
www.jurnalul.ro 9ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Spania - angajăm sudori 
MIG-MAG. Salarii de peste 2.000 
Euro  ne t  lunar.  Te le fon: 
0748.563.746.

l Euroanswer SRL angajează 
cunoscător de limba engleză, 
macedoneană şi slovenă nivel 
avansat, pentru funcţia de „Şef 
Birou”. Cerinţe minime: studii 
superioare finalizate şi cel puţin 2 
ani experienţă în domeniu. 
Tel.0731.429.100. 

l Primăria Oraş Bechet, cu sediul 
în localitatea Bechet, str.A.I.Cuza, 
nr.100, judeţul Dolj, organizează 
c o n c u r s ,  c o n f o r m  L e g i i 
nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: Poli-
ţist local, clasa III, grad profesi-
onal principal, 1 post. Concursul 
se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 26.07.2017, ora 
10.00; -proba interviu în data de 
28.07.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: liceale, 
respectiv studii medii liceale, fina-
lizate cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime: 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Oraşului Bechet, 
str.A.I.Cuza, nr.100, judeţul Dolj. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Oraşului Bechet- 
Compartiment Resurse Umane, 
persoană de contact: Radoi Gigi 
Alin, telefon: 0251.336.826, fax: 
0251.337.197, e-mail: bechet@
cjdolj.ro

l Clubul Sportiv Municipal Timi-
şoara, cu sediul în localitatea 
Timişoara, str.F.C. Ripensia, nr.29, 
judeţul Timiş, conform HG 
nr.286/23.03.2011, organizează în 
data de 17 iulie 2017, ora 10.00, 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante: 1)Muncitor 
calificat IV, 1/1 normă pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii: -minim 
studii gimnaziale; -are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului 
European şi  domici l iul  în 
România; -cunoaşte limba română 
scris şi vorbit; -are vârsta minimă 
reglementată de prevederile 
legale, respectiv 18 ani; -are capa-
citate deplină de exerciţiu; -să nu 
fi suferit condamnări pentru 
săvârşirea unor infracţiuni; -stare 
d e  s ă n ă t a t e  c o r e s p u n z ă -
toare; -vechime în muncă: minim 
un an. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
17.07.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 20.07.2017, ora 
10.00. Dosarele se vor depune 
până la data de 07 iulie 2017, ora 
12.00, la sediul clubului. Tematica 
şi bibliografia se află afişate la 
sediul clubului. Relaţii suplimen-
tare la telefon: 0256.201.355, 
adresa de e-mail: csmtimisoara@
yahoo.com sau la sediul din locali-
tatea Timişoara, str. F.C. Ripensia, 
nr.29.

l Primăria Comunei Spineni, cu 
sediul în localitatea Spineni, str.
Principală Alunisu, nr.85, județul 
Olt, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
v a c a n t e ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, de şofer microbuz 

şcolar şi de şofer PSI, în data de 
17.07.2017. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă în data 
de 17.07.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data -se va afişa o dată 
cu rezultatele probei scrise. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: I. Criterii specifice 
postului -personal contractual 
-perioadă nedeterminată -de şofer 
microbuz şcolar din cadrul apara-
tului de specialitate al Primarului 
comunei Spineni, județul Olt: 1. 
studii cel puţin medii; 2.permis de 
conducere categoriile B, C şi D; 
3.atestat transport persoane; 4. 
vechime minimă şofer categoria 
D: 5 ani. II. Criterii specifice 
postului -personal contractual 
-perioadă nedeterminată -şofer 
PSI din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei 
Spineni, județul Olt: 1. studii cel 
puţin medii; 2.permis de condu-
cere categoriile B, C, E; 3. vechime 
minimă şofer categoria C, E: 5 
ani. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Spineni. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Comunei 
Spineni şi de la secretarul comunei 
Spineni, judeţul Olt, telefon: 
0758.056.645, 0249.469.609. 

l Primăria Comunei Pir, judeţul 
Satu Mare, organizează concurs 
de recrutare în vederea ocupării 
unei funcţii publice de execuţie 
vacante de referent III, grad 
profesional superior: studii medii 
liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat, vechime 9 ani. Postul 
este prevăzut în cadrul comparti-
mentului agricol. Locul desfăşu-
rării concursului: Primăria 
Comunei Pir. Data desfăşurării 
concursului: 25.07.2017, ora 10.00 
-proba scrisă; -proba interviu: 
26.07.2017, ora 12.00. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 20 de zile 
de la data publicării concursului 
în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a. Condiţiile de participare la 
concurs sunt cele prevăzute de 
art.54 din Legea 188/1999, privind 
statutul funcţionarilor publici, 
r(2), cu modificările ulterioare. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la tel.0261.821.702 şi pe 
site-ul: www.primariapir.ro

l Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr.40, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei publice 
de execuţie vacantă din cadrul 
compartimentului tineret al 
aparatului propriu al instituţiei, şi 
anume: 1. Referent clasa III, grad 
profesional superior, 1 post. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute de art.54 din Legea nr. 
188/1999, privind Statutul funcţi-
onarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei publice sunt: 
-absolvent studii medii liceale 
finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării func-
ţiei  publice:  minim 9 ani. 
Concursul se va desfăşura 
conform calendarului următor: 

-13 iulie 2017, ora 16.00: terme-
nul-limită pentru depunerea 
dosarelor; -25 iulie 2017, ora 10.00: 
proba scrisă; -data şi ora inter-
viului vor fi comunicate ulterior. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de 
art.49, alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008 şi se vor 
depune în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului. Detalii 
privind condiţiile specifice şi bibli-
ografia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială a institu-
ţiei: www.djstcluj.ro. Relaţii supli-
mentare referitoare la actele 
necesare pentru întocmirea dosa-
rului de participare la concurs la 
sediul DJST Cluj, Bld.Eroilor, 
nr.40, Cluj-Napoca. Persoană de 
contact: Artean Laura, consilier 
superior, telefon: 0264.591.205, 
0722.737.975.

l Liceul Tehnologic „Ştefan 
Anghel” Băileşti, judeţul Dolj, 
anunţă scoaterea la concurs a 
postului contractual vacant de 
paznic de noapte, studii medii, 
normă întreagă, perioadă nedeter-
minată, conform temeiului legal 
HG 286/2011. Condiţiile specifice 
pentru ocuparea postului de 
paznic de noapte: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în specialitate: 
minim 1 an; -vechime în muncă: 
minim 10 ani; -atestat profesional 
conform Legii nr.333/2003; -abili-
tăţi de relaţionare-comunicare cu 
întreg personalul din învăţământ; 
-disponibilitate pentru îndepli-
nirea altor sarcini decât cele 
trasate prin fişa postului. 
Concursul va consta în: a)Selecţia 
dosarelor de înscriere: 10 iulie 
2017; b)Proba scrisă: 17 iulie 2017, 
ora 10.00, la sediul Liceului 
Tehnologic „Ştefan Anghel” 
Băileşti, din strada Revoluţiei, 
nr.4; c)Interviul: 20 iulie 2017, ora 
10.00, la sediul Liceului Tehno-
logic „Ştefan Anghel” Băileşti, din 
strada Revoluţiei, nr.4. Toate 
probele sunt eliminatorii, iar 
punctajul minim pentru promo-
varea probei scrise şi a interviului 
este de 50 puncte. Perioada de 
depunere a dosarelor: 26.06.2017 
-07.07.2017, între orele 9.00-14.00, 
la sediul Liceului Tehnologic 
„Ştefan Anghel” Băileşti, din 
strada Revoluţiei, nr.4. Pentru 
detalii vă puteţi adresa serviciului 
secretariat de la sediul Liceului 
Tehnologic „Ştefan Anghel”, str.
Revoluţiei, nr.4, tel.0251.311.459. 

