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OFERTE SERVICIU

Firmă execuție instalații electrice civile 
din Brașov angajează electriceni studii 
medii și muncitori necalificati. Ofer ca-
zare, tichete de masă, salariu atractiv. 
0721/800229.

SPITALUL DR.KARL DIEL JIMBOLIA 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
vacante temporar perioadă determi-
nată, în conformitate cu art.7 alin(4) 
aprobat de H.G. nr.286/2011, modifica-
tă și completată de H.G. nr.1027/2014. 
Graficul de derulare procedură: 1 
Denumire post: 1 post ASISTENT 
MEDICAL BALNEOFIZIOTERAPIE. Studii 
: Școala postliceală de specialitate. 2. 
Denumire post -1 post PORTAR - Studii: 
generale; atestat pentru exercitarea 
profesiei de agent de pază și ordine. 
3. Denumire post: 1 post MUNCITOR 
NECALIFICAT. A). Proba scrisă / practi-
că: 30.07.2018 -ora 10,00. B). Proba de 
interviu: 31.07.2018 - ora 10,00. Data 
limită până la care candidații vor de-
pune dosarul de concurs. 19.07.2018. 
Date contact: SPITAL DR. KARL DIEL 
JIMBOLIA, Birou RUNOS, tel. 0256 360 
655, INT. 133, de luni până vineri între 
orele 7,30 - 15,30. Reprezentant legal, 
MANAGER, EC.CÎRLIG DANIELA.

Primăria comunei Crângurile cu sediul 
în: Comuna Crângurile, sat Bădulești 
nr. 49 A, județul Dâmbovița, în baza 
Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, cu modificările 
și completările ulterioare, organizea-
ză concurs de recrutare pentru ocu-
parea următoarelor funcții publice 
de execuție vacante pe perioada ne-
determinată: Denumirea posturilor: 
-Consilier, funcție publică de execuție, 
clasa I, grad profesional asistent, în 
cadrul compartimentului juridic, sta-
re civilă și agricol. -Consilier juridic, 
funcție publică de execuție, clasa I, 
grad profesional debutant, în cadrul 
compartimentului juridic, stare civilă 
și agricol. -Consilier, funcție publică 
de execuție, clasa I, grad profesional 
debutant, în cadrul compartimen-
tului contabilitate, taxe și impozite. 
Condițiile specifice de participare la 
concurs: -Pentru funcția publică de 
execuție de consilier, grad profesional 
asistent, în cadrul compartimentul 
juridic, stare civilă și agricol se solicită 
studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în domeniul 
de specializare administrație publică și 
o vechime în specialitatea studiilor ne-
cesare -minimum 1 an. -Pentru funcția 
publică de execuție de consilier juridic, 
grad profesional debutant, în cadrul 
compartimentului juridic, stare civilă și 
agricol se solicită studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, ab-
solvite cu diplomă de licență sau echi-
valentă în domeniul științelor juridice. 
-Pentru funcția publică de execuție de 
consilier, grad profesional debutant, 
în cadrul compartimentului contabili-
tate, taxe și impozite se solicită studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 

de licență sau echivalentă în domeniul 
economic. Concursul va avea loc după 
cum urmează: în data de 13.08.2018, 
ora 10.00 -proba scrisă și 16.08.2018, 
ora 10.00 -interviul, la sediul Primăriei 
comunei Crângurile. Dosarele de în-
scriere la concurs se depun la sediul 
Primăriei comunei Crângurile, în ter-
men de 20 de zile de la data publică-
rii în Monitorul Oficial, Partea a III-a. 
Persoană de contact: Barbu Lilieana. 
Relații la telefon: 0245.714.015.

Subscrisa, SC ELIT-PRIM SRL cu sediul 
in Bucuresti, Calea Floreasca nr.169, 
corpul x, demisol (parter), camera 
18, sector 1, inregistrata la Registrul 
Comertului sub nr. J40/16569/2017, 
CUI: 38281434, reprezentata prin ad-
ministrator Domnisor Danna, anunta 
vacantarea unui numar de 7 de posturi 
de muncitori necalificati in constructii.
Activitatea se va desfasura in Bucuresti 
si la terti , 5 zile pe saptamana, 40 ore 
pe luna cu un salariu mediu burt de 
4162 lei. Doritorii sunt rugati sa trans-
mita cv-ul la adresa de mail: office@
elitprim.ro pana la data de 14.07 2018 
conditii: experienta in constructii, lipsa 
cazier, seriozitate, apt din punct de ve-
dere medical.

