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OFERTE SERVICIU
l Angajăm sudori MIG-MAG 
în Spania. Salarii nete 2.400-
3 . 0 0 0  E u r o .  Te l e f o n : 
0748.563.746.
 
l Baza de Aprovizionare 
Gospodărire și Reparații cu 
sediul str. Sabarului nr.1, 
comuna Jilava, județul Ilfov, 
scoate la concurs 2 posturi 
agent administrativ (pensii); 
Termenul de înscriere este de 15 
zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului, respectiv 25 
iulie 2017, orele 15.00, inclusiv, 
perioadă în care candidaţii 
depun dosarele de candidat 
complete la structura de resurse 
umane din cadrul unităţii. Taxa 
de participare la concurs este de 
85 RON. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la structura 
de resurse umane a Bazei de 
Aprovizionare Gospodărire și 
Reparații și pe site-ul Adminis-
traţiei Naţionale a Penitencia-
r e l o r  ( w w w. a n p . g o v. r o , 
secţiunea Carieră-Concursuri 
din sursă externă) și http://anp.
gov.ro/web/baza-aproviziona-
re-gospodarire-reparatii/cariera.
 
l Consiliul Local Petrila-Servi-
ciul Public Local de Asistenţă 
Socială Petrila, jud.Hunedoara 
anunţă. Consiliul Local Petrila- 
Serviciul Public Local de Asis-
t e n ţ ă  S o c i a l ă  P e t r i l a 
organizează la sediul din 
Petrila, strada 8 Martie, bl.33, 
parter, concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contrac-
tuale de execuţie vacante: 
1.Compartimentul cabinete 
medicale școlare: -asistent 
medical generalist debutant- 2 
(două) posturi; vechime în 
muncă: nu este necesară. 
Concursul va avea loc în data 
de 25.07.2017, ora 9,00, proba 
scrisă și 28.07.2017, ora 9,00- 
interviul. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevă-
zute de art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, modifi-
c a t ă  p r i n  H o t ă r â r e a 
nr.1027/2014, pentru modifi-
carea și completarea Regula-
mentu lu i - cadru  pr iv ind 
stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespun-
zator funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare in 
grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice , precum și următoarele 
condiţii de participare: școală 
sanitară postilceală; asigurare 
de malpraxis; certificat de 
membru al Ordinului Asisten-
ților Medicali și Moașelor din 
România. Dosarele se vor 
depune în maximum 10 zile 

lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la 
sediul Serviciului Public Local 
de Asistenţă Socială Petrila și 
trebuie să cuprindă obligatoriu 
documentele prevăzute de 
art.6(1) din HG nr.286/2011, cu 
modificările prevăzute de Hotă-
rârea nr.1027/2014. Tematica si 
bibliografia sunt afișate la sediul 
instituţiei. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon 
0254.550.434, Compartimentul 
contabilitate-resurse umane, 
persoana de contact Bașa 
Claudia.
 
l Primăria Comunei Sîrbeni, cu 
sediul în localitatea Sîrbenii de 
Jos, str.Primăriei, nr.187, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: 
-muncitor  necalificat, număr 
posturi :  1 ,  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 31.07.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
01.08.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
minim VII clase; -vechime: nu 
se solicită vechime în muncă. 
Candidaţii vor depune dosarele 
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 Sîrbeni. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 

Comunei Sîrbeni, persoană de 
contact: Lita Petrica, telefon: 
0247.459.105, fax: 0247.459.105, 
e-mail: primariacomuneisir-
beni@yahoo.com. 
 
l Direcţia Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranţa Alimentelor 
Ialomiţa, jud.Ialomița, organi-
zează concurs în data de 01 
august 2017 pentru ocuparea 
postului contractual vacant de 
muncitor calificat, grad I, pe 
perioadă nedeterminată, din 
cadrul DSVSA Ialomiţa, jud.
Ialomița. Condiții de partici-
pare la concurs: a)Condiţii 
generale: prevăzute la art.3 din 
Hotărârea 286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare; 
b)Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcției 
contractuale de muncitor cali-
ficat, grad I, sunt următoarele: 
-studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; 
-vechime: minim 5 ani; -data-li-
mită pentru depunerea dosa-
relor: în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
în MO; -01 august 2017, ora 
10.00: proba scrisă; -03 august 
2017, ora 10.00: interviul. 
Dosarul de concurs va conţine 

documentele specificate la art.6 
din Hotărârea 286/2011. Detalii 
privind bibliografia de concurs 
sunt disponibile accesând 
pagina oficială. Dosarele se 
depun la sediul Direcţiei Sani-
tare Veterinare și pentru Sigu-
ranţa Alimentelor, din str.
Lacului, nr.12, Slobozia, jud.
Ialomiţa. Relaţii suplimentare 
la nr.tel. 0243.232.069, int.236.
 
l Primăria Orașului Drăgă-
nești-Olt, având sediul în orașul 
Drăgănești-Olt, str. N.Titulescu, 
nr.150, județul Olt, cu respec-
tarea prevederilor legale prevă-
z u t e  d e  H G  6 1 1 / 2 0 0 8 , 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante, după cum 
urmează: -consilier, clasa I, grad 
profesional asistent, în cadrul 
Compartimentului salarizare: 

-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în știinţe 
economice sau știinţe adminis-
trative; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 1 an; 
-referent, clasa III, grad profesi-
onal  superior,  în cadrul 
Compartimentului contabili-
tate: -studii medii, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: 
minim 9 ani; -consilier, clasa I, 
grad profesional asistent, în 
cadrul Compartimentului 
buget, finanţe: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-

valentă în știinţe economice; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 1 an; -consi-
lier, clasa I, grad profesional 
debutant, în cadrul Comparti-
mentului buget, finanţe: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în știinţe econo-
mice; -consilier, clasa I, grad 
profesional debutant, în cadrul 
Compartimentului achiziţii 
publice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în știinţe juridice sau 
economice; -consilier, clasa I, 
grad profesional asistent, în 
cadrul Compartimentului achi-

ANUNȚURI

Angajează
- Patiser
- Cofetar
- Ajutor bucătar
- Lucrător room-service 
hotel
- Îngrijitor spaţii hoteliere

Oferim salariu motivant,      
transport, masă, card de 

sănătate privat.
tel. 0725.972.231

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

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

Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. .... Nr. 22755 din 30.06.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna iunie, ziua 30. 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 20, luna iulie, ora 10.00, anul 

2017, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, 

proprietate a debitorului BURCEA GHEORGHE, licitația a III - a: a). Casă veche, edificată în anul 1994, 

