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OFERTE SERVICIU
l SC Fin Group SRL, având 
CUI: 6417849, cu sediul în 
Sibiu, str. C-tin Noica, nr. 23, 
jud. Sibiu, angajează: camerista 
hotel, cod COR 516201- 2 
posturi. Cerințe: cunoștințe de 
limba engleză, studii generale, 
experiență în domeniu. Selecția 
are loc în data de 11.12.2019, 
ora 10.00, la sediul societății.

l SC Isis Comprest SRL, 
având CUI: 7230813, cu sediul 
în Bârlad, str. Mihai Viteazu, nr. 
9, bl. C4, sc. A, ap. 3, angajează: 
zidar- cod COR 711205- 3 
posturi; tâmplar, cod COR 
711501- 1 post. Cerințe: studii 
generale, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul 
construcțiilor. Selecția are loc în 
data de 11.12.2019, ora 11.00, la 
sediul societății.

l SC Dimi Line SRL, având 
CUI: 14719333, cu sediul în 
Ploiești, str. Tache Ionescu, nr. 
11, jud. Prahova, angajează: 
bucătar, cod COR 512001- 4 
posturi. Cerințe: cunoștințe de 
limba engleză, studii generale, 
experiență în domeniu. Selecția 
are loc în data de 11.12.2019, 
ora 09.00, la sediul societății.

l La Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, 
numărul 1421 din 03 decembrie 
2019, la anunţul cu numărul de 
înregistrare 235.428 al Primă-
riei Comunei Carașova, adresa: 
județul Caraș-Severin, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei  contractuale de 
execuție vacante, conform HG 
286/2011, se face următoarea 
rectificare: -în loc de: „Primăria 
Comunei Carașova, județul 
Caraș-Severin, organizează, 
conform HG nr.286/2011, 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale de execuţie 
vacante: -asistent social debu-
tant, în cadrul Compartimen-
tului Asistență Socială” -se va 
citi: „Primăria Comunei Cara-
șova, județul Caraș-Severin, 
organizează, conform HG 
nr.286/2011, concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
de execuţie vacante, timp de 
lucru parțial, 2 ore/zi: -asistent 
social debutant, în cadrul 
Compartimentului Asistență 

Socială”. Restul anunţului 
rămâne neschimbat. (Prezenta 
rectificare nu se datorează 
Redacţiei Monitorului Oficial al 
României, Partea a III-a.)

l Centrul Rezidențial pentru 
Persoane Vârstnice Sf.Ioan, cu 
sediul în localitatea Panciu, str.
Mihai Viteazu, nr.2B, judeţul 
Vrancea, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de admi-
nistrator -1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba 
scrisă: în data de 07 ianuarie 
2020, ora 10.00; -Proba interviu: 
în data de 09 ianuarie 2020, ora 
14.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condi ţ i i :  - s tudi i :  medi i ; 
-vechime: minim 5 ani vechime 
în muncă; -permis de conducere 
categoria B. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la 
sediul din str.Mihai Viteazu, 
nr.2B, oraș Panciu,  jud.
Vrancea. Relaţii suplimentare 
la sediul din str.Mihai Viteazu, 
nr.2B, oraș Panciu,  jud.
Vrancea, persoană de contact: 
Dogaru Mihaela Dorina, 
telefon: 0237.275.249, e-mail: 
sfioan.panciu@gmail.com

CITAŢII
l Noi, Bunget Petre și Bunget 
Maria-Valentina, anunțăm 
deschiderea procedurii de 
declarare a morții numitului 
Bunget Ioniţă,  născut la 
04.06.1958, cu ultimul domi-
ciliu în comuna Lăpușata, sat 
Sărulești,  cătun Bungeți, 
judeţul Vâlcea, ultima dată 
f i i n d  v ă z u t  l a  d a t a  d e 
13.08.1999 (dată prezumată a 
morții celui dispărut). În acest 
sens, pe rolul Judecătoriei 
Horezu este înregistrat dosarul 
nr.1244/241/2019, cu urmă-
torul termen de judecată la 
13.12.2019. Invităm ca orice 
persoană să comunice datele 
pe care le cunoaște în legătură 
cu cel dispărut.
l Numita Săndulean Mihaela 
Mariana, cunoscută cu ultim 
domiciliu în com.Schitu, sat 
Cămineasca, jud. Giurgiu, este 

chemată  la  Judecător ia 
Giurgiu, cu sediul în munici-
piul Giurgiu, strada Episco-
piei, nr.13, jud. Giurgiu, în 
ziua de 14.01.2020, ora 8.30, la 
completul cn4, sala 4, în cali-
tate de pârâtă, în proces cu 
Comuna Schitu, în dosarul 
nr.593/236/2019 -înlocuire 
amendă cu muncă în folosul 
comunității.

