
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

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

Marți, 5 iunie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

OFERTE SERVICIU
l Whims Media caută copywriter 
vorbitor nativ sau nivel C2 de 
Hindi, cu minim 10 ani experiență 
în publicitate. Detalii pe whims-
media .com sau  la  t e l e fon 
0730.807.000.

l Estetiqdent S.R.L cu sediul în 
localitatea Petroşani, judeţul 
Hunedoara, angajează Agent de 
vânzări, cunoscător de limba 
română, engleză începător, rusă 
avansat şi să deţină cunoştinţe 
minime în domeniul stomatologiei 
şi tehnicii dentare. Relaţii la tel: 
0727.099807.

l Unitatea Militară 02628 
Caracal, din Ministerul Apărării 
Naţionale, judeţul Olt, organizează 
concurs de ocupare pe perioadă 
nedeterminată a unui post de 
personal civil contractual vacant, 
conform HG 286/2011, astfel: -1 
post muncitor calificat I -sudor 
electric I, studii medii/generale, cu 
o vechime în specialitate de 6 ani şi 
6 luni. Concursul va avea loc pe 
data de 27.06.2018, ora 10.00 
(proba practică), şi 03.07.2018, ora 
11.00 (interviul), la sediul UM 
02628 Caracal, strada Carpaţi, 
nr.137, localitatea Caracal, judeţul 
Olt. Data-limită de depunere a 
dosarelor, la sediul instituţiei, 
20.06.2018, ora 15.00. Date de 
contact: tel.0249.511.300 sau 
0249.511.296, interior: 111, 
persoană de contact: Draga 
Gabriel, secretar.

l Seminarul Teologic Ortodox 
„Sf.Nicolae” din municipiul 
Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unui post vacant 
contractual pe perioadă nedeter-
minată, după cum urmează, 
conform HG 286/2011, modificată 
prin HG 1027/2014: -secretar I S, 1 
post. Concursul se va desfăşura la 
sediul Seminarului Teologic 
Ortodox „Sf.Nicolae”, situat în 
Rm.Vâlcea, str.Antim Ivireanul, 
nr.17, în data 27.06.2018, ora 10.00 
-proba scrisă şi  în data de 
03.07.2018, ora 10.00 -proba 
interviu. Condiţiile de participare 
pentru postul de secretar I S: 
-Studii superioare (Economic, 
Management, Juridic, Limba şi 
literatura română); -Vechime în 
domeniul studiilor minim 3 ani; 
-Cunoştinţe privind întocmirea şi 
administrarea corespondenţei 
oficiale; -Cunoştinţe privind înca-
drarea personalului; -Noţiuni de 
comunicare în relaţii publice; 
-Disponibilitate la timp de lucru 

prelungit; -Cunoştințe de utilizare 
a softurilor specifice activității din 
învățământ: Edusal, Revisal, SIIR; 
-Cunoştinţe de utilizare şi operare 
PC: Windows, Microsoft Office 
Word, Excel, Internet Explorer, 
baze de date. Dosarele de înscriere 
se vor depune la secretariatul 
Seminarului Teologic Ortodox „Sf.
Nicolae”, str.Antim Ivireanul, 
nr.17, ultima zi de depunere fiind 
19.06.2018, ora 16.00. Condiţiile 
de participare la concurs şi biblio-
grafia sunt afişate la sediul Semi-
narului Teologic Ortodox „Sf.
Nicolae” Rm.Vâlcea. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la Seminarul 
Teologic Ortodox „Sf.Nicolae” 
Rm.Vâlcea, 0250.711.570.

l Primăria Comunei Traian, cu 
sediul în localitatea Traian, str. 
Principală, nr. 199, judeţul Bacău, 
organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de 
execuţie: consilier, clasa I, grad 
profesional debutant. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 6.07.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
9.07.2018, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii pentru postul de 
consilier I debutant: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul economic. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 20 zile de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Traian. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăria Traian, str.Principală, 
199, sat Traian, com.Traian, 
persoană de contact: Terinte 
Elena, telefon: 0234.221.042, fax: 
0234.201.050, e-mail: comu-
natraian@yahoo.com.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Dolj, cu sediul în 
Craiova, str.C.S.Nicolaescu 
Plopşor, nr.4, jud. Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post temporar vacant, cores-
punzător funcţiei contractuale de 
execuţie de asistent registrator 
principal gr.II (contract individual 
de muncă pe perioadă determi-
nată) la Serviciul Publicitate 
Imobiliara din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dolj, cu încadrare pe perioadă 
determinată pȃnă la data de 
01.10.2018 sau pȃnă la data reve-
nirii titularului postului, după cum 
urmează: 1 post asistent registrator 

principal gr. II, în temeiul HG 
286/23.03.2011, modificată şi 
completată. Concursul se va desfă-
şura astfel: proba scrisă în data de 
20.06.2018, ora 10.00, proba 
interviu în data de 25.06.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă sau studii 
universitare cu diplomă de licenţă, 
specializarea drept, vechime în 
specialitate: minim 6 luni. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de: 
12.06.2018 inclusiv, ora 16.00, la 
sediul OCPI Dolj, cam.104. Relaţii 
suplimentare la sediul OCPI 
tel.0251.413.128/0251.414.286, 
int.118, fax 0251.418.018, e-mail 
dj@ancpi.ro.