în suprafață de 60 mp, parte din grajd în suprafață de 48 mp, parte din casa începută în anul 2010, în 

suprafață de 268 mp, situate în localitatea Corbii Mari, sat Ungureni, str. Sirnei, nr. 32, preț de pornire 

al licitației 59.582 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale si privilegii; b). Teren 

aferent în suprafață de 1485 mp, situat în localitatea Corbii Mari, sat Ungureni, str. Sirnei, nr. 32, preț 

de pornire al licitației 17.786 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, 

după caz: Creditori, Sarcini; Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița - Serviciul Fiscal 

Orășenesc Titu, P.V. sechestru - 4639/05.02.2016. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de 

TVA 19)/ scutită/ neimpozabilă. 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 sa 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; c). împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie de pe 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 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: - plata taxei de participare, reprezentând 10% din 

prețul de pornire al licitației se va face în contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria 

Municipiului Târgoviște. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la 

numărul de telefon 0245.651.112. Data afișării: 06.07.2017.

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

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

Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. .... Nr. 22745 din 30.06.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna iunie, ziua 30. 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 20, luna iulie, ora 12.00, anul 

2017, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, 

proprietate a debitorului SC ROAD RUNNER CURIER SRL, licitația a III - a: a). Teren arabil extravilan, 

în suprafață de 10000 mp, situat în sat Grozăvești, comuna Corbii Mari, județ Dâmbovița, tarlaua 

139,parcela 1357/2, cu vecinii N - DE 1360, E - moștenitori Papion Dumitru, S - IAS Titu, V - Raceanu 

Paraschiv, preț de pornire al licitației 15.662 lei, grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, 

după caz: Creditori, Sarcini; Administația Finanțelor Publice Sector 6 București, P.V. sechestru - 

2479461/22.11.2010; b). Teren arabil extravilan, în suprafață de 5705 mp, situat în sat Grozăvești, 

comuna Corbii Mari, județ Dămbovița, tarlaua 83, parcela 1148/79, cu vecinii N - DE 1087, E - 

moștenitori Iordache D. Gheorghe, S - DE 1108, V - moștenitori Balescu Tita, preț de pornire al 

licitației 9306 lei, grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; 

Administația Finanțelor Publice Sector 6 București, P.V. Sechestru - 2479461/22.11.2010. *) În 

conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

ulterioare, operațiunea este scutită. 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 sa 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; c). împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie de pe 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 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: - plata taxei de participare, reprezentând 10% din 

prețul de pornire al licitației se va face în contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria 

Municipiului Târgoviște. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la 

numărul de telefon 0245.651.112. Data afișării: 06.07.2017.

M.F.P. - A.N.A.F. - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 

Ploiesti - A.J.F.P. Prahova - S.F.O. Bușteni anunță organizarea 

licitației privind vânzarea următoarelor bunuri mobile propri-

etatea debitorului S.C. GLOBAL AGENTS & CONSULTING S.R.L.:    

- 4 autotractoare DAF FT CF85, an 2007, motorină - preț 41.747 

lei/buc.; - 1 autotractor DAF FT CF85, an 2007, motorină - preț 

42.224 lei; - 1 autotractor DAF FT CF85, an 2007, motorină - preț 

41.576 lei; - 5 semiremorci Schmitz S01, an 2004 - preț 14.735 

lei/buc.; - 1 semiremorcă Krone SDP27, an 2001 - preț 9.516 lei. 

Prețurile de vânzare nu conțin TVA. Licitația se va desfășura la 

sediul organului fiscal din Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 3, jud. 

Prahova în ziua de 20.07.2017, ora 12.00. Anunțul nr. 

23841/05.07.2017 poate fi consultat la sediul organului fiscal, la 

primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare 

privind condiții de participare și acte necesare la depunerea 

ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.320.155, persoană de 

contact Mihai Voicu.
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ziții publice: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ştiinţe juridice sau 
economice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minimum 
1 an; -consilier, clasa I, grad 
profesional principal, în cadrul 
Compartimentului resurse 
umane: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 5 ani. 
Probe: -proba scrisă: 08 august 
2017, ora 10.00; -interviul: 11 
august 2017, ora 10.00. Dosa-
rele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile 
de la data publicării în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Oraşului 
Drăgăneşti-Olt. Probele se vor 
susţine la sediul instituţiei din 
str.N.Titulescu, nr.150, oraş 
Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Pentru 
concursul de recrutare (funcţii 
publice de execuţie) dosarul va 
cuprinde documentele preva-
zute de art.49 din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008, pentru 
aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea cari-
erei funcţionarilor publici. 
Copiile de pe actele depuse la 
dosar se prezintă însoţite de 
documentele originale, care se 
certifică pentru conformitatea 
cu originalul de către secretari-
atul comisiei de concurs, sau în 
copii legalizate. Bibliografia, 
actele necesare pentru dosarele 
de înscriere la concurs, precum 
şi alte informaţii sunt afişate la 
sediul instituţiei şi pe pagina de 
internet: http://www.dragane-
sti-olt.ro. Relaţii suplimentare 
la telefonul: 0249.465.815. 
 
l Societatea Res Quality Food 
SRL cu sediul social in Floresti, 
str.Porii nr.5 ap.5,oras Cluj-Na-
poca, jud Cluj angajeaza  cu sau 
fara experienta operatoare call 
center (sunt necesare cunostinte 
de limba engleza si rusa) si 
ospatarita  .Tinere responsabile 
,cu un vocabular decent,dor-
mice de implicare in dezvol-
tarea societatii.Cerem si oferim 
seriozitate maxima. Contact: 
0740079508.
 
l Penitenciarul Oradea scoate 
la concurs 12 posturi vacante de 
ofiteri şi agenţi de penitenciare, 
după cum urmează: 1 post 
ofiţer (formare profesional); 1 
post agent tehnic (conducător 
auto); 8 posturi agent operativ 
(bărbaţi); 2 posturi agent 
operativ (femei). Dosarele de 
candidat se depun in termen de 
15 zile lucrătoare de la data 
publicarii anunţului la compar-
timentul resurse umane din 
cadrul Penitenciarului Oradea. 
Taxa de inscriere la concurs este 
de 85 de lei. Informaţii suplime-
nate se pot obţine de la struc-
t u r a  r e s u r s e  u m a n e  a 
Penitenciarului Oradea (strada 
parcul traian nr.3 loc. Oradea, 
jud. Bihor, tel 0259/419-881; pe 
site-ul Penitenciarului Oradea 
http://anp.gov.ro/web/penitenci-
arul-oradea şi pe site-ul Admi-

n i s t r a ţ i e i  N a ţ i o n a l e  a 
Penitenciarelor (www.anp.gov.
ro) secţiunea Cariera- Concur-
suri din sursa externa – Concur-
suri in curs de derulare).
 