l Berechet Stelian Ionel este 
chemat la data de 11.12.2019 
în calitate de pârât, la Judecă-
toria Roșiorii de Vede, în 
dosarul nr. 3456/292/2019, 
având ca obiect divorț cu 
minori, în contradictoriu cu 
Berechet Gabriela Elena.

l Numitul Nagy Bela cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Recea nr.13, judeţul 
Sălaj, este citat la Judecatoria 
Simleu- Silvaniei– sediu: Piaţa 
Iuliu Maniu nr.1, oraș Simleul 
Silvaniei, jud. Salaj, pe data de 
16.01.2020, ora 09.00, camera 
14, în calitate de pârât în 
dosarul civ. nr. 1989/309/2018, 
în procesul de divorţ cu recla-
manta Nagy Erzsebet.

l Numitul Scîrneciu Marius 
Dumitru este citat în calitate 
de pârât în Dos. Civ. Nr. 
1791/197/2017 al Judecătoriei 
Brașov pentru termenul de 
judecată din 21.01.2020, Sala 
J1, ora 9.00.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând parcelă 640 mp, intra-
vilan, constrcții, Hălchiu, 
22000 euro. 0767/449936.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să 
închirieze spaţii de depozitare 
și servicii conexe. Detaliile 
complete pot fi găsite pe 
site-ul www.anaf.ro, sectiunea 
“Anunţuri” - “Anunţuri de 
achiziţie de bunuri și servicii”.

l În temeiul art. 146 alin.(1) 
din Legea 85/2014 comunicăm 
deschiderea procedurii de fali-
ment a debitorului SC Clima 
L u x  To t a l  S R L ,  C I F : 
32232033, J25/292/2013, dosar 
nr. 1003/101/2019 -Tribunalul 
Mehedinti. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţă 

la 08.11.2019; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comuni-
carea tabelului suplimentar al 
creanţelor la 21.11.2019; 
Termen pentru depunerea 
eventualelor contestații este de 
7 zile de la publicarea în Bule-
tinul Procedurilor de Insol-
venţă a tabelului suplimentar 
și pentru afișarea tabelului 
definitiv consolidat al crean-
ţelor la 05.12.2019. Lichidator 
judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL Filiala Timis.

l C.I.I. Roșu Alexandru, în 
calitate de lichidator judiciar 
în dosarul nr. 2786/62/2019 al 
Tribunalului Brașov, notificăm 
deschiderea procedurii simpli-

ficate de insolvență prev. De 
Legea nr. 85/2014 față de debi-
toarea Iron Maiden SRL, cu 
sediul în Brașov, Calea Bucu-
rești nr. 74, bloc A7, sc A, ap 
29, Județ Brașov, înregistrată 
la ORC sub nr. J08/1974/1993, 
a v â n d  C U I  4 1 6 3 8 8 4 . 
Termenul limită pentru depu-
nerea cererilor de admitere a 
creanțelor, însoțite de docu-
mente justificative și taxă 
judiciară de timbru aferentă, a 
fos t  s tab i l i t  la  data  de 
10.01.2020. Informații supli-
mentare la tel: 0746/038984.

l SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de adminis-
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trator judiciar al South-West 
Logistic Park SRL desemnat 
prin sentinta civila nr.4130 din 
data de 28.11.2019, pronun-
tata de Tribunalul Ilfov, Sectia 
C i v i l a  i n  d o s a r  n r . 
1768/122/2018, notificã deschi-
derea procedurii insolventei 
prevazuta  de  Legea  nr. 
85/2014 împotriva South-West 
Logistic Park SRL, cu sediul 
social in Oraş Măgurele, 
Strada Lacului, Nr. 32, camera 
3, parter, Judet Ilfov, CUI  
16128430, nr. de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J23/4426/2019. Persoanele 
fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta 
impotriva South-West Logistic 
Park SRL vor formula decla-
ratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribuna-
lului Ilfov - secţia Civila, cu 
r e f e r i r e  l a  d o s a r u l  n r. 
1768/122/2018, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 13.01.2020; 
b) termenul de verificare a 
creantelor,  de intocmire, 
afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 
03.02.2020; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabe-
lului definitiv la 28.02.2020; d) 
data primei sedinte a adunarii 
g e n e r a l e  a  c r e d i t o r i l o r 
29.01.2020, ora 14.00; e) 
adunarea generala a asocia-
tilor la data de 19.12.2019, ora 
14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