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
Leordeni, cu sediul în localitatea 
Leordeni, str.Coloniei, nr.106, 
judeţul Argeş, organizează 
concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant -1 post 
vacant (perioadă nedeterminată): 
asistent medical principal- PL, 
specialitatea generalist, în cadrul 
Secţiei de Pneumologie I, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura la sediul unităţii, 
astfel: 1.Proba scrisă: 17.07.2017, 
ora 11.00; 2.Interviul: 20.07.2017, 
ora 11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
Criterii la angajare: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală; 
-dovada obţinerii gradului de 
principal; Vechime minimă în 
muncă: -5 ani vechime ca asistent 
medical. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 07.07.2017, ora 

14.00, la sediul Spitalului de Pneu-
moftiziologie Leordeni. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului 
de Pneumoftiziologie Leordeni, 
persoană de contact: Jr.Stan Ralu-
ca-Mihaela, telefon: 0248.653.695, 
fax: 0248.653.690, e-mail: runos@
spitalleordeni.ro

l Primăria Comunei Siliştea 
Gumeşti, cu sediul în localitatea 
Siliştea Gumeşti, jud.Teleorman, 
în baza HG 188/1999, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului post vacant pe perioadă 
nedeterminată pentru funcţiile 
publice de execuţie -denumirea 
posturilor: -Inspector clasa I, grad 
profesional debutant, în cadrul 
compartimentului financiar 
contabil  şi  resurse umane; 
-Inspector clasa I, grad profesi-
onal principal, în cadrul comparti-
mentului financiar contabil şi 
resurse umane. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: studii universitare de 
licenţă, absolvite cu diplomă, 
respectiv studii de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
ştiinţe economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: 5 ani pentru 
funcţia de execuţie de Inspector 
clasa I, grad profesional principal, 
în cadrul compartimentului finan-
ciar contabil şi resurse umane; 
-pentru debutant nu este necesară 
vechimea. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: data de 26 iulie 2017, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei 
S i l i ş tea  Gumeşt i ,  judeţu l 
Teleorman; Interviul: data şi ora 
interviului vor fi anunţate după 
susţinerea probei scrise. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul 
instituţiei în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial. Date contact: 
tel.0756.064.372, e-mail: primaria_
silistea_gumesti@yahoo.com

l Unitatea Militară 02175, cu 
sediul în localitatea Constanţa, Bdul 
Mamaia nr. 96, judeţul Constanţa 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcţii 
vacante de conducere, de personal 
civil contractual, pe durată nedeter-
minată, astfel: -şef birou gr.I în 
Biroul managementul calităţii 
serviciilor medicale = 1 post. 
Condiţii specifice privind ocuparea 
postului: -studii superioare cu 
diplomă de licenţă în domeniile 
medicină (medici), juridic sau 
economic; -curs de pregătire în 
domeniul calităţii serviciilor medi-
cale organizat de Şcoala Naţională 
de Sănătate Publică, Management 
şi Perfecţionare în Domeniul 
Sanitar Bucureşti sau de Autori-
tatea Naţională pentru Calificări 
sau dovada înscrierii şi achitării 
acestui curs; -minim 2 ani vechime 
în specialitatea studiilor medicale 
(medici), juridice sau economice; 
-cunoştinţe minime operare calcu-
lator. Termen de depunere al dosa-
relor de concurs, la sediul Unităţii 
mil itare 02175 Constanţa: 
07.07.2017, orele 15.30. Concursu-
rile se vor desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 17.07.2017, înce-
pând cu ora 10.00; -Proba de 
interviu în data de 20.07.2017, înce-
pând cu ora 10.00. Loc de desfăşu-
rare: sediul unităţii. Relaţii 
suplimentare: la sediul Unităţii 
militare 02175 Constanţa. Persoane 
de contact: Plt.adj.pr. Bizu Aurelia, 
tel. 0241660390/ interior 146.

l Consiliul Judeţean Suceava 
anunţă: Consiliul Judeţean 
Suceava organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale de execuţie vacantă de îngri-
jitor la Biroul administrativ al 
Serviciului logistic din cadrul 
Direcției organizare a Consiliului 
Județean Suceava. Concursul se 
organizează la sediul Consiliului 
Judeţean Suceava, în data de 
17.07.2017, orele 10:00, proba 
scrisă. Interviul va avea loc într-un 
termen de maximum 4 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise. I. Condiţii generale: -candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art. 3 din 
Regulamentul - cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului României 
nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. II. Condi-
ţiile specifice: -studii generale. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării anun-
țului, la registratura Consiliului 
Judeţean Suceava din str. Ştefan 
cel Mare nr. 36. Relaţii suplimen-
tare cu privire la conţinutul dosa-
rului, bibliografie, etc. se pot 
obţine de la: -avizierul instituţiei; 
- s e c r e t a r u l  c o m i s i e i ,  t e l . 
0230/210148 – interior 142.

l Academia De Studii Economice 
Din Bucureşti  organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale 
vacante, de execuţie şi conducere, 
pe perioadă nedeterminată: Biroul 
Consiliului pentru Studii Univer-
sitare de Doctorat. Şef birou:1post 
studii  superioare. Direcţia 
Tehnică/Serviciul Tehnic Inves-
tiţii. Inginer:1post studii superi-
oare. Direcția Relații cu mediul 
economico-social /Biroul Relații 
interinstituționale şi consultanță 
în afaceri. Referent: 1post studii 
superioare. Secretariatul General 
A.S.E. Secretar:1post studii 
universitare de masterat sau echi-
valente. Facultatea  de Contabili-
tate şi Informatică de Gestiune 
 - Centrul teritorial Deva. 
Secretar: 1post studii superioare. 
Direcția administrativă – Centrul 
Teritorial Deva. Administrator: 
1post studii medii. Direcţia Admi-
nistrativă / Serviciul Adminis-
t rat iv.  Munci tor  ca l i f icat 
(tinichigiu): 1post studii medii, 
profesionale, certificat calificare. 
Muncitor calificat (parchetar – 
linolist): 1post studii medii, profe-
sionale, certificat calificare. 
Centrul de Perfecţionare /
Complex Predeal. Îngrijitor: 
2posturi studii primare. Muncitor 
calificat: 1post studii medii. 
Direcţia Socială/ Serviciul Social. 
Muncitor calificat (instala-
tor):1post studii medii, generale, 
certificat calificare profesională de 
instalator. Facultatea de Facultății 
de Administrație şi Management 
Public. Secretar facultate: 1post 
studii medii. Locul de desfăşurare 
a concursului (scris şi /practică): 
sala 0420, data: 17.07.2017, ora: 
9.00. Data limită de depunere a 
dosarelor de concurs: 06.07.2017, 
ora 12. Interviul se va desfaşura în 
data de 21.07.2017 ulterior afişării 

rezultatelor probelor scrise şi /
practice. Date contact secretar 
comisie concurs: Stamate Carmen  
Tel. 0213191900/466. Informaţii 
suplimentare găsiţi pe site – 
ul:http://resurseumane.ase.ro.

l Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, în temeiul H.G. nr. 
611/2008, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie temporar vacante, de 
consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, în cadrul Biroului Buget, 
Finanțe, Administrativ şi Resurse 
Umane în data de 05.07.2017- 
07.07.2017. Concursul se organi-
zează în data de 05.07.2017 -proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 8 
zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial al României, partea a 
III-a, la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov, Aleea 
Lacul Morii, nr.1, sector 6, Bucu-
reşti, luni- joi între orele 09.00-
16.00 şi vineri 09.00-13.30. 
Condiţii specifice: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechimea minimă în speci-
alitate a studiilor: 1 an. Condiţiile 
de desfăşurare, de participare la 
concurs şi bibliografia stabilită 
sunt afişate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov şi 
pe site-ul http://apmif.anpm.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov şi la nr. de telefon 
021.430.15.23 int. 21.

l Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, în temeiul 
H.G. nr. 611/2008, anunţă scoa-
terea la concurs a unei funcţii 
publice de execuție temporar 
vacante de consilier superior din 
cadrul Direcției Generale Dezvol-
tare Rurală –Autoritatea de 
Management pentru PNDR, în 
data de 12 iulie 2017, orele 10.00 
proba scrisă. Interviul se va 
susţ ine într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. 
Condiții specifice: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiințelor juridice; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției 
publice: minimum 9 ani; -cunoş-
tințe de operare/ programare pe 
calculator (Windows/Office, 
Internet) –nivel mediu; -se vor 
testa cunoştințele în cadrul probei 
scrise; -cunoaşterea limbii engleze 
–nivel mediu (scris, vorbit, citit); –
se vor testa cunoştințele în cadrul 
probei scrise. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la secretari-
atul comisiei de concurs în termen 
de 8 de zile de la data publicării. 
Bibliografia, condiţiile specifice de 
participare precum şi actele solici-
tate candidaţilor pentru dosarul 
de înscriere vor fi afişate la sediul 
instituţiei din B-dul. Carol I nr. 
2-4, sector 3, Bucureşti şi vor fi 
publicate pe pagina de web www.
madr.ro.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, 
cu sediul în Vaslui, Str. Spiru 
Haret, nr. 5 scoate la concurs în 
data de 26.07.2017, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier, 
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grad profesional superior - 
Compartiment Monitorizare 
proiecte finanţate din FSE, Infor-
matică şi managementul bazelor 
de date; Condiţii specifice de parti-
cipare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul informatică; Vechime minimă 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare harware, 
software, reţele, sisteme de 
operare; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Data de desfăşurare a concur-
sului: 26.07.2017 – ora 10:00 
 – proba scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Vaslui.

PROPUNERI AFACERI

Invenţie medaliată aur, energie 
v e r d e ,  c a u t  i n v e s t i t o r. 
0749.601.787.

CITAȚII  
l Judecătoria Ineu. Dosar 
nr.1855/246/2016. Pârâtul Dozy 
Abraham-Wouter cu domiciliul 
necunoscut este citat la această 
instanţă pentru termenul din 03 
august 2017, orele 9,00 în proces de 
divorţ cu Dozy Ioana Emilia. În 
caz de neprezentare se judecă în 
lipsă.

DIVERSE  
l OMV Petrom S.A. cu sediul in 
Bucuresti, Str. Coralilor, Nr. 22, 
Sector 1, titular al proiectului: 
“foraj si punere in productie sonda 
3609 Bis Fauresti” propus a fi 
realizat in extravilanul localitatii 
Fauresti, comuna Fauresti, judetul 
Valcea, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de 
încadrare: proiectul nu se supune 
evaluarii impactului asupra 
mediului si nu se supune evaluarii 
adecvate, de catre APM Valcea, în 
cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului. 1. 
Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul APM Valcea 

din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm 
Valcea, în zilele de luni - vineri, 
între orele 9-14, precum şi la urmă-
toarea adresă: www.apmvl.anpm.
ro. 2. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare in 
termen de 5 zile de la data publi-
carii prezentului anunt.

l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin proce-
dura simplificata in dosarul nr. 
5401/105/2016, Tribunal Prahova, 
c o n f o r m  s e n t i n t e i  n r . 
618/19.06.2017 privind pe SC 
Romeriksim Invest SRL, cu terme-
nele: depunere declarații creanță in 
vederea intocmirii tabelului supli-
mentar 03.08.2017, întocmirea 
tabelului suplimentar al creanțelor 
01.09.2017, întocmirea tabelului 
definitiv consolidat 02.10.2017.

l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin proce-
dura simplificata in dosarul nr. 
6946/105/2016, Tribunal Prahova, 
c o n f o r m  s e n t i n t e i  n r . 
619/19.06.2017 privind pe SC 
Tinna Mobdesign SRL, cu terme-
nele: depunere declarații creanță in 
vederea intocmirii tabelului supli-
mentar 03.08.2017, întocmirea 
tabelului suplimentar al creanțelor 
01.09.2017, întocmirea tabelului 
definitiv consolidat 02.10.2017.

l Alexandru Tudor Marian, 
avand domiciliul in comuna 
Berceni, str.Domnita Balasa, nr.31, 
judetul Ilfov, titular al planului 
P. U . Z . - a n s a m b l u  l o c u i n t e 
P+1E+M si functiuni complemen-
tare,  amplasat in localitatea 
Berceni, judetul Ilfov, Tarla 12, 
Parcela 32/1/13,14, 10,11,12,  
anunta publicul interesat asupra 
Deciziei etapei de incadrare luata 
in cadrul sedintei Comitetului  
Special constituit din data de 
23.11.2016, urmand ca prima 
versiune a planului sa fie supusa 
procedurii de adoptare de catre 

autoritatile competente, fara aviz 
de mediu. Observatii / comentarii 
si sugestii se primesc in scris la 
s e d i u l  A . P. M . I l f o v  ( t e l : 
021/4301523)  in termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea 
anuntului.

l Andrei Ionica, avand domiciliul 
in Bucuresti, sos.Berceni, nr.18, 
bl.4, sc.A, ap.6, sect.4, titular  al 
planului P.U.Z. - ansamblu locu-
inte P+1E+M si functiuni comple-
mentare, amplasat in localitatea 
Berceni, judetul Ilfov, Tarla 4, 
Parcela 15/2/2,3,  anunta publicul 
interesat asupra deciziei etapei de 
incadrare luata in cadrul sedintei 
Comitetului  Special constituit din 
data de   23.11.2016, urmand ca 
prima versiune a planului sa fie 
supusa procedurii de adoptare de 
catre autoritatile competente, fara 
aviz de mediu. Observatii /comen-
tarii si sugestii se primesc in scris la 
s e d i u l  A . P. M . I l f o v  ( t e l . 
021/4301523)  in termen de 10 zile 
calendaristice de la  publicarea  
anuntului.

l Subscrisa CII Chitu Adina 
Elena in calitate de lichidator judi-
c iar  numit  in  dosarul  nr. 
4172/105/2017 aflat pe rolul Tribu-
nalului Prahova, notifica deschi-
derea procedurii simplificate a 
insolventei fata de debitoarea 
Saytrans Com SRL, cu sediul în 
Ploiesti, B-dul Petrolului, nr. 1, 
corp C11, Cam. 1, et.1, jud. 
Prahova, J29/2059/2005, avand 
CUI 17995481 cu urmatoarele 
termene: 21.07.2017 inregistrarea 
cererilor de creante; 31.07.2017 
tabelul preliminar al creantelor; 
24.08.2017 tabelul definitiv de 
creante; 04.08.2017 prima adunare 
a creditorilor, va avea loc la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Cezar Bolliac, nr. 16, 
jud. Prahova, ora 1200; 04.07.2017 
adunarea generala a asociatilor va 
avea loc la sediul administratorului 
judiciar din Ploiesti, str. Cezar 

Bolliac, nr. 16, jud. Prahova, ora 
1200 cu unic punct pe ordinea de 
zi “Desemnarea administratorului 
special”.