l În conformitate cu prevederile 
art. 7 din Hotărârea Guvernului  
nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Ordo-
nanța de Urgență a Guvernului nr. 
90 din 6 decembrie 2017 privind 
unele măsuri fiscal -bugetare, 
modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor 
termene, modificată şi completată 
de Ordonanța de Urgență  nr. 25 
din 29 martie 2018 şi Legea nr. 80 
din 28 martie 2018,  Autoritatea 
Rutieră Română- A.R.R, cu sediul 
în b-dul Dinicu Golescu nr. 38, 
sector 1 Bucureşti, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale vacante, 
în cadrul instituției: -referent de 
specialitate gradul II (S) -Compar-
timentul Relații Publice, Petiții şi 
Comunicare -Direcția Juridică, 
Petiții şi Relații Internaționale -(1 
post pe durată nedeterminată). 
Condiţiile specifice de participare 
la concurs: a) nivelul studiilor: 
studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă: ştiinţe juridice, economice; 
b) vechime în specialitate studiilor 
necesare ocupării postului -minim 
6 luni; c) cunoştinţe operare calcu-
lator: MS Office, Internet, nivel 
mediu; -şef birou (S) -Biroul 
Colectare,  Prelucrare ş i 
Analiză Date -Direcția Sigu-
ranța Infrastructurii Rutiere 
-(1 post pe durată nedetermi-
nată). Condiţiile specifice de 
participare la concurs: a) 
nivelul studiilor: studii superi-
oare absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă: ştiinţe 
inginereşti, economice; b) 
vechime în specialitate studi-
ilor necesare ocupării postului  
-minim 2 ani; c) cunoştinţe 
operare calculator: MS Office, 
Internet, nivel mediu. Dosarele 

de concurs se depun la sediul 
Autorităţii Rutiere Române 
-A.R.R., b-dul Dinicu Golescu nr. 
38, sector 1 Bucureşti, până la data 
de 19.06.2018 ora 16.30. Concursul 
va consta în 3 etape succesive: a) 
selecţia dosarelor de înscriere; b) 
proba scrisă; - proba scrisă va avea 
loc la sediul central al Autorităţii 
Rutiere Române  A.R.R.,b-dul 
Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 
Bucureşti, în data de 27.06.2018 
ora 10.00; c) interviul; - interviul se 
va susţine la sediul central al 
Autorităţii Rutiere Române 
-A.R.R., b-dul  Dinicu Golescu nr.   
38, sector 1 Bucureşti, în data de 
03.07.2018 ora 10.00. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
0213134853 Serviciul Resurse 
Umane. Bibliografia şi alte infor-
maţii  necesare desfăşurării 
concursului sunt afişate la sediul 
instituţiei şi pe site-ul www.arr.ro. 
Dosarele de concurs se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului anunţ,  
la sediul autorităţii.

l În conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 611/2008, cu modificările 
şi completările ulterioare, Insti-
tutul de Stat pentru Testarea şi 
Înregistrarea Soiurilor organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea, pe perioadă nedetermi-
nată, a următoarelor funcţii 
publice de stat de execuţie vacante: 
-1 post vacant de referent, gradul 
profesional superior -CTS Luduş, 
Județul Mureş. Condiţiile specifice 
prevăzute în fişa postului: - Studii 
liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesară exercitării 
funcţiei publice: minimum 9 ani. 
-1 post vacant de consilier, gradul 
profesional asistent -CTS Portă-
reşti, Județul Dolj. Condiţiile 
specifice prevăzute în fişa postului: 
-Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul Agro-
nomie; -Vechime în specialitatea 

studiilor necesară exercitării func-
ţiei publice: minimum 1 an. 
Concursul va avea loc la sediul 
I.S.T.I.S. din Bd. Mărăşti nr. 61, 
Sector 1, Bucureşti, în data de 05 
iulie 2018, ora 10.00 -proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului, respectiv în 
perioada 05.06.2018 -25.06.2018. 
Persoana de contact este doamna 
Chiru Roxana -consilier în cadrul 
Compartimentului resurse umane, 
tel: 0213184380, fax: 0213184408, 
e-mail: secretariat@istis.ro. Biblio-
grafia, condiţiile specifice de parti-
cipare, precum şi actele solicitate 
candidaţilor la înscriere vor fi 
publicate pe site-ul I.S.T.I.S. şi 
afişate la locul de desfăşurare a 
concursului.

ERATĂ

Conform notificării transmise de 
Asociația de proprietari Bd. 
Dacia nr. 26, din data de 
15.05.2018, anunțul publicat în 
Jurnalul din data de 24 aprilie 
2018, la rubrica pierderi, referitor 
la pierderea şi declararea nulă a 
ştampilei asociației menționate 
nu corespunde realității.

CITAȚII  
l Zahan Samson si sotia nascuta 
Magurean Veronica sunt citati in 
14.06.2018 la judecatoria Turda la 
8:30 in dosar civil 7911/328/2017 
pentru uzucapiune.

l Mandrutiu Todora, Duca 
Susana, casatorita Urcan, Duca 
Maria, casatorita Ienei, Duca 
Adolfina, Duca Ioan, Duca Gligor, 
Duca Raveca si Duca Todora casa-
torita Ludusan sunt citati in 
12 .06 .2018 ,  in  dosar  c iv i l 
6122/328/2017 pentru succesiune.

l Ungureanu Gheorghe (Gică) 
domiciliat în Galaţi, str. Macedona 
nr. 4, bl. B2, sc. B, ap. 50, jud. 
Galaţi este citat ca pârât în data de 
21 iunie 2018, la Judecătoria 
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Săveni, în dosar nr. 1226/297/2016 
cu obiect acţiune în constatare.

l Se citează numiții Morozan 
Gaftona căs. cu Vanca Iftinia, 
Prangate Nastasia, Marcu Vasile, 
Zaharie Marcu, Ioana Nistor născ. 
Marcu și Prangate Anastasia, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
507/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Bataș 
Viorica, Bataș Ilie, ș.a., având ca 
obiect succesiune, întăbulare, cu 
termen la 18.09.2018.