l Anunț. S.C. Bricostore 
Romania S.A. cu sediul social 
în Bucureşti, Calea Giuleşti, 
nr.1-3, et.2, sector 6, anunţă ca 
a depus la A.P.M. Bucureşti 
documentaţia tehnică în 
vederea obţinerii autorizaţiei 
de mediu pentru desfăşurarea 
activitătii cod CAEN rev 2. 
4778 -Comerț cu amănuntul al 
altor bunuri noi, în magazine 
specializate, pe amplasa-
mentu l  „magaz in  Br ico 
Depot” din Bucureşti, sector 
2, Șos. Vergului, nr. 18-20. 
Eventualele sugestii sau obser-
vații se vor depune în scris la 
Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, Aleea 
Lacul Morii, Nr.1, Sector 6, 
Bucuresti, tel: 021.430.66.77; 
fax: 021.430.66.75, e-mail:  

office@apmbuc.anpm.ro în 
zilele de luni - joi, între orele 
8.00 - 16.30, vineri 8.00 - 
14.00, în termen de 15 zile de 
la apariția prezentului anunț.

l Anunt public privind decizia 
etapei de incadrare (Gruia 
Bogdan, Sucu Dan- Viorel si 
Sucu Diana- Valentina) Gruia 
Bogdan, Sucu Dan- Viorel si 
Sucu Diana- Valentina, titular 
al proiectului construire imobil 
cu regim de inaltime parter cu 
functiunea de magazin retail, 
amenajare parcaje la sol, 
amenajare incinta cu spatii 
verzi plantate, alei carosabile si 
pietonale, amplasare semnale 
publicitare, imprejmuire teren, 
organizare de santier si amena-
jare accese auto si pietonale, 
anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei de inca-
drare nu se supune evaluarii de 
impact asupra mediului/ evalu-
arii adecvate/ evaluarii impac-
tului asupra corpurilor de apa 
de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului Ilfov, in 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, 
pentru proiectul construire 
imobil cu regim de inaltime 
parter cu functiunea de 
magazin retail, amenajare 
parcaje la sol, amenajare incinta 
cu spatii verzi plantate, alei 
carosabile si pietonale, ampla-
sare semnale publicitare, impre-
jmuire teren, organizare de 
santier si amenajare accese auto 
si pietonale, propus a fi 
amplasat in Jud. Ilfov, Otopeni, 
str. 23 August nr. 208. Proiectul 
acordului de mediu si informa-
tiile relevante pentru luarea 
deciziei pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Ilfov: Bucuresti, 
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 
1, in zilele de Luni-Joi, intre 
orele 09.00-12.00, precum si la 
urmatoarea adresa de internet: 
apmif.anmp.ro. Observatiile/ 
contestatiile publicului se 
primesc la sediul A.P.M. Ilfov 
-Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul 
Morii, nr. 1, in 10 zile de la data 
publicarii anuntului pe pagina 
de internet a autoritati i 
compentente pentru protectia 
mediului.

l Admite cererea de chemare 
în judecată formulată de recla-
manta Sirbu Alexandra, dom.în 

com.Turburea, sat Sipotu, jud.
Gorj, CNP: 2321210182763, şi 
dom.procesual ales la Cab.
Av.Pamfiloiu Nadia, cu sediul 
în Tg.Jiu, str.Tudor Vladimi-
rescu, nr.36, jud.Gorj, în contra-
dictoriu cu pârâții Avram 
Veronica-Rodica, cu dom.în 
Tg.Jiu, bld.C-tin Brâncuşi, 
nr.51, bl.51, sc.2, et.2, ap.5, jud.
Gorj, Sirbu Doina, cu dom.în 
Tg.Jiu, bld.C-tin Brâncuşi, nr.5, 
bl.5, sc.1, et.2, ap.5, jud.Gorj, 
CNP: 2550904182787, şi Sirbu 
Marian-Gheorghe, cu ultimul 
dom.cunoscut în Tg.Jiu, str.
Revoluției, bl.4, sc.1, ap.12, jud.
Gorj, citat prin afişare la uşa 
instanței prin publicitate şi prin 
curator av.Calugaru Ivona, din 
cadrul Baroului Gorj, având ca 
obiect partaj judiciar. Consfin-
țeşte tranzacția încheiată între 
reclamanta Sirbu Alexandra 
prin mandatar Avram Veroni-
ca-Rodica şi pârâta Sirbu Doina 
la data de 25.09.2019, după 
cum urmează, Tranzacție înche-
iată între reclamanta Sirbu 
Alexandra,  dom.în com.
Turburea, jud.Gorj, având 
CNP: 2321210182763, prin 
mandatar Avram Veronica-Ro-
dica, dom.în mun.Tg.Jiu, 
bld.C-tin Brâncuşi, nr.51, bl. 51, 
sc.2, et.2, ap.5, jud.Gorj, având 
CNP: 2580525182772, împuter-
nicită în baza mandatului 
a u t e n t i f i c a t  s u b 
nr.554/10.05.2019 la BIN 
Cezarina Ciobanu şi pârâta 
Sirbu Doina, dom.în mun.Tg.
Jiu, bld.C-tin Brâncuşi, nr.5, 
bl.5, sc.1, et.2, ap.5, jud.Gorj, 
având CNP: 2550904182787, 
pentru stingerea amiabilă şi 
definitivă a litigiului am 
convenit încheierea prezentei 
Tranzacții între noi părțile, 
urmând să sistăm starea de 
coproprietate asupra bunurilor 
provenite de la autorul com.
Sirbu Gheorghe, decedat la 
data de 05.05.2002, în com.
Turburea, jud.Gorj, conform 
certificatului de deces seria DR 
nr.305349 înregistrat sub 
nr.32/07.05.2002 la Consiliul 
Local al Com.Turburea, astfel: 
1.Eu, pârâta Sirbu Doina, 
urmează să primesc în proprie-
tate toate bunurile provenite de 
la tatăl meu, Sirbu Gheorghe, 
precum şi cota de 1/2 din imobi-
lele -construcție aparținând 
mamei mele, reclamanta Sirbu 
Alexandra, respectiv terenul în 