l Primăria comunei Conţeşti, 
judeţul Teleorman, anunţă 
concurs pentru ocuparea unei 
funcţii contractuale vacante: 1. 
Administrator public -studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat. Proba scrisă: 28 
iulie 2017, ora: 10.00; interviu: 
31 iulie 2017, ora: 10.00. Locul 
desfăşurării concursului: sediul 
primăriei comunei Conţeşti, 
judeţul Teleorman. Termen de 
depunere dosare: 10 zile lucră-
toare de la data afisării anun-
ţului. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0247/334.296.
 
l S.C. Scandinavia Speditions 
Express S.R.L. angajează şofer 
cu atestat. Tel.: 0751.021.748.
 
l Ministerul pentru Relaţia cu 
Parlamentul, organizează 
concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a urmă-
toarelor funcţii contractuale de 
execuție vacante: 1 post de 
consilier, gradul II -Comparti-
mentul comunicare, IT şi regis-
tratură. Cerințe specifice: -studii 
universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; -vechime în 
specia l i tatea  s tudi i lor  –
minimum 1 an; cunoştințe 
operare calculator –cunoaşterea 
programelor Microsoft Office, 
cunoştinţe avansate de editare, 
realizare elemente grafice 
(CorelDraw, Adobef lash), 
Photoshop. 1 post de consilier, 
gradul I –Compartimentul 
administrativ, arhivă. Cerințe 
specifice: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă; -vechime în specialitatea 
studiilor –minimum 4 ani; 
-cunoştințe operare calculator –
nivel mediu. 1 post de şofer, 
treapta II –Compartimentul 
administrativ, arhivă. Cerințe 
specifice: -studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacala-
ureat; -permis de conducere 
categoria B cu experiență de cel 
puțin 1 an în conducerea auto-
vehiculelor. Concursul se va 
desfăşura la sediul Ministerului 
pentru Relaţia cu Parlamentul 
din Bucureşti, Piața Victoriei nr. 
1, sector 1 şi constă în: -proba 
scrisă în data de 31 iulie 2017, 
ora 10.00; -proba practică în 
data de 3 august 2017, ora 10.00 
-doar pentru candidații pentru 
postul de şofer; -interviul  în 
data de 8 august  2017, ora 
10.00. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, respectiv în peri-
oada 07.07.2017–20.07.2017. 
Documentele necesare pentru 
înscrierea la concurs, condiţiile 
generale, specifice şi bibliografia 
sunt afişate la sediul Ministe-
rului pentru Relaţia cu Parla-
mentul din Bucureşti, Piața 
Victoriei nr. 1, sector 1 şi pe 
site-ul ministerului, la adresa 
www.mrp.gov.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Ministerului pentru Relația cu 
Parlamentul, persoană de 
contact Mariana Macarie -nr. de 
telefon: 021.314.34.00, int. 1479.

PRESTĂRI SERVICII
l Creez LOGO personalizat, 
tip flat design. Pret: 80 RON 
/LOGO. Plata se face prin 
PayPal. www.mflogos.net.

CITAŢII
l Jieanu Constantin-reclamant 
solicită prezentarea la proces a 
lui Neaţă Constantin, Neaţă 
Eliss şi Neaţă Marian Jenel-pâ-
râţi, în data de 27.09.2017, la 
Tribunalul Dolj, în dosarul 
nr.1253/201/2016/a1-obiect 
acţiune în constatare.

DIVERSE
 
l Vujdeu Ancuţa, Vujdeu Diana 
Liliana, titulari ai proiectului 
„Intocmire PUZ şi RLU aferent 
in vederea realizării unor locu-
inţe individuale in regim maxim 
de inălţ ime D+P+M sau 
P+1E+M, drumuri de acces, 
trotuare, spaţii verzi, racorduri 
reţele tehnico-edilitare şi reţele 
de incinta” amplasat in Arad, 
str Campul Albinelor-Trup 
izolat, nr 20B, Jud Arad, aduce 
la cunoştinţă publicul că decizia 
etapei de incadrare conform 
H.G. nr 1076/2004, este cea de 
adoptare a planului fără aviz de 
mediu. Propunerile de reconsi-
derare ale deciziei se vor trans-
mite in scris, in termen de 10 
zile calendaristice de la publi-
carea anunţului, la sediul APM 
Arad, Splaiul Mureş, FN, Jud 
Arad.
 
l Anunţ  publ ic  pr iv ind 
emiterea acordului de mediu. 
SC CONPET SA, cu sediul în 
Mun.Ploieşti, str.Anul 1848, 
nr.1-3, jud.Prahova, anunţă 
publicul interesat asupra deci-
ziei de emitere a acordului de 
mediu  pentru  pro iec tu l 
”Dezafectarea rezervorului R3 
(C1) pentru ţiţei (V= 31.500mc), 
construcţie rezervor nou pentru 
ţiţei (V= 31.500mc) pe acelaşi 
amplasament ,  s ta ţ ia  de 
pompare Calareti”, propus a fi 
amplasat în comuna Tamadau 
Mare, sat Calareti, jud.Călăraşi. 
Proiectul acordului de mediu şi 
informaţiile relevante pentru 
luarea deciziei pot fi consultate 
la sediul APM Călăraşi, mun.
Călăraşi, str.Chiciu, nr.2, jud.
Călăraşi, tel./fax 0242.311.926, 
0242.315.035, în zilele de 
luni-vineri, între orele 09.00-
13.00, cât şi la următoarea 
adresă de internet: www.apmcl.
anpm.ro. Observaţiile/contesta-
ţiile publicului se primesc la 
sediul APM Călăraşi, str.Chiciu, 
nr.2, jud.Călăraşi, te./fax 
0242.311.926, 0242.315.035, în 
termen de 5 zile de la data 
anunţului publicat în presă.
 
l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar 
conform incheierii din data de 
27.03.2017 pronunţată de 
Tribunalul Prahova în dosarul 
4779/105/2017, anunţă deschi-
derea procedurii simplificate a 
insolventeiNELPAN SERV 
SRL Sat Salciile, Com. Salciile, 
jud. Prahova, cod de identifi-
care fiscală14388361, număr de 
ordine în registrul comerţului 
J29/59/2002. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor este 
04.08.2017. Termenul limită 

pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor este 18.08.2017. 
Termenul pentru definitivarea 
tabelului creanţelor este 
12.09.2017. Prima adunare a 
c red i to r i l o r  l a  da ta  de 
23.09.2017, ora 13/30 la sediul 
lichidatorului judiciar.
 