ANGAJĂM doamne ca agenți de 
curățenie în spitale și instituții publi-
ce. Salariul atractiv, detalii la telefon: 
0743.251.657.

RTH PREMIUM SERVICES SRL (Hotel 
Ramada Nord București) angajăm 5 lu-
crători bucătărie (spălător vase mari), 
2 ospătari (chelner) și 3 curățătorease 
lenjerie. Pentru ospătari solicităm 
cunoștințe de limbă engleză. CV-urile 
se transmit la email: andreea.negroiu@
ramadanorth.ro

RTH PREMIUM SERVICES SRL (Hotel 
Ramada Nord București) angajăm 
3 bucătari. Solicităm cunoștințe de 
limbă engleză. CV-urile se trans-
mit la email: andreea.negroiu@
ramadanorth.ro

Salon de masaj adulți (Austria) 
angajează fete 18-38 ani. Engleza 
constituie un avantaj. Program 
flexibil cu posibilitate de cazare. 
+43.664.070.186- Georgiana, what-
sapp: +43.688.600.110.34- Georgiana.

AUTO

VÂNZĂRI

- FORD
Ford Transit 2008 (3 euro paleti), 4400 
eur disc, 0720039979, București

DIVERSE

SC PATILINE SRL cu sediul în str. Intr. 
Străulești nr 53, sector 1, București, 
înregistrată la ONRC- ORCTB cu CUI nr 
23210052 informează pe cei interesați 
că s-a depus solicitarea pentru emi-
terea autorizației de mediu pentru 
activitatea PRODUCȚIE PANIFICAȚIE 
desfășurată în str. Intr. Străulești nr 
53, sector 1, București. Informații se 
pot solicita la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului București din sec-

torul 6, Aleea Lacul Morii nr 1 (Barajul 
Lacul Morii- în spatele benzinăriei 
Lukoil) între orele 9,00-12,00, de luni 
până vineri. Propuneri sau contestații 
se pot depune la sediul A.P.M. București 
în termen de 10 zile de la data publică-
rii prezentului anunț.

SC IRMEX SA, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul CONSTRUIRE PARC 
INDUSTRIAL, SPAȚII ADMINISTRATIV 
-COMERCIAL, ÎMPREJMUIRE -FAZA 1 ȘI 
FAZA 2, Propus a fi amplasat în orașul 
CHITILA, DRUM CENTURA -RUDENI, 
TARLA 23 P 87/55, la P87/64 Loturile 
1. Informațiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Ilfov din 
București, str Aleea Lacul Morii nr 1, 
sect 6 și la sediul din Str Luptatorilor 
nr 63, București. Observațiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Ilfov.

IGNAT Eftimie având sediul în Buftea, 
nr. 95, str. Rândunelelor, sc. B, județ 
Ilfov, localitatea Buftea, titular al 
„Elaborare avizare și aprobare plan 
urbanistic zonal- lotizare teren și con-
struire locuințe P-P+2E, împrejmuire, 
racorduri/branșamente la utilități” din 
Oraș Buftea, str. Mesteacănului, nr. 67, 
anunță publicul interesat asupra par-
curgerii etapei de încadrare în cadrul 
ședinței Comitetului Special Constituit 
din data de 04.07.2018, urmând ca 
planul propus să fie supus procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu. Prima 
versiune a planului/programului poa-
te fi consultată la sediul Agenției pen-
tru Protecția Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni până 
joi între orele 9-11. Observații/comen-
tarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul A.P.M Ilfov, (tel; 021.430.15.23, 
021.430.14.02, 0746.248.440) în ter-
men de 10 zile calendaristice de la pu-
blicarea anunțului.

IGNAT Eftimie având sediul în Buftea, 
nr. 95, str. Rândunelelor, sc. B, județ 
Ilfov, localitatea Buftea, titular al 
„Elaborare avizare și aprobare plan 
urbanistic zonal- lotizare teren și con-
struire locuințe P-P+2E, împrejmuire, 
racorduri/branșamente la utilități” 
din Oraș Buftea, str. Mesteacănului, nr. 
89A, anunță publicul interesat asupra 
parcurgerii etapei de încadrare în cadrul 
ședinței Comitetului Special Constituit 
din data de 04.07.2018, urmând ca 
planul propus să fie supus procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu. Prima 
versiune a planului/programului poa-
te fi consultată la sediul Agenției pen-
tru Protecția Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni până 
joi între orele 9-11. Observații/comen-
tarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul A.P.M Ilfov, (tel; 021.430.15.23, 
021.430.14.02, 0746.248.440) în ter-
men de 10 zile calendaristice de la pu-
blicarea anunțului.