suprafață de 1160mp situat în 
intravilanul com.Turburea, sat 
Șipotu, jud.Gorj, în tarlaua 40 
parcelele 1834 şi 1833 teren 
curți -construcții şi arabil menți-
onat în titlul de proprietate nr. 
1330553/08.09.1997 imobilul 
casă de locuit în suprafață de 
84mp situat pe terenul de 
1160mp din tarlaua 40 parcelele 
1833 şi 1834 anexa de locuit în 
suprafață de 17mp situata pe 
terenul de 1160mp din tarlaua 
40 parcelele 1833 şi 1834 anexe 
gospodăreşti în suprafață de 
12mp situate pe terenul de 
1160mp din tarlaua 40 parcelele 
1833 şi 1834. De asemenea, eu, 
Sirbu Doina, urmează să plătesc 
sulta mamei mele, reclamanta 
S i r b u  D o i n a ,  s u m a  d e 
40.000Lei, aceasta păstrând şi 
un drept de habitație perma-
nentă asupra imobilelor reve-
nite în proprietatea mea până la 
sfârşitul vieții. 2.Eu, reclamanta 
Sirbu Alexandra, declar că sunt 
de acord ca bunurile supuse 
partajului provenite de la soțul 
meu, Sirbu Gheorghe, şi cota 
mea de 1/2 din imobilele 
construcții să revină în proprie-
tate fiicei mele, pârâta Sirbu 
Doina, care urmează să îmi 
achite cu titlul de sultă suma de 
45.000Lei şi să-mi respecte un 
drept de habitație permanentă 
asupra imobilelor partajate 
până la sfârşitul vieții mele. 
Încheiată azi, 25.09.2019, în 
dosarul 1195/318/2018 al Jude-
cătoriei Tg. Cărbuneşti în 3 trei 
exemplare.

l SC Horga Activiti Vet SRL 
cu sediul în localitatea Sepreus, 
nr. 288, comuna Sepreus, 
Judeţul Arad, doreşte să obţină 
autorizaţie de mediu pentru 
punctul de lucru din localitatea 
Sepreus, nr. 269, comuna 
Sepreus, Judeţul Arad, telefon: 
0723382061, unde se desfăşoară 
activitatea Cod CAEN 8129 – 
Alte activitati de curatenie. 
Având ca principale faze ale 
procesului tehnologic următoa-
rele: - achizitionarea produselor 
farmaceutice de uz veterinar, 
efectuarea de activitati veteri-
nare si vanzarea cu amanuntul 
al acestor produse. - achizitio-
narea produselor dezinfectante, 
a produselor pentru dezinsectie 
si efectuarea de prestari servicii 
de dezinfectie si dezinsectie la 
clienti. Măsurile de protecţie a 

factorilor de mediu: Apa: cana-
lizare menajera. Aer: nu este 
cazul. Sol: pardosea cu gresie.  
Gestiunea deseurilor: pubele. 
Substante periculoase: spatiu 
comercial cu doua incaperi si 
dulap metalic securizat. Obser-
vaţiile publicului, formulate în 
scris/informaţiile privind poten-
ţialul impact asupra mediului 
se depun/pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Arad, Splaiul Mures, 
FN, telefon 0257/280331; 
0257/280996, in timp de zece 
zile lucratoare după data publi-
cării prezentului anunţ.