l Se citează Mihalca Ioan, în cali-
tate de pârât în dosarul nr. 
22/265/2016 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Sîngeorzan 
Raveca, având ca obiect succe-
siune, întăbulare, cu termen la 
28.06.2018

l Se citează numiții Mureșan 
Iacob, Mureșan Elena, Mureșan 
Rodovica, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 3370/265/2016 al Jude-
cătoriei Năsăud, în proces cu 
Jucan Maria ș.a., având ca obiect 
succesiune, întăbulare, cu termen 
la 10.07.2018

l Se citează numiții Terente Ionel, 
Valciu Crinela Ciliola Emilia și 
Miron Romulus Marius Ioan, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
1038/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Andronesi 
Nastasia, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ș.a., cu termen 
la 20.06.2018

l Se citează numiții Horea Sabina, 
Horea Dochia, Horea Grigore, 
Horea Alexandru, Horea Aurel, 
Nechiti Ana, Nechiti Mariuca, 
Nechiti Dionisie, Nechiti Ioan, 
Nechiti Ilie, Nechiti Ana, Nechiti 
Mariuca, Nechiti Dionisie, Nechiti 
Ioan, Horea Ana, Horea Vasile, 
Rognean Ana, Nechiti Maria, 
Nechiti Doniza, Horea Docea, 
Horea Ioana, Horea Aurel, Horea 
Ileana, Nechiti Viorica, Brumă 
Anchidim și Brumă Octavian, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
2382/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Juca Dani-
el-Doru, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ș.a., cu termen 
la 20.06.2018

l Se citează numiții Dr. Buia Ioan, 
Spaimoc Cătă l ina  ș i  Buia 
Alexandru, în calitate de pârâți în 

dosarul nr. 1888/265/2017 al Jude-
cătoriei Năsăud, în proces cu Nico-
laie Ioana, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ș.a., cu 
termen la 20.06.2018

l Se citează numiții Dănilă 
Simion și soția născută Ureche 
Ileana, Ureche Tofim căs. cu Creț 
Maria, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 2642/265/2017 al Jude-
cătoriei Năsăud, în proces cu 
Găină Pavel, Găina Olimpia, 
având ca obiect uzucapiune, succe-
siune, ș.a., cu termen la 20.06.2018

l Se citează numiții Mihai 
Bogdan Sebastian, Mihai Luminița 
Erica, Mihai Emil Cosmin, Mihai 
Despina Cristina, Luca Simona și 
Luca Georgeta, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 3327/190/2017 
al Judecătoriei Bistrița, în proces 
cu Rus Traian Tony, având ca 
obiect uzucapiune, succesiune, ș.a., 
cu termen la 05.07.2018

l Se citează numiții Dr. Bolfa 
Eugen, Dr. Bolfa Victor, Șpaimoc 
Cătălina, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 1887/265/2017 al Jude-
cătoriei Năsăud, în proces cu Nico-
laie Alin-Gabriel, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ș.a., cu 
termen la 27.09.2018

l Se citează numitul Rat Maftei, 
în calitate de pârât în dosarul nr. 
124/265/2018 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu SC Ferma 
Zootehnica Timoce SRL, având ca 
obiect prestație tabulară, cu 
termen la 18.09.2018

l Se citează numitul Ohler Mihai 
și soția Weber Cătălina, în calitate 
d e  p â r â ț i  î n  d o s a r u l  n r. 
122/265/2018 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Copil 
Claudiu și Copil Domnica-Ionela, 
având ca obiect prestație tabulară, 
cu termen la 20.06.2018

l Se citează numitul Huciu Grigo-
re-Andron, Hodoroga Alexandru, 
Hodoroga Vasile, Hodoroga 
Nechita și Hodoroga Alexandru lui 
Ofilat, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 451/265/2018 al Jude-
cătoriei Năsăud, în proces cu 
Brumă Mihai și Brumă Elena-Ta-
tiana, având ca obiect prestație 
tabulară, cu termen la 18.09.2018

l Se citează numitul Hoha Matro-

nică, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 3203/265/2017 al Jude-
cătoriei Năsăud, în proces cu Keck 
Mihăilă și Dudu Eugenia, având 
ca obiect validare contract s.a., cu 
termen la 20.06.2018

l Se citează numiții Gavriloaie 
Vasile lui Simion și soția născ. Suci 
Maria, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 921/265/2018 al Jude-
cătoriei Năsăud, în proces cu 
Danci Ana, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune și partaj, cu 
termen la 10.07.2018

l Se citează numiții Rebrean 
Iulian, Rus Rafila, Rus Leon, 
Rebrean Ludovica, Petraș Maria, 
Petraș Reghina, Petraș Petru, 
Petraș Ștefan, Petraș Pompei, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
1125/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Rebrean 
Vasile, având ca obiect succesiune, 
ș.a., cu termen la 20.06.2018

l România. Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici. Biroul Indivi-
d u a l  N o t a r i a l  „ S i m e s c u 
Gheorghe”. Sediul Caransebeș, str. 
N. Bălcescu, nr.3, et.1, ap.2, jud.
Caraș-Severin. Licenţa funcţio-
nare număr 274/3371/14.08.2014. 
Nr.dosar 136/2018. Citaţie. Către 
domnul Avram Nicolae, domiciliat 
în comuna Criciova, nr.88, judeţ 
Timiș. Prin prezenta vă rugăm să 
vă prezentaţi la biroul nostru din 
municipiul Caransebeș, strada N.
Bălcescu, număr 3, et.1, ap.2, judeţ 
Caraș-Severin, în data 12.06.2018, 
ora 10.00, în vederea dezbaterii 
succesiunii privind pe defunctul 
Avram Iancu, decedat la data de 
28.07.1985, cu ultimul domiciliu în 
Localitatea Sacu, număr 3, judeţ 
Caraș Severin. Veţi aduce toate 
actele ce le deţineţi în legătură cu 
această succesiune (testamente, 
extrase de carte funciară), certifi-
cate de stare civilă (naștere, căsă-
torie, adopţiune, deces) și Actul de 
identitate. În caz de neprezentare 
la termen, dezbaterile vor avea loc 
în lipsă și se va proceda conform 
legii.

l Tudose Carmen, Iani Susana, 
German Simion și Barteș Maria 
sunt pârâți în Dos. 2008/190/2013 
al Judecătoriei Bistrița, având 
obiect moștenire teren situat în 
localitatea Mărișelu și anulare titlu 
de proprietate, termen 15.06.2018.

l Numitul Roitan Ilie Coloman, 
n. 20.07.1955 în Sighetu Marma-
ției, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Baia Mare, str. 16 Februarie, 
nr.13, jud.Maramureș, este citat la 
Judecătoria Baia Mare în dosar nr. 
243/307/2017, având ca obiect 
declararea judecătorească a morții, 
reclamanți Roitan Irina și Roitan 
Zsolt. Invităm ca orice persoană să 
comunice date pe care le cunoaște 
în legătură cu cel dispărut.

l Numitul Boltoc Petrișor Codruț 
este citat la Judecătoria Slobozia 
pe data de 14 iunie 2018, ora 8.30, 
în calitate de pârât în dosarul civil 
nr.902/312/2018.

l Numitele Niță Ștefania și Niță 
Anca sunt citate în calitate de 
pârâte pentru termenul din 21 
iunie 2018, ora 9.00, la Judecătoria 
Lehliu Gară, Complet 3a CP/F, în 
dosarul nr.768/249/2017, având ca 
obiect succesiune dezbatere succe-
sorală+partaj succesoral, recla-
manți fiind Costache Costina, Niță 
Floarea și Niță Mihai.