Aceasta informare este efectua-
tă de SC IGS BAMBOO SRL, cu se-
diul în localitatea Timisoara, str. 
Ioachim Miloia, nr. 9, Jud. Timiș, tel. 
0721200121, ce intenționează sa soli-
cite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ 
DE APĂ BANAT, aviz de gospodărire a 

apelor pentru realizarea lucrarilor de 
„Infiintare plantatie bambus, foraj apa 
pentru irigatii, amplasare cabina paza 
si imprejmuire provizorie teren”, CF nr. 
401971, localitatea Fibis, jud. Timis. 
Aceasta investiție este (noua/veche) 
NOUA. Ca rezultat al acestei investiții 
se vor produce următoarele: - planta-
tie bambus - foraj si sistem de irigatii. 
Ca rezultat al procesului de productie 
vor rezulta permanent urmatoarele 
ape uzate: menajere, ce se vor evacua 
in cea mai apropiata statie de epurare. 
Aceasta solicitare de aviz este con-
formă cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Persoanele care doresc 
sa obțină informații suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de gos-
podărire a apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa menționată. 
Persoanele care doresc sa transmită 
observații, sugestii și recomandări se 
pot adresa solicitantului la adresa de 
mai sus sau telefonic la dl. Ciobanu 
Mircea, tel. 0721200121, după data de 
17.07.2018.

C.I.I. DĂOGARU PETRIȘOR, lichidator 
judiciar al HYDRO-ENGINEERING S.A. 
-în faliment, Tribunalul Caraș-Severin, 
dosar nr. 5911/115/2013, cu sediul în 
Reșita, Str. Caransebeșului, nr. 16, 
jud. Caraș-Severin, organizează se-
lectie de oferte pentru inventarierea, 
selectarea și arhivarea fondului ar-
hivistic al HYDRO-ENGINEERING S.A. 
Ofertele pot fi transmise la adresa: 
Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 
14, jud. Timiș sau prin email: office@
consultant-insolventa.ro, până la 
data limită de 31.07.2018. Condiții: 
oferta trebuie să conțină prețul, ofer-
tantul trebuie să dețină autorizație 
ORNISS și termenul de predare al 
lucrării. Detalii suplimentare se obțin 
la tel. 0745.267.676 si e-mail: insol-
venta@petrisordaogaru.ro; office@
consultant-insolventa.ro.

IMOBILIARE

VÂNZĂRI

- SPAȚII COMERCIALE

Brăila, HALĂ PRODUCŢIE, str. Olteniei 
nr. 1, 1950.40 mp, pret: 50.000 euro. 
Tel. 0737.808.754

Brăila, SPAŢIU COMERCIAL 
RESTAURANT PUB, str. Griviţa nr. 7-9, 
Brăila, 1053 mp. preţ: 120.000 euro. 
Tel. 0737.808.754

HALĂ PRODUCŢIE -Strada Baldovineşti 
nr.12, Brăila -2027 mp, preţ vânzare: 
120 000 euro. Tel. 0737.808.754

LICITAȚII

Subscrisul, Cabinet Individual de 
Insolvență IONICEANU MIHAELA, în ca-
litate de lichidator judiciar al debitorului 
S.C. ZAR-STOP-SEM S.R.L. Botoșani cu 
sediul social în Loc. Ionășeni, Com. Vf. 
Câmpului, Jud. Botoșani, CIF RO15365340, 
J07/173/2003, potrivit Sentinței nr. 443 
din data de 13.10.2016, pronunțată de 
Tribunalul Botoșani- Judecator Sindic, 
în dosarul nr. 23/40/2016, anunță, scoa-
terea la vânzare prin licitație publică cu 
strigare organizată la data de 25.07.2018, 
ora 14.00, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 85/2014 și ale hotărârilor Adunării 
Creditorilor din data de 16.01.2016 și din 
data de 07.02.2018, la sediul procesual 
ales al lichidatorului judiciar din Mun. 
Botoșani, B-dul M. Eminescu, nr. 48, ca-
mera 226, etaj 1 al Casei Tineretului, Jud. 