l Dinamic Insolv IPURL în 
calitate de lichidator judiciar vă 
informează că împotriva Intre-
prindere Individuala Orban 
Rodica Mihaela având CUI 
17212709, F06/42/2015, a fost 
deschisă procedura simplificata 
a falimentului prin Sentinţa 
civilă nr. 260/19.05.2017 din 
dosar nr. 234/112/2017 al Tribu-
nalului Bistriţa-Năsăud. Credi-
torii sunt invitaţi să-şi depună 
cererile de creanţe la grefa 
instanţei în temeiul Legii 
85/2014.
 
l SC Iri Forest Assets SRL 
având sediul în Bucureşti, str. 
Sos. Bucureşti –Ploieşti, nr. 
42-44, Complex Băneasa Busi-
ness &Technology Park, 
Clădirea B, etaj 2, titular al 
planului Amenajament silvic 
UP II Galaţi, cu amplasamentul 
în UAT Umbrăreşti şi Iveşti, 
anunţă publicul interesat 
asupra depuneri i  primei 
versiuni a planului la APM 
Galaţi, în vederea obţinerii 
avizului de mediu. Informaţiile 
privind varianta de plan pot fi 
consultate la sediul APM 
Galaţi, strada Regiment 11 
Siret, nr. 2 şi la sediul titula-
rului, zilnic, de luni până joi, 
între orele 08.30 -16.00 şi vineri 
între orele 08.00 -13.30. Obser-
vaţiile publicului se primesc 
zilnic în scris la sediul APM 
Galaţi, în termen de 15 zile de la 
data apariţiei anunţului.
 
l SC Iri Forest Assets SRL 
având sediul în Bucureşti, str. 
Sos. Bucureşti –Ploieşti, nr. 
42-44, Complex Băneasa Busi-
ness &Technology Park, 
Clădirea B, etaj 2, titular al 
planului Amenajament silvic 
UP XXVII Ilia, cu amplasa-
mentul în UAT Ilia, anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a  
avizului de mediu pentru planul 
menţionat şi declanşarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultată la 
sediul  APM Hunedoara, strada 
Aurel Vlaicu, nr.25, localitatea 
Deva, judeţul Hunedoara,  de 
luni până joi, între orele 09. 00 
-16.00 şi vineri între orele 09.00 
-13.00. Observaţii /comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la 
sediul APM Hunedoara, în 
termen de 15 zile de la data 
publicării anunţului.
 
l SC Iri Forest Assets SRL 
având sediul în Bucureşti, str. 
Sos. Bucureşti –Ploieşti, nr. 
42-44, Complex Băneasa Busi-
ness &Technology Park, 
Clădirea B, etaj 2, titular al 
planului Amenajament silvic 
UP XXXIX Vintileasca, cu 
amplasamentul în UAT Vinti-
leasca, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
obţinere a  avizului de mediu 
pentru planul menţionat şi 
declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului poate 
fi consultată la sediul  APM 
Vrancea ,  s t rada  Dinicu 
Golescu, nr. 2, localitatea 
Focşani, judeţul Vrancea, de 
luni până joi, între orele 09. 00 

-16.00 şi vineri între orele 09.00 
-13.00. Observaţiile publicului 
se primesc în scris la sediul 
APM Vrancea, în termen de 15 
zile de la data publicării anun-
ţului.
 
l SC Iri Forest Assets SRL, 
titular al Planului Amenaja-
mentului Silvic UP I Nehoiu, cu 
amplasamentul în UAT Gura 
Teghii, judeţul Buzău, anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii primei versiuni a planului 
la APM Buzău, în vederea obţi-
nerii avizului de mediu. Infor-
maţiile privind varianta de plan 
înaintată pot fi consultate la 
sediul A.P.M. Buzău, str. Demo-
craţiei, nr. 11, şi la sediul titula-
rului, în Bucureşti, str. Şos. 
Bucureşti –Ploieşti, nr. 42-44 
Complex Băneasa & Techno-
logy Park, Clădirea B, etaj 2, în 
zilele lucrătoare, de luni până 
vineri, între orele 8.00- 14.00. 
Observaţiile publicului se 
primesc zilnic,  în scris, la sediul 
APM Buzău, în termen de 15 
zile calendaristice de la data 
apariţiei ultimului anunţ.
 
l SC Iri Forest Assets SRL, 
titular al Planului Amenaja-
mentului Silvic UP XV Mureş 
-Cluj, cu amplasamentul în 
UAT Vânători,  Sărmaşu, 
judeţul Mureş, şi Geaca, judeţul 
Cluj, anunţă publicul interesat 
asupra depuneri i  primei 
versiuni a planului la APM 
Mureş, în vederea obţinerii 
avizului de mediu. Informaţiile 
privind varianta de plan înain-
tată pot fi consultate la sediul 
A.P.M. Mureş, str. Podeni 11, 
Târgu Mureş, Mureş şi la sediul 
titularului, în Bucureşti, str. Şos. 
Bucureşti –Ploieşti, nr. 42-44 
Complex Băneasa & Techno-
logy Park, Clădirea B, etaj 2, în 
zilele lucrătoare, de luni până 
vineri, între orele 8.00- 14.00. 
Observaţiile publicului se 
primesc zilnic,  în scris, la sediul 
APM Mureş, în termen de 15 
zile calendaristice de la data 
apariţiei ultimului anunţ.
 
l SC Ocolul Silvic Ialomicioara 
SRL, având sediul în localitatea 
Moroeni, strada Principală, nr. 
117, judeţul Dâmboviţa, titular 
al Planului Amenajamentului 
Silvic U.P. II Negriţa, anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul 
menţionat şi declanşarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultată la 
sediul APM Dâmboviţa, str. 
Calea Ialomiţei, nr. 1, de luni 
până joi, între orele 09.00 
-11.00. Observaţii /comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la 
sediul APM Dâmboviţa, în 
termen de 15 zile de la data 
publicării anunţului.
 
l Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
în calitate de lichidator judiciar, 
scoate la vânzare imobilul situat 
în str. Petru Rareş nr.15, Bucu-
reşti la prețul de pornire de 
1.972.000Euro, exclusiv TVA. 
Prețul Caietului de Sarcini este 
de 10.000 lei exclusiv TVA şi se 
achită prin OP în contul nr. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucur-
sala Dorobanți, pe seama lichi-
datorului judiciar Dinu Urse şi 
Asociații SPRL. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul contul 
IBAN: RO93BSEA007000000 
1761253 deschis la Banca 
Credit Agricole, titular VINAL-

