Telegrama

MICĂ PUBLICITATE

Luni, 28 august 2017
CITATII

LICITAȚII

 Se citează numiții NICULESCU
MARIUS, NICULESCU ADRIANA,
NICULESCU SIMONA și NICULESCU
CRISTINA, cu ultim domiciliu
cunoscut în Ploiești, în vederea
stabilirii succesiunii asupra imobilului situat în Ploiești, str.
Lupeni, nr. 85. Relații la telefon:
0721/482.455,
NICOLESCU
FLORINA.

 1. Informatii generale vânzător:
Comuna Valea Doftanei, CIF
2843116, cu sediul in localitatea
Valea Doftanei, str. Calea Doftanei, nr. 156, sat Tesila, judetul
Prahova, tel/fax: 0244-365.367/
0244-365.202; e-mail: achizitiipublice@primariavaleadoftanei.ro;
2. Informatii generale privind
obiectul inchirierii: vanzarea
prin licitatie publica cu strigare,
a terenului in suprafata de 956
m.p. si a constructiei aflate pe
acesta, situat in Valea Doftanei ,
satul Tesila, str. Emilian Cojocarescu, nr. 1250126, tarla 47,
parcela 296.
Procedura aplicata: licitatie
publica cu strigare.
3. Calendarul licitatiei:
- pana la data de 08.09.2017,
orele 16:00 se vor depune documentele de capabilitate de catre
potentialii ofertanti.
- sedinta de licitatie publica cu
strigare si adjudecarea va avea
loc la data de 18.09.2017
Documentele de capabilitate
necesare pentru participarea la
licitatie sunt:
Pentru societati comerciale:
a) copie de pe certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
b) copie de pe certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul
Registrului Comertului;
c) certificat eliberat de Directia
Generala a Finantelor Publice
din care sa rezulte plata la zi a
impozitelor datorate de catre ofertant bugetului de stat consolidat;
d) certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul local;
e) imputernicire pentru persoana participanta la strigare din
partea ofertantului;
f) declaratie cu privire la sarcinile impuse.
Pentru persoane fizice:
a)copie de pe actul de identitate,
numar de telefon;
b)adeverinta prin care face dovada ca nu are datorii la plata obligatiilor catre bugetul de stat si
local.
Documentele de capabilitate vor
fi obligatoriu insotite cu:
Cererea de participare la licitatie
Declaratia cu privire la sarcinile
impuse.
4. Clauza:
Castigatorul licitatiei va avea
obligatia ca in termen de 12 luni
de la data incheierii contractului
de vanzare cumparare, sa dezvolte pe teren o activitate economica, prin care sa creeze un numar de minim 30 de locuri de
munca.
5. Alte informatii:
Pentru relaţii suplimentare vă
rugăm să contactaţi Compartimentul Achizitii publice, Primaria Valea Doftanei, str. Calea
Doftanei, nr. 156, jud. Prahova,
tel:0244/365.367.
 Primăria Municipiului Câmpina
anunţa organizarea următoare-

DOCUMENTAȚII MEDIU
 Subscrisa OMV Petrom S.A,
având sediul în str. Coralilor, nr.
22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poștal
013329, prin Divizia Upstream,
Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție VII
Muntenia Est, cu sediul în Ploiești, str. Mihai Eminescu, nr 7-9,
judeţul Prahova, reprezentată
prin domnul Nicolae Neculaescu, în calitate de Director Zonă
de Producţie, anunță publicul
interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de incadrarea de revizuire pentru proiectul „Centrala termoelectrica la
Sonda 89 Pacureti”, propus a fi
amplasat în Comuna Gornet.
Decizia autoritatii de mediu,
precum si informatiile relevante
pentru luarea deciziei pot fi
consultate la sediul A.P.M. Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr.
Cantacuzino, județul Prahova, și
la sediul S.C. OMV Petrom S.A.
București, Zona de Producție VII
Muntenia Est, Ploiești, str. Mihai
Eminescu, nr 7-9, judeţul Prahova în zilele de luni-vineri,
între orele 09.00-13.00. precum
și la adresa de internet:
http://apmph.anpm.ro
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia
mediului APM PH în termen de
10 zile de la data publicării prezentului anunt, pâna la data de
31.08.2017.
 S.C. ECOMASTER SERVICII
ECOLOGICE S.R.L., cu sediul in
Constanta, Bulevardul Aurel
Vlaicu, nr. 123 A, camera 9, etaj 1,
judetul Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de revizuire a autorizatiei integrate de mediu pentru activitatea din cadrul Punctului de lucru “Parc Ecologic
Industrial”- Depozit de deseuri
periculoase si nepericuloase din
Aricestii Rahtivani, sat Targsoru
Nou, Tarlaua 102, judeţul Prahova, activitate aflata sub incidenta
Legii nr. 278/2013 privind
emisiile industriale, anexa nr.1,
pct.5.1 si 5.4.
Informatiile privind activitatea pot
fi consultate la sediul APM Prahova,
str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr .306,
Ploiesti si la punctul de lucru al
titularului de activitate din Ploiesti,
str. Valeni nr. 146, in zilele de
luni-vineri, intre orele 9.00-13.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii
competente pentru protectia
mediului APM Prahova.

