/2017 şi vor fi depuse în plicuri sigilate, la Registratura Consiliului Judeţean Călăraşi, cu 
sediul în municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, până pe data de 
23.02.2018, ora 12:00.

Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, la ora 10:00 în data de 
26.02.2018, în prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca afişarea listei cu ofertanţii care pot participa la 
licitaţia publică cu strigare să aibă loc pe data de 01.03.2018, ora 14:00, la sediul Consiliului Judeţean 
Călăraşi.

Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Călăraşi, pe data de 07.03.2018, 
ora 10:00.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Istrate Aida, la Consiliul Judeţean Călăraşi, 
telefon 0242/311301, int. 141.
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7.Prezentul anunţ a fost transmis 
spre publicare în data de 17 ianu-
arie 2018. Relaţii suplimentate se 
obţin la telefon: 0258.879.300 sau 
la sediul Primăriei Comunei 
Rădeşti, judeţul Alba.

l ILSA SA vinde prin licitatie 
publica masini, utilaje, instalatii, 
obiecte de inventar, din domeniile 
morarit, panificatie, confectii si 
prelucrari metalice, in fiecare zi de 
marti si vineri, ora 11 la sediul 
societatii din Calarasi, str. Bucu-
resti nr. 352. Listele complete cu 

bunurile supuse vanzarii pot fi 
consultate zilnic la sediul socie-
tatii. Tel: 0242312331 si e-mail: 
office@ilsa-cl.ro.

PIERDERI  
l Societatea Morenkamon 73 
S . R . L . 7 3  S R L  a v a n d 
J40/7132/2010 si CUI 27215958 
declara pierdut certificatul consta-
tator pentru punctual de lucru din 
Bucuresti, Sos. Berceni nr. 33, 
piata Berceni-Oltenita spatiu 
comercial, 12 mp. Il declar nul.

l Pierdut si declar nul certificat 
constator activitate terti al firmei 
Diamar Uis SRL, cu sediul in Iasi, 
jud. Iasi, Str. Elena doamna nr. 
35C, constructie C2 subsol, ap. 2, 
C U I  3 4 5 7 0 0 4 9  s i  a v a n d 
J22/936/2015.

l Pierdut atestat profesional 
conducător auto, pe numele 
Săraru Gheorghe, domiciliat în 
com. Cuca – Argeş, eliberat de 
A.R.R. Piteşti. Se declară nul.

l Pierdut Certificat constatator nr. 
29930/2004 pentru sediu 
si terti, eliberat de ORC 
Arad pentru Schaufler 
& Alin Company  Srl. Il 
declar nul.

l Pierdut atestat 
ADR, emis de Autori-
tatea Rutieră Română 
Mehedinţi, pe numele 
B u r c ă  O p r e a .  S e 
declară nul. 

l Pierdut Atestat 
Transport persoane şi 
Card Tahograf pe 

numele Dumitru Marius Adrian. 
Declar nule.

l Pierdut Certificate de Înregis-
trare Sanitar-Veterinară DSV 
nr.0211-IF/17.12.2015, 0212-
IF/17.12.2015, SC Petmag Concept 
SRL, J40/5154/2015, CUI: 
34435611, cu sediul în Bucureşti, 
Calea Giuleşti, 333, sector 6. Le 
declarăm nule.

l Sava P. Victorita, înmatriculată 
în Registrul Comerţului cu număr 
F21/516/2015, CUI 35216865, cu 
sediul profesional în Urziceni, Str. 
Panduri nr.58, Clădirea C3, judeţ 
Ialomiţa, anunţă pierderea certifi-
catului constatator emis pentru 
s e d i u l  p r o f e s i o n a l  n r. 
14489/09.11.2015. Îl declarăm nul.

l Pierdut contract de vânzare –
cumpărare cu plata în rate nr. 
22194 din 25.08.1992 între SC 
Foisor SA şi Brener Constanta pe 
baza actului  de închiriere nr. 5403 
din 06.06.1982.

l Declar pierdut procesul verbal de 
predare –preluare a locuinţei din str.

Valea Oltului nr.139 -141
Bloc O, sc. 1, et. 3, ap.43, sector 6 
încheiat între Consiliul Local al 
Sectorului 6 –Administraţia Dome-
niului Public Sector 6 prin Director 
General –Zidaru Constantin, care 
la apartamentul numitei Porumb 
Ana –Maria în calitate de chiriaş, 
cum sunt specificate în Contractul 
de închiriere nr. 3261 din 
06.06.2006.

l Pierdut adeverinţă pe numele 
Serbănică Petre înregistrata la SC 
T I T A N  A L  S A  s u b 
nr.772/03.03.2016 şi a verificărilor 
efectuate confirmăm Ap. 3 situat în 
Bucureşti, str. Poet Panait Cerna  nr. 
4, bloc M57, scara 1, parter, sector 3, 
ce face obiectul contractului de 
vânzare- cumpărare  încheiat între  
SC TITAN AL SA şi Serbănică 
Petre şi Floarea, figurează achitat 
integral inclusiv clauza din contract 
referitoare la preţul informativ.

l Pierdut   atestat transport marfă 
eliberat de ARR Iaşi seria  AMMI 
Nr. 5502  valabil din data 27.04.2013 
până la data 26.04.2023 pe numele 
Telechi Daniela. Se declară nul.

INPOINT MEDICARE SRL cu sediul in ILFOV, CHIAJNA, ROSU, STR. 
GURA LEULUI NR.57 AP.2 CAM.2, inregistrata la ONRC-ORCRB cu 
CUI 37404300 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea "Cod 
caen 2229 - Fabricarea altor produse de material plastic ", ce se 
desfasoara in BUCURESTI, SECTOR 6, CALEA PLEVNEI NR. 204 - 206 
A2 si A5. Informatiile se pot obtine zilnic, la sediul A.P.M.                  
BUCURESTI,BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr.1, Sector 6, Bucuresti, Cod Postal 
060841 intre orele 9.00-12.00, de luni pana vineri. Propuneri sau 
contestatii formulate in scris, se pot depune timp de 10 zile             
lucratoare de la data publicarii anuntului.


