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OFERTE SERVICIU
l SC MD Stroika Total SRL cu sediul
in Cluj-Napoca angajeaza muncitori
necalificati in domeniul constructiilor.
Informatii la telefon 0759.685.005.
l SC MD Stroika Total SRL angajeaza
- 5 zidari rosari tencuitori, 5 zugravi, 5
fierari betonisti si 5 muncitori necalificati, avand studii medii, cunoscatori ai
limbii ruse.CV-urile se trimit la md.
stroikatotal@gmail.com pana la data de
15.11.2019. Doar candidatii selectati vor
fi contactati.
l Patiseria Temsadri SRL din Santana
angajeaza 1 lucrator bucatarie (spalator
vase mari), (cod COR. 941201), Conditii
minime; studii primare (opt clase),
cunoasterea bucatariei sarbesti (prajitura burek). CV-urile se depun pe e-mail
la adresa; zoran_mutavschi@yahoo.
com. Vor fi luate in considerare CV-urile
primite pana la data de 14.11.2019.
Selectia candidatilor va avea loc in data
de 15.11.2019 si consta in concurs de
C V- u r i . I n f o r m a t i i l a t e l e f o n :
0745.330.061.
l Din motive obiective și în conformitate cu prevederile art. 38 alin (1) lit.a
din Regulamentul aprobat prin HG
286/2011, cu modificările și completările
ulterioare, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman amână
desfășurarea probei scrise pentru
concursul organizat în vederea ocupării
postului vacant de execuţie, pe perioadă
nedeterminată, de referent tr. I din
cadrul Biroului de Relații cu Publicul
Roșiori de Vede, Serviciul Publicitate
Imobiliară pentru data de 03.12.2019
ora 10.00, locul de desfășurare: sediul
OCPI Teleorman, Alexandria, județul
Teleorman, strada Independenţei nr.
4bis, etaj 2, camera 23. Proba interviu se
desfășoară în data de 06.12.2019, ora
10,00 locul de desfășurare: sediul OCPI
Teleorman, Alexandria, județul
Teleorman, strada Independenţei nr.
4bis, etaj 2, camera 23.
l Din motive obiective și în conformitate cu prevederile art. 38 alin (1) lit.a
din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale și
a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice
aprobat prin HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
Teleorman, cu sediul în Alexandria, str.
Independenţei nr. 4bis etaj 2, cam. 23,
jud Teleorman amână desfășurarea
probei scrise pentru concursul organizat
în vederea ocupării posturilor vacante de
execuţie, pe perioadă determinată de 36
de luni pentru implementarea Progra-

mului Naţional de Cadastru și Carte
Funciară din cadrul Serviciului
Cadastru, Biroul Înregistrare Sistematică de asistent registrator principal
debutant -1 post și referent tr. II -1 post,
pentru data de 13.12.2019 ora 10.00,
locul de desfășurare: sediul OCPI
Teleorman, Alexandria, județul
Teleorman, strada Independenţei nr.
4bis, etaj 2, camera 23. Proba interviu se
desfășoară în data de 18.12.2019, ora
10.00 pentru postul de referent tr. II și
ora 14.00 pentru postul de asistent registrator principal debutant, locul de desfășurare: sediul OCPI Teleorman,
Alexandria, județul Teleorman, strada
Independenţei nr. 4bis, etaj 2, camera 23.
l Curtea de Apel București organizează în condiţiile legii, la data de 10
decembrie 2019, concurs pentru
ocuparea unui post de șofer vacant pe
durată nedeterminată la Judecătoria
Alexandria. Condiţiile de participare,
bibliografia, tematica, actele necesare
înscrierii vor fi afișate la sediul Curţii de
Apel București și pe pagina de Internet
la adresa: http://www.cab1864.eu, la
rubrica Resurse Umane-Concursuri/
Examene. Cuantumul taxei de concurs
stabilit prin Hotărârea Colegiului de
Conducere al Curții de Apel București
este de 150 lei și se achită la casieria
Curţii de Apel București. Cererile de
înscriere și dosarele cu documentele
necesare vor fi depuse la sediul Curţii de
Apel București-Splaiul Independenţei
nr.5, sector 4, Mezanin, cam.M01, până
la data de 29.11.2019 (inclusiv) în zilele
lucrătoare între orele 9:00-16:00.
l Primăria Oraș Balș, județul Olt, organizează concurs pentru ocuparea a 7
posturi vacante contractuale la Creșa
Nr.1 Balș, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011, astfel: 2 posturi
asistent medical, 3 posturi îngrijitoare
copii, 1 post spălătoreasă, 1 post ajutor
bucătar. Candidații vor îndeplini condițiile prevăzute la art.3 din HG
nr.286/2011, republicată. Concursul va
avea loc în data de 09.12.2019, ora 10.00
-proba scrisă și în data de 12.12.2019,
ora 10.00 -interviul. Dosarele de concurs
se depun la sediul Primăriei, Compartiment Resurse Umane, în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării în
Monitorul Oficial, Partea a III-a,
respectiv în perioada 12.11.201925.11.2019, ora 16.00. Condiții specifice:
-diplomă de școală sanitară postliceală
pentru posturile de asistenți medicali;
-minim 6 luni vechime în specialitate
pentru posturile de asistent medical;
-studii medii sau generale pentru posturile de: îngrijitoare copii, spălătoreasă,
ajutor bucătar; -nu se cere vechime
pentru posturile mai sus menționate.
Bibliografiile se afișează la sediul
Primăriei Orașului Balș, județul Olt, și
pe site-ul Primăriei Orașului Balș: www.
primariabals.eu. Relații suplimentare se
pot obține la telefon: 0249.450.145.