SOMAŢII
l Somaţie emisă în temeiul 
Încheierii de şedinţă din data 
de 29.10.2019. Prin cererea 
înregistrată pe rolul Judecăto-
r i e i  B r a ş o v ,  s u b  n r. 
14473/197/2019, posesorul 
Munteanu (fostă Dumitriu) 
Doina (nume şi prenume/ 
denumire), având domiciliul 
în mun Braşov, str. Neptun, nr. 
21, bl. 21, sc. B, ap. 4, jud. 
Braşov a invocat dobândirea 
prin uzucapiune a dreptului 
de proprietate asupra imobi-
lului cu adresa poştală în str. 
Mare, nr. 1191, Dumbraviţa, 
judeţul Braşov, identificat prin 
nr. cad/ top. nr. 130/2/b, înscris 
în cartea funciară nr. 101252 
(nr. CF vechi 2677) a locali-
tăţii Dumbrăviţa. Toţi cei 
interesaţi sunt somaţi să 
formuleze opoziţie, cu preci-
zarea că, în caz contrar, se va 
trece la judecarea cererii în 
termen de  o  lună de  la 
emiterea celei din urmă publi-
caţii. Termenul de judecată 
acordat în cauză este pentru 
data de 28.01.2020, sala J1, 
ora 09.00, C1.

LICITAŢII
l UAT Comuna Grădinari, 
s tr.Traian,  nr.3 ,  comuna 
Grădinari, sat Grădinari, 
județul Olt, CUI: 5139779, 
tel./fax: 0249.472.178, e-mail: 
contact@primariagradi-
nari-olt.ro, a semnat în data 
de 02.12.2019 Contractul 
privind concesionarea unui 
teren situat în domeniul privat 
al comunei Grădinari, pentru 
care s-a organizat procedura 
de concesiune. Ofertantul 
dec larat  câş t igător  es te 
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doamna Ion Mariana, cu 
prețul ofertat de 350Euro/an 
cu o durată de 49 ani.

l Societatea AS3-Adminis-
trare Străzi S3 SRL intențio-
nează să încheie un contract 
de achiziție publică de lucrări 
de execuție și furnizare lifturi 
Clădire C1 pentru realizarea 
contractului având ca obiect 
„Modernizare și reabilitare 
Parc Pantelimon”. „Docu-
mentația de atribuire” se 
poate solicita la adresa de 
e-mail: achizitii@as3-strazi.ro 
sau la sediul societății din 
strada Calea Vitan, nr.242, 
Corp C, etaj 1, Sector 3, Bucu-
rești. Data-limită de depunere 
a ofertelor este 16.12.2019, ora 
10.00.

l Cabinet Individual de Insol-
vență Grigorian Andreea - 
Gina,  în calitate de lichidator 
judiciar al „Orient Trading” 
S.R.L. cu sediul în mun. Iași, 
str. Buridava 1, bl. R7BIS, sc. 
C, et. 4, ap. 18, jud. Iași, având 
număr de ordine în registrul 
comerțului J22/880/2002, CUI 
14830896 notifică deschiderea 
procedurii simplificate a insol-
venţei și de faliment societății 
„Orient Trading” S.R.L. Socie-
tatea „Orient Trading” S.R.L. 
are obligaţia ca în termen de 10 
zile de la deschiderea proce-
durii insolventei să depună la 
dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 din Legea 
nr.85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței si de 
insolvență. Termenul limită 
pentru inventarierea bunurilor 
și încheierea procesului verbal 
de inventar este 30.12.2019. 
Termenul limită pentru depu-
nerea cererilor de creanţe este 
06.01.2020.Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor este 16.01.2020..
Termenul pentru depunerea 
contestațiilor la tabelul preli-
minar este de 7 zile de la publi-
c a r e a  a c e s t u i a  i n  B P I . 
Termenul pentru afișarea 
tabelului definitiv al creanțelor 
este 19.02.2020. Termenul 
pentru continuarea procedurii 
este 19.02.2020 Se notifică 
faptul că prima Adunare a 
Creditorilor va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar 