lor licitaţii:
- licitaţie publică cu strigare
pentru închirierea unor spaţii
situate în incinta Casei de Cultură ”Geo Bogza”, în suprafaţa totală de 42,48 m.p.; preţul de pornire a licitaţiei este de 1,5
euro/m.p. /lună (fără TVA);
- licitaţie publică cu strigare
pentru închirierea terenului în
suprafaţa de 25,26 m.p., situat în
str. Sg. Maj. Erou Grigore Nicolae, nr. 4; preţul de pornire a
licitaţiei este de 10 lei/m.p. /lună
(fără TVA);
- licitaţie publică cu strigare
pentru închirierea spaţiului
situat la subsolul Casei Tineretului, în suprafaţa de 246,53
m.p.; preţul de pornire a licitaţiei
este echivalentul în lei a 2,2
euro/m.p. /lună (fără TVA).
Licitaţia va avea loc joi,
28.09.2017, ora 9.00, la sediul
Primăriei Municipiului Câmpina, Bd-ul Culturii, nr. 18.
Informaţii suplimentare la telefon: 0244/336.134, Oficiul Transport, Avize.
 Primăria Municipiului Câmpina
anunţă organizarea următoarei
licitaţii: licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea terenului
în suprafaţa de 1797 m.p. situat
în str. Petrolistului, f.nr.; preţul
de pornire a licitaţiei este echivalentul în lei a 29 euro/m.p.
(fără TVA).
Licitaţia va avea loc marţi
19.09.2017, ora 9.00, la sediul
Primăriei Municipiului Campina, Bd-ul Culturii, nr. 18.
Informaţii suplimentare la telefon: 0244/336.134, Oficiul
Transport, Avize.
 PRIMARIA ORASULUI SINAIA
cu sediul in Sinaia, Bd. Carol I,
nr. 47, judetul Prahova, anunta
pentru data de 19.09.2017, ora
12.00, organizarea licitatiei publice deschise (repetare) pentru
vanzarea terenului in suprafata
de 219 mp, situat in Sinaia, jud.
Prahova, str. Gheorghe Doja nr.
87, lot 1. Pretul de pornire al
licitatiei este de 65 euro/mp.
Documentatia poate fi studiata
la sediul vanzatorului din Sinaia.
Bd. Carol I, nr. 47, in cadrul
Serviciului
Urbanism
si
Cadastru. Ofertele se primesc
pana la data de 19.09.2017, ora
09.00, la sediul vanzatorului.
Relatii suplimentare la telefon
0244/311.788, int. 113 si 114.
 PRIMARIA ORASULUI SINAIA
cu sediul in Sinaia, Bd. Carol I,
nr. 47, judetul Prahova, anunta
pentru data de 19.09.2017, ora 11.00,
organizarea licitatiei publice
deschise (negociere directa)
pentru concesionare pe o perioada de 49 ani a terenului in
suprafata de 364 mp, situat in
Sinaia, str. Pârâul Dorului nr.
26, jud. Prahova, avand destinatia – construire locuinta.
Pretul de pornire al licitatiei este
de 30 euro/mp. Documentatia
poate fi studiata la sediul concedentului din Sinaia. Bd. Carol I,
nr. 47, in cadrul Serviciului Ur-

