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OFERTE SERVICIU

l BAI LI IMPEX angajează șef raion 
full-time, contract pe perioadă nedeter-
minată. Cerințe: operare calculator, 
limba engleză sau chineză. Detalii: 
0765.882.314.

l Societatea SC Fact Maxim SRL 
(Concordia) din Sighișoara, jud.Mureș, 
are disponibile posturi de ajutor de 
bucătar, ajutor de ospătar și barman. Nr. 
tel.0761.646.358.

l Tunari Salubrizare- Ilfov organizează 
în data de 17.12.2019 concurs recrutare 
pentru 1 Muncitor necalificat. Detalii la 
021.424.43.62.

l Casa de Cultură a Comunei Săcălaz, 
cu sediul în localitatea Săcălaz, str.a 
IV-a, nr.368, jud.Timiș, organizează 
concurs, conform HG nr.286/23.03.2011, 
cu modificările și completările ulteri-
oare, pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale de execuție vacante de: 
-Inspector de specialitate, gradul profe-
sional 1A- 4 ore; -Referent cultural, 
treapta profesională 1A- 4 ore; -Core-
graf, treapta profesională III; -Corepe-
titor, treapta profesională I; -Muncitor, 
treapta profesională I. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă în data de 
13.01.2020, ora 10.00; -interviul în data 
de 15.01.2020, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
Pentru funcția de inspector de speciali-
tate, gradul profesional IA- 4 ore: 
-studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență în domeniul științe econo-
mice; -cunoștințe operare calculator- 
nivel mediu; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului 
contractual- minimum 9 ani. Pentru 
funcția de referent cultural, treapta 
profesională 1A- 4 ore: -studii medii cu 
diplomă de bacalaureat; -cunoștințe 
operare calculator- nivel mediu; 
-vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului contractual- 
minimum 9 ani. Pentru funcția de 
coregraf, treapta profesională III: 
-studii medii cu diplomă de bacalaureat; 
-atestat de coregraf; -experiență de 
minimum 4 ani în organizarea de 
acțiuni culturale. Pentru funcția de 
corepetitor, treapta profesională I: 
-studii specifice postului, respectiv 
studii medii cu diplomă de bacalaureat, 
și certificat de competențe profesionale 
care să ateste pregătirea ca instrumen-
tist în specializarea clarinet; -experiență 
de minimum 9 ani în organizarea de 
acțiuni culturale. Pentru funcția de 
muncitor, treapta profesională I: -studii 
generale; -vechime în muncă- minimum 

9 ani. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Casei de 
Cultură a Comunei Săcălaz, ultima zi 
de înscriere- 30.12.2019. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Casei de 
Cultură a Comunei Săcălaz, judeţul 
Timiș, telefon: 0256.367.101.

l Primăria Comunei Ghioroiu, județul 
Vâlcea, cu sediul în localitatea Ghioroiu, 
str.Principală, nr.241, judeţul Vâlcea, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
muncitor calificat IV (buldoexcavato-
rist), conform HG nr.286/2011. 
Concursul se va desfășura la sediul 
primăriei, astfel: -Proba scrisă în data 
de 13.01.2020, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 20.01.2020, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească condițiile gene-
rale prevăzute de art.3 din HG 
nr.286/2011, precum și următoarele 
condiţii specifice: -studii: profesionale; 
-vechime: nu e cazul; -calificare în 
domeniul cu profil tehnic: buldoexcava-
torist, mașinist cale mecanizare ușoară 
și grea, mașinist la mașini terasamente; 
-permis auto categoria C, E. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Ghioroiu. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Comunei 
Ghioroiu, persoană de contact: Teodo-
r e s c u  S i m o n a ,  t e l e f o n : 
0250.769.003/0250.769.007, e-mail: 
ghioroiu@vl.e-adm.ro