COOL BUCURESTI S.A. în 
faliment, cel mai târziu cu o zi 
înainte de data şi ora stabilită 
pentru licitație, a garanției de 
10% din prețul de pornire al 
licitației; -achiziționarea cel mai 
târziu cu o zi înainte de data şi 
ora stabilită pentru licitație a 
Caietului de sarcini, ce va fi 
achitat în contul lichidatorului 
judiciar. Prima şedință de lici-
tație a fost fixată la data de 
07.08.2017, ora 14:00, iar dacă 
bunul nu se adjudecă la această 
dată, următoarea şedință de 
licitație a fost fixată în data de: 
14.08.2017, la ora 14:00.Dacă 
bunul nu se adjudecă nici la 
această dată, următoarele 
şedințe de licitație au fost fixate 
după cum urmează: -în datele 
de 21.08.2017 şi 28.08.2017, la 
ora 14:00, la prețul de pornire 
de 1.774.800Euro, exclusiv 
TVA; -în datele de 04.09.2017 şi 
11.09.2017, la ora 14:00, la 
p r e ț u l  d e  p o r n i r e  d e 
1.577.600Euro, exclusiv TVA; 
-în datele de 18.09.2017 şi 
25.09.2017, la ora 14:00, la 
p r e ț u l  d e  p o r n i r e  d e 
1.380.400Euro, exclusiv TVA; 
-în datele de 02.10.2017 şi 
09.10.2017, la ora 14:00, la 
p r e ț u l  d e  p o r n i r e  d e 
1.183.200Euro, exclusiv TVA; 
-în datele de 16.10.2017 şi 
23.10.2017, la ora 14:00, la 
p r e ț u l  d e  p o r n i r e  d e 
986.000Euro, exclusiv TVA. 
Şedințele de licitație se vor 
desfăşura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Bucureşti, 
Str. Buzeşti nr.71, et.5, sector 1. 
Pentru relații suplimentare 
sunați la tel. 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com.
 
l 1.Primăria Comunei Valu lui 
Traian, Strada Primăriei, nr.1, 
judeţul Constanţa, cod fiscal: 
4671718, telefon: 0241.231.006, 
fax: 0241.231.353, e-mail: 
primar@valu-lui-traian.ro. 
2.Categorie şi descrierea servici-
ilor: contract de finanţare 
nerambursabilă în conformitate 
cu prevederile Legii 350/2005, 
privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 3.Domeniile pentru 
care se acordă finanţare neram-
bursabilă de la bugetul local în 
2 0 1 7 ,  c o n f o r m  H C L 
nr.118/20.03.2017: Domenii; 
Sume (lei): 1.Culte religioase: 
144.500,00. 2.Activităţi cultu-
r a l e :  4 5 . 0 0 0 , 0 0 .  To t a l : 
189.500,00. 4.Durata de imple-
m e n t a r e  a  p r o i e c t e l o r : 
24.08.2017- 30.12.2017. 5.
Data-limită pentru depunerea 
proiectelor: 07.08.2017, ora 
15.00. Solicitantul va depune 
documentaţia prevăzută în 
„Regulamentul privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fondurile bugetului local al 
comunei Valu lui Traian alocate 
pentru activităţi nonprofit de 
interes local”, aprobat prin 
HCL nr.308/16.09.2015, la 
R e g i s t r a t u r a  P r i m ă r i e i 
Comunei Valu lui Traian, str.
Primăriei, nr.1, cod poştal: 
907300, cu menţiunea pe plic a 
denumirii proiectului, adresa şi 
numele complet al solicitan-
tului, domeniul pentru care se 
solicită finanţare cu menţiunea 
„A nu se deschide înainte de 
sesiunea de evaluare”. 6.Limba 
în care trebuie redactate docu-
mentele: limba română. 7.
Comunicarea: Comisia va 
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comunica la încheierea proce-
durii de evaluare şi selectare, în 
scris, solicitanţilor neselecţio-
naţi motivele neacordării finan-
ţării şi celor selecţionaţi nivelul 
sumelor aprobate în vederea 
încheierii contractelor. 8.Regu-
lamentul privind regimul finan-
ţărilor nerambursabile din 
fondurile bugetului local al 
comunei Valu lui Traian alocate 
pentru activităţi nonprofit de 
interes local se poate descărca 
de pe site-ul: www.valu-lui-
traian.ro. 9.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor este 
14.08.2017, ora 15.00. 10.Evalu-
area şi selecţionarea proiectelor 
în vederea obţinerii de finanţare 
nerambursabilă se va face de 
către comisia de evaluare şi 
selecţionare a proiectelor de 
i n t e r e s  p u b l i c  î n  d a t a 
18.08.2017, ora 11.00. 11.Data 
transmiterii spre publicare a 
anunţului de participare către 
Regia Autonomă „Monitorul 
Oficial”: 05.07.2017. 

NOTIFICĂRI
 
l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în 
Reşiţa, P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7,et. 2, ap. 21, Jud. Caraş-Se-
v e r i n ;  N r.  î n r e g i s t r a r e 
U.N.P.I.R. RFO II - 0639/2012. 
Tel/Fax: 
0355.429.116/0355.429.117, 
notifică începerea procedurii de 
lichidare şi radiere împotriva 
debitorului S.C. Ionut si Aura 
Men S.R.L., prin Rezoluția nr. 
3267/31.05.2017, pronunţată de 
catre O.N.R.C. Caraş-Severin, 
în dosarul nr. 8814/30.05.2017. 
Debitoarea are sediul in Bocsa, 
str. 1 Mai, nr. 28, jud. Caraş - 
Severin, nr. Registrul Comer-
ţului  J11/535/2010,  CUI 
27843723. Creditorii debitorului 
S.C. Ionut si Aura Men S.R.L., 
pot depune creanțele deţinute 
faţă de debitoare, însoţite de 
documentele doveditoare, la 
sediul lichidatorului judiciar, în 
termen maxim de 15 zile de la 
data publicării prezentului 
anunț. 