l Instituție de Interes Public Piețe
Târguri și Oboare Rm.Sărat, cu sediul
în localitatea Rm.Sărat, strada Piața
Halelor, bl.9, sc.A, ap.5, judeţul Buzău,
organizează examen pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de
contabil șef, un post, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data
de 04.12.2019, ora 10.00; -Proba interviu
în data de 05.12.2019, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: superioare cu diplomă
licență în specialitatea financiar-contabilă; -vechime: 3 ani în domeniu; -apt
medical, cunoscător limba română, fara
cazier judiciar, experiență în lucrul cu
aplicațiile și legislația fiscală, cunoștințe
temeinice în domeniul contabilității
entităților de stat. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până în data de 26.11.2019 la
sediul IIPPTO Rm.Sărat. Relaţii suplimentare la sediul IIPPTO Rm.Sărat,
persoană de contact: Ghita Ciprian,
telefon/fax: 0238.563.126 (de luni până
vineri, între orele 08.00-16.00), e-mail:
piatarmsarat@yahoo.com
l Primăria Comunei Bălteni, cu sediul
în localitatea Bălteni, str.Principală,
nr.150, judeţul Vaslui, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale de execuție temporar
vacante de asistent medical comunitar
debutant: 1 post, conform HG
nr.286/23.03.2011, cu modificările și
completările ulterioare. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data
de 27 noiembrie 2019, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 03 decembrie 2019,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -diplomă
de școală sanitară postliceală specialitatea generalist; -cunoștințe operare PC
nivel mediu; -certificat de membru emis
de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, a Moașelor și Asistenților Medicali din România; -nu se solicită
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Bălteni. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei
Bălteni, persoană de contact: Gheorghita Aurelia, telefon: 0235.342.754,
fax: 0235.342.754, e-mail: primariabaltenivs@yahoo.com
l Primăria Orașului Murfatlar, cu
sediul în localitatea Murfatlar, strada
Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul
Constanţa, în baza Ordonanţei de
Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019, privind
Codul administrativ, organizează
concurs recrutare funcţie publică de
execuție vacantă, IdPost 456492,
inspector, clasa I, grad profesional prin-
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Citaţie: Manea Marian Dănuţ, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Craiova, Bd. Dacia, bl. F10, sc. 2, ap. 40,
jud. Dolj, este chemat la Judecătoria Craiova, din str.
A. I. Cuza, nr. 30, complet Civil 28, în ziua de
02.12.2019, ora 09:00, în calitate de pârât, în proces
cu Municipiul Craiova prin Primar, în calitate de
reclamant pentru fond - înlocuire amendă cu muncă în
folosul comunităţii, ce face obiectul dosarului nr.
29106/215/2019.
cipal, Compartiment Administrarea
Domeniului Public și Privat, Urmărirea
Veniturilor, Executări Silite, Achiziții
Publice, Serviciul Buget, Finanțe,
Contabilitate. Condiţii specifice de
participare la examen: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; -vechime
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;
-să îndeplinească condiţiile de ocupare
a unei funcţii publice prevăzute la
art.465 alin.(1) din Codul administrativ.
Data, ora și locul de desfășurare a
examenului: -proba scrisă în data de
12.12.2019, ora 10.00, la sediul primăriei; -data și ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucrătoare după
susţinerea probei scrise. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituției în
termen de 20 zile de la data publicării
anunţului, până la data de 02.12.2019.
Date contact: Primăria Orașului
Murfatlar, Calea Dobrogei, nr.1, telefon:
0241.234.350, fax: 0241.234.516, e-mail:
consiliu-local@primaria-murfatlar.ro,
web-site: www.primaria-murfatlar.ro,
persoană de contact: Zugravu Simona
-consilier grad profesional superior.
l Seminarul Teologic Ortodox „Sf.
Nicolae” din municipiul Râmnicu
Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea
unui post vacant contractual pe perioadă nedeterminată, după cum
urmează, conform HG 286/2011, modificată prin HG 1027/2014: -Pedagog II S
-1 post. Concursul se va desfășura la
sediul Seminarului Teologic Ortodox
„Sf.Nicolae”, situat în Rm.Vâlcea, str.
Antim Ivireanul, nr.17, în data
04.12.2019, ora 10.00, proba scrisă și în
data de 11.12.2019, ora 10.00, proba
interviu. Condiţiile de participare
pentru postul de pedagog II S: -Sex
bărbătesc; -Studii superioare (teologie);
-Vechime în domeniul studiilor minim
un an; -Abilități de relaționare-comunicare și pentru munca în echipă; -Disponibilitate pentru program f lexibil;
-Avizul cultului. Dosarele de înscriere se
vor depune la secretariatul Seminarului
Teologic Ortodox „Sf.Nicolae”, str.
Antim Ivireanul, nr.17, ultima zi de
depunere fiind 26.11.2019, ora 16.00.
Condiţiile de participare la concurs și
bibliografia sunt afișate la sediul Seminarului Teologic Ortodox „Sf.Nicolae”
Rm.Vâlcea. Relaţii suplimentare se pot

obţine la Seminarul Teologic Ortodox
„Sf.Nicolae” Rm.Valcea, 0250.711.570.
l Unitatea Militară 01099 Brad din
Ministerul Apărării Naționale, cu sediul
în localitatea Brad, str.Avram Iancu,
nr.43, judeţul Hunedoara, organizează
concurs pentru ocuparea postului
contractual vacant de execuție de
economist, gradul II, conform HG
nr.286/23.03.2011. Nivelul studiilor
necesare ocupării postului: superioare,
absolvent de studii superioare cu
diplomă de licență, licențiat în domeniul fundamental „Științe sociale”,
ramura de științe „Științe economice”.
Vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 6 luni.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 09.12.2019, ora 12.00;
-Proba practică în data de 13.12.2019,
ora 12.00; -Interviul în data de
19.12.2019, ora 12.00. Actele pentru
dosarul de concurs se vor depune la
sediul Unității Militare 01099 Brad
până la data-limită de 26.11.2019, ora
15.00. Persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs este dl.Daniel-Gheorghe Krech și poate fi contactat
la tel.0254.612.681, int.115 și la sediul
Unității Militare 01099 Brad.
l Filarmonica „George Enescu” organizează concurs pentru ocuparea unui
post vacant de artist liric -tenor, grad
IA, în cadrul Compartimentului Cor, la
sediul instituţiei din București, str.Franklin, nr.1-3, sector 1. Calendarul de
desfășurare a concursului: -Etapa a I-a
selecţia de dosare -conformitatea conţinutului dosarului cu cerinţele din
anunţul de înscriere la concurs; -Etapa
a II-a -proba practică cuprinde: Proba
1: -vocaliză; -arie la alegerea candidatului; -citire la prima vedere. Proba 2:
-altă arie la alegerea candidatului diferită stilistic de cea din prima etapă; -un
fragment dintr-o lucrare la alegerea
comisiei, din repertoriul corului Filarmonicii „G.Enescu”; -proba de cvartet
vocal la alegerea comisiei, din repertoriul corului; -Etapa III -interviul.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -diplomă studii universitare
-absolvent de Conservator; -vechime în
muncă: minimum 7 ani în specialitatea
artist liric în cadrul unor ansambluri
corale; -cunoașterea cel puţin a unei
limbi străine. Depunerea dosarelor se va
face la Biroul Resurse Umane al Filar-