l Școala Gimnazială Grigore Geamănu 
Turcinești, cu sediul în comuna Turci-
nești, sat Turcinești, nr.323, județul 
Gorj, organizează concurs pentru 
ocuparea, pe perioadă nedeterminată, 
conf.HG 286/23.03.2011, a următoa-
relor funcții contractuale vacante: -0,25 
normă muncitor de întreținere I; -0,25 
normă îngrijitor. Concursul se va desfă-
șura la sediul Școlii Gimnaziale Grigore 
Geamănu Turcinești și va consta în 
următoarele probe: -proba scrisă, în 
data de 9 ianuarie 2020: -ora 09.00 
-pentru muncitor de întreținere I; -ora 
12.30 -pentru îngrijitor; -proba interviu, 
în data de 14 ianuarie 2020: -ora 09.00 
-pentru muncitor de întreținere I; -ora 
12.30 -pentru îngrijitor. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: 1.Condiţii specifice: Pentru 
ocuparea postului de muncitor de între-
ținere I- 0,25 normă -Școala Gimnazială 
Grigore Geamănu Turcinești: -studii 
medii; -cel puțin una din calificările: 
lăcătuș, sculer matrițer, zugrav vopsitor, 
electrician, tâmplar, instalator; -disponi-
bilitate de lucru în program prelungit în 
anumite condiții; -vechime în muncă 
minim 3 ani. Pentru ocuparea postului 
de îngrijitor- 0,25 normă -Școala 
Primară Horezu: -studii generale; 
-disponibilitate de lucru în program 
prelungit în anumite condiții; -abilități 
de comunicare și relaționare; -nu se 
solicită vechime în muncă. Candidații 
vor depune dosarele de participare la 
concurs se depun în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data publicării prezen-
tului anunţ în Monitorul Oficial al 
României, Partea III-a, data-limită: 
30.12.2019, ora 12.00, la sediul Școlii 
Gimnaziale Grigore Geamănu Turci-
nești. Relaţii suplimentare se pot obţine 
de la sediul Școlii Gimnaziale Grigore 
Geamănu Turc ineș t i ,  t e lefon : 
0253.226.570, e-mail: scoala_turci-
nesti@yahoo.com, persoană de contact: 
doamna Stănciulescu Maria Marinela, 
tel.0736.355.433.

l Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, 
cu sediul în localitatea Satu Mare, str.
Mileniului, nr.1, judeţul Satu Mare, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractual temporar vacante 
de îngrijitor, 1 post -perioadă determi-
nată, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Depunerea dosarelor până la data de 
18 decembrie 2019, ora 12.00; -Proba 
scrisă în data de 8 ianuarie 2020, ora 
9.00; -Proba interviu în data de 8 ianu-
arie 2020, ora 12.30; -Proba practică în 
data de 8 ianuarie 2020, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: medii; -vechime: 
minim 2 ani vechime în muncă. Candi-
daţii 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 Școlii 
Gimnaziale „Grigore Moisil” Satu 
Mare, str.Mileniului, nr.1, la secretari-
atul școlii. Relaţii suplimentare la sediul 
Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” 
Satu Mare, persoană de contact: Bălaj 
Angela, telefon: 0261.714.386, e-mail: 
scmoisil@yahoo.com

l Primăria Comunei Dobrotești, 
judeţul Teleorman, în temeiul HGR 
286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, organizează concurs pe 
data de 09.01.2020 -proba scrisă, ora 
9.00 (șef serviciu social, instructor 
educativ); ora 12.00 (bucătar, asistent 
social), ora 15.00 (muncitor calificat 
întreţinere, îngrijitor centru) și 
10.01.2020 -interviul, ora 10.00 (șef 
serviciu social, instructor educativ); ora 
11.00 (bucătar, asistent social), ora 
14.00 (muncitor calificat întreţinere, 
îngrijitor centru), pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante, din 
cadrul Serviciului Social „Centru de 
îngrijire pentru copii aflaţi în situaţii 
de risc, comuna Dobrotești, judeţul 
Teleorman”: -Șef serviciu social. 
Condiţii de participare: studii superi-
oare, domeniul social, economic, finan-
ciar cu licenţă. Post debutant- 1. 
-Instructor educativ. Condiţii de parti-
cipare: studii în domeniu de speciali-
tate, vechime 2 ani. Post debutant- 1. 
-Bucătar. Condiţii de participare: 
diplomă, certificat de calificare în 
domeniu sau adeverinţă. Post debu-
tant- 1. Vechime- nu. -Asistent social. 
Condiţii de participare: Diplomă de 
licenţă în cadrul unei instituţii de învă-
ţământ superior cu specializare în 
domeniu, forma de lungă durată 4 ani, 
acreditată conform legii sau forma de 
scurtă durată 3 ani acreditată conform 
legii. Post debutant- 1. -Muncitor cali-
ficat întreţinere. Condiţii de partici-
pare: studii medii. Post debutant- 1. 