Botoșani a următoarelor bunuri mobile 
proprietatea S.C. ZAR-STOP-SEM S.R.L. 
Botoșani: Disc agricol -1,139.00 lei (fara 
TVA); Semănătoare Gaspardo Spring 6 
rânduri -8,644.00 lei (fara TVA); Mașină 
de plantat cartof -773.00 lei (fara TVA); 
Mașină de scos cartofi -6,102.00 lei (fara 
TVA). ÎN CAZUL ÎN CARE LA LICITAȚIA 
ORGANIZATĂ ÎN DATA DE 25.07.2018, 
ORA 14.00, ACTIVELE MENȚIONATE ÎN 
PUBLICATIA DE VÂNZARE NU SE VOR 
ADJUDECA, LICHIDATORUL JUDICIAR VA 
ORGANIZA ALTE 9 (NOUĂ) ȘEDINȚE DE 
LICITAȚIE PUBLICE CU STRIGARE ÎN DATA 
DE 25.07.2018; 08.08.2018;22.08.2018; 
04.09.2018; 18.09.2018; 02.10.2018; 
16.10.2018; 30.10.2018; 13.11.2018 ȘI 
RESPECTIV ÎN DATA DE 27.11.2018, ÎN 
ACELAȘI LOC ȘI LA ACEEAȘI ORĂ. Relații 
suplimentare se pot obține la numărul de 
telefon: 0749.855.634.

CASA DE INSOLVENȚĂ RAVA SPRL Filiala 
Timișoara, lichidator judiciar al SC CHICHES 
SRL, continuă ședințele de licitație publică 
pentru vânzarea următoarelor terenuri 
situate în intravilanul localității Hațeg, 
str. N. Titulescu Jud. Hunedoara: 1. Teren în 
suprafață de 1070 mp înscris în CF 60241/
Hațeg, -preț de pornire 13 000 Eur; 2. Teren 
în suprafață de 930 mp înscris în CF 60215/
Hațeg, -preț de pornire 11300 Eur; 3. Teren în 
suprafață de 2254 mp înscris în CF 60240/
Hațeg, -preț de pornire 27386 Eur. Prețurile 
nu conțin TVA. Prima ședință de licitație va 
avea loc în data de 18 iulie 2018 ora 10, la 
sediul ales al lichidatorului din Timișoara, 
C. Sagului, nr. 83. sc.C, ap. 7. În caz de nead-
judecare, licitația se va repeta în data de 25 
iulie, 1 august, 8 august la ora 10, în aceleași 
condiții. Potențialii cumpărători sunt 
obligați să depună cu cel puțin 72 de ore 
înaintea desfășurării licitației o garanție 
reprezentând 10% din prețul de pornire la 
licitație în contul debitoarei deschis la Libra 
Bank RO37BREL0002000882310100. 
Regulamentele de desfășurare a licitațiilor 
poate fi achiziționat de la lichidatorul judi-
ciar și informații la 0735233407.

Primăria orașului Frasin, județul Suceava 
anunță închirierea prin atribuire directă a 
trupurilor de pășune (pajiști permanen-
te), proprietate privată a Orașului Frasin, 
județul Suceava, care se va organiza în 
data de 30 iulie 2018 începând cu ora 
9.00, la sediul Primăriei orașului Frasin, 
din localitatea Frasin, Calea Bucovinei nr. 
85, județul Suceava, în Sala de ședințe a 
Consiliului Local Frasin. Perioada de de-
punere a dosarelor cu cereri de atribuire 
directă este: 16 iulie 2018 - 27 iulie 2018. 
Pentru relații suplimentare: telefon 0230-
235334 -Compartiment urbanism, mediu 
și fond funciar.

EUROCONTURI S.P.R.L. Suceava, lichida-
tor judiciar, anunță vânzarea prin licitație 
publică a imobilului compus din 1 (una) 
parcelă de teren intravilan în suprafață 
de 2.736 m.p., situat în comuna Coșna, sat 
Podu Coșnei -zona Dealul Floreni, județul 
Suceava iar prețul de pornire a licitației este 
de 42.101,00 lei + TVA și 1 (una) Pensiune 
Turistică constând din Construcție C1 tip 
P+E, în suprafață de 1.421 m.p., situată 
în sat Dorna Candrenilor, comuna Dorna 
Candrenilor, județul Suceava, la prețul de 
255.028,00 lei + TVA. Licitația va avea loc 
în data de 10.08.2018, ora 12.00, la sediul 
lichidatorului judiciar Euroconturi S.P.R.L. 
Suceava, str. Aleea Trandafirilor nr. 10, bl. 
10, sc. B, ap. 11, județul Suceava. Toți cei 
interesați vor depune o taxă de participare 
la licitație în sumă de 1.000 lei și o cauțiune 
reprezentând 5 % din prețul de evaluare în 
contul de lichidare. Imobilul se vinde liber 
de sarcini. În caz de neadjudecare, licitația 
publică se va repeta în zilele de 21.08.2018, 
31.08.2018, 11.09.2018 și 24.09.2018, ora 
12.00. Relații la telefon: 0754-023892. 171 
cuv. x 1 ap. x 0,78 lei = 133,38 lei