II

ANUNȚURI

monicii „George Enescu” până la data
de 25.11.2019, ora 14.00. Condiţiile de
participare la concurs, bibliografia,
actele solicitate candidaţilor pentru
dosarul de înscriere sunt afişate la sediul
instituţiei, precum şi pe site-ul instituţiei. Instituția nu asigură pianist/corepetitor. Informaţii suplimentare la Biroul
Resurse Umane, tel. 021.315.00.26.
l Filarmonica „George Enescu” organizează concurs pentru ocuparea unui
post vacant de concert maestru, grad
IA, în cadrul Compartimentului
Orchestră, la sediul instituţiei din Bucureşti, str.Franklin, nr.1-3, sector 1.
Calendarul de desfăşurare a concursului: -depunerea dosarelor: 12.11.201925.11.2019; -Etapa a I-a selecţia de
dosare -conformitatea conţinutului
dosarului cu cerinţele din anunţul de
înscriere la concurs; -Etapa a II-a
-proba practică va avea loc în data de
04.12.2019, ora 14.00; Proba practică
cuprinde: -proba 1 -recital din concertele specificate în tematica de concurs;
-proba 2 -interpretarea unor solouri de
orchestră; -proba 3 -citire la prima
vedere; -Etapa III -interviul în data de
10.12.2019, ora 9.00. Condiţii specifice
de participare la concurs: -diplomă
studii universitare -absolvent de
Conservator -Secţia Canto; -vechime în
muncă: minimum 7 ani în specialitatea
artist liric în cadrul unor ansambluri
corale; -cunoaşterea cel puţin a unei
limbi străine. Depunerea dosarelor se va
face la Biroul Resurse Umane al Filarmonicii „George Enescu” până la data
de 25.11.2019, ora 14.00. Condiţiile de
participare la concurs, bibliografia,
actele solicitate candidaţilor pentru
dosarul de înscriere sunt afişate la sediul
instituţiei, precum şi pe site-ul instituţiei. Instituția nu asigură pianist/corepetitor. Informaţii suplimentare la Biroul
Resurse Umane, tel. 021.315.00.26.
l Având în vedere prevederile Hotărârii 286/2011, cu modificări si completări, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie
Craiova, organizeaza concurs la data
02.12.2019, orele 10,00 - proba scrisă,
respectiv 06.12.2019, orele 12,00 – interviul, la sediul unitatii din strada Calea
Bucureşti, nr. 99, pentru ocuparea
urmatoarelor posturi vacante, din statul
de functii: - doua posturi de kinetoterapeuti, dupa cum urmeaza: - un post de
kinetoterapeut, la Clinica de Neurologie
I; - un post de kinetoterapeut, la Clinica
de Neurologie II; - doua posturi de
registratori medicali debutanti, dupa
cum urmeaza:- un post la Clinica de
Recuperare Neurologica, - un post la
Centrul de Sanatate Mintala Adulti. un post de ingrijitoare de curatenie, la
Laboratorul de Analize Medicale. pentru posturile de kinetoterapeut: diploma de licenta in specialitate,
minim 6 luni vechime in specialitate,
Autorizatie de libera practica de la
Colegiului Fizioterapeutilor Dolj si
avizul pentru anul in curs, polita de
asigurare de raspundere civila profesionala in termen, Master in „Kinetoterapie
si Recuperare Neuromotorie”; - pentru
posturile de registratori medicali debutanti: - diploma de studii medii de
specialitate sau diploma de studii medii;
- pentru postul de ingrijitoare de curatenie: - scoala generala. Dosarele se
depun începand cu data de 13.11.2019
până în data de 22.11.2019, orele 13,00
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la Secretariatul Spitalului Clinic de
Neuropsihiatrie Craiova, str. Calea
Bucureşti, nr. 99. Bibliografia şi tematica sunt afişate la sediul unităţii. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
0251/431189, persoana de contact de la
Serv. RUONS, Sef Serv. Ec. Godinel
Viorica Manuela.

tară, la succesiunea defunctei VoineaLabutin Giuliana Georgeta, decedată la
data de 25.05.2019, cu ultimul domiciliu
în municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, în
Dosar succesoral nr. 127/2019, în
vederea dezbaterii succesiunii.

PROPUNERI AFACERI
l Societate comerciala cu expertiza in
domeniul prestarilor de servicii - inchiriere de personal in Romania, cautam
investitor/partener. Telefon 0743070889.

l ANTICARIAT AURORA cumpărăm
cărți vechi/ noi, tablouri, grafică, icoane
vechi, manuscrise, autografe, statuete,
porțelan, diverse obiecte vechi, vederi
vechi româneşti. Deplasare la domiciliu.
0751.221.166.

CITAŢII

DIVERSE

l Numitele Pelletteri Manuela si Wunn
Nicole sunt citate la Judecatoria Arad,
in 03.12.2019, ora 8.30, s.144 parate in
dos. civ 4321/55/2019 in proces cu
Nichici Sorina pt obligatia de a face.

l Stimpex SA, cu sediul în str.Nicolae
Teclu, nr.46-48, Sector 3, Bucureşti,
solicită de la APM obţinerea autorizaţiei
de mediu pentru fabricarea utilajelor
pentru extracție şi construcții cod
CAEN 2892 în Fundeni, Tarla 36,
parcele 44, 45, 46, jud.Călăraşi. Persoanele juridice interesate pot depune
eventuale contestaţii sau sugestii la
sediul APM Călăraşi, şos.Chiciu, nr.2,
telefon: 0242.315.035.

l Taranu Stefan, Taranu Mariana,
Taranu Iulian, Taranu Ionut, Taranu
Cristian, Taranu Adrian sunt chemati la
Judecatoria Braila, in data de
14.11.2019, ora 9.00, sala 3, complet 1
civil, avand calitatea de parati in
dosarul nr. 6128/196/2019, in contradictoriu cu Dragu Costica, avand ca obiect
hotarare care sa tina loc de act autentic.
l Numitul Szekely I.Sandor, cu ultimul
domiciliu în sat Mica, com.Mica, nr.112,
jud.Mureş, este chemat în data de
17.12.2019, la Judecătoria Târnăveni,
jud.Mureş, în calitate de pârât în
dosarul nr.1147/323/2019, având ca
obiect uzucapiune.
l Numitul Chiritoiu Andi, cu ultimul
domiciliu cunoscut în oraş Strehaia,
strada Cîmpului, nr.28, bl.G1, sc.1, ap.2,
jud. Mehedinți, este citat la Judecătoria
Strehaia în data de 28.11.2019, ora
10.00, în calitate de pârât în dosarul nr.
271/313/2019, în procesul de divorț cu
reclamanta Chiritoiu Mihaela.
l Pârâta Kucsera Iolan Maria, născută
Grauzer, cu ultimul domiciliu cunoscut
în Sânnicolau Mare, str. Republicii, nr.
28, jud.Timiş, este citată la Judecătoria
Sânnicolau Mare pentru data de
18.12.2019, în dosarul nr. 2675/295/2019,
în proces cu reclamantul Dediu Daniel
Ștefan, având ca obiect declarare judecătorească a morții.
l Mascasan Maria, mar. Latis si Salagean Ana, mar. Sarb, ambele cu domicil i ul ne c uno s cu t su n t ci t a t e l a
J u d e c a t o r i a Tu r d a l a d a t a d e
03.12.2019, in calitate de parate in Dos.
c. nr. 5931/328/2019.
l Pe rolul Judecatoriei Tulcea este
î n r e g i s t r a t d o s a r u l n r.
242/12A/31.10.2019, având ca obiect
declararea judecătoreasca a morţii
numitului Zuzan Constantin, născut la
03.04.1956 cu ultimul domiciliu în
Sulina, str. -A-3-a, nr. 106, dispărut de la
domiciliu de 6 ani. Cine poate oferi
relaţii cu privire la această persoană
este rugat să informeze instanţa.
l Se citează la sediul Biroului Individual Notarial Ene Frosina, din municipiul Tulcea, str. Păcii nr.7, bl.P.21, sc.C,
ap.28, judeţul Tulcea, la data de
27.11.2019, ora 10,00, persoanele cu
vocaţie succesorală legală sau testamen-
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l SC Smart Diesel SRL cu sediul în
localitatea Chisineu-Cris, str. Dunarii,
Nr.1/A, judetul Arad anunţă intenţia de
obtinere a autorizaţiei de mediu pentru
activitatea cu cod CAEN (rev 2) 4730 Comert cu amănuntul al carburantilor
pentru autovehicule în magazine specializate, desfăşurată la punctul de lucru
din Loc. Sibiu, Calea Surii Mici, FN,
Judetul Sibiu.
l Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de lichidator judiciar
provizoriu în dosarul nr. 3229/111/2019
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a
II-a Civilă, privind pe debitoarea Samac
Europa SRL, CUI 30910903, număr de
înregistrare în Registrul Comerțului
J5/1953/2012, îi notifică pe toți creditorii
debitoarei privind faptul că prin hotărârea nr.391/F/2019 din data de
31.10.2019 pronunțată de Tribunalul
Bihor în dosarul nr. 3229/111/2019 s-a
dispus începerea procedurii de faliment,
față de societatea debitoare mai sus
menționată, în temeiul art.38 alin.2 lit.e
şi art.71 alin.1 şi art. 67 alin. 1 lit. g din
Legea 85/2014. Prin hotărârea amintită
s-au fixat termenul limită, pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor
la data de 16.12.2019, termenul limită
pentru verificarea creanțelor, întocmirea
şi publicarea tabelului preliminar
27.12.2019, termenul limită de întocmire
a tabelului definitiv 22.01.2020. Lichidatorul judiciar provizoriu a convocat
şedința adunării creditorilor pe data de
13.01.2020, la ora 14:00, la sediul acestuia din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor, ordinea de zi urmând a
fi: confirmarea lichidatorului judiciar
provizoriu şi aprobarea onorariului acestuia.
l Aceasta informare este efectuata de
Mazarine Energy Romania S.R.L,
Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 42-44,
Baneasa Bussines & Technology Park,
cladirea b, aripa b1, etajul 1, camera 1,
Sector 1, Bucuresti, Romania, ce intentioneza sa solicite de la Administratia
Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, aviz
de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de “Lucrari de amenajare drum acces si careu foraj sonda 330