l Judecătoria Iaşi, Secția Civilă, 
Sentința Civilă nr.3248/2017. Pe 
rol se află judecarea cauzei Minori 
şi familie privind pe reclamanta 
Axinte Simona şi pe pârât Axinte 
Petru Cătălin-prin curator av.
Blaga Roxana, având ca obiect 
divorț cu minori; exercitarea auto-
rității părinteşti; stabilire domiciliu 
minor: pensie de întreținere. 
Admite în parte acțiunea formu-
lată de reclamanta Axinte Simona 
CNP 2831105226811, cu domici-
liul procedural ales la Cab.Av. 
Bodrug Liliana, Iaşi, str.Păcurari, 
nr.142, bl.587, sc.C, et.4, ap.14, 
județ Iaşi, în contradictoriu cu 
pârâtul Axinte Petru-Cătălin CNP 
1820526226851, cu domiciliul în 
com.Probota, sat Balteni, la fam.
Axinte Mihai şi Chistol Viorica, 
județ Iaşi. Dispune desfacerea 
căsătoriei înregistrate sub nr.15 din 
30 octombrie 2004 în Registrul de 
stare civilă al com. Probota, jud.
Iaşi, din culpa comună a părților. 
Reclamanta va reveni la numele de 
familie avut înainte de căsătorie, 
respectiv ”Petruc”. Autoritatea 
părintească în privința minorilor 
Axinte Roxana-Maria CNP 
6050726226827 şi Axinte Denis-
Florin CNP 5160930226906, va fi 
exercitată în mod exclusiv de către 
reclamanta Axinte Simona. Stabi-
leşte locuința minorei Axinte 
R o x a n a - M a r i a  C N P 
6050726226827 la domiciliul 
bunicii sale Petruc Maria CNP 
2560523221261 din com.Probota, 
sat Bălteni, jud.Iaşi, care va exer-
cita supravegherea copilului şi va 
îndeplini toate actele obişnuite 
privind sănătatea, educația şi învă-
țătura minorei. Stabileşte locuința 
minorului Axinte Denis-Florin 
CNP 5160930226906 la domiciliul 

mamei sale, reclamanta Axinte 
Simona, din com.Trifeşti, sat 
Hermeziu, jud.Iaşi. Obligă pe 
Axinte Simona la plata unei pensii 
de întreținere în cuantum de 177 
lei lunar pentru minora Axinte 
R o x a n a - M a r i a  C N P 
6050726226827 începând cu data 
introducerii acțiunii, respectiv 
05.04.2016 şi până la majoratul 
acesteia.  Obligă pe Axinte 
Petru-Cătălin la plata unei pensii 
de întreținere în cuantum de 355 
lei lunar pentru minorii Axinte 
R o x a n a - M a r i a  C N P 
6050726226827 şi Axinte Denis-
Florin CNP 5160930226906, câte 
177 lei lunar pentru fiecare, înce-
pând cu data introducerii acțiunii, 
respectiv 05.04.2016 şi până la 
majoratul acestora. Obligă pârâtul 
Axinte Petru-Cătălin la plata chel-
tuielilor de judecată în cuantum de 
1470 lei către reclamanta Axinte 
Simona. Cu apel în termen de 30 
zile de la comunicare. Cererea de 
apel, însoțită de motivele sale, se 
va depune la Judecătoria Iaşi. 
Pronunțată prin punerea soluției la 
dispoziția părților prin mijlocirea 
grefei instanței azi, data de 
10.03.2017.

l Gîngioveanu Loredana Mihaela 
pentru SC Agro Dol SRL anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
m e d i u  p e n t r u  p r o i e c t u l 
„Construire hală depozitare P, 
Birouri P+1E, Amplasare cântar, 
Cabină cântar P+1E, Puţ forat şi 
fosă septică, Împrejmuire parţială 
teren şi amplasare 4 stâlpi pentru 
iluminat în incintă”, propus a fi 
amplasat în Com.Valea Stanciului, 
sat Horezu Poenari, str. Plopilor, nr. 
35, jud. Dolj. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate 
la sediul APM Dolj, str. Petru 

Rareş, nr. 1, şi la sediul SC Agro 
Dol SRL, situat în com.Valea Stan-
ciului, sat Horezu Poenari, str. 
Plopilor, nr. 35, jud. Dolj, în zilele 
de L-V, între orele 9.00-14.00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Dolj, str.Petru 
Rareş, nr.1.

l Unitatea Administrativ Terito-
rială a Comunei Tărtăşeşti, cu 
sediul în comuna Tărtăşeşti, str. 
Independenţei, nr. 202, Judeţul 
Dâmboviţa (Cod Siruta 105534), 
c o d  f i s c a l :  4 2 8 0 4 2 6 ,  t e l . 
0245.261.261, fax: 0245.261.239, 
e-mail: primaria_tartasesti@yahoo.
com. 1.Autoritate finanţatoare, 
Unitatea Administrativ Teritorială 
a Comunei Tărtăşeşti, face cunos-
cută intenţia de a atribui contracte 
de finanţare nerambursabilă 
pentru anul de execuţie financiară 
2017, Reglementări legale privind 
finanţarea nerambursabilă: -Legea 
nr. 350/2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fondurile publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general: -Regulament privind 
regimul finanţărilor nerambursa-
bile alocate de la bugetul local al 
Comunei Tărtăşeşti pentru activi-
tăţi nonprofit de interes local, 
adoptat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Comunei Tărtăşeşti 
nr.29/17.05.2017. 2. Progamul 
anual al finanţărilor nerambursa-
bile de la bugetul local al Comunei 
Tărtăşeşti pentru anul 2017 doar 
domeniul sport, iar suma totală 
alocată este de 30.000Lei şi se alocă 
în întregime acestuia. 3. Data-li-
mită de depunere a proiectelor: 20 
iulie 2017, ora 13.00. În baza 
art.20, alin.(2) din Legea nr. 
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Găești. Operator de date cu carater personal nr. 20002. Dosar de executare nr. 724. Nr. 

11851 din 15.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 

2017, luna iunie, ziua 15. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut ca în ziua de 

12, luna iulie, ora 13.00, anul 2017, în localitatea Găești, str. Cuza Vodă, nr. Bl.30, Parter, se vor vinde 

la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane, SC ROM EGE 2001 

IMPEX SRL, CUI 10556802, cu domiciliul fiscal în localitatea Petrești, județul Dâmbovița, prima 

licitație: a. proprietatea evaluată, este la un preț total de evaluare/ pornire al licitației I - a, de 303.072 

lei ( exclusiv TVA), și se compune din: - Clădire C1 - bloc A cu regim de înălțime P + 1 E + Mp, în supra-

față construită la sol de 661 mp, având nr. cadastral 70297-C1, valoare evaluare/ vânzare de 269.177 

lei ( exclusiv TVA); - Teren intravilan curți construcții, în suprafață de 1670 mp, având număr cadastral 

70297, intabulate în Cartea Funciară nr. 70297 a localității Petrești, județul Dâmbovița, valoare de 

evaluare/ vânzare de 33.895 lei. Creditori, Sarcini; Serviciul Fiscal Orășenesc Găești, Proces verbal 

sechestru pentru bunuri imobile nr. 19748/24.11.2016. În conformitate cu prevedrile cap. IX, art. 

292, p. 2, lit. f din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, 

operațiunea este scutită de TVA. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de 

cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției, sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO 85TREZ2715067XXX004381, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, 

AJFP Dâmbovița, SFO Găești, la Trezoreria Târgoviște, CUI 15913418; c). împuternicirea persoanei 

care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice romaâe, copie după certificatul unic de 

înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de 

identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate /pașaport; h). dovada 

emisă de organele fiscale centrale, că nu au obligații fiscale restante. Cumpărătorului îi revine obligația 

de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 

patrimoniului național sau altele asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, după      

caz: .... Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească 

competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 

prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. Pentru informații suplimentare, vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.713.445. Data afișării: 23.06.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiesti. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 

colectare și executare silită persoane juridice. Dosar de executare nr. 29800036. Nr. 70748 din 

16.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna iunie, ziua 16. În temeiul 

prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 05, luna iulie, anul 2017, ora 

11.00, în localitatea Colanu, comuna Ulmi, jud. Dâmbovița, se vor vinde la licitație - licitația a II - a - 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC HERA PRODUCT TRADING SRL, cu domiciliul 

fiscal în municipiul București, sector 4, bd. Gheorghe Șincai, nr. 13, bl. 5, ap. 6, CUI 29800036: 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 

dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neim-

pozabil/ scutit *); Fier beton OB 37 diametru 8 mm - 13 colaci x 1.900 kg/colac, cantitate 24.700 kg, 

nu este cazul, 21.304 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile 

pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba romană; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte 

informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți 

adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.616.779, interior 508. Data afișării: 

23.06.2017.