DIVERSE  
l Unitatea administrativ-terito-
rială Călărași, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sector cadastral nr.45 începând cu 
data de 11.06.2018, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Comunei 
Călărași, conform art.14 alin.(1) și 
(2) din Legea cadastrului și a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l RIGK SRL, cu sediul în Bd.
Aviatorilor, nr.31, sector 1, Bucu-

rești, înregistrată la ONRC cu 
CUI: RO23404865, informează pe 
cei interesați că s-a depus solici-
tarea pentru emiterea autorizației 
de mediu pentru activitatea cod 
CAEN 4941. Informații se pot 
solicita la sediul Agenției Națio-
nale Pentru Protecția Mediului din 
sectorul 6, Splaiul Independenței, 
nr. 294, Corp B, între orele 9.00-
12.00, de luni până vineri. Propu-
neri sau contestații se pot depune 
la sediul ANPM în termen de 10 
zile de la data publicării prezen-
tului anunț.

l SC AT&CHIC Design SRL, 
având sediul în Bd.ul.Energeticie-
nilor, Nr.13-15, anexa sociala III, 
parter, biroul 42, Sector 3, Munici-
piul București, titular al planului- 
“ P U Z -  S t r a d a  B a i c u l u i , 
Nr.31- Sector 2” anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tării de obținere a avizului de 
mediu pentru planul menționat și 
declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultată la sediul APM Bucu-
rești din Aleea Lacul Morii, nr.1 (în 
spatele benzinăriei Lukoil), sector 
6, de luni până vineri, între orele 
9.00-12.00. Observații/comentarii 
și sugestii se primesc în scris la 
sediul APM București, în termen 
de 15 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului.

l Unitatea  Mi l i tară  0406 
Constanţa, cu sediul în strada 
Mircea cel Bătrân, nr. 108, 
Constanţa, judeţul Constanţa, 
cedează cu titlu gratuit, către 
persoane fizice sau juridice, la soli-
citarea acestora, pe baza aprobării 
ordonatorului de credite exem-
plarul canin, nume Mabanu, CIP. 
941000003208953, mascul, rasa 
Ciobănesc -German, culoare stan-
dard, data nașterii: 13.08.2009. Cei 
interesaţi de preluarea bunului se 
pot adresa Inspectoratului de 
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Jandarmi Judeţean Constanţa, cu 
sediul în strada Mircea cel Bătrân, 
nr.  108, Constanţa, judeţul 
Constanţa e-mail: api@jandarme-
riaconstanta.ro, web: www.jandar-
meriaconstanta .ro ,  te lefon 
0241/618969, fax: 0241/616153, 
cod poştal 900663, România, 
persoană de contact: Brînzea 
Gabriel.

l Vehicule af late pe domeniul 
public sau privat al Sectorului 5 ce 
prezintă indicii pentru a fi înca-
drate în categoria vehiculelor fără 
stăpân: - autovehicul marca 
Mercedes, culoare ROŞU, fara 
număr de înmatriculare, identi-
ficat în Şoseaua Sălaj, nr. 263, 
Sector 5; - autovehicul marca 
Dacia, culoare galben, fără număr 
de înmatriculare, identificat 
Şoseaua Sălaj, nr. 263, Sector 5; - 
autovehicul marca Rover, culoare 
verde, număr de înmatriculare AV 
54 ODT, identificat în Şoseaua 
Sălaj, nr. 263, Sector 5; - autove-
hicul marca Volkswagen, culoare 
ALB, număr de înmatriculare BH 
5008 BM, identificat în strada 
Nedeleanu Ion (spatele blocului), 
Sector 5; - autovehicul marca 
Dacia, culoare galben (colantat), 
fără număr de înmatriculare, 
identificat în strada Baltăreţului, 
nr. 16, Sector 5; - autovehicul 
marca Ford, culoare ROŞU,  
număr de înmatriculare BP 3403 
AP, identificat în Şoseaua Viilor, 
nr. 23, Sector 5;  - autovehicul 
marca Mazda, culoare argintiu, 
fără număr de înmatriculare, 
identificat în Şoseaua Viilor, nr. 23, 
Sector 5; - autovehicul marca 
marca Renault, culoare galben, 
număr de înmatriculare P 7790 
BM, identificat în strada Bârlad, 
nr. 31, Sector 5; - autovehicul 
marca Dacia Papuc, culoare ALB, 
fără număr de înmatriculare, 
identificat în Şoseaua Sălaj inter-
secţie cu strada Bărdaşului, Sector 
5; - vehicul marca Renault, 
culoare verde, număr de înmatri-
culare M 3849 VG, identificat în 
strada Dumbrava Nouă, nr.2 
(spatele blocului), Sector 5; - 
vehicul marca Renault, culoare 
galben, număr de înmatriculare P 
6507 AM, identificat în Dumbrava 
Nouă, nr.2 (spatele blocului), 
Sector 5; - vehicul marca BMW, 
culoare negru, fără număr de 
înmatriculare, identificat în strada 
Măgurei, nr. 1-5, Sector 5.