Ileana” propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Ileana, Judetul Calarasi.
Aceasta investitie este noua. Ca rezultat
al procesului de productie nu vor
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de
aviz este conforma cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare. Persoanele care
doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita
observatii, sugestii si recomandari se pot
adresa solicitantului sau la Expert Serv
SRL, cu sediul in str. Mihai Eminescu,
nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. Prahova, cod
postal 100329, tel/fax: 0244-513233.
l Unitatea administrativ-teritorială
comuna Bratovoeşti, din județul Dolj,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectorul
cadastral nr.17 începând cu data de
18.11.2019, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Primăriei Bratovoeşti, conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicității imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei
comunei Sălcuța şi pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară. Cererile de rectificare
depuse prin orice alte mijloace decât
cele menționate mai sus nu vor fi luate
în considerare.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al Protruck Transport SRL desemnat prin hotararea
nr.3709 din data de 07.11.2019, pronuntata de Tribunalul Ilfov, Sectia Civila in
dosar nr. 3979/93/2018, notificã deschiderea falimentului prin procedura
generala prevazuta de Legea nr.85/2014
împotriva Protruck Transport SRL, cu
sediul in Loc. Otopeni, Oraş Otopeni,
Strada Sofia, Nr. 13, Etaj P, Judet Ilfov,
CUI 13404116, nr. de ordine in registrul
comertului J23/652/2000. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un
drept de creanta nascut dupa data
deschiderii procedurii insolventei impotriva Protruck Transport SRL vor
formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului Ilfov
- Secţia Civila, cu referire la dosarul nr.
3979/93/2018, in urmatoarele conditii:
a) termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor prevăzute la art. 146 alin. (3) din L. nr.
85/2014, în vederea întocmirii tabelului
suplimentar va fi de 23.12.2019; b)
termenul limita pentru verificarea
creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor 23.01.2020; c) termenul pentru
depunerea contestatiilor la tabelul
suplimentar va fi 03.02.2020; d) termen
pentru intocmirea si afisarea tabelului
definitiv consolidat 24.02.2020.

SOMAŢII
l Somație- Uzucapiune- Art.1052 alin.
(1) şi alin.(2) C.Proc.Civ. România,
județul Caraş-Severin. Instanța Judecătoria Oravița, dosar nr.209/273/2019.
Somație emisă în temeiul încheierii de
şedință din data de 08.10.2019. Prin
cererea înregistrată pe rolul Judecăto-

riei Oravița, sub nr.209/273/2019, posesorul Goian Gheorghe, având domiciliul
procedural ales în Timişoara, str.
Tibiscum, nr.7, bl.B4, ap.6, jud.Timiş, a
invocat dobândirea prin uzucapiune a
dreptului de proprietate asupra imobilului, identificat prin nr./top.382/b/2,
înscris în cartea funciară nr.32547 a
localității Răcăşdia, în suprafață de
270mp, fostă proprietate tabulară a
numiţilor Pela Gyorgy (Gheorghe),
decedat la 09.02.1911, cu ultimul domiciliu în Răcăşdia, nr.699, jud.CS, Tunea
Gheorghe, decedat la data de
01.03.1948, cu ultimul domiciliu în
Răcăşdia, nr.413, jud.CS, şi Percia
Nasta, decedat la data de 11.04.1955, cu
ultimul domiciliu în Răşcădia, nr.256,
jud.CS, şi asupra imobilului identificat
prin nr./top.382/a/1/a, înscris în cartea
funciară nr.31768 a localității Răşcădia
în suprafață de 319mp, fostă proprietate tabulară a CAP Răşcădia. Toți cei
interesaţi sunt somaţi să formuleze
opoziţie, cu precizarea că, în caz contrar,
se va trece la judecarea cererii în termen
de 6 luni de la emiterea celei din urmă
publicaţii. Prezenta somație: -se afişează
la imobilul în litigiu, aşa cum a fost
identificat mai sus, la sediul Judecătoriei Oravița, la biroul teritorial de
cadastru şi publicitate imobiliară, Reşița
Caraş-Severin, precum şi la sediul
Primăriei Răşcădia; -se publică în două
ziare de largă răspândire, dintre care cel
puțin unul de circulație națională.
Preşedinte, Pascariu Rodica. Grefier,
Doban Dorica.