350/2005, autoritatea finanţatoare 
reduce termenul de depunere a 
solicitărilor, de la 30 de zile la 15 
zile, deoarece finanţarea activită-
ţilor sportive este extrem de 
urgentă, cluburile find deja impli-
cate în calendarul de evenimente 
sportive pe anul 2017. Proiectele se 
depun la sediul Primăriei Comunei 
Tărtăşeşti, str. Independenţei, 
nr.202, Tărtăşeşti, cod: 105534, jud.
Dâmboviţa. Selecţia şi evaluarea 
proiectelor se vor face în perioada 
24 iulie-25 iulie 2017. 4.Documen-
taţia de solicitare a finanţării 
nerambursabile, criteriile generale 
şi specifice de evaluare a proiec-
telor, Ghidul solicitantului, Regu-
lamentu l  pr iv ind  reg imul 
finanţărilor nerambursabile alocate 
de la bugetul local Comunei Tărtă-
şeşti pentru activităţi nonprofit de 
interes local, se pune la dispoziţia 
solicitanţilor la sediul Primăriei 
Comunei Tărtăşeşti sau pe site-ul 
instituţiei: http://www.primariatar-
tasesti.ro. Programul anual al 
finanțării nerambursabile a fost 
publicat în Monitorul Oficial 
-Partea a VI-a, nr.115/22.06.2017. 

l Se convoaca membrii Asociatiei 
P.A.S. „Restarom Company” 
Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, Piata 
Mihai Viteazul, nr. 4, bloc 11B1 – 
11B2, jud. Prahova la Adunarea 
Generala a asociatilor ce va avea 
loc pe data de 3 iulie 2017, orele 
16,00, la sediul asociatiei. Ordinea 
de zi: 1. Alegerea membrilor Consi-
liului de Administratie, cu desem-
narea presedintelui; 2. Ratificarea 
tuturor actelor/actiunilor efectuate 
de dl. Nitu Gheorghe, in calitate de 
presedinte al Consiliului de Admi-
nistratie, pentru perioada scursa 
de la data expirarii mandatului si 
pana la data de 3 iulie 2017; 3. 
Imputernic irea  d- lu i  Nitu 
Gheorghe de a reprezenta asociatia 
in cadrul sedintelor Adunarii 
Generale a asociatilor Restarom 
Company SRL si ratificarea de 

către asociatie a tuturor actelor/
actiunilor efectuate in trecut de 
imputernicit in cadrul sedintelor 
Adunarii Generale a asociatilor 
Restarom Company SRL, a 
contractelor semnate si obligatiilor 
asumate; 4. Diverse. Lista persoa-
nelor propuse pentru a face parte 
din Consiliul de Administratie se 
afla la sediul asociatiei si poate fi 
consultata de orice persoana inte-
resata in fiecare zi de marti si joi, 
intre orele 10,00-14,00. Ordinea de 
zi poate fi completata potrivit soli-
citarilor membrilor asociatiei. In 
cazul in care la Adunarea Gene-
rala a asociatilor nu se intruneste 
cvorumul necesar in vederea adop-
tarii unei hotarari valabile, sedinta 
este reconvocata pentru data de 5 
iulie 2017, orele 14,00, la aceeaşi 
adresa.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
S.C. Industria Iutei S.A. cu sediul 
în Bucureşti, str. Veseliei, nr. 10, 
sector 5 convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor în 
data 28.07.2017, ora 13.00 la sediul 
societăţii .  În cazul în care 
adunarea nu este statutară, a doua 
convocare este pentru data de 
29.07.2017, ora 13.00 la sediul 
societăţii. -Ordinea de zi este 
următoarea: 1. Revocarea Consi-
liului de Administraţie actual 
format din 3 membri. 2. Alegerea 
unui nou Consiliu de Adminis-
traţie format din 5 membri pentru 
o perioadă de 4 ani. 3. Consiliul de 
Administraţie actual al S.C. Indus-
tria Iutei S.A. propune pentru noul 
consiliu următorii membri: -Avra-
mescu Cristian Răzvan, domiciliat 
în Bucureşti, str. Sabinelor, nr. 106, 
bl.115, et. 7, ap. 29, sector 5, identi-
ficat cu CI, seria RR, nr. 890207, 
emisă la data de 14.02.2012 de 
S .P.C.E.P. ,  sector  5 ,  CNP 
1710131450010, economist; -Adăs-
căliţei Ioan, domiciliat în Bucu-

reşti, str. Ivanovici D. Mendeleev, 
nr. 7-15, ap.59, sector 1, identificat 
cu CI, seria RT, nr. 469070, emisă 
la data de 21.02.2007 de S.P.C.E.P. 
S 1  b i r o u l  n r.  1 ,  C N P 
1510319400466, inginer; -Bâlu 
Aurel, domiciliat în Bucureşti, str. 
Andrei Mureşanu, nr.28, et. 1, ap.7, 
sector 1, identificat cu CI, seria 
RX, nr. 744899, emisă la data de 
10.07.2015 de S.P.C.E.P. Sector 1, 
CNP 1510805400070, economist; 
-Ionescu Alice- Anca- Victoria, 
domiciliată în Bucureşti, str. 
Pravăţ, nr. 18, bl. P8, sc.1, et. 2, 
ap.11, sector 6, identificată cu CI, 
seria RT, nr. 898680, emisă la data 
de 10.05.2013 de S.P.C.E.P. Sector 
6, CNP 2520516400158, econo-
mist; -Vlad Niculae- Dan, domici-
liat în Bucureşti, str. Tîrnăveni, 
nr.19, sector 1, identificat cu CI, 
seria RT, nr. 635951, emisă la data 
de 16.02.2009 de SPCET S1 biroul 
nr. 5, CNP 1501204400204, inginer. 
În conformitate cu at. 117, al.6, din 
Legea 31 a societăţilor comerciale, 
cu modificările ulterioare, lista 
cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională ale persoa-
nelor propuse pentru funcţia de 
administrator se află la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi consultată şi 
completată de aceştia până la data 
de referinţă 26.07.2017. 4. Stabi-
lirea remuneraţiei membrilor 
consiliului de administraţie. 5. 
Stabilirea ca societatea să fie repre-
zentată în relaţiile cu terţii şi cu 
banca, de către preşedinte şi 
director general. Preşedinte Consi-
liul de Administraţie, Ec. Avra-
mescu Răzvan.