l Admite în parte cererea preci-
zată având ca obiect „divorț cu 
minori”, promovată de recla-
manta Agafiței Ramona-Petro-
nela,  CNP 2790304221181, 

domiciliată în sat Valea Lupului, 
strada Basmului, nr.9, comuna 
Valea Lupului, județul Iaşi, cu 
domiciliu procedural ales la 
Cabinet Avocat „Agheorghiesei 
Dan Constantin”, cu sediul în 
Municipiul Iaşi, b-dul Țuțor, nr. 3, 
scara B, apartamentul 4, parter, 
județul Iaşi în contradictoriu cu 
pârâtul Agafiței Ioan-Ciprian, 
CNP 18001022226752, domiciliat 
în Municipiul Iaşi, Bulevardul 
Țuțora, nr.8, bloc P2, scara A, 
etajul 4, apartamentul 20, județul 
Iaşi, citat prin publicitate. Dispune 
desfacerea căsătoriei încheiate 
între părți la data 11 iunie 2015 şi 
înregistrată în registrul de stare 
civilă al Municipiului Iaşi, jud. 
Iaşi sub nr. 700, din culpa exclu-
sivă a pârâtului. Dispune ca exer-
citarea autorității părinteşti 
asupra minorei Agafiței Aria-
na-Gabriela, născută la data de 
06.05.2016, să se facă exclusiv de 
către mamă. Stabileşte ca locuința 
minorei  Agafiței Ariana-Gabriela, 
să fie la mamă, în sat Valea 
Lupului, strada Basmului, nr.9, 
comuna Valea Lupului, județul 
Iaşi. Obligă pârâtul la plata către 
reclamanta a unei pensii lunare de 
întreținere în cotă de 1/4 din 
venitul lunar net pe economia 
națională realizat, în favoarea 
minorei Agafiței Ariana-Gabriela, 
începând cu data introducerii acți-
unii, respectiv 03.04.2017 şi până 
la majoratul acesteia. Dispune 
revenirea reclamantei la numele 
avut anterior căsătoriei, acela de 
„Petrariu”. Obligă pârâtul să 
achite reclamantei cheltuieli de 
judecată în cuantum de 3128 lei 
reprezentând: 100 lei taxă judi-
ciară de timbru, 200 lei contrava-
loare remunerație curator, 28 lei 
chletuieli privind citarea prin 
publicitate şi 2800 lei onorariu 
avocat. Cu drept de apel în termen 
de 30 zile de la comunicare. 
Cererea se depune la Judecătoria 
Iaşi.  Pronunțată în şedință 
publică, azi, 20.12.2017.

l SC BORDELLO BARS & 
RESTAURANTS SRL, cu sediul 
in Bucuresti, Str. Selari 9-11, et.1, 
cam 1, sector 3, inregistrata la 
ONRC cu CUI nr 35330575, 
informeaza pe cei interesati ca s-a 
depus solicitarea pentru emiterea 
autorizatiei de mediu pentru acti-
vitatea Restaurant -5610, desfasu-
r a t a  i n  S p l a i u l  U n i r i i , 
amplasament T4, sector 3, Bucu-
resti. Informatii se pot solicita la 
SEDIUL AGENTIEI PENTRU 
P R O T E C T I A  M E D I U L U I 
BUCURESTI din sectorul 6, 
Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul 

Lacul Morii -in spatele benzinariei 
LUKOIL) intre orele 9:00-12:00, 
de luni pana vineri. Propuneri sau 
contestatii se pot depune la sediul 
APM Bucuresti in termen de 10 
zile de la data publicarii prezen-
tului anunt.

LICITAȚII  
l Carduelis Consulting IPURL, 
lichidator la SC Modamart Conf 
SRL, vinde la licitaţie publică: 
bunuri mobile-stocuri(articole şi 
accesorii confecţii din piele şi din 
blană). Licitaţia va avea loc in 
fiecare zi de marţi şi miercuri ora 
14.00 la sediul lichidatorului din 
Ploieşti, Str. Cerceluş, nr. 33. Rel. 
la tel. 0722.634.777.

l Anunţ Spitalul Clinic CF 
Craiova cu sediul în Craiova, Blv. 
Ştirbei Vodă, nr.6, organizează 
licitaţie publică deschisă pentru 
închirierea spaţiilor din str. Ştirbei 
Vodă, nr.2 în suprafaţă de 
539,5mp şi str. Ştirbei Vodă nr.6 în 
suprafaţă de 17,66mp. Caietele de 
sarcini se pot achiziţiona de la 
sediul unităţii (secretariat). Ofer-
tele se vor depune în plic închis la 
sediul unităţii până la data de 
19.06.2018, ora 16.00 şi se vor 
deschide la data de 20.06.2018, ora 
12.00 la sediul Spitalului Clinic 
C F  C r a i o v a .  R e l a ţ i i  l a : 
0251532436, 0735158062.

l Comuna Lunca Corbului, 
județul Argeş, organizează licitație 
în vederea concesionării a unui 
teren intravilan, proprietatea 
publ ică  a  Comunei  Lunca 
Corbului. Licitația va avea loc la 
sediul Primăriei la data de 
26.06.2018, ora 10.00. Ofertele se 
depun până la data de 26.06.2018, 
ora 10.00. Alte informații, docu-
mentația de atribuire, Caietul de 
sarcini se regăsesc la sediul Primă-
riei. Nr.tel.0248.688.501, fax: 
0248.688.960, e-mail: primaria_
lunca_corbului@yahoo.com.