banism si Cadastru. Ofertele se primesc pana la data de 19.09.2017,
ora 09.00, la sediul concedentului. Relatii suplimentare la telefon 0244/311788, int. 113 si 114.
 MAESTRO S.P.R.L – lichidator
judiciar CABLUL ROMANESC
S.A -in faliment, anunţă organizarea de licitaţii publice cu strigare sau negociere directa pentru:
- Proprietatea industriala si terenul aferent- vanzare in bloc:
Pretul de pornire al licitatiei este de
16,636,843 lei (equiv.of 3,750,500 eur);
Valoarea Caietului de sarcini
este de 3,000 lei+TVA.
- Echipamente, obiecte de inventar si stocuri- vanzare individuala/la pachet:
Pretul de pornire al licitatiei este de
1,607,302 lei (equiv.of 362,229 eur);
Valoarea Caietului de sarcini
este de 250 lei+TVA.
Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar.
Licitatia este publica cu strigare,
prin metoda licitatiei competitive, urmand ca ofertele de participare sa fie depuse pana cel
tarziu in preziua licitatiei orele
12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.Petofi
Sandor nr.4, parter, sector 1, tel.
0744.505.356 si 0756.115.622.
Licitatiile se vor tine in data de
06.09.2017orele 1200 pentru
proprietatea industriala si in data de 06.09.2017, 20.09.2017,
04.10.2017,18.10.2017 orele 12.00
pentru bunurile mobile, la sediul
lichidatorului judiciar, pentru
bunurile mobile care nu au fost
adjudecate la licitatiile precedente, fara un alt anunt preliminar.
Vizionarea bunurilor poate fi facuta la sediul Ploiesti, B-dul Republicii, nr.239 judetul Prahova
zilnic.
Toate detaliile legate de licitatia
publica cu strigare se regasesc
in caietul de sarcini.
 ANUNŢ DE SCOATERE LA
LICITAŢIE publică A UNUI TEREN
din domeniul public al comunei,
în vederea închirierii acestuia
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
COCORASII MISLII, cu sediul în
comuna Cocorăştii Mislii, nr.
325 A, cod postal 107165; cod
fiscal 2845753 - Trezoreria Boldeşti-Scăieni; telefon/fax 0244/
229.030, adresa e-mail: primariacocorastiimislii@gmail.com,
organizează în data de 25.09.2017,
orele 10.00 la sediul instituţiei,
licitaţie publică deschisă, în vederea închirierii unui teren intravilan în suprafaţa de 3000 mp
situat în tarla nr. 9, parcela A237,
cu destinaţia de „depozitari auto
în transportul de marfă”.
Terenul face parte din domeniul
public al comunei şi se afla în
administrarea Consiliului local,
cu destinaţia conform PUG-ului
de „zona mixtă”.
Închirierea terenului se va face
pe o durată de 3 de ani, cu posibilitatea prelungirii, iar preţul de
pornire la licitaţie va fi de minim
0,14 lei/mp/lună.
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Documentaţia se poate consulta
şi achiziţiona de la sediul consiliului local, unde se vor depune
şi ofertele până la data de
22.09.2017, orele 13.00
Durata de valabilitate a ofertei
este de 60 de zile.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă ofertă şi modalitatea depunerii sunt conform
Caietului de sarcini şi documentaţiei de atribuire, cval. acestora
fiind de 50 lei, care se va achita
la caseria instituţiei, acestea putându-se procura de la sediul
Consiliului Local Cocorăştii Mislii.
Garanţia de participare la licitaţie va fi de 500 lei. În caz de neprezentare a minim 2 oferte
valabile, se va relua procedura de
licitaţie după 15 zile calendaristice.

OFERTE SERVICIU
 Gi Group Ploiești angajează muncitori necalificați! 0756 044 677.
 Societate angajează sudori
electrici, lăcătusși și instalatori
pentru lucrări la subsolurile blocurilor din București. Salarii
începând cu 3.500 lei. Tel: 0722/
239.523; 0751/402.863.
 Firma de transport autoturisme, din Tunari - Ilfov, angajeaza
mecanic auto pentru camioane
si semiremorci, intretinere flota
proprie. Cunostinte temeinice mecanica de baza. 0745/094.494.
 Angajăm familie (administrator imobil și menajera) pentru
administrare resedinșă în regim
intern la Snagov- Ilfov. Condiții
foarte avantajoase: salariul
5.000 lei net, contract individual
de muncă, cazare, 5 zile libere/
lună. Pentru detalii 0724/ 388.887.
 Menajeră internă București Cotroceni max. 48 ani. Ofer
cazare, masă, salariu 1800 Ron,
week-end liber. 0722.699.205.

IMOBLIARE
 Vând apartament cu 3 camere în
Ploiești, cartier Enăchiță Văcărescu, decomandat, etaj 3/4, suprafață 67 mp, anul construcției 1983,
pret 59.000 de Euro, negociabil,
renovat total (uși de interior noi,
ușă exterior metalică, balcon
închis termopan, geamuri termopan, instalație baie cupru, calorifere noi, mobilă de bucătărie nouă, gresie, faianță, parchet). Telefon:
0736/660.380, 0751/105.873.

 Vând apartament cu 3 camere
în Ploiești, lângă OMV zona Billa,
decomandat, 70 mp. din care 13 m
balcon, etaj 5/10, recompartimentat cu autorizație, complet
mobilat și utilat. Se acceptă orice
formă de credit. Preț 50.000 euro.
Relații la telefon: 0723/ 333.826.

 VÂND imobil în Mizil, str.
Nicolae Bălcescu nr. 205,
compus din 4 camere (izolate
termic), dependinţe şi teren
intravilan în suprafaţă de 184
m.p.. Tâmplărie PVC, parchet
nou, centrală termică proprie,
racordat la reţeaua de apă şi
canalizare. Preţ negociabil. Informaţii suplimentare se pot
obţine la nr. de telefon: 0721
346554