LICITAŢII
l Debitorul SC Avicola Dr. Tr. 
Severin SA cu sediul social in 
localitatea Simian, comuna 
Simian, judetul Mehedinti, cod 
identificare fiscala 1606103, 
inmatriculata in Registrul 
C o m e r t u l u i  s u b  n r . 
J25/325/1991, aflata in proce-
dura de faliment, dosar nr. 
100/101/2005 prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL, cu sediul procesual ales 
în Mun. Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, judetul 
Mehedinti, vande prin licitatie 
publica: -Bunurile imobile 
Proprietate imobiliara agro – 
industrială compusă din: Ferma 
nr. 3 – ‘Pui carne’ la pretul de 
183.923 lei: 10 Hale - constructie 
cu regim de inaltime P, avand 
fiecare suprafaţa construită 
fiecare de aproximativ 1063 mp, 
suprafata utila de - cca. 983 mp 
– 9 hale la pretul de 13.355 lei/
buc. si 1 hala la pretul de 13.371 
lei (reprezentand 75% din 
pretul evaluat);10 Anexe , 
Magazii - constructii cu regim 
de inaltime P, avand suprafaţa 
construită totala de aproximativ 
– 16 , 18  respectiv 23 mp – 7 
anexe la pretul de 160 lei/buc.; 1 
anexa la pretul de 180 lei; 1 
anexa la pretul de 229 lei; 1 

magazie la pretul de 120 lei 
(reprezentand 100% din pretul 
evaluat);1 Filtru sanitar - 
constructie cu regim de inaltime 
P, avand suprafaţa construită 
totala de aproximativ – 198 mp; 
suprafata utila de - cca. 183 mp 
la pretul de 3.145 lei (reprezen-
tand 75% din pretul evalu-
at);Ferma Nr. 4 -”Pui carne”:10 
Hale - constructie cu regim de 
inaltime P, avand fiecare supra-
faţa construită de aproximativ 
– 1063 mp; suprafata utila de - 
cca. 983 mp – 8 hale la pretul de 
13.355 lei/buc; 2 hale la pretul 
de 13.371 lei (reprezentand 75% 
din pretul evaluat); 1 Filtru 
sanitar - constructie cu regim de 
inaltime P, avand suprafaţa 
construită totala de aproximativ 
– 198 mp; suprafata utila de - 
cca. 183 mp la pretul de 2.965 
lei (reprezentand 75% din 
pretul evaluat);10 Anexe , 
Magazii  - constructii cu regim 
de inaltime P, avand suprafaţa 
construită totala de aproximativ 
– 13 respectiv 17 mp, 1 anexa la 
pretul de 130 lei; 2 anexe la 
pretul de 285 lei/buc.; 7 anexe la 
pretul de 170 lei/buc. (reprezen-
tand 100% din pretul evaluat);1 
Casa pompe - constructie cu 
regim de inaltime P, avand 
suprafata construita totala de 
aproximativ 131 mp – la pretul 
de 1.962 lei (reprezentand 75% 
din pretul evaluat); Ferma Nr. 5 
-”Oua consum”:4 Hale - 
constructie cu regim de inaltime 
P, avand fiecare suprafaţa 
construită de aproximativ – 
1063 mp, suprafata utila de - 
cca. 983 mp – la pretul de 
13.355 lei/ buc (reprezentand 
75% din pretul evaluat); 8 
Anexe, Magazii constructii cu 
regim de inaltime P, avand 
suprafaţa construită totala de 
aproximativ – 17 respectiv 20 
mp – 6 anexe la pretul de 170 
lei/buc.; 2 anexe la pretul de 200 
lei/buc (reprezentand 100% din 
pretul evaluat); 3 Bazine 
constructie cu regim de inaltime 
P, avand fiecare suprafaţa 
construită de aproximativ – 8 
mp, 28 mp respectiv 107 mp  - 1 
bazin la pretul de 8.043 lei; 1 
bazin la pretul de 2.298 lei; 1 
bazin la pretul de 16.023 lei 
(reprezentand 75% din pretul 
evaluat);Depozit – parcela  3 – 
suprafata 368 mp, tip structura 
demolabil la un pret de 2.862 lei 
(reprezentand 75% din pretul 
evaluat);Licitaţia publică va 
avea loc în localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi în data de 
10.07.2017 orele 16:00.Partici-
parea la licitatie este conditio-
nata de consemnarea la 
Raiffeisen Bank Sucursala Dr. 
Tr. Severin, pana la data ince-
perii licitatiei publice a unei 
cauţiuni de 10% din pretul de 
pornire si taxele de licitatie. Nr. 
cont:RO65 RZBR 0000 0600 
0062 4485.Relatii suplimentare 
la telefoanele: 0752819051,  
0742592183, 0252354399 sau la 
sediul profesional al lichidato-
rului din localitatea Drobeta 
Turnu Severin, str.Zabrautului, 
nr. 7A, judetul Mehedinti.
 
l Primăria Municipiului Piatra 
Neamţ anunţă organizarea lici-
taţiei publice deschise pentru 
delegarea de gestiune prin 
concesiune a serviciului public 
de administrare, întreținere şi 
exploatare a Băii Comunale din 
m u n i c i p i u l  P i a t r a 
Neamț.1.Denumirea  şi sediul 
autorității  administrației 
publice:  Primaria Piatra 

Neamț, cod fiscal 2612790, str. 
Ștefan cel Mare nr.6-8 Piatra 
Neamț, telefon 0233/218991; 
fax 0233/215374;2.Procedura 
aplicată pentru atribuirea 
contractului de concesiune a 
serviciului public de adminis-
trare , întreținere şi exploatare  
a Băii Comunale din municipiul 
Piatra Neamț: licitație publică 
deschisă.3.Obținerea  unui 
exemplar din documentație se 
face  la sediul Primăriei Piatra 
Neamț, str. Ștefan cel Mare 
nr.6-8, - Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport; Costul 
pentru obținerea documentației 
pentru licitație este de 1000 
lei.4. Termenul de depunere a 
ofertelor : 25.07.2017 ora 16,30. 
Perioada de valabilitate a ofer-
telor: 120 de zile.5.Data, ora şi 
locul  deschiderii ofertelor: 
26.07.2017, ora 16,30 la sediul 
Primăriei Piatra Neamț, str. 
Ștefan cel Mare nr.6-8.
 