mun. Iași, șos. Ștefan cel Mare 
și Sfânt, nr.4, complesx Exclu-
sive Residence, bloc A2, 
demisol, spațiul nr.6, în data de  
21.01.2020 ora 10:00, având ca 
ordine de zi: 1.Alegerea comi-
tetului creditorilor și desem-
narea președintelui acestuia; 
2.Confirmarea lichidatorului 
judiciar. Nu se pune în discuția 
creditorilor remunerația lichi-
datorului judiciar având în 
vedere că în patrimoniul debi-
toarei nu au fost identificate 
bunuri - renumeratia lichidato-
rului judiciar urmând a fi 
suportată din fondul de lichi-
dare în conformitate cu dispo-
zițiile art.38 alin.5 din OUG 
nr.86/2006. Se notifică asociatii 
societăţii debitoare faptul că va 
avea loc Adunarea Asociaţilor 
la sediul lichidatorului judiciar 
în mun. Iași, șos.Ștefan cel 
Mare și Sfânt, nr.4, complex 
Exclusive Residence, bloc A2, 
demisol, spațiul nr.6, în data 
30.12.2019, ora 12:00, în 
vederea desemnării adminis-
tratorului special.

l Asesoft Technologies SRL 
prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică următoa-
rele bunuri mobile: cameră 
termoviziune (5696 lei) , 
camera HD (908 lei), sistem 
wireless pentru monitorizare 
parametrii vitali (42616 lei), 
laptopuri (14334 ≈888 ≈1582 
lei), servere (6813 ≈27942 ≈ 
20005 ≈1468 lei), tablete 
(796≈610 lei), statie grafica 
(2879 lei), smartpfonuri (1117 
≈1051 ≈929 ≈759 lei), tensio-
metre (51 ≈154 lei), multifunc-
tionale (355≈288 lei), scanere 
(3466 lei), stand mobil cali-
brare echipamente achizitie 
ECG EEG (63407 lei), stand 
mobil teste de electrosecuritate 
(84992 lei), videotelefoane (279 
lei), etc. La prețurile mențio-
nate se adaugă TVA. Licitaţia 
va avea loc în 13.12.2019, ora 
15:00 la sediul lichidatorului 
judiciar din str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, 
tel/fax 0244 519800. Persoa-
nele interesate vor achizitiona 
caietul de prezentare în suma 
de 500 lei + TVA de la sediul 
lichidatorului și vor depune 
taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o 
zi înainte de data licitatiei. În 

cazul neadjudecării vânzarea 
va fi  reluată în ziua de 
20.12.2019 aceeași oră, în 
același loc.

l Etiss Confexim SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică următoarele 
bunuri mobile: masina auto-
mata de taiat la prețul de 
108.121 lei, masina automata 
de taiat la prețul de 110.088 lei, 
generator abur calcat  + 
componente Wermac la prețul 
de 19.609 lei, Audi A6 (moto-
rina/an 2011) la prețul de 
25.320 lei, vânzare în bloc 44 
masini de cusut Brother, Juki 
tăietor, Jack, croit, impachetat, 
butoniere, calcat, surfilat, etc la 
pretul de 38.301 lei, vânzare în 
bloc 16 masini de cusut Over-
lock, Juki feston, Uber, masină 
de control lycra la prețul de 
38.418 lei, vânzare în bloc 30 
masini de cusut Yuki special 
simpla la prețul de 30.906 lei, 
vânzare în bloc 30 masini 
liniare motor incorporat Siruba 
la prețul de 34.668 lei, vânzare 
în bloc 30 masini liniare motor 
incorporat Siruba la prețul de 
34.452 lei, vânzare în bloc 15 
masini liniare motor incor-
porat DDL M1 SI M2 la prețul 
de 23.058 lei. La preturile de 
pornire se adaugă TVA. Lici-
taţia va avea loc în data de 
13.12.2019, ora 14/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea 
va fi  reluată în ziua de 
20.12.2019 aceeași oră, în 
același loc.

l SCM Tromet prin adminis-
trator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică proprietate 
imobi l iară  compusă din 
constructia C3 Hala turnatorie 
in regim de P+1E cu Sc = 
806,26 mp, Sd = 1.038,73 mp, 
Su = 938,54 mp, situată in 
Ploiesti,str. Gh. Gr. Cantacu-
zino, nr. 348, jud. Prahova la 
prețul de 100.000 euro (scutit 
de TVA, ce se va achitat în lei 
la cursul din data plății). 
Terenul intravilan pe care se 
află amplasată construcția este 
proprietate de stat și nu face 
obiectul vânzării. Licitaţia va 
avea loc în 13.12.2019, ora 

15/30 la sediul administrato-
rului judiciar din str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. 
Persoanele interesate vor achi-
zitiona caietul de prezentare în 
suma de 1.000 lei + TVA de la 
sediul administratorului judi-
ciar și vor depune taxa de 
garanţie de 10% din prețul de 
pornire cu cel putin o zi înainte 
de data licitatiei.