LICITAȚII  
l Inspectoratul de Poliţie Jude-
ţean Olt organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru atribu-
irea contractului de închiriere a 
unor spaţii în suprafaţă totală de 
3mp, aflate în Slatina, str.Mihai 

Eminescu, nr.19-21, în incinta 
sediului Centrului de Reţinere şi 
Arestare Preventivă, după cum 
urmează: 1 mp în camera nr.6, 1 
mp în camera nr.11 şi 1 mp în 
camera de aşteptare şi percheziţie 
corporală la încarcerare, în scopul 
implementării unui sistem de efec-
tuare a convorbirilor telefonice 
pentru persoanele private de liber-
tate, conform art.133 şi art.246 din 
HG nr. 157/2016 privind regimul 
de aplicare a Legii nr.254/2013. 
Persoanele interesate se vor 
prezenta la sediul unităţii din 
Slatina, str.Primăverii, nr. 15, jud. 
Olt ,  de  unde,  în  perioada 
09-26.06.2017, orele 08.00-11.00, 
pot solicita în scris fişa de date a 
achiziţiei, care se obţine contra 
sumei de 5.00 lei.

l Turnatoria Centrala Orion SA, 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
organizeaza selectie de oferte 
privind evaluarea tuturor bunu-
rilor mobile si imobile proprietatea 
societatii Turnatoria Centrala 
Orion SA, exclusiv mijloacele auto. 
Vizionarea bunurilor se va putea 
efectua in data de 11.07.2017 si 
12.07.2017, orele 09:00-11:00, la 
sediul societatii din Campina, Str. 
Ecaterina Teodoroiu, nr. 29, 
Judeţul Prahova, in baza unei 
solicitari prealabile scrise, ce se va 
depune la sediul societatii din 
Campina. Societatile interesate pot 
transmite oferta lichidatorului 
judiciar, la sediul acestuia din 
Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, 
et.10, ap.31, Judetul Prahova, 
pana la data de 14.07.2017 ora 
12:00. Plata contravalorii servici-
ilor ofertantului ce va fi declarant 
castigator, urmeaza a fi efectuata 
dupa valorificarea bunurilor socie-
tatii, in conformitate cu dispozitiile 
Legii nr. 85/2006, in baza contrac-
tului ce va fi incheiat potrivit 
modelului propus numai de lichi-
datorul judiciar.

l SC Fabioilo Company SRL, 
prin lichidator, anunta vanzarea la 
licitatie publica bunurilor aflate in 
patrimoniul societatii si anume: 
imobilul situat in com Albesti – 
Paleologu, sat Albesti – Paleologu, 
jud. Prahova, tarlaua 15, parcela 

Cc 285, compus din cladire birouri, 
anexa, anexa centrala si teren 
intravilan in suprafata de 3.069 
mp la pretul de 53.075 lei; rezervor 
cilindric oriz. 2 buc la pretul de 
9.700 lei/buc; cazan Baltur la 
pretul de 8.400 lei; injector Baltur 
la pretul de 380 lei, Haba 45 mc la 
pretul de 8.850 lei; rezervor metalic 
2 buc la pretul de 9.025 lei/buc; 
cazan abur 300 kg/h la pretul de 
5.100 lei; laptop la pretul de 90 lei; 
mobilier – masa dulap, 2 scaune la 
pretul de 110 lei si altele. Licitatia 
publica are loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din data de 
26.10.2016 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
50% din cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe 
data de: 28.06.2017, 03.07.2017, 
05.07.2017, 10.07.2017, 12.07.2017, 
17.07.2017, 19.07.2017, 24.07.2017, 
26.07.2017, 31.07.2017 orele 12.15, 
la sediul lichidatorului din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 
7B Et. 7. Conditiile de participare 
si relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

l Judeţul Teleorman, persoană 
juridică de drept public, identificat 
prin codul de înregistrare fiscală 
nr. 4652686, prin Consiliul Jude-
ţean Teleorman cu sediul în muni-
cipiul Alexandria, str. Dunării 
nr.178, judeţul Teleorman, telefon 
0247.311.201,  int .337,  fax. 
0247.315.505, organizează licitaţie 
publică, pentru închirierea unui 
spaţiu situat în imobilul Centrul de 
Sănătate „Regele Carol I” Depa-
raţi în suprafaţă utilă de 56,40mp, 
aflat în proprietate publică a jude-
ţului Teleorman, pentru desfăşu-
rarea de activitate medicală. Preţul 
minim de pornire a licitaţiei este de 
1,30 euro/mp/lună. Licitaţia va 
avea loc în ziua de 27 iulie 2017, 
orele 12,00, la sediul Consiliului 
Judeţean Teleorman, camera 62. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul Consiliului 
Judeţean Teleorman, cam.62, tel. 
0247.311.201, int.337.   

l Judeţul Teleorman, persoană 
juridică de drept public, identificat 
prin codul de înregistrare fiscală 
nr. 4652686, prin Consiliul Jude-

ţean Teleorman cu sediul în muni-
cipiul Alexandria, str. Dunării 
nr.178, judeţul Teleorman, telefon 
0247.311.201,  int .337,  fax. 
0247.315.505, organizează licitaţie 
publică pentru închirierea unui 
spaţiu situat în imobilul “Fost 
sediu al Băncii Agricole Sucursala 
Teleorman”, comuna Drăgăneşti 
Vlaşca, în suprafaţă utilă de 
17,80mp, af lat în proprietate 
publică a judeţului Teleorman, 
pentru desfăşurarea de activitate 
de birou. Preţul minim de pornire 
a licitaţiei este de 2,65 euro /mp /
lună. Licitaţia va avea loc în ziua 
de 26 iulie 2017, orele 12,00, la 
sediul Consiliului Judeţean 
Teleorman, camera 62. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
sediul Consiliului Judeţean 
Te l e o r m a n ,  c a m . 6 2 ,  t e l . 
0247.311.201, int.337.  

l Judeţul Teleorman, persoană 
juridică de drept public, identificat 
prin codul de înregistrare fiscală 
nr. 4652686, prin Consiliul Jude-
ţean Teleorman cu sediul în muni-
cipiul Alexandria, str. Dunării 
nr.178, judeţul Teleorman, telefon 
0247.311.201, int. 337, fax. 
0247.315.505, organizează licitaţie 
publică pentru închirierea unui 
spaţiu situat în imobilul „Spitalul 
de Psihiatrie Poroschia” (parter în 
cadrul Dispensarului) în suprafaţă 
utilă de 37,98mp, proprietate 
publică a judeţului Teleorman, 
pentru desfăşurarea de activitate 
farmaceutică de uz uman. Preţul 
minim de pornire a licitaţiei este de 
4,15 euro /mp/ lună. Licitaţia va 
avea loc în ziua de 25 iulie 2017, 
orele 12,00, la sediul Consiliului 
Judeţean Teleorman, camera 62. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul Consiliului 
Judeţean Teleorman, cam.62, tel. 
0247.311.201, int.337.

l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare a activelor societăţii debi-
toare, după cum urmează: Activul 
nr.1: Hala de depozitare si birouri 
administrativ- compus din teren cu 
suprafata  de  3 .127 mp s i 
constructii cu suprafata  utila de 
2.454 mp. situat in Iasi, Calea 
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Chisinaului nr.35. Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 531.000 
Eur) (60% din valoarea de 
evaluare fara TVA). Activul nr.2: 
Proprietate imobiliara - teren 
situat in Zona Antibiotice, jud.Iasi 
cu front la E583, avand suprafata 
de 8.558 mp. Pretul de vanzare 
fiind in cuantum de 682.619,40 lei 
(respectiv 154.038EUR) (60% din 
valoarea de evaluare fara TVA).
Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decă-
derii, să facă dovada acestui fapt 
până la data de 28.06.2017 orele 
11.00, la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr.43, 
jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iasi, str. Vasile Lupu nr.43, jud. 
Iaşi, in data de 29 iunie 2017 orele 
12:00 şi se va desfăşura în confor-
mitate cu prevederile Legii nr. 
85/2006 privind procedura insol-
venţei şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea 
c r e d i t o r i l o r  d i n  d a t a  d e 
24.03.2017. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organizare 
şi desfăşurare a licitaţiei, Regula-
ment ce poate fi consultat atat la 
dosarul cauzei cat si la sediul 
lichidatorului. Adjudecatarul va fi 
ţinut la plata preţului de adjude-
care in termenul stabilit prin 
Regulamentul de organizare şi 
desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii 
sunt obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie de 
participare la licitatie in procent 
de 10% din pretul de incepere a 
licitatiei. Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Pentru parti-
ciparea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie 
la sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr.43,  
jud. Iaşi,  până la data de 
29.06.2017, orele 11.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: C.I.I. 
Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232.240890; 0742.109899, Fax 
0232.240890.