l Anunţ de licitaţie publică în 
vederea concesionării: U.A.T. 
Comuna Bascov, judeţul Argeş, 
str. Păişeşti, DN 7C, Nr 125, 
comuna Bascov, judeţul Argeş, 
cod fiscal 4122078, organizează 
în data de 27.07.2017, ora 13:00, 
licitaţie publică în vederea conce-
sionării unui teren din domeniul 
privat al Comunei Bascov, în 
suprafaţă de 90 mp, înscris în 
CF cu nr. 86342 a localităţii 
Bascov, situat în Comuna 
Bascov, între blocul C1 şi C2. 
Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii: Obiectul 
concesiunii este realizarea inves-
tiţiei „VATRĂ DE PÂINE” – 
amplasarea, exclusivă a unui 
cuptor din cărămidă, pe lemne 
„pentru pâine de vatră tradiţio-
nală”. Informaţii privind docu-
m e n t a ţ i a  d e  a t r i b u i r e : 
Documentaţia va putea fi achizi-
ţionată începând cu 07.07.2017 
de la Primăria Comunei Bascov, 
Compartiment Juridic, telefon: 
0248/270.525, int 104. Ofertanţii 
trebuie să achite la casieria 
Primăriei Bascov, până la data 
de 27.07.2017, ora 12:00, taxa de 
particippare la licitaţie, în 
cuantum de 25 lei, garanţia de 
participare la licitaţie în sumă de 
10% din preţul de pornire al lici-
taţiei şi taxa de achitare a caie-
tului de sarcini 10 lei. Data şi 
locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: Ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va 
desfăşura în data de 27.07.2017, 
ora 13:00, la sala de Consiliu a 
Primăriei Comunei Bascov. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
Data limită în care se solicită 
clarificări este 20.07.2017, ora 
12:00. Data limită de depunere a 
ofertelor 27.07.2017, ora 12:00. 
Ofertele se depun în plic închis la 
Registratura Primăriei Bascov, 
Comuna Bascov, str. Păişeşti 
DN, nr 125, judeţul Argeş, cu 
respectarea intructiunilor pentru 
ofertanţi din documentaţia de 
atribuire. Criterii de atribui-
re:Criteriul de atribuire ales de 
către autoritatea contractantă 
este “Oferta cu preţul cel mai 
mare”, pentru plata redevenţei.
  
l Anunţ de participare  la lici-
taţie pentru închirierea unor 
suprafeţe de teren situate în 
albiile minore. 1. Informaţii 
generale: Administraţia Bazinală 
de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, 
Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod 
fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 
739.881; fax:0250/738.255.2. 
Obiectul si durata închirierii : 
închiriere suprafață de teren 

situat în albie minoră pentru o 
durată de 2 ani. 3. Condiţiile de 
participare: dovada cumpărării 
caietului de sarcini; garanția de 
participare la licitatie – 10% din 
valoarea minimă a chiriei 
anuale; certificatul constatator 
emis de ORC, valabil la data 
deschiderii ofertelor; certificate 
constatatoare privind îndepli-
nirea obligaţiilor exigibile de 
plata a impozitelor si taxelor 
către stat inclusiv cele locale; 
certificat de atestare fiscală; 
cazier fiscal emis de DGFP; 
cazier judiciar al administrato-
rului; bilanţul contabil pentru 
ultimii 2 ani, vizat de adminis-
traţia fiscală; fisa de informatii 
generale privind cifra de afaceri 
pe ultimii 3 ani; declarație că nu 
se află in litigiu cu titularul drep-
tului de administrare.4. Cuan-
tumul garanţiei de participare: 
10% din valoarea minimă a 
chiriei anuale, constituită prin 
ordin de plată confirmat prin 
extras de cont sau scrisoare de 
garanţie bancară în favoarea 
Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt. 5. Descrierea succintă a 
bunului imobil ce urmează a fi 
închiriat: Închirieri suprafeţe de 
teren în albiile minore ale 
râurilor şi pârâurilor din Jud.
Braşov şi Jud Vâlcea, pentru 
înlăturarea materialului aluvio-
nar:Lotul 1 – 5.445 mp  teren în 
albia minoră a râului Olt, situat 
în Com.Racoş, Jud.Braşov.Lotul 
2 – 10.244 mp  teren în albia 
minoră a pârâului Băiaşu, situat 
în Loc.Racovița, Jud.Vâlcea.6. 
Data, locul şi ora limitã de 
primire a ofertelor: 27.07.2017  
până la ora 1000 la sediul Admi-
nistraţiei Bazinale de Apă Olt, 
Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. 
Vâlcea, jud. Vâlcea.7. Data şi 
locul deschiderii acestora: 
27.07.2017 începand cu ora 1030 
la sediul Administraţiei. Bazinale 
de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 
6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.8. 
Modul de obţinere a caietului de 
sarcini : de la sediul Administra-
ţiei Bazinale de Apă Olt,  Biroul 
Patrimoniu - Cadastru, contra-
valoarea acestuia fiind de 
1.195,76 lei.9. Durata în care 
ofertanţii rãmân angajaţi prin 
termenii ofertelor lor: Perioada 
de valabilitate a ofertei va fi de 
90 de zile calendaristice de la 
data licitației deschise organizată 
pentru atribuirea contractului de 
închiriere.
 
l Consiliul Local al Comunei 
Borca, Judeţul Neamţ, cod 
fiscal 2614139 tel/fax 0233 268 
005, 0233 268 000, organizează 
licitaţie publică deschisă în ziua 
de  28.07.2017  ora   10.00  în 
vederea concesiunii următoa-
relor suprafeţe de teren:1087 
mp teren teren intravilan ”curți 
şi construcții”, din sat Sabasa, 
comuna Borca, județul Neamț; 
91 mp din construcția fost corp 
medical II şi a terenului aferent 
acestuia – 175 mp care aparțin 
domeniului privat al comunei 
Borca.Documentaţia de atri-
buire se pune la dispoziţia 
oricărei persoane interesate pe 
suport de hârtie la biroul conta-
bilitate, achitând contracostul 
multiplicării acesteia. Data 
limită de depunere a ofertelor 
este 27.07.2017 ora  15,00 într 
un singur exemplar la sediul 
Primăriei Borca.Ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor va 
avea loc în data de 28.06.2017 
ora  10,00  la sediul Primăriei 
Borca.Instanţa competentă în 
soluţionarea litigiilor apărute 
este secţia de contecios adminis-

trativ a Tribunalului Neamţ, 
localitatea Piatra Neamţ, str. 
B-dul Republicii nr. 16 telefon /
fax 02330212294.Caietele de 
sarcini pot fi procurate contra-
cost de la sediul Consiliului 
Local Borca, biroul contabili-
tate. 
 