Vechime- nu. -Îngrijitor centru. 
Condiţii de participare: studii medii. 
Post debutant- 1. Vechime- nu. Dosa-
rele se depun în termen de 10 zile de la 
apariţia în Monitorul Oficial al Româ-
niei. Detalii la domnul Manea Niculae 
-secretar general UAT Dobrotești, 
judeţul Teleorman, 0730.559.555.

l Primăria Comunei Dobrotești, 
judeţul Teleorman, în temeiul HGR 
286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, organizează concurs pe data 
de 10.01.2020 -proba scrisă, ora 15.00, și 
11.01.2020 -interviul, pentru ocuparea 
următorului post vacant: asistent comu-
nitar. Condiţii de participare: studii 
liceale cu diplomă sau certificat de cali-
ficare în domeniu. Post debutant- 1. 
Dosarul se depune în termen de 10 zile 
de la apariţia în Monitorul Oficial al 
României. Detalii la domnul Manea 
Niculae -secretar general UAT Dobro-
tești, judeţul Teleorman, 0730.559.555.

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

CITAŢII
l Se citează numitul Dorobanțu 
Ramon Elvis, cu domiciliul în Rm. 
Vâlcea, str. Republicii, nr 19, Ap 6, 
j u d e ț u l  Vâ l c e a ,  î n  d o s a r  n r. 
9764/288/2018, la Judecătoria Rm. 
Vâlcea, în data de 31.01.2020, ora 
09.00, cu mențiunea de a se prezenta 
la această dată, la interogatoriu.

l Subsemnata, Cristina Michaela 
Florescu, fiica defunctului Mihai 
Dumitriu, decedat la 12 septembrie 
2015, cu ultimul domiciliu în strada 
Codrescu nr.9, bloc C3, apartament 
12, anunț moștenitorii că dezbaterea 
succesiunii va avea loc în data de 17 

Antena TV Group               
angajează femeie de        

serviciu pentru birouri, în 
locația Iride Business Park 

(langă stația de metrou 
Pipera). Program de lucru 

în ture.                                    
TEL: 0748.035.750TEL: 0748.035.750
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ianuarie 2020, ora 10.00, la Biroul 
Notarial Public, notar Manuela 
Pohoață, B-dul.Copou 42 A, Iași, 
România.

l Numitul Brezeanu Constantin este 
citat la Judecătoria Făurei, jud. 
Brăila, la data de 14.01.2020, ora 
9.00, în calitate de pârât, în dosarul 
nr. 2066/228/2019, obiectivul dosa-
rului este divorţ.

l Domnul Cheșnoiu Petre Mircea, cu 
ultimul domiciliul cunoscut în mun.
Băilești, str.Bâlciului, nr.52, județul 
Dolj, este chemat la Tribunalul Dolj, 
cu sediul în mun.Craiova, str.Brestei, 
nr.12, județul Dolj,  în ziua de 
13.01.2020, ora 09.00, Sala 6, Complet 
C7A- Secția I Civilă, în calitate de 
i n t i m a t - p â r â t  î n  D o s a r u l 
nr.233/183/2018, în proces cu Bădele 
Victor și Bădele Daniela Denisa, în 
calitate de apelanți-reclamanți și 
Cheșnoiu Mirela Aura în calitate 
intimată-pârâtă în dosarul mai sus 
menționat, ce are ca obiect „anulare 
act”.

l Numitul Fartusnic Liviu, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în locali-
tatea Hunedoara, Aleea Trandafirilor, 
nr.7, Ap.82, județul Hunedoara, este 
citat la Judecătoria Deva, pe data de 
Miercuri, 08.01.2020, ora 08.30, 
completul Complet 7- civil- minori, în 
calitate de pârât, dosarul civ. nr. 
3601/221/2019, în procesul de divorț 
cu reclamanta Fartusnic Ioana.

l Bonda Vasile (Vazul) sen, Bonda 
Vasile (Vazul) jr, Bonda Simion, 
Bonda Viktor, Farcas Peter a lui 
Ionas, Bonda Ioan, Bonda Petru sunt 
citați pe data de 03.02.2020 la Jude-
cătoria Turda în dos nr.1401/328/14, 
în calitate de pârâți.

l Se citează pârâții Sahn Ana, 
Lambertus Ștefan și Lambertus 
Ecaterina,  prin curator Gorbe 
Birta-Ladislau, la Judecătoria Arad, 
pentru ziua de 21.01.2020, ora 8:30, 
sala 146, în proces cu Baltag Gabriela 
Adriana și Baltag Dumitru, în dosar 
civil nr. 12241/55/2019, având ca 
obiect radiere uzufruct.