l I.S.U. Vâlcea, cu sediul în Rm. 
Vâlcea, str. Decebal, nr. 7, organi-
zează în data de 24.07.2017, ora 
10.00, licitație publică cu strigare 
pentru valorificarea mijlocului fix 
- Autospecială de stins incendii 
APCCA marca R12215. Persoa-
nele interesate se vor prezenta la 
sediul unității noastre de unde, în 
perioada  26.06 - 28.06.2017, pot 
solicita în scris documentele desfă-
şurării licitației. În cazul neadju-
decării, următoarea licitație se va 
desfăşura în data de 31.07.2017 
pentru a două licitație şi în data 
08.08.2017   pentru a treia licitație. 
Relații suplimentare se pot obține 
la telefon 0250/748201, int.27112.

l SC Parc Industrial Câmpia 
Turzii SA (Societate-Adminis-
trator al Parcului Industrial 
Câmpia Turzii) anunţă public 
lansarea ofertei de atribuire în 
folosinţă, prin licitaţie publică, a 
două parcele de teren disponibile 
pentru realizarea de investiţii în 
perimetrul Parcului Industrial 
Câmpia Turzii (str.Laminoriştilor, 
nr.169), după cum urmează: 
-Parcela Lot 3 -în suprafață de 
8.100mp; -Parcela Lot 5 -în supra-
față de 6.706mp, pe care se află o 
hală de 897mp. Destinaţia parce-

lelor o reprezintă -Activităţi de 
producţie/servicii. Licitaţia 
publică se va desfăşura în ziua 
de 21.07.2017, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Municipiului Câmpia 
Turzii, sala Europa. Depunerea 
ofertelor se va face în perioada 
23.06.2017 -20.07.2017, ora 16.00. 
Relaţii suplimentare referitoare la 
documentaţia de licitaţie, condi-
ţiile de participare la licitaţie şi 
calendarul licitaţiei pot fi obţinute 
la sediul SC Parc Industrial 
Câmpia Turzii SA, str.Laminoriş-
tilor, nr.2-4, zilnic, între orele 8.00-
15.00,  de la director Parc 
Industr ia l ,  Remus  Mate i , 
tel.0757.675.519,   sau consilier 
j u r i d i c  C ă t ă l i n  Vă s i e , 
t e l . 0 7 4 5 . 3 1 5 . 5 8 9 ,  o r i 
accesând: www.parcindustrial-
campiaturzii.ro

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi /sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Săcălăşeni, sat Săcălă-
şeni, strada Unirii, nr. 87, județul 
Maramureş, CIF: 3627390, cod 
poşta l :  437280,  România , 
t e l . 0 2 6 2 . 2 8 9 . 3 3 3 ,  f a x : 
0362.780.129, e-mail: primaria_
sacalaseni@yahoo.com, www.
sacalaseni.ro, persoană de contact: 
doamna Dorca Lorena. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: teren 
în suprafaţă de 400.000mp, apar-
ţinând domeniului public al 
Comunei Săcălăşeni, identificat 
din CF50607, amplasat în sat 
Săcălăşeni, judeţul Maramureş, în 
vederea realizării investiției: 
Fermă afini de cultură. 3.Infor-
maţii privind documentaţia de 
atribuire: Ofertanţii vor prezenta 
documentele de calificare şi oferta 
financiară, conform documenta-
ţiei de atribuire. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: de la sediul Comunei 
Săcălăşeni, sat Săcălăşeni, strada 
Unirii, nr. 87, județul Maramureş. 
3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Administrare 
Patrimoniu şi Gestionare Proiecte 
Locale din cadrul Biroului Finan-
ciar-Contabil şi Execuţie Bugetară 
al Comunei Săcălăşeni, zilnic, 
între orele 08.00-13.00. 3.3.Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar: Gratuit. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 25.07.2017, ora 
13.00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: Ofertele vor fi întocmite 
conform documentaţiei de atri-
buire. 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 27.07.2017, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: sediul Comunei 
Săcălăşeni, sat Săcălăşeni, strada 
Unirii, nr. 87, județul Maramureş. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar original şi un exemplar 
în copie. 5. Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 28.07.2017, 
ora 10.00, sediul Comunei Săcălă-
şeni, sat Săcălăşeni, strada Unirii, 
nr.87, județul Maramureş. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 

telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Județean Maramureş, 
Bd.Republicii, nr. 2A, Baia Mare, 
telefon: 0262.218.235, fax: 
0262.218.209, adresă e-mail: tribu-
nalmm@just.ro, în termen de 10 
zile calendaristice de la data 
comunicării rezultatului licitației, 
cu condiția obligatorie de notifi-
care în acest termen a Comunei 
Săcălăşeni. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 22.06.2017.

l În conformitate cu Legea nr. 
213/1998, privind regimul juridic 
al proprietăţii publice, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, cu 
Ordinul Ministerului Tineretului 
şi Sportului nr.511/2013, pentru 
aprobarea Procedurii de închiriere 
a bunurilor imobile din domeniul 
public al statului aflate în admi-
nistrarea Ministerului Tineretului 
şi Sportului, şi pentru aprobarea 
contractului-cadru de închiriere, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret Buzău 
organizează în data de 19.07.2017, 
ora 10.00, o licitaţie publică 
deschisă în scopul atribuirii unor 
contracte de închiriere a 4 (patru) 
spaţii situate în incinta Sălii Spor-
turilor Romeo Iamandi Buzău, 
după cum urmează: 1. Spaţiu în 
suprafaţă de 10mp situat la etajul 
Sălii Sporturilor Romeo Iamandi 
din Buzău, cu acces din interior; 2. 
Spaţiu în suprafaţă de 25 mp 
situat la parterul Sălii Sporturilor 
Romeo Iamandi din Buzău, cu 
acces din exterior; 3. Suprafaţa de 
75mp situată la parterul Sălii 
Sporturilor Romeo Iamandi din 
Buzău, cu acces din exterior, în 
partea laterală a clădirii; 4.Spaţiu 
în suprafaţă de 92mp situat la 
parterul Sălii Sporturilor Romeo 
Iamandi din Buzău, cu acces din 
interior. Perioada de închiriere şi 
destinaţia spaţiilor sunt prevăzute 
în Caietele de sarcini întocmite 
pentru fiecare spaţiu în parte. 
Condiţii de participare: Orice 
persoană fizică sau juridică, eligi-
bilă, română sau străină, are 
dreptul de a participa la proce-
dura pentru atribuirea contrac-
telor de închiriere. Documentele 
necesare participării la licitaţie se 
pot procura de la sediul DJST 
Buzău, pentru suma de 50Lei/
Caiet de sarcini. Descrierea gene-
rală a imobilelor ce urmează a fi 
închiriate, cuantumul şi forma 
garanţiei de participare, cât şi 
modalitatea de plată a acesteia 
sunt specificate în Caietele de 
sarcini. Oferta: Oferta va fi redac-
tată în limba română şi se depune, 
împreună cu documentele care o 
însoţesc, la DJST Buzău, cu sediul 
în Buzău, str.Mesteacănului, nr.20, 
la Compartimentul Secretariat, 
până la data de 17.07.2017, ora 
15.00. Ofertele depuse vor fi 
deschise în data de 19.07.2017, ora 
10.00, la sediul Direcţiei Judeţene 
pentru Sport şi Tineret Buzău, din 
Buzău, str. Mesteacănului, nr.20. 

l Consiliul Local al Comunei 
Voineasa, cu sediul în Comuna 
Voineasa, sat Voineasa, str.I. 
Gh.Duca, nr.98, judeţul Vâlcea, 
organizează licitaţie publică 
deschisă pentru concesionarea 
unui spaţiu cu destinaţie de 

cabinet medical situat în clădire 
independentă cu regim de înăl-
ţime parter+1 etaj, clădire 
dispensar medical, sat Voineasa, 
str.Mihai Eminescu, nr.7, sat 
Voineasa, judeţul Vâlcea, în supra-
faţă utilă de 6,30mp, suprafaţă 
construită de 7,87mp. Data, ora şi 
locul desfăşurării licitaţiei: 
14.07.2017, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Comunei Voineasa. 
Termen de primire a ofertelor: 
13.07.2017, ora 11.00. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n : 
0250.754.309. 