KUBO ICE CREAM COMPANY SRL, so-
cietate în faliment, cu sediul social 
în Piatra Neamț, str. Dumbravei nr. 
5, jud. Neamț, înregistrată ORC sub 
nr. J27/2313/1994, CUI RO6683948, 
prin lichidatorii judiciari ACTIV 
JUDICIAR IPURL, CIF 20803748, re-
prezentată prin ing. Maria Duda, cu 
adresă de corespondență în Piatra 
Neamț, Bd. Decebal nr. 3, bloc E.2, 
et. 1, ap. 16, județul Neamț și PRO 
CAPITAL RESTRUCTURING IPURL, CIF 
36426989, reprezentată prin av. Iulian 
Iosif cu adresă de corespondență 
Floreasca Cube Building, Calea 
Floreasca nr. 169, corp X, parter, C.5, 
sector 1, București -scoate la vânza-
re, prin licitație publică cu strigare 
-bunuri mobile din patrimoniul debi-
toarei, constând în mijloace de trans-
port (autoutilitare/ autospecializate 
frigorifice/ autoturisme), după cum 
urmează: IVECO -3 buc.: NT-61-KUB, 
NT-59-KUB, NT-58-KUB -cu un preț 
de pornire a licitației de 21.431,00 lei/
buc., fără TVA; IVECO -1 buc. NT-41-
KUB -cu un preț de pornire a licitației 
de 25.991,00 lei, fără TVA; Mercedes 
Benz -1 buc. NT-50-KUB -cu un preț 
de pornire a licitației de 25.991,00 lei, 
fără TVA. Mercedes Benz Sprinter -6 
buc.: NT-23-KUB, NT-51-KUB, NT-55-
KUB, NT-72-KUB, NT-22-KUB, NT-63-
KUB -cu un preț de pornire a licitației 
de 31.007,00 lei/buc., fără TVA; 
Mercedes Benz -9 buc.: NT-27-KUB, 
NT-32-KUB, NT-42-KUB, NT-14-KUB, 
NT-44-KUB, NT-86-KUB, NT-37-KUB, 
NT-38-KUB, NT-65-KUB -cu un preț 
de pornire a licitației de 20.519,00 lei/
buc., fără TVA; Mercedes Benz -7 buc.: 
NT-84-KUB, NT-87-KUB, NT-48-KUB, 
NT-71-KUB, NT-78-KUB, NT-36-KUB, 
NT-43-KUB -cu un preț de pornire a 
licitației de 15.047,00 lei/buc., fără 
TVA; Mitsubischo Fuso -2 buc.: NT-09-
KUB și NT-19-KUB -cu un preț de por-
nire a licitației de 44.230,00 lei/buc., 
fără TVA; Dacia D1304 -1 buc.: NT-05-
KUB -cu un preț de pornire a licitației 
456,00 lei, fără TVA; Dacia Logan PK 
-1 buc. NT-18-KUB -cu un preț de por-
nire a licitației de 15.503,00 lei, fără 
TVA; Dacia Drop Side -1 buc: NT-08-
KUB -cu un preț de pornire a licitației 
de 2.280,00lei, fără TVA; Mercedes 
Benz -1 buc.: NT-82-KUB -cu un preț 
de pornire a licitației de 8.664,00 lei, 
fără TVA; Mercedes -1 buc.: NT-25-KUB 
-cu un preț de pornire a licitației de 
10.944,00 lei, fără TVA; Mercedes Benz 
Atego -1 buc. NT-31-KUB -cu un preț de 
pornire a licitației de 68.855,00 lei, 
fără TVA. Toyota Framec Hilux -2 buc.: 
NT-30-KUB, NT-24-KUB- cu un preț de 
pornire a licitației de 42.862,00 lei/
buc, fără TVA; Toyota Framec Hilux -1 
buc.: NT-54-KUB -cu un preț de por-
nire a licitației de 49.702,00 lei, fără 
TVA. Fiat Ducato -1 buc.: NT-79-KUB- 
cu un preț de pornire a licitației de 
28.271 lei, fără TVA. Bunurile se vând 
negrevate de sarcini. Licitația publică 
va avea loc la data de 26.07.2018, ora 
14:00 -la sediul lichidatorului judiciar 
Activ Judiciar IPURL din Piatra Neamț, 
B.dul Decebal nr. 3, bloc E.2, et. 1, ap. 
16, județul Neamț. In caz de neadju-
decare, licitația se repetă în aceleași 
condiții, la: 02.08.2018, 09.08.2018 și 
16.08.2018 -ora 14:00. Participanții la 
licitație vor depune în contul special 
al debitoarei Kubo Ice Cream Company 
SRL -RO79UGBI0000202015223RON, 
deschis la banca Garanti Bank SA, 
Agenția Piatra Neamț -garanția de par-
ticipare la licitație, reprezentând 10% 
din prețul de pornire. Documentele 
și condițiile de participare la licitație 
sunt detaliate în Caietul de sarcini 
care poate fi obținut de la lichidatorii 
judiciari -contracost. Licitația este 
valabilă chiar și în condițiile în care la 
data stabilită în publicația de vân-
zare se prezintă un singur ofertant. 
Adjudecatarul va achita diferența de 
preț în maxim 3 (trei) zile de la data 
licitației, în caz contrar, se pierde 
garanția depusă. Relații suplimen-
tare pot fi obținute: ACTIV JUDICIAR 
IPURL Tel: 0745/651219; Fax: 0233-
235180; E:activjudiciar@gmail.com, 
activ_judiciar@yahoo.com adresă de 
corespondență: Piatra Neamț, bd. 
Decebal nr. 3, bl. E.2, et. 1, ap. 16, jud. 
Neamț. PRO CAPITAL Restructuring 
IPURL -Tel: 0726/313279, Fax: +40 372 
25 18 17; E:office@pro-legal.net adre-
să de corespondență Floreasca Cube 
Building, Calea Floreasca nr. 169, corp 
X, parter, C.5, sector 1, București.