l Se notifică deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei împotriva debi-
toarei Maru Mic SRL, CUI 25170868, 
c o n f o r m  h o t ă r â r i i  d i n 
6818/28.11.2019 a TB Secţia a VII-a 
Civilă dosar 23631/3/2019. Termen 
limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor 10.01.2020, 
termen pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea 
tabelului preliminar 30.01.2020, 
termenul de definitivare a tabelului 
creanţelor 24.02.2020. Termen de 
judecată 27.02.2020.

l Se noitifică intrarea în faliment 
prin procedura simplificată a Legal- 
Consult Team SRL, CUI 16417579, 
c o n f o r m  h o t ă r â r i i  d i n 
6894/03.12.2019 a TB Secţia a VII-a 
Civilă dosar  32461/3/2019. Termen 
limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor 04.01.2020, 

termen pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și cornunicarea 
tabelului preliminar 20.01.2020, 
termenul de definitivare a tabelului 
creanţelor 04.02.2020. Termen deju-
decată 31.03.2020.

l Flaviromprest SRL, J 05/614/2003, 
CUI 15448224, cu ultimul sediu în 
judeţul Bihor, Mun. Oradea, Piaţa 
București nr. 4, Ap. 33, cod poștal 
3700, prin administrator Olteanu 
Radu, este chemată la Tribunalul 
București, din Splaiul Independenţei 
nr. 319 L, Clădirea B,  sector 6, Bucu-
rești, Secţia a VI-a Civilă, camera E 
26, C2- Fond, în ziua de 13.02.2020, 
ora 09:30, în calitate de pârâat, în 
proces cu IMSAT SA, în calitate de 
reclamant și alţii, pentru Fond - 
Acţiune în constatare și pretenţii 
*Rejudecare Dosar nr. 26988/3/2005, 
în cadrul Dosarului nr. 13219/3/2017.

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 Parohia Ortodoxă Sfânta Treime 
Craiova anunţă elaborarea primei 
versiuni a planului Amenajamentul 
Silvic Al Unităţii De Producţie Și 
Protecţie (U.P.) VI Broscari -Pietriș și 
declansarea etapei de incadrare 
pentru obţinerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, 
str. Băile Romane, nr. 3, zilnic între 
orele 9.00- 14.00. Comentariile și 
sugestiile se vor transmite în scris la 
sediul APM Mehedinţi în termen de 
15 zile calendaristice de la data 
prezentului anunţ.

l S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul 
social în comuna Ariceștii Rahtivani, 
DN 72, Crângul lui Bot, KM 73+810, 
sat Nedelea, județul Prahova, anunţă 
public solicitarea de obținere a auto-
rizaţiei de mediu pentru obiectivul 
„Supermarket Lidl” amplasat în 
municipiul Târgoviște, str. Arh. 
Pintea Gheorghe, nr.5,  județul 
Dâmbovița. Eventualele propuneri și 
sugestii din partea publicului privind 
activitatea menţionată vor fi trans-
mise în scris și sub semnătură la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Dâmbovița, municipiul 
Târgoviște, Calea Ialomitei, nr. 1, tel: 
0245.213.959/0245.213.944, E-mail:  
office@apmdb.anpm.ro în zilele de 
luni - joi, între orele 8.00 - 16.30, 
vineri 8.00 - 14.00.

l VIA Insolv SPRL Ploiești, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
tel/fax 0244 519800, numită lichidator 
j u d i c i a r  p r i n  s e n t i n t a  n r. 
1031/28.11.2019 Tribunalul Prahova, 
în dosarul 8180/105/2017, anunţă 
deschiderea procedurii simplificate a 
falimentului Dealurile Tohani Distri-
bution SRL, Com. Gura Vadului, Sat 
Tohani, nr. 100, cam. 1, jud. Prahova, 

J29 /962 /2012 ,  CIF  30363288 . 
Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor este 
27.12.2019. Termenul limită întoc-
mirea, afișarea și comunicarea tabe-
lului suplimentar al creanţelor este 
06.01.2020. Termenul pentru depu-
nerea contestațiilor la tabelul supli-
mentar este de 7 zile de la publicarea 
acestuia în BPI. Termenul pentru 
soluționarea contestațiilor și întoc-
mirea tabelului definitiv consolidat al 
creanţelor este 03.02.2020.