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e - m a i l  a l e  p e r s o a n e i  d e 
contact: Comuna Săcălăşeni, sat 
Săcălăşeni, strada Unirii, nr.87, 
județul Maramureş, CIF: 3627390, 
cod poştal: 437280, România, 
t e l . 0 2 6 2 . 2 8 9 . 3 3 3 ,  f a x : 
0362.780.129, e-mail: primaria_
sacalaseni@yahoo.com, www.
sacalaseni.ro, persoană de contact: 
doamna Dorca Lorena. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: teren 
în suprafaţă de 104.787mp, apar-
ţinând domeniului public al 
Comunei Săcălăşeni, identificat 
din CF50607, amplasat în sat 
Săcălăşeni, judeţul Maramureş, în 
vederea realizării investiției: 
Fermă afini de cultură. 3.Infor-
maţii privind documentaţia de 
atribuire: Ofertanţii vor prezenta 
documentele de calificare şi oferta 
financiară, conform documenta-
ţiei de atribuire. 3.1. Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: de la sediul Comunei 
Săcălăşeni, sat Săcălăşeni, strada 
Unirii, nr. 87, județul Maramureş. 
3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Administrare 
Patrimoniu şi Gestionare Proiecte 
Locale din cadrul Biroului Finan-
ciar-Contabil şi Execuţie Bugetară 
al Comunei Săcălăşeni, zilnic, 
între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar: Gratuit. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 21.07.2017, ora 
13.00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: Ofertele vor fi întocmite 
conform documentaţiei de atri-
buire. 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 24.07.2017, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: sediul Comunei 
Săcălăşeni, sat Săcălăşeni, strada 
Unirii, nr.87, județul Maramureş. 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar original şi un exemplar 
în copie. 5. Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 25.07.2017, 
ora 10.00, sediul Comunei Săcălă-
şeni, sat Săcălăşeni, strada Unirii, 
nr. 87, județul Maramureş. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Județean 
Maramureş, Bd. Republicii, nr. 
2 A ,  B a i a  M a r e ,  t e l e f o n : 

0262.218.235, fax: 0262.218.209, 
adresă e-mail: tribunalmm@just.
ro, în termen de 10 zile calendaris-
tice de la data comunicării rezul-
tatului licitației, cu condiția 
obligatorie de notificare în acest 
termen a Comunei Săcălăşeni. 7.
Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 22.06.2017.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Tămăşeni, str.Unirii, 
nr.149, sat Tămăşeni, comuna 
Tămăşeni, judeţul Neamţ, telefon: 
0233.749.494, fax: 0233.749.333, 
e-mail: primariatamaseni@yahoo.
com. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie conce-
sionat: Terenuri situate în comuna 
Tămăşeni, în suprafaţă totală de 
37.272mp, înscrise în cartea 
funciară a comunei Tămăşeni, nr. 
51112 -1.000 mp, nr.53113 
-10.778mp, nr.53120 -9.222mp, 
nr.53123 -970mp, nr. 53124 -9.102 
mp şi nr. 53114 -6.200 mp. 3.Infor-
maţii privind documentaţia de 
atribuire: 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Documentaţia de atri-
buire va putea fi achiziţionată 
zilnic, între orele 08.30-12.30. 
3.2.Denumirea şi adresa servi-
ciului /compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Programe, et. 2, 
Primăria Comunei Tămăşeni, str. 
Unirii, nr. 149, sat Tămăşeni, 
comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006: 5Lei şi se 
achită la casieria concedentului. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 12.07.2017, ora 
14.00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 18.07.2017, ora 
09.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse  oferte le :  Pr imăria 
Comunei Tămăşeni, str. Unirii, 
nr. 149, sat Tămăşeni, comuna 
Tămăşeni, judeţul Neamţ. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 2 
exemplare (original şi copie). 5. 
Data şi locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 18.07.2017, ora 
12.00, la Primăria Comunei 
Tămăşeni, str. Unirii, nr. 149, sat 
Tămăşeni, comuna Tămăşeni, 
judeţul Neamţ. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Neamţ, 
B-dul Republicii, nr. 16, Piatra 
Neamţ, tel.0233.212.294, fax: 
0233.235.655, adresa e-mail: 
tr-neamt-scomerciala@just.ro. 
Termenele pentru sesizarea 
instanţei sunt conform Legii 
554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 7. Data 
transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 22.06.2017.

PIERDERI  
l Pierdut atestat ADR  şi atestat 
CPC marfă, emise de ARR Vâlcea 
pe numele Popescu Constantin 
Daniel cu domiciliul în com. 
Ștefăneşti, jud. Vâlcea. Se declară 
nule.

l Gorcea Ghe. Dorin „ Interme-
diere vânzări” PFA F29/470/2009, 
CUI 25299464. Pierdut certificat 
de înregistrare SERIA B, NR 
1902908/2009 şi certificat consta-
tator NR 75193/24.08.2010. Decla-
rate nule

l Pierdut Legitimatie student 
Facultatea de Litere, Universitatea 
Bucuresti, pe numele Bochniarz 
Szymon Krzysztof. O declar nula.

l Pierdut Proces verbal din 
10.07.1973, pe numele Popa 
Dumitru si Popa Paraschiva. Le 
declar nule.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala, pe numele Snada Miron. 
O declar nula.

l Pierdut Dovada achitare inte-
grala, pe numele Munteanu 
Eugenia. O declar nula.

l Pierdut atestat agent securitate 
pe numele Marinescu George, 
CNP 1860318132811. Îl declar nul.

l Pierdut certificat barcă cu seria 
024301, pe numele Flancea 
Valeriu. Îl declarăm nul.

l Pierdut şi nul contract de 
vânzare- cumpărare nr. 37808V pe 
numele de Daboveanu Ion şi Lina, 
situat în Bucureşti, bdul. 1 Decem-
brie 1918, nr. 48, bloc O22, sc.2, 
etaj 1, ap. 20, sector 3.

l Declar că am pierdut legiti-
maţie eliberată Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Judeţul Ilfov pe numele 
Bratu Lucica.

l Pierdut registru unic control al 
firmei Magazin Mixt la Lelia 
S.R.L., sector 5, Pontonierilor 59, 
J40/5349/12.04.2016, C.U.I. 
35943707.

l Declar pierdute şi nule acte: 
certificat constatator Demo Style 
Beauty S.R.L., certificat de înregis-
trare având J40/2277/02.03.2012, 
având C.U.I. 29853731, act consti-
tutiv şi contract închiriere spatiu.

l Pierdut atestat auto seria CFTx 
nr. 0130112 eliberat la 12.11.2016 
de A.R.R. Tulcea pe numele: 
Movilă Gheorghiță. Se declară nul.

l S.C. Whoppher’s COM S.R.L., 
cu sediul social în Bucureşti, 
sector 3, bdul Râmnicu Sărat nr. 6, 
bl. 21B, sc. 1, et. 5, ap. 33, C.U.I. 
5657924, J40/9291/17.05.1994, 
declar pierdute şi nule certificat de 
înregistrare seria A nr. 340025 şi 
certificatele constatatoare ale 
societăţii.

l SC Eurobad SRL, cu sediul în 
Coldău, nr. 1/A, judeţul Bistri-
ța-Năsăud, Nr. Reg. Com. 
J6/500/2005, C.U.I. RO17625055 
anunţă pierderea certificatului de 
înregistrare şi a certificatelor 
constatatoare emise pentru sediul 
social - Coldău, nr 1/A; sediu 
secundar - Bază sportivă - 
Beclean, fără nr. şi sediu secundar 
- Fast-food, Coldău, nr 13/B. Le 
declarăm nule.