l Unitatea Administrativ Teri-
torială Comuna Racoviţa-Con-
siliul Local Racoviţa, cu sediul 
în comuna Racoviţa, strada 
Calea Custura, nr.53, telefon/
fax: 0239.698.725/ 0239.698.791, 
CUI: 4342839, organizează, în 
condiţiile HG nr.841/1995, 
privind procedurile de transmi-
tere fără plată şi de valorificare 
a bunurilor aparţinând instituţi-
ilor publice şi în baza prevede-
rilor art.36, alin.(2), lit.c), alin.
( 5 ) ,  l i t . b ) ,  a  H C L  n r. 
36/22.06.2017 şi art. 123 din 
Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, 
vânzare prin licitaţie publică 
deschisă cu strigare a 40.100kg 
materiale feroase provenite din 
mijloacele fixe casate din inven-
tarul primăriei, la preţul de 
0,67Lei/kg/pachet. Pot participa 
la licitaţie persoane fizice sau 
juridice, române sau străine, 
care au ca obiect de activitate 
demontarea (dezasamblarea) 
maşinilor şi echipamentelor 
scoase din uz pentru recupe-
rarea materialelor şi fac dovada 
achitării, prin chitanţă sau 
ordin de plată, pentru: caietul 
de sarcini- 50Lei şi garanţiei de 
participare- 268Lei. Persoanele 
interesate pot procura docu-
mentaţia de atribuire de la 
sediul Primăriei Comunei 
Racoviţa. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor referi-
toare la documentaţia de atri-
buire este 10.07.2017, ora 13.00. 
Ofertele vor fi depuse la Secre-
tariatul Primăriei Racoviţa, 
judeţul Brăila, până cel târziu în 
data de 17.07.2017, ora 13.00. 
Numărul de exemplare în care 
se depune oferta- 1 exemplar. 
Plicul exterior al ofertei va 
purta menţiunea numelui, 
adresa şi nr.de telefon al ofer-
tantului. Licitaţia se va desfă-
şura Ia sediul Primăriei Com.
Racoviţa, sala de şedinţe, în 
data de 20.07.2017, ora 10.00. 
Data transmiterii anunţului de 
licitaţie în vederea publicării: 
29.06.2017. 
 
l Consiliul Local Corbii Mari, 
judeţul Dâmboviţa, având 
sediul în satul Corbii Mari, 
comuna Corbii Mari, strada 
Pr imăr ie i ,  nr.6 ,  judeţu l 
Dâmboviţa,  codul fiscal: 
4 4 0 2 6 1 2 ,  t e l e f o n / f a x : 
0 2 4 5 . 7 1 6 . 0 6 5 ,  e - m a i l : 
primaria_cm@yahoo.com, 
scoate pentru concesiune 
spaţiu în suprafaţă utilă de 
31,70mp, suprafaţă construită 
39,17mp, clădire P+1, sediul 
social Petreşti, satul Petreşti, 
pentru desfăşurarea de activi-
tate farmaceutică. Licitaţia 
publică va avea loc în data de 
27.07.2017, ora 13.00, la sediul 
Primăriei Corbii Mari, judeţul 
Dâmboviţa, strada Primăriei, 
nr.6, satul Corbii Mari. Caietul 
de sarcini se ridică zilnic de la 
sediul instituţiei, între orele 
9.00-15.00, începând cu data 
de 06.07.2017 şi până la data 
de 24.07.2017, ora 15.00, 
contra sumei de 100Lei. Infor-
maţii referitoare la licitaţie 
z i ln ic  la  te lefon ş i  fax : 
0245.716.065 şi la Biroul 
Juridic al instituţiei.

PIERDERI
l SC Jesolo Security SRL, 
J08/980/2011, CUI 28592883, 
pierdut Certificat inregistrare 
ONRC. Il declar nul.
 
l Pierdut contract de vânzare 
cumpărare nr. 8916/1991, 
procesul verbal de predare 
primire şi schiţe imobilului 
situat in Bucureşti, str. Liviu 
Rebreanu nr. 9, bl. 50, sc. 3, et. 
3, ap. 101, sector 6 pe numele 
Constant inescu Claudiu 
Ghoerghe şi Constantinescu 
Ioana. Le declar nule. 
 
l Pierdut certificat conducator 
ambarcaţiune de agrement 
clasa D nr. 43802 eliberat de 
ANR in data de 11,05,2017 pe 
numele Zberg Vasile Daniel. 
Declar nul. 
 
l Subsemnata Harasaniuc 
Rodica, in calitate de asociat 
unic al S.C. Melisa Hara - Trans 
S.R.L., cu sediul in Bocsa, str. 
Dacia, F.N., Jud. Caraş-Severin, 
având C.U.I. 26448106, intre-
gistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Caraş-Severin sub nr. 
J11/30/2010, declar pierdute şi 
nule, cele 3 (trei) Certificate 
constatoare eliberate de către 
O.N.R.C. Caraş – Severin.
 
l Danos Investement SRL, 
î n r e g i s t r a t ă  s u b  n r.
J40/6650/2006, CUI:18602424, 
cu sediul în Bucureşti, sector 5, 
Bdul. George Coşbuc, nr.42-44, 
subsol, birou 25, declarăm 
pierdut certificatul de înregis-
trare nr.B3037137, emis de 
ONRC la 13.02.2015.  Î l 
declarăm nul.
 
l Meridian Trade&Invest SRL, 
î n r e g i s t r a t ă  s u b  n r.
J40/4233/2006, CUI:18476911, 
cu sediul în Bucureşti, sector 3, 
str.Nucului, nr.6, bloc V101, 
scara 2, et.3, ap.41, declarăm 
pierdut certificatul de înregis-
trare nr.B2837442 emis de 
ONRC la 16.10.2013.  Î l 
declarăm nul.
 
l LG Real Estate Agency SRL, 
î n r e g i s t r a t ă  s u b  n r.
J40/2272/2008, CUI:21746969, 
cu sediul în Bucureşti, sector 5, 
Bdul.George Coşbuc, nr.42-44, 
subsol, birou 47, declarăm 
pierdut certificatul de înregis-
trare B2615998, emis de ONRC 
la 13.07.2012. Îl declarăm nul.
 
l Pierdut certificate constata-
toare autorizare terţi ale K-1 
Off i c ia l  România  SRL, 
J40/3328/2014, CUI 32941795.
 
l Voicheci Victoria declar pier-
dute actele casei: contract 
vânzare-cumpărare, ICRAL 
Sector 5, schiţa casei, proces 
verbal. Se declară nule.

DECESE

ANUNȚURI

N e  e x p r i m ă m 
adâncul regret legat 
de trecerea în nefi-
ință a celui ce a fost 
NICA NICULAE, 
om de rară noblețe. 
Suntem alături de 
familia îndoliată. 
Sincere condoleanțe.  
Familia Marinescu