ADUNĂRI GENERALE
l Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor ROMBETON S.A., întrunită la prima convocare, astăzi,
06.08.2019, la sediul social al societăţii,
orele 12:00, legal convocată prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial
Partea a IV-a nr 2720/03.07.2019,
precum şi în ziarul Jurnalul Cotidian
Naţional din data de 03.07.2019, în
conformitate cu dispoziţiile Legii
24/2017, precum şi legal constituită în
prezenţa unui număr de 2 acţionari ce
deţin un număr de 171.008 acţiuni
reprezentând o participare la capitalul
social total al societăţii de 40.48785%. În
urma dezbaterilor, Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor
ROMBETON S.A., cu unanimitate de
voturi, a hotărât următoarele: Art. 1
Aprobarea retragerii de la tranzacţionarea pe piaţa ATS– AeRO Standard a
valorilor mobiliare emise de Societatea
ROMBETON S.A., conform dispoziţiilor art.60 lit.c din Legea 24/2017 şi ale
Regulamentului nr. 5/2018 şi radierea
lor din evidentele ASF, cu consecinţa
dobândirii caracterului de societate pe
acţiuni de tip închis. Art. 2 A aprobat
Raportul de evaluare a acţiunilor
emitentului ROMBETON S.A., întocmit
de evaluatorul autorizat QUEST Partners S.R.L., înregistrat la ASF, cu privire
la preţul de 31,67 lei/acţiune care
urmează să fie achitat în cazul retragerii
acţionarilor din cadrul societăţii. Art. 3
A aprobat dreptul de retragere a acţionarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la
tranzacţionare a acţiunilor emise de
societate şi a aprobat modalitatea de
retragere din societate a acţionarilor
care nu sunt de acord cu hotărârea
AGEA de retragere de la tranzacţionarea a acţiunilor emise de societate cu
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respectarea Regulamentului ASF nr.
5/2018, astfel: Toţi acţionarii înregistraţi
la data de referinţă care nu au participat la AGEA din data de 06.08.2019
urmează să fie informaţi prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire,
cu privire la hotărârea AGEA de retragere de la tranzacţionare şi cu privire la
preţul pe acţiune care care urmează să
fie achitat în cazul retragerii. Scrisorile
se transmit la adresa fiecărui acţionar, şi
anume adresa existentă în evidenţa
registrului acţionarilor primit de la
Depozitarul Central SA. Acţionarii care
nu vor fi de acord cu hotărârea AGEA
de retragere de la tranzacţionare a valorilor mobiliare emise de societate au la
dispoziţie o perioadă 45 de zile de la
data de înregistrare (12.11.2019), pentru
transmiterea în scris către societate a
cererilor de retragere din societate.
Cererea de retragere din societate se
poate transmite în scris catre societate
prin una din următoarele modalităţi:
Personal la sediul societăţii din Bucureşti, sector 3, Str. Vasile Lucaciu, nr.35,
numai în zilele lucrătoare, între orele
9:00–16:00, acţionarul având asupra sa
actul de identitate. Cererea de retragere
se va semna în faţa persoanei mandatate de către societate în acest scop. Prin
scrisoare recomandată cu confirmare de
primire la sediul societăţii din Bucureşti,
sector 3, Str. Vasile Lucaciu, nr. 35. În
acest caz cererea de retragere se va
autentifica de un notar public şi va fi
însoţită de o copie după Actul de identitate cu specimen de semnătură. Cererea
de retragere semnată de acţionar este
irevocabilă şi va cuprinde inclusiv
modalitatea prin care se doreşte efectuarea plăţii, cu respectarea dispoziţiilor
art. 177 din Regulamentul nr. 5/2018 al
ASF. Vor putea depune cerere de retragerea acţionarii existenţi la data de
înregistrare cu condiţia ca acestea să fi
deţinut respectivul pachet de acţiuni şi
la data de referinţă a adunării. Acţionarilor care vor solicita retragerea din
societate li se va achita contravaloarea
acţiunilor în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererilor de retragere. Modelul de cerere de retragere se
află la dispoziţia acţionarilor în interiorul scrisorii recomandate transmite de
societatate sau direct la sediul societăţii
din Bucureşti, sector 3, Str. Vasile
Lucaciu, nr. 35. ART. 4 S-a împuternicit
Preşedintele Consiliului de Administraţie, dl. Gafencu Mihai să efectueze
toate demersurile necesare în vederea
înregistrării hotărârii AGEA şi îndeplinirii tuturor formalităţilor necesare în
faţa autorităţilor competente, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul
Registrului Comerţului, Bursa de Valori
Bucureşti, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, Depozitarul Central.
În acest scop, dl. Gafencu Mihai poate
împuternici la rândul său avocaţi sau
consilieri juridici. ART. 5 S-a aprobat
data de 12.11.2019 ca fiind data de înregistrare (conform art. 115 lit. B,
subpunctul A, lit. (ii), punctul 5 din
Regulamentul 5/2018) şi s-a aprobat
ex-date la data 11.11.2019 (conform art.
115 lit b, subpunctul A, lit. (ii), punctul 6
şi art.2 al.2 lit. l din Regulamentul 5/
2018). Prezenta hotărâre a fost adoptată
cu unanimitate de voturi în şedinţa
Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor din data de 06.08.2019, la
sediul social al societăţii. Preşedinte
A.G.E.A. Gafencu Mihai; Secretar
A.G.E.A. Portarescu Daniela.

LICITAŢII
l Birou Executor Judecătoresc Balaci
Titi, cu sediul în Craiova, str. România
Muncitoare, nr. vechi 67, vinde la licitaţie publică la data de 10.12.2019, ora
11.00, imobilul situat în Craiova, str.
Tineretului, nr.18E, bl.C2, sc.1, ap.4,
jud. Dolj, constând în apartament cu 2
camere şi dependințe, preţ pornire:
337.100 Lei.
l Prunus Confort Design SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare individuală masina
rindeluit D700 (2390 lei), circular
formatizat D2800 (1952 lei), fierastrau
cu panglica (630 lei), cabina lacuit (2465
lei), fierastrau circular ASTRA (2390
lei), masina prelucrat parchet (6346 lei),
masina retezat capete (2591 lei), masina
de frezat cu lant (4968 lei), masina de
ambalat (714 lei), ciclon absortie
rumegus 247 lei) şi vânzare în bloc diferite modele de ferestre şi uşi din lemn la
prețul de 17.677 lei. La prețurile menționate se adaugă TVA. Licitaţia va avea
loc în data de 15.11.2019, ora 14/30 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării vânzarea
va fi reluată în ziua de 22.11.2019
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Asesoft Technologies SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitaţie publică următoarele 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),
tensiometre (51≈154 lei), multifunctionale (355≈288 lei), scanere (3466 lei),
stand mobil calibrare echipamente
achizitie ECG EEG (63407 lei), stand
mobil teste de electrosecuritate (84992
lei), videotelefoane (279 lei), etc. La
prețurile menționate se adaugă TVA.
Licitaţia va avea loc în 15.11.2019, ora
15/00 la sediul lichidatorului judiciar
din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de
prezentare în suma de 500 lei + TVA de
la sediul lichidatorului şi 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
22.11.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Etiss Confexim SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile: masina automata de
taiat la prețul de 162.181 lei, masina
automata de taiat la prețul de 165.131
lei, generator abur calcat + componente
Wermac la prețul de 29.410 lei, Audi A6
(motorina/an 2011) la prețul de 37.980
lei, vânzare în bloc 44 masini de cusut
Brother, Juki tăietor, Jack, croit, impachetat, butoniere, calcat, surfilat, etc la
pretul de 57.452 lei, vânzare în bloc 16
masini de cusut Overlock, Juki feston,
Uber, masină de control lycra la prețul
de 57.628 lei, vânzare în bloc 30 masini
de cusut Yuki special simpla la prețul de
46.359 lei, vânzare în bloc 30 masini
liniare motor incorporat Siruba la prețul
de 52.002 lei, vânzare în bloc 30 masini