l Continvest Insolventa SPRL 
organizeaza Licitatie Publica Cu 
Strigare in vederea vanzarii in 
conformitate cu prevederile Legii 
85/2006, a urmatoarelor active 
apartinand CET SA: Sediu admi-
nistrativ central – cladire birouri, 
situat in Braila, bdul. Al. I. Cuza, 
nr. 3 et VI, la pretul de 880.600 lei. 
Se pot vinde si birouri separate cu 
cota indiviza din caile de acces si 
din spatiile comune. Pret/birou 
incepand de la 43.915 lei; Activul 
Cazan de Apa Fierbinte, situat in 
Brăila, calea Călăraşilor nr. 321B, 
la pretul de 777.441 lei; Mijloace 

de transport: Autoutilitara 10215 
FA 31 la pretul de 7.210 lei; 
Autoutilitara Dacia 1307 la pretul 
de 1.540 lei; Mijloace fixe si obiecte 
inventor compus din: Aparate de 
masura, electrice si electronice, la 
pretul de 5.900 lei; Birotica si 
calculatoare la pretul de 8.267 lei; 
Mobilier la pretul de 11.244 lei; 
Diverse bunuri la pretul de 460 lei. 
Listele complete pot fi studiate la 
sediul lichidatorului. Preturile nu 
contin TVA. Licitatiile se organi-
zeaza in datele de 07.06.2018, 
14.06.2018, 21.06.2018, 28.06.2016, 
ora 11.00. Alte informatii: Licita-
tiile se organizeaza la biroul lichi-
datorului din Braila, bdul. Al. I. 
Cuza, nr. 3 et VI. Caietele de 
sarcini  se pot ridica de la lichida-
torului, contra sumelor cuprinse 
intre 50 lei si 2.500 lei. Garantia de 
participare la licitatie de 10% din 
valoarea de pornire trebuie achi-
tata cu cel putin 2 zile anterior 
datei licitatiei. Tel. 0241/542942; 
0720/300.464.

l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică, conform Regula-
mentului de valorificare nr. 
2989/16.05.2017, aprobat în cadrul 
Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 29.05.2017, bunurile 
imobile absolut indispensabile 
exploatării, aparţinând  debitoarei 
Moldomin SA, împreună cu tran-
sferul drepturilor dobândite şi 
obligaţiilor asumate prin Licenţa 
de concesiune pentru exploatarea 
minereului cuprifer nr. 2781/2001, 
pentru perimetrul Moldova Nouă 
- Cariera de Banatite. Informaţiile 
necesare sunt cuprinse în Caietul 
de sarcini care poate fi achiziţionat 
la adresa: Cluj-Napoca, Calea 
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, 
Romania, tel. 0040-364-412631, 
fax: 0040-364-412632, email: 
office@rtz.ro. Licitaţia se va desfă-
şura în data de 02 Iulie 2018, de la 
ora 10:00, la sediul lichidatorului 
judiciar.

l Penitenciarul Giurgiu, cu sediul 
în localitatea Giurgiu, str. Bălă-
noaiei, nr. 12A, jud. Giurgiu, 
România, cod unic de înregistare 
13476015, tel. 0246.215091, fax 
0246.213.700, email pgiurgiu@
anp.gov.ro, www.penitencia-
rul-giurgiu.ro, organizează în data 
de 21.06.2018, orele 10:00, licitație 
publică cu strigare pentru valorifi-
carea a  6 autovehicule scoase din 
funcțiune. Persoanele interesate 
pot solicita documentația de la 
sediul Penitenciarului Giurgiu 
zilnic, contra cost începand cu 
data de 06.06.2018 între orele 
08:30–14:30. Prețul de vânzare al 

documentației este 10 lei/buc. 
Prețul de pornire şi garanția de 
participare se regăsesc în docu-
mentația de atribuire. Bunurile 
pot fi vizionate după achitarea 
garanției de participare. Perioada 
în care pot fi vizionate bunurile 
scoase la licitație este 06.06.2018 
–18.06.2018. Clarificări pot fi obți-
nute la adresa menționată mai sus 
până la data limită de 18.06.2018. 
Licitația cu strigare se va desfă-
şura în data de 21.06.2018 înce-
pând cu ora 10:00. Documentele 
de participare se vor depune la 
sediul Penitenciarului Giurgiu 
până cel  târziu în data de 
20.06.2018 ora 15.00. Alte relații se 
pot obține la telefon 0246.215.091, 
interior 174, d-l Florin Mitrofan, 
între orele 09:00 şi 14:00 în zilele 
lucratoare.

l Consiliul Local Brezoi anunta 
concesionarea prin licitatie publica 
deschisa a terenului cu  suprafata 
de 466 mp, situat in oras Brezoi,  
sat Pascoaia, str.Luncanilor, nr.9, 
cu destinatia – construire locuinta. 
Durata concesiunii –49 ani. Rede-
venta minima de pornire la lici-
tatie – 150  euro/an. Documentatia 
de atribuire  se poate procura 
contra sumei de 50 lei de la sediul 
concedentului, compartimentul 
urbanism. Data limita pentru soli-
citarea clarificarilor – 20.06.2018. 
Ofertele vor fi depuse in 2 exem-
plare pana la data de 26.06.2018, 
ora 15,00 la sediul Primariei 
Brezoi,  oras Brezoi, str. Lotrului, 
nr. 2, cod postal 245500, Judetul 
Valcea, telefon/fax 0250.778.240,  
cod fiscal 2541894. Licitatia 
publica deschisa  va avea loc in 
data de 27.06.2018, ora 10,00,la 
sediul Primariei Brezoi. Relatii la 
telefon /fax 0250/778240 – birou 
urbanism, consilier Miu Victorita. 
Instanta competenta in solutio-
narea litigiilor aparute –Tribu-
nalul Valcea, s t r.  S c u a r u l 
Revolutiei,nr. 1, Rm. Valcea, 
j u d e t u l  Va l c e a ,  t e l e f o n 
0250/739120 potrivit Legii conten-
c iosu lu i  admin i s t ra t iv  nr. 
544/2004.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Sico Business SRL desemnat prin 
Sentinta Civila nr. 10086 din data 
de 26.11.2013, pronuntata in 
Dosar nr. 16005/3/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucuresti, 
Sectia a VII a Civila, anunta scoa-
terea la vanzare prin  licitatie 
publica cu strigare a bunului 
imobil aflat in proprietatea Sico 
Business SRL constand in teren si 
constructie situat in Pantelimon, 
Jud.Ilfov, T31, Parcela A286, 
inscris in CF 3495, Pantelimon, 
identificat cu nr. cad. 1187/2/2/7/4 
in valoare totala de 264.463 lei. 
Vanzarea bunului imobil aparti-
nand societatii falite se va orga-
niza in data de 14.06.2018, ora 
14.00, prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care bunul 

 Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în con-
formitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 73/28.03.2018, 
organizează licitaţie publică deschisă în scopul concesionării unui teren în suprafaţă de 30,00 mp., 
aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada 1 Decem-
brie, zona Bl. I1, sc. B. Perioada de concesionare este de 49 ani.
 Licitaţia va avea loc la data de 26.06.2018, orele 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Alexan-
dria, iar ofertele se primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria, până  în preziua datei 
de  licitaţie, orele 16:00, într-un singur exemplar în limba română.   
 Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Mu-
nicipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat, tel. 0247317732, int.132, 
fax. 0247317728.
 Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a con-
tenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
  Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 19.06.2018. 

 Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în con-
formitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 
81/28.03.2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 145,00 
mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada 
Fratii Golesti, nr. 46.
 Licitaţia va avea loc în data de  27.06.2018 orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Alex-
andria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei muni-
cipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.
 Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare . 
 Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din 
cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132
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imobil nu se va vinde la termenul 
de licitatie stabilit se vor organiza 
alte 2 (doua) licitatii in data 
28.06.20188 si 12.07.2018, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii.  Locul de desfa-
surare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde 
se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana 
in preziua licitatiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se 
pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietul de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3 sau prin virament bancar. 
Costul unui caiet de sarcini este de 
500 lei exclusiv TVA. Achizitio-
narea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii supli-
mentare  s e  po t  ob t ine  l a 
tel.021.227.28.81

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Miba Telecom 2002 SRL desemnat 
prin Sentinta Civila nr. 2926 din 
data de 26.09.2014, pronuntata in 
Dosar nr. 3865/93/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Ilfov, Sectia 
Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in 
proprietatea Miba Telecom 2002 
SRL compus din teren extravilan 
in suprafata de 3.000 mp situat in 
Com. Stefanestii de Jos, T11, 
PA45/2/17, Jud. Ilfov, in valoare 
totala de 4.500 euro. Vanzarea 
bunului imobil apartinand socie-

tatii falite se va organiza in data 
de 14.06.2018, ora 13.00, prin lici-
tatie publica cu strigare. In cazul 
in care bunul imobil nu se va vinde 
la termenul de licitatie stabilit se 
vor organiza alte 7 (sapte) licitatii 
in data 21.06.2018, 28.06.2018, 
05.07.2018, 12.07.2018, 19.07.2018, 
26.07.2018 si 02.08.2018, la aceeasi 
ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana 
in preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunului imobil, 
pretul acestuia, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se 
pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3 sau prin transfer bancar. 
Costul unui caiet de sarcini este de 
300 lei exclusiv TVA. Achizitio-
narea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii 
la licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel. 021.227.28.81.

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: 
Primăria Comunei Mihăeşti, cu 
sediul în localitatea Mihăeşti, 
strada Principală, nr.26A, judeţul 
Argeş, cod fiscal: 4122540, telefon: 
0248.560.002, fax: 0248.560.005, 
e-mail: primarie@mihaesti.cjarges.
ro. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 

care urmează să fie concesionat: 
teren în suprafaţă de 200mp, 
proprietatea publică a Comunei 
Mihăeşti, situat în intravilanul 
Comunei Mihăeşti -sat Mihăeşti, 
județul Argeş, punct Balastieră, cu 
destinaţie curți construcții, pentru 
activități de construire, prezentare, 
comercializare produce din lemn 
(case din lemn, binale, mobilă). 3.
Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: de la sediul Primăriei 
Comunei Mihăeşti, sat Mihăeşti, 
judeţul Argeş. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: prin cerere, de la sediul 
Primăriei Comunei Mihăeşti, sat 
Mihăeşti, comuna Mihăeşti, 
judeţul Argeş. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului de 
la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul Secretar 
din cadrul Primăriei Comunei 
Mihăeşti, sat Mihăeşti, comuna 
Mihăeşti, județul Argeş. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guver-
nului nr. 54/2006: 50Lei, conform 
documentației de atribuire: prin 
numerar, la casieria Primăriei 
Comunei Mihăeşti. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
25.06.2018, ora 12.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 29.06.2018, 
ora 09.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Mihăeşti, cu sediul în sat 
Mihăeşti, comuna Mihăeşti, 
judeţul Argeş, conform Caietului 
de sarcini. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Oferta se depune în două 
plicuri sigilate, unul exterior şi 
unul interior, conform Caietului de 
sarcini. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 29.06.2018, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Mihăeşti, sat Mihăeşti, 
comuna Mihăeşti, judeţul Argeş. 
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: Acțiunea în justiţie se 
introduce la Secţia de contencios 
administrativ a tribunalului în a 
cărei jurisdicţie se af lă sediul 
concedentului în conformitate cu 
prevederile Legii 554/2004, a 
contenciosului administrativ, cu 
modificările ulterioare. Date 
contact: Tribunalul Argeş, b-dul 
I.C.Brătianu, nr.7, Piteşti, județul 
Argeş, telefon: 0248.216.599, 
0248.224.019, fax: 0248.212.410, 
e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 04.06.2018.