l Anunț publicitar privind 
vânzarea prin licitație a masei 
lemnoase pe picior din zona 
de siguranță a drumurilor 
județene proprietatea publică 
a județului Ialomița. La sediul 
Consiliului Județean Ialomița, 
situat în municipiul Slobozia, 
Piața Revoluției, nr.1, județul 
Ialomița, va avea loc la data 
de 15.01.2020, ora 11.00, lici-
tație în vederea vânzării masei 
lemnoase pe picior din zona 
de siguranță a drumurilor 
județene, proprietatea publică 
a județului Ialomița, conform 
Hotărârii Consiliului Jude-
țean Ialomița nr.145 din 
30.10.2019. Cantitatea de 
material lemnos scoasă la lici-
tație conform Actelor de 
Punere în Valoare, emise de 
către Romsilva -Direcția 
Silvică Ialomița -Ocolul Silvic 
Urziceni și  Ocolul Silvic 
Slobozia, este de 3.187mc, 
fiind dispusă pe 15 tronsoane 
din drumurile județene, după 
cum urmează: Nr.Crt.; DJ; 
Tronson; Nr.arbori; Volum 
brut masă lemnoasă (mc); 
Preț minim lei/mc: 1.; 306 A; 
Ciochina-Crunți; 148; 215; 
70,00. 2.; 203 F; Grivița-Valea 
Ciorii; 91; 254; 70,00. 3.; 212; 
M.Kogălniceanu-DN2A; 60; 
124; 70.00. 4.; 213 A; Mărcu-
lești-Scânteia; 4; 15; 70,00. 5.; 
203 E; Cocora-Căzănești; 134; 
304; 70,00. 6.; 306 A; Ciochi-
na-Bordușelu; 126; 184; 70,00. 
7.; 213; Chirana-Luciu; 4; 13; 
70,00. 8.; 212; Țăndărei-Fe-
tești; 133; 318; 70,00. 9.; 306; 
Crunți-Reviga; 91; 140; 70,00. 
10.; 201; Bordușelu-Țăndărei; 
108; 165; 70,00. 11.; 102 H; 
Limita Buzău-Grindu; 100; 
180; 70,00. 12.; 102 H; Grin-
du-Colelia; 72; 220; 70,00. 13.; 
102 H; Colelia-Cocora; 28; 
144; 70,00. 14.; 203 B; Mana-
sia-Grindu; 384; 814; 70,00. 
15.; 102 H; Miloșești-Reviga; 

169; 97; 70,00. 1.Procedura: 
Licitație. 2.Criteriul de atri-
buire a contractului de vânza-
re-cumpărare este cel mai 
mare preț ofertat: lei/mc. 
3.Garanția de contractare este 
egală cu 5% din valoarea de 
pornire la licitație, pentru 
volumul de masă lemnoasă pe 
care  intenț ionează să î l 
cumpere. 4.Garanția de bună 
execuție a contractului este de 
10% din valoarea contractului 
fără TVA. 5.Caietul de sarcini 
se poate procura începând cu 
data publicării anunțului 
publicitar de la sediul Consi-
liului Județean Ialomița. 
Caietul de sarcini împreună 
cu Instrucțiunile privind orga-
nizarea și desfășurarea proce-
durii se pot achiziționa la 
prețul de 10Lei. 6.Termenul-li-
mită de depunere a ofertelor 
este data de 14.01.2020, ora 
16.30, la registratura Consi-
liului Județean Ialomița. 7.
Data primiri solicitări de 
clarificări: 07.01.2020. 8.
Deschiderea și evaluarea ofer-
telor va avea loc în data de 
15.01.2020, ora 11.00, la sediul 
Consiliului Județean Ialomița. 
9.Valabilitatea ofertelor: 90 de 
zile de la data depunerii. 
10.Limba de redactare a 
ofertei: română. 11.Încheierea 
contractului de vânzare-cum-
părare: 10 zile lucrătoare de la 
data finalizării licitației, 
respectiv a negocierii. 12.
Informații suplimentare: la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
0243.230.201, int.244, fax: 
0243.233.000, Compartiment 
patrimoniu public și privat, 
persoană de contact: consilier 
Șelaru Gheorghe.