liniare motor incorporat Siruba la prețul
de 51.678 lei, vânzare în bloc 15 masini
liniare motor incorporat DDL M1 SI
M2 la prețul de 34.587 lei. La preturile
de pornire se adaugă TVA. Licitaţia va
avea loc în data de 15.11.2019, ora 14/00
la sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în ziua de
22.11.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l SCM Tromet prin administrator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică proprietate
imobiliară 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.
Cantacuzino, 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 şi nu face obiectul vânzării. Licitaţia va avea loc în 15.11.2019, ora 15/30
la sediul administratorului judiciar din
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoanele
interesate vor achizitiona caietul de
prezentare în suma de 1.000 lei + TVA
de la sediul administratorului judiciar şi
vor depune taxa de garanţie de 10% din
prețul de pornire cu cel putin o zi
înainte de data licitatiei.
l Primăria Comunei Valea Lupului,
jud. Iaşi, cu sediul în Com. Valea
Lupului, Aleea Irisului nr.8, CUI
16384625, tel 0232/272590, fax
0232/277758, e-mail primaria_valealupului@yahoo.com, organizează în data
de 05.12.2019, licitație în vederea concesionării terenului în suprafață de 366,00
mp, nr. cadastral 66467, CF nr. 66467. 1.
Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail a
persoanei de contact etc: Primăria
Comunei Valea Lupului, jud. Iaşi, cu
sediul în Com. Valea Lupului, Aleea
Irisului nr. 8, CUI 16384625, tel
0232/272590, fax 0232/277758, e-mail
primaria_valealupului@yahoo.com. 2.
Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: teren în suprafață de
366,00 mp, nr. cadastral 66467, CF nr.
66467, ce face parte din domeniul privat
al Comunei Valea Lupului, conform
HCL nr. 108/25.10.2019 şi OUG nr.
57/2019 privind Codul Admnistrativ. 3.
Informaţii privind documentaţia de
atribuire: se regăsesc ăn caietul de
sarcini. 3.1 Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentația de atribuire va putea fi achiziționată fără taxă
- documentele vor fi publicate pe pagina
de internet a primăriei, în format “.pdf”
si ”.doc”, conform art. 312 alin.(8) Cod
Administrativ. 3.2 Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire: pe pagina de internet a primăriei,
în format “.pdf” si ”.doc”, conform art.
312 alin.(8) Cod Administrativ, vor fi
publicate caietul de sarcini şi documentaía de atribuire. 3.3 Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul - nu e cazul, se

obțin fără taxa. 3.4 Data limită pentru
solicitarea clarificărilor-28.11.2019, orele
16.00. 4. Informaţii privind ofertele - se
regăsesc în caietul de sarcini şi documentația de atribuire. 4.1 Data limită de
depunere a ofertelor - 03.12.2019, orele
16.00. 4.2 Adresa la care trebuie depuse
ofertele - la sediul Primăriei Comunei
Valea Lupului, Aleea Irisului nr. 8, Com.
Valea Lupului, etajul 2, camera 13. 4.3
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă - un singur exemplar original. 5. Data şi locul la care se
va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor - 05.12.2019, orele 11.00,
la sediul Primăriei Comunei Valea
Lupului, Aleea Irisului nr. 8, Camera de
Consiliu. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa
de e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei - Tribunalul Iaşi, Strada Elena Doamna nr. 1A,
Iaşi, jud. Iaşi, telefon Registratura
Tribunalului Iaşi: 0332.403.642. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării
- 08.11.2019.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Zăneşti, str.Națională, nr. 562, comuna Zăneşti, județul
Neamț, telefon/fax: 0233.383.470,
e-mail: primariazanesti@yahoo.com,
cod fiscal: 2612952. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să
fie vândut: 2 suprafețe de teren, proprietăți private ale Comunei Zăneşti,
identificate astfel: -teren intravilan în
suprafață de 1.997mp, situat în strada
Bâlciului, având număr cadastral:
52070, conform HCL 73/31.10.2019 şi
temeiul legal: OUG 57/03.07.2019;
-teren intravilan în suprafață de 728mp,
situat între proprietăți, având număr
cadastral: 52766, conform HCL
74/31.10.2019 şi temeiul legal: OUG
57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: la cerere,
de la sediul instituției, Registratură sau
se poate consulta pe site-ul: www.primariazanesti.ro, secțiunea Licitații. 3.2.
Denumirea şi datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire:
de la Serviciul Registratură din cadrul
Primăriei Comunei Zăneşti, str. Națională, nr.562, județul Neamț. 3.3.Costul
şi condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019,
privind Codul administrativ: 100Lei/
exemplar, ce se achită la casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 25.11.2019, ora 10.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
03.12.2019, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Zăneşti, str.Națională, nr.562,
județul Neamț, serviciul Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un singur
exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data şi
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locul la care se va desfăşura şedința
publică de deschidere a ofertelor:
03.12.2019, ora 12.00, la sediul Primăriei
Comunei Zăneşti, str.Națională, nr.562,
județul Neamț, Sala de şedințe. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau
adresa de e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanței::
Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Neamț, Piatra Neamț,
Bulevardul Decebal, nr.5, telefon:
0233.212.294, fax: 0233.235.655, e-mail:
tr-neamt-scivil@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
11.11.2019.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Comuna
Mogoşoaia, Șos.Bucureşti-Târgovişte,
nr.138, județul Ilfov, telefon/fax:
021.351.66.92, e-mail: mihai.costas@
mogosoaia.ro, cod fiscal: 4420830. 2.
Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: teren situat în
Șos.Bucureşti-Târgovişte, nr.48A, județul
Ilfov, în suprafața de 15 mp, aparținând
domeniului public al Comunei
Mogoşoaia, conform HCL
1034/30.10.2019 şi OUG 57/03.07.2019,
privind Codul Administrativ. 3. Informații privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Secretariat. 3.2.Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției
de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: de la
Compartimentul Achiziții Publice
Administrativ din cadrul Primăriei
Comunei Mogoşoaia, Șos.Bucureşti-Târgovişte, nr.138, județul Ilfov. 3.3.Costul
şi condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019,
privind Codul administrativ: Fără
costuri. 3.4. Data- limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.12.2019, ora 12.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
04.12.2019, ora 12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Compartimentul
Achiziții Publice Administrativ din
cadrul Primăriei Comunei Mogoşoaia,
Șos.Bucureşti-Târgovişte, nr.138, județul
Ilfov. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate:
unul exterior şi unul interior. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura şedința
publică de deschidere a ofertelor:
05.12.2019, ora 12.00, Primăria
Comunei Mogoşoaia, Șos.Bucureşti-Târgovişte, nr.138, județul Ilfov. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau
adresa de e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Ilfov, Buftea, str.Știrbei
Vodă, nr.24, telefon: 021.352.55.12, fax:
0372.218.898, e-mail: jud-buftea@just.
ro. 7. Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 11.11.2019.
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ANUNȚURI