Anunț Licitație. 1. Denumirea și adresa instituției publice: Primăria Municipiului Galați, str. 
Domnească, nr. 54, Galați; 2. Locul unde pot fi văzute bunurile scoase la licitație: PT Modern, sc. 49 
și PT N4 Galaţi; 3. Data și ora licitației: licitația cu strigare va avea loc în data de 31.07.2018, ora 
10.00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54; 4. Data și ora licitației nr. 2: în 
cazul în care la prima ședință de licitație nu s-au prezentat minim doi participanți, pentru fiecare 
deșeu în parte sau în cazul în care nici unul dintre aceștia nu a oferit cel puțin prețul de pornire, 
licitația se va repeta în data de 07.08.2018; 5. Data și ora licitației nr. 3: în cazul în care, la acesta a 
doua ședință de licitație nu se prezintă cel puțin doi participanți la licitație sau nu se oferă prețul de 
pornire, licitația se va relua în data de 28.08.2018; 6. Adresa de unde vor putea fi achiziționate 
documentele de participare: str. Domnească, nr. 54, Primăria Municipiului Galați - Serviciul 
Închirieri, Concesiuni și Vânzări Terenuri; 7. Adresa unde vor fi depuse documentele de participare: 
str. Domnească, nr. 54, Primăria Municipiului Galați - Registratură; 8. Preț de pornire: Pentru 
decongestionarea spațiilor de depozitare existente se scot la vânzare, prin licitație publică cu 
strigare, următoarele tipuri de deșeuri, în cantitatea și cu prețurile inițiale de vânzare, prezentate 
mai jos: Tip deșeu, UM, Cantitate, Stare, Preț inițial de vânzare (fără TVA): Fier vechi, kg, 14253,00, 
Nepregătit, 0,5; Cupru, kg, 30, Nepregătit, 14,50; Inox, kg, 55, Nepregătit, 3,20; 9. Garanție de 
participare la licitație: Garanția de participare la licitație este în sumă de 10% din contravaloarea 
fiecărui metal scos la licitație și se achită o singură dată. Sumele reprezentând garanția de 
participare se regăsesc în tabelul de mai jos: Tip metal, UM, Cantitate, Preț total (lei/kg fără TVA), 
Garanție (lei): Fier vechi, kg, 14253.00, 7126,5, 712,65; Cupru, kg, 30, 435, 43,5; Inox, kg, 55, 176, 
17,6; 10. Contact: nr. de telefon: 0236/307.718, fax: 0236/461.460, email: contracte.teren 
@primariagalati.ro, persoană de contact: Mardare Petru Eugen.
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