l 1.Informaţi i  generale 
pr iv ind  concedentul ,  în 
special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/
s a u  a d r e s a  d e  e - m a i l , 
persoană de contact: UAT 
Comuna Jurilovca, str.1 Mai, 
nr.  2,  comuna Jurilovca, 
județul  Tulcea ,  te lefon : 
0 2 4 0 . 5 6 3 . 7 9 7 ,  f a x : 
0240.563.799, e-mail: prima-
riajurilovca@yahoo.com, cod 
fiscal: 4793952. 2.Procedura 
aplicată pentru atribuirea 
contractului de concesiune 
de bunuri /Informați i  cu 
privire la repetarea proce-
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durii de licitație dacă e cazul: 
l ic itație  publică.  3.  Data 
publicării anunţului de lici-
taţie /anunţului negocierii 
directe în Monitorul Oficial al 
României,  Partea a VI-a: 
11.11.2019, conform OUG 
57/03.07.2019. 4.Criteriile 
utilizate pentru determinarea 
ofertei câştigătoare: cel mai 
mare nivel al  redevenței . 
5.Numărul ofertelor primite 
şi al celor declarate valabile: 
3 oferte primite, 3 oferte 
declarate valabile. 6.Denu-
mirea/numele  ş i  sediul  /
adresa ofertantului a cărui 
ofertă a fost declarată câşti-
gătoare: Cvas Mihaela, strada 
Doloşman, nr. 50, sat Juri-
lovca,  comuna Jurilovca, 
județul  Tulcea.  7 .Durata 
contractului: 49 ani. 8.Nivelul 
redevenţei: 650 Lei/ an. 9.
Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, fax şi/sau adresa 

de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Tulcea, str. Toamnei, nr. 
15, Tulcea, județul Tulcea, 
telefon: 0240.504.279, fax: 
0240.518.544, e-mail: tribu-
nal-tulcea@just.ro. 10. Data 
informării ofertanţilor despre 
decizia de stabilire a ofertei 
câştigătoare: 06.12.2019. 11.
Data transmiterii anunţului 
de atribuire către instituţiile 
abilitate, în vederea publi-
cării: 09.12.2019.

l Societatea AS3-Adminis-
trare Străzi S3 SRL intențio-
nează să încheie un contract de 
achiziție publică de furnizare 
ceramică Clădire C1 pentru 
realizarea contractului având 
ca obiect „Modernizare şi 
reabilitare Parc Pantelimon”. 
„Documentația de atribuire” 

se poate solicita la adresa de 
e-mail: achizitii@as3-strazi.ro 
sau la sediul societății din 
strada Calea Vitan, nr.242, 
Corp C, etaj 1, Sector 3, Bucu-
reşti. Data-limită de depunere 
a ofertelor este 17.12.2019, ora 
10.00.

PIERDERI
l Subscrisa, Danyova SRL, 
î n r e g i s t r a t ă  s u b  n r .
J40/857/2007, CUI:20649534, 
declar pierdute Certificatul de 
înregistrare şi Certificatele 
constatatoare emise în baza 
legii 359/2004. Le declar nule.

l Pierdut ştampilă de expert 
contabil pe numele Savu Ionel, 
Nr.8914, valabilă pentru anul 
2018. Se declară nulă.

l Pierdut Legitimație de 
transport student, pe numele: 

Mara-Alexia Muntean, Facul-
tatea de Litere, Universitatea 
Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

l Pierdut carnet de procese 
verbale de constatare şi sancțio-
nare a contravențiilor, emis de 
către Ministerul Finanțelor- 
ANAF, seria A, numerotat de la 
nr.0182801-0182850. Declarat 
nul.

l Pierdut carnet de procese 
verbale de constatare şi sancți-
onare a contravențiilor, emis de 
Ministerul Finanțelor Publice- 
ANAF,  numerotat  de  la 
0070601 la 0070650. Declarat 
nul. Pierdut legitimație de 
serviciu nr.267/2011, eliberată 
pe numele Iordache Catalin 
Daniel, declarată nulă.

l Istriteanu Veronica PFA cu 
sediul profesional in Mun. 
Oltenita, bd. Republicii, nr. 21, 

Jud. Calarasi, declara pierdut 
si nul Certificatul Constatator 
nr. 18337/23.08.2010, CUI 
25905331/19.08.2009, nr. de 
ordine in Reg. Comertului 
F51/4852009/18.08.2009.

l  C T C  F O O D  S R L - D , 
J5/676/2013, CUI: 31555451, 
declară pierdute şi nule Certi-
ficat Înregistrare şi Certificat 
Constatator pentru sediul social.

l Pierdut certificat înregistrare 
Seria B nr. 2044526 şi certificat 
constatator nr. 16127/13.05.2009 
eliberate de ONRC Tulcea pe 
numele: Mihăilescu Marin - 
PFA.  Se declară nule.

l Declar pierdut şi nul act de 
concesiune nr. 712/27.03.2010 
Cimitirul Mierlari comuna 
Jilava, pe numele Şerban 
Domnica.