l Team Insolv IPURL, lichidator judiciar al Alindo Impex SRL, dosarul
45222/3/2012 Tribunalului București,
organizează licitaţie publică la sediul
lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str.
Tudor Vladimirescu, nr.65, etaj 2,
cam.16, jud. Gorj, astfel: în data de
15.11.2019, ora 12.00, urmând a se relua
la data de 22.11.2019 și 29.11.2019 în
aceleași condiţii până la adjudecare:
Pantograf Ozcelik- 980,70Lei, Pantograf
Ozcelik 981,40Lei, Cazan încălzire
699,30Lei, Dacia 1307 Pick-up
1.151,50Lei. Bunuri imobile: 15.11.2019,
ora 12.00- Teren 10.341mp intravilan
607.500,00Lei, C1 laborator reglaje
pompe de injecție 3.696,30Lei, C4- atelier
2.604,60Lei, C5- construcție metalică
2.107,00Lei, C6- magazie metalică
3.175,20Lei, C7- magazie metalică
3.000,60Lei, C8- atelier întreținere auto
3.729,60Lei, Baracă tip vagon 0,00Lei.
Total 625.778,10Lei. În caz de neadjudecare, licitația se va relua în aceleași
condiții la data de 22.11.2019,
29.11.2019, 06.12.2019, 13.12.2019,
22.12.2019, 27.12.2019 și 03.01.2020.
Taxa de participare la licitaţie pentru
bunurile mobile/ imobile include costul
caietului de sarcini și regulamentul de
vânzare va fi achitată cu numerar la
casieria sau în contul lichidatorului judiciar. Toate persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor sunt invitate să
anunţe lichidatorul judiciar înainte cu 5
zile de data stabilită pentru vânzare.
Toate persoanele care vor să cumpere
sunt invitate să se prezinte la biroul lichidatorului judiciar din Târgu Jiu, str.
Tudor Vladimirescu, nr.65, et.2, jud.Gorj
și să prezinte oferte de cumpărare anterior licitatiei. Relaţii suplimentare la tel.
0253.222.053 / 0765.377.527.
l Debitorul SC Grand Auto Mall SRL
cu sediul in Dr.Tr.Severin, str.Calomfirescu nr.5, bl.C4, sc.1, ap.4, jud.Mehedinti, J25/96/2013, CUI 313164605,
af lată în procedura de faliment, in
bankruptcy, en faillite, dosar nr.
1882/101/2018 prin lichidator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL Filiala
Timis,cu sediul ales Dr.Tr. Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI
38704372, inregistrata in RFO II sub nr.
0918, prin Serban Valeriu, scoate la
vânzare la pretul diminuat cu 25% fata
de evaluare: - Bunurilor mobile de tipul
*Stoc de marfa - Piese auto conform
listelor ce s epot studia la biroul lichidatorului judiciar * la pretul de 4.392 Euro
- Exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Licitatia va
avea loc în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului,
nr.7A, jud.Mehedinţi la data de
21.11.2019 orele 12,00. Titlul executoriu
în baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunurile mobile
conform raport de evaluare nr. 50
/05.04.2019, o reprezinta sentința nr. 27
din data de 06.03.2019 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată de
către judecătorul sindic în dosarul de
insolvență nr. 1882/101/2018. Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de insolventa
cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei
a unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru fiecare bun mobil in parte
și achiziţionarea caietului de sarcini in
suma de 200 lei. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra bunurilor
mobile sa anunțe lichidatorul judiciar
înainte de data stabilita pentru vânzare

în termen, sub sanctiunea prevazută de
lege. Relaţii suplimentare la telefoanele
0756482035, 0252/354399 sau la sediul
profesional al lichidatorului din Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud.
Mehedinti. Lichidator Judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin
ec. Serban Valeriu.
l Debitorul M. Florin Tomescu
Persoana Fizica Autorizata, cu sediul în
sat Rogova, com. Rogova str.Principala
nr.572 jud. Mehedinti, CIF: 27865306,
F25/1141/2010, aflat în procedură de
faliment in bankruptcy, en faillite în
dosar nr. 4111/101/2017 prin lichidator
judiciar Consultant Insolvență SPRL
reprezentat de Popescu Emil, cu sediul în
Dr.Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A,
jud.Mehedinţi, scoate la vânzare bunurile
mobile: - plug 3 brazdare la pretul de
1990 lei; -masina erbicidat 600 le la
pretul de 2490 lei; -grapa cu discuri de
3.2 m la pretul de 4355 lei; -semanatoare
sup 29 bp la pretul de 15225 lei. Preturile
nu includ TVA. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunurile mobil descrisă anterior, o reprezinta sentinta nr.68/2017 din
data de 22.11.2017 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată de
către judecătorul sindic in dosarul de
insolvență nr. 4111/101/2017. Licitaţia va
avea loc la biroul lichidatorului judiciar
din localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de
26.11.2019 orele 15:00. Informam toti
ofertanţii care vor să participe la sedinta
de licitaţie faptul că sunt obligaţi să
depuna pana la data de 25.11.2019 orele
17.00 o garanţie reprezentand 10% din
preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de sarcini in suma de 100
lei. Invităm pe toti cei care vor sa se
prezinte la ședinţa de licitaţie la termenul
de vânzare, la locul fixat în acest scop și
pâna la acel termen să depună oferte de
cumpărare. Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr.Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi,
telefoane: 0752819051, 0742592183, tel./
fax : 0252354399, sau la adresa de email:
office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL prin ec. Emil Popescu.
l Debitorul SC Ortoptimed SRL cu
sediul în Dr.Tr.Severin, str.B - dul Carol I,
nr.73, jud.Mehedinţi, J25/173/1996, CIF:
8347596, aflata în procedură de faliment
in bankruptcy, en faillite în dosar nr.
5772/101/2013 prin lichidator judiciar
Consultant Insolvență SPRL reprezentata de Popescu Emil, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare: - proprietate imobiliară de tip rezidenţial
compusa din casă cu regim de înălţime
S+P nr. cadastral 1272-C1, în suprafaţă
construită de 467,88 mp si suprafata
utila in suprafata de 339.47 mp formată
din subsol avand 2 camere, 2 debarale,
hol si casa scării in suprafata utilă de
65,05 mp, parter:4 camere, vestibul,
salon, 2 debarale, hol, cămară, bucătărie,
logie, birou, degajament și 2 grupuri
sanitare, și teren in suprafata de 758,00
mp, situată în localitatea Dr.Tr.Severin,
str.B – dul Carol I, nr.73, jud.Mehedinţi;
Carte Funciara nr. 52433 - Dr.Tr.Severin,
nr. cadastral 1272, Nr. CF vechi 9476.
Creditori bugetari prioritari : Statul
Roman prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala - AJFP Mehedinti,
c o n f o r m D e c i z i e i p e n a l e n r.
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751/17.05.2018 pronuntata in dosarul nr.
7078/101/2015 de Curtea de Apel
Craiova. Creditori garantati: Serraghis
Loan Management LTD, prin reprezentant Asset Recovery Debts SRL
(succesor de drept a Intesa Sanpaolo
Bank – Sucursala Dr.Tr. Severin). Preţul
de pornire al licitaţiei publice cu strigare
este de 918.000,00 lei, pret neafectat de
TVA. Pretul de vanzare este diminuat cu
20% față de prețul initial (al primei licitatii), stabilit prin hotararea adunarii
creditorilor din data de 07.11.2019. Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea bunului
imobil * proprietate imobiliară de tip
rezidenţial * descris anterior: -decizia
penala nr. 751/17.05.2018 pronuntata in
dosaurl nr. 7078/101/2015 de Curtea de
Apel Craiova. - sentinta nr. 21/2019
pronuntata de Tribunalul Mehedinti la
data de 06.02.2019 in dosarul nr.
5772/101/2013/a51. - sentinta nr.
707/2014 din data de 10.06.2014 de
deschidere a procedurii de faliment
pronunțată de către judecătorul sindic in
dosarul de insolvență nr. 5772/101/2013
aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti;
Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data
de 28.11.2019 orele 11:00. Informăm toți
ofertanţii faptul că sunt obligaţi să
depuna o garanţie reprezentând 10% din
preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de
1000,00 lei. Contul unic de insolvență:
RO11BRMA0999100083829142 deschis
la Banca Romaneasca SA. Invităm pe
toti cei care vor să participe la ședinţa de
licitaţie din data de 28.11.2019 să depună
oferte de cumpărare și documentele în
copie xerox din care rezultă faptul că a
fost achitată garanția de licitație și
contravaloarea caietului de sarcină până
la data de 27.11.2019 orele 17,00 la
adresa menționată anterior, Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud.
Mehedinţi. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului sa
anunțe lichidatorul judiciar înainte de
data stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazută de lege.
Precizăm faptul că bunul imobil descris
mai sus se vinde conform dispozițiilor
art. 53 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei – “Bunurile instrainate
de administratorul judiciar sau lichidator, in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege, sunt dobandite
libere de orice sarcini, precum ipoteci,
garanții reale mobiliare sau drepturi de
retenție, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, cu exceptia masurilor asiguratorii
sau masurilor preventive specifice, instituite in cursul procesului penal”. Relaţii
la sediul lichidatorului judiciar din Dr.
Tr.Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinţi, telefon 0742592183,
0252354399 email: office@consultant-insolventa.ro.; Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL prin Emil Popescu.
l Debitorul SC Vildro Prod SRL cu
sediul în Dr.Tr.Severin str.Numa
Pompiliu, nr.30, jud.Mehedinţi,
J25/1812/1994, CIF: 6752916, aflata în
procedură de faliment in bankruptcy, en
faillite în dosar nr. 1168/101/2010 prin
lichidator judiciar Consultant Insolvență
SPRL reprezentat de asociat coordonator
Popescu Emil, cu sediul în Dr.Tr.Severin,
str. Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare: - Bunul imobil
af lat in garantia creditorului Kruk