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: 
Primăria Comunei Mihăeşti, cu 
sediul în localitatea Mihăeşti, 
strada Principală, nr.26A, județul 
Argeş, cod fiscal: 4122540, telefon: 
0248.560.002, fax: 0248.560.005, 
e-mail :  primarie@mihaesti .
cjarges.ro. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie conce-
sionat: Teren în suprafaţă de 
12.300mp, proprietatea publică a 
Comunei Mihăeşti, situat în intra-
vilanul Comunei Mihăeşti -sat 
Mihăeşti, județul Argeş, punct 
Balastieră, cu destinație curți 
constructii, amenajare balastieră. 
3. Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: de la sediul 
Primăriei Comunei Mihăeşti, sat 
Mihăeşti, județul Argeş. 3.1.Moda-
litatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: prin cerere, 
de la sediul Primăriei Comunei 
Mihăeşti, sat Mihăeşti, comuna 
Mihăeşti, judeţul Argeş. 3.2.Denu-
mirea şi adresa serviciului /
compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Comparti-
mentul Secretar din cadrul 
Primăriei Comunei Mihăeşti, sat 
Mihăeşti, comuna Mihăeşti, 
județul Argeş. 3.3.Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei 
de  Urgenţă  a  Guvernulu i 
nr.54/2006: 50Lei, conform docu-
mentației de atribuire: prin 
numerar, la casieria Primăriei 
C o m u n e i  M i h ă e ş t i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 25.06.2018, ora 
12.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 29.06.2018, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei 
Mihăeşti, cu sediul în sat Mihăeşti, 
comuna Mihăeşti, judeţul Argeş, 
conform Caietului de sarcini. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 
Oferta se depune în două plicuri 
sigilate, unul exterior şi unul inte-
rior, conform Caietului de sarcini. 
5.Data şi locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 29.06.2018, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Comunei 
Mihăeşti, sat Mihăeşti, comuna 
Mihăeşti, judeţul Argeş. 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: 
Acțiunea în justiţie se introduce la 
Secţia de contencios administrativ 
a tribunalului în a cărei jurisdicţie 
se af lă sediul concedentului în 
conformitate cu prevederile Legii 
554/2004, a contenciosului admi-
nistrativ, cu modificările ulteri-
oare. Date contact: Tribunalul 
Argeş, b-dul I.C.Brătianu, nr.7, 

Piteşti, județul Argeş, telefon: 
0248.216.599, 0248.224.019, fax: 
0248.212.410, e-mail: tr-arges@
just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
04.06.2018.

PIERDERI  
l Pierdut legitimatie student pe 
numele Tit Anca Diana. Declar 
nulă.

l Subscrisa PRIM X-PRESS 
SRL, cod unic de înregistrare 
16109641, declară pierdute certifi-
catele constatatoare de autorizare 
aferente certificatului de înregis-
trare seria B1673873. Se declară 
nule.

l Pierdut Atestat profesional 
transport Persoane in regim de 
Taxi, emis pe numele Stancu Doru 
Marian. Il declar nul.

l Pierdut Certificat Constatator 
(pt sediu) nr. 25165/09.04.2009, 
eliberat de ORC Arad pentru 
“Holhos” PFA. Il declar nul.

l Pierdut Polite de Asigurare 
seriile 550276407, 550276408, 
5 5 0 2 7 6 4 0 9 ,  5 5 0 2 7 6 4 1 0 , 
550250743, necompletate, elibe-
rate de AZT Arad. Le declar nule.

l Pierdut  „CARNET DE 
STUDENT” pe numele Saracu 
Daiana -Ioana, Universitatea 
Babes -Bolyai Cluj-Napoca, 
Facultatea de Drept, invataman 
cu frecventa.

l Subsemnatul Moldoveanu 
C o s t i n  - D a n i e l  c u  C N P 
1930805460051, autorizat să 
exercit profesia de asistent 
medical generalist, declarcă am 
pierdut certificatul în original 
pentru avizul anual de autorizarea 
exercitării profesiei, cu nr. B 34454 
emis la data de 29.06.2016, în 
specializarea medicină generală, 
nr. poliţă de asig. 6060301448. 

l Pierdut următoarele docu-
mente, certificat constatator sediu 
profesional, certificat constatator 
terţi, certificat înregistrare  PFA 
P e t r e  V i o r e l ,  C U I 
19545670/01.01.2007 Nr. Ordine 
J40/886/04.05.2006.

l Pierdut card tahograf şi atestat 
CPI transport arfă eliberate de 
ARR Mehedinţi  pe numele 
Stănescu Laurenţiu Daniel. Se 
declară nule.

l Pierdut certificat conducător 
ambarcaţiuni de agrement seria 
CAA, nr.46279, pe numele Matei-
ciuc Emil. Îl declar nul.

l Pierdut atestat profesional şi 
cartelă tahograf emise de ARR 
Craiova pe numele Bostangiu 
Marin. Se declară nule.

 Subscrisa S.C. HRISTOGAMMA SERV S.R.L. în faliment, prin lichidator 
judiciar Licev Grup SPRL, vă face cunoscut faptul că în data de 
12.06.2018, ora 10.00, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
Reșița, str. Horea bl.A2, parter, licitația publică cu strigare privind vânza-
rea imobilului aparținând debitoarei, respectiv Hală cu teren, situat în 
localitatea Caransebeș, la prețul de 49.000 euro +TVA (dacă e cazul).
 În cazul în care imobilul scos la licitație nu se vinde la această dată, 
licitația se va relua în aceleași condiții astfel 19.06.2018, 26.06.2018 la 
aceeaşi oră.
 Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judi-
ciar la valoarea de 300 lei. Data limită de cumpărare a caietului de sacini 
și încrierea la licitație este cu o zi înainte de data licitației. Garanția de 
participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației.
 Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212.940 sau la 
sediul lichidatorului judiciar. 

ANUNȚ LICITAȚIE CU STRIGARE
  Subscrisa  S.C. Piese Auto Bella S.R.L. – în procedura generală a falimentului cu sediul  
social în Oravița, str. Zona Gării, bl. D2, sc. B, et. 4, ap. 13, jud. Caraş-Severin, Număr de 
ordine în registrul comerţului J11/245/2011, CUI 28390388 vă face cunoscut faptul că în 
data de 08.06.2018, ora 11.00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. 
Horea bl. A2, parter, licitația publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri  
aparținând debitoarei:  
  -283 buc anvelope auto second hand la preţul 50% conform raportului de evaluare,     
respectiv 25 lei/buc +TVA. Valoare totală 7.075 lei +TVA.
  În cazul în care bunurile scoase la licitație nu se vând la data stabilită următoarele 
licitații vor avea loc în data de 22.06.2018, 06.07.2018, 20.07.2018 la ora 11:00 la sediul li-
chidatorului judiciar, la același preț. Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul li-
chidatorului judiciar la valoarea de 100 lei. Înscrierea la licitaţie și achiziționarea caietului 
de sarcini se poate face în fiecare zi de luni până vineri cu excepția zilei în care are loc 
licitaţia.
 Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din prețul de pornire al licitației.
 Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatoru-
lui judiciar. 