Romania SRL: - teren intravilan in
suprafata de 42000 mp din acte si 42141
mp masurata, numar C.F. 50182 situat în
com. Izvoru Bârzii, nr. cadastral: 70, jud.
Mehedinți Nr. cadastral 70/24.11.2000 la
pretul de 83.600,00 euro (exclusiv TVA)
(echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii). Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil *teren intravilan* descrisă anterior, o reprezinta
sentinta nr.113/2013 din data de
29.03.2013 de deschidere a procedurii de
faliment pronunțată de către judecătorul
sindic in dosarul de insolvență
nr.1168/101/2010. Licitaţia va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuțului nr.
7A, jud.Mehedinţi la data de 26.11.2019
orele 15:00. Informam toti ofertanţii care
vor să participe la sedinta de licitaţie
faptul că sunt obligaţi să depuna pana la
data de 25.11.2019 orele 17.00 o garanţie
reprezentand 10% din preţul de pornire
al licitaţie si sa achiziționeze caietul de
sarcini in suma de 500 lei. Cont unic de
insolvență:
RO77CECEMH0101RON0093760 deschis la
CEC Bank Dr. Tr. Severin. Invităm pe
toti cei care vor sa se prezinte la ședinţa
de licitaţie la termenul de vânzare, la
locul fixat în acest scop și pâna la acel
termen să depună oferte de cumpărare.
Relaţii la sediul lichidatorului judiciar
din Dr.Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A,
judeţul Mehedinţi, telefoane:
0752819051, 0756482035, tel./fax :
0252354399, email : office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL.
l Amesis SRL, societate in faliment,
prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
scoate la vanzare, prin licitatie, urmatoarele bunuri mobile, compuse din: Autotractor - Iveco Eurostar, nr. km
>2.400.400, an fabricatie: 2002, la pretul
de 1.575 euro, fara TVA; Renault
Mascott, nr. km >400.000, an fabricatie:
2007, la pretul de 1.872 euro, fara TVA;
S e m i r e m o r c a S c h m i t z , n r. k m
>1.000.000, an fabricatie: 2004, la pretul
de 1.454 euro, fara TVA; Semiremorca
Humbaur, nr. km >1.000.000, an fabricatie: 2006, la pretul de 1.283 euro, fara
TVA. Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii
licitatiei, mai multe relatii precum si
achizitionarea regulamentului de
vanzare se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
la numerele de telefon/fax:
0728.485.605/0244.597.808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro. Licitatia se va organiza in

data de 15.11.2019, ora 11:00, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata pentru
data de 18.11.2019, 20.11.2019,
22.11.2019, 25.11.2019, 27.11.2019,
29.11.2019, 02.12.2019, 04.12.2019,
06.12.2019.

PIERDERI
l Pierdut RCA- Duster 1,5 dci B 99
DDP, seria asigurării RO/19/A19/PD.
004502845 Groupama Asigurări SA.
l Pierdut Atestat marfă CPI pe numele
Curelea Paul, cu domiciliul în localitatea
Negomir, județul Gorj.
l Subsemnata Salatioan Dana Elena,
declar pierdute actele firmei Salatioan
Dana Elena PFA: Certificatul de înregistrare, precum și certificatele constatatoare, CUI:40004206, F6/745/15.10.2018.
l Pierdut certificat de înregistrare
B3195398/23.03.2016 și certificat constatator activitati sediu din 23.03.2016 aparținând SC Doctor Badulescu Mihai
Company SRL- București, str. Theodor
Iliescu, nr.57, parter, sector 1, J40/572/2010,
CUI: 26414456. Le declar nule.
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto - transport
marfă, eliberat de ARR Vâlcea, pe
numele Langa Gheorghe, din Rm.
Vâlcea, județul Vâlcea. Se declară nul.
l Pierdut cartela tahograf nr
0000000009QV3000 si atestat marfa
generala nr 0427310000 pe numele
Drumea Mihai. Le declar nule.
l Pierdut Certificat de Înregistrare seria
B. nr.3430269 și certificatele constatatoare eliberate în baza declaraţiei– tip
model 3 nr. 216208 din 23.05.2017,
pentru activităţile desfășurate în afara
sediului social și a sediilor secundare și
pentru activităţile desfășurate la sediu
social, toate eliberate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
București, la data de 25.05.2017, pe
numele Premium Complete Business
SRL, cu sediul în București, str. Milcov
nr.5, sector 1, înregistrată sub nr.
J40/22712/2007, având CUI 22859648.
Le declarăm nule.
l Declar pierdute și nule atestate de
liberă practică eliberate de Colegiul
Psihologilor din România, atestat de
liberă practică psihologia transporturilor, atestat de liberă practică psihologie
aplicată în domeniul securităţii naţionale, psihologia muncii și organizaţională, psihologia clinică, pe numele Mirea
Cristina.
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