l OMV Petrom S.A., titular al proiec-
tului “echipare de suprafata si 
conducte sondele H40, H41, 1532 Inde-
pendenta”, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de inca-
drare de catre A.P.M. Galati, fara 
evaluarea impactului asupra mediului 
pentru proiectul “echipare de suprafata 
si conducte sondele H40, H41, 1532 
Independenta”, propus a fi amplasat in 
localitatea Schela, (extravilan) Tarla 
58/4; Parcelele 532/1/2, 532/1/3, 532/1/4, 
532/1/5, 532/1/6, 532/1/7, 532/1/8 (nr. 
cad. 103824), judetul Galati. Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la 
sediul A.M.P. Galati, strada Regiment 
11 Siret, nr. 2, in zilele de luni - joi, intre 
orele 8.30 - 16.00 si vineri intre orele 
8.30 - 13.30, precum si la urmatoarea 
adresa de internet http://ampgl.anpm.
ro/ la Sectiunea: Reglementari - 
Acordul de Mediu – Drafturi acte de 
reglementare - Proiect decizie etapa de 
incadrare 2019. Publicul interesat poate 
inainta comentarii /observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
anuntului pe pagina de internet a 
A.P.M. Galati.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Rojiște, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.9, 13, începând cu data de 
18.12.2019, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Comunei Rojiște, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară. Cererile de rectificare 
depuse prin orice alte mijloace de 
comunicare decât cele menționate 
mai sus nu vor fi luate în considerare.

l Via Insolv SPRL Ploiești, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judi-
ciar conform sentintei nr. 1042 din 
data de 02.12.2019 pronunţată de 
Tribunalul Prahova, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ 
și Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 
nr. 3489/105/2019, anunţă deschi-
derea procedurii simplificate a fali-
mentului debitoarei Jan Trans SRL 
cu sediul social în Ploiesti, str. Bdul 
Republicii, nr. 307, jud. Prahova, 
î n r e g i s t r a t ă  l a  O R C  s u b  n r. 
J29/1991/2004, CUI 16783472. 
Termenul limită pentru înregistrarea 

cererii de admitere a creanţelor 
nascute in cursul procedurii este 
17.01.2020. Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului 
suplimentar al  creanţelor este 
17.02.2020. Termenul pentru afișarea 
tabelului definitiv consolidat este 
17.03.2020.  

l S.C. Renideval 2018 SRL, cu sediul 
în Arad, str. Banu Măracine bloc 2, sc. 
B, ap2, dorește să obțină autorizaţie 
de mediu pentru punctul de lucru al 
firmei din sat Zimand-Cuz, comuna 
Zimandu Nou, nr. 130/B, județul 
Arad, unde se desfășoară activităţile 
cod CAEN 3811 „Colectarea deșeu-
rilor nepericuloase”și cod CAEN 
4677 „Comerţ cu ridicata al deșeu-
rilor și resturilor”, având ca princi-
pale faze ale procesului tehnologic 
achiziţionarea, recepţia prin cântă-
rire, depozitarea și vânzarea către 
procesatori autorizaţi a deșeurilor 
nepericuloase, exclusiv de metale 
feroase și neferoase. Măsuri de 
protecţie a factorilor de mediu: apă - 
apa uzată, exclusiv menajeră, dever-
sată în bazin vidanjabil, sol – spațiu 
verde întreţinut, spaţiul de acces și de 
depozitare betonat, aer - nu este 
cazul. Informaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei de Protecţia 
Mediului Arad, Str. Splaiul Mureșului 
FN,  t e l . 0257 /280331 ,  t e l / fax . 
0257/280996. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic, la secretariatul 
Agenţiei de Protecţia Mediului Arad, 
str. Splaiul Mureșului FN, timp de 
zece zile lucrătoare după data publi-
cării prezentului anunţ.

l Titularul proiectului SC Dexter 
Home Design SRL anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: „Construire hale de 
depozitare parter, accese și utilități”, 
propus a fi amplasat pe strada Indus-
triilor, nr.42-46, nr.cad.51103, Tarla 
31, Parcela 112/77-79, Oraș Măgurele, 
jud.Ilfov.  Informații le privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ilfov din București, str.
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, și la 
sediul SC Dexter Home Design SRL, 
strada Industriilor, nr.42-46, Oraș 
Măgurele, jud. Ilfov. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Ilfov.

SOMAŢII
l Somaţie  emisă în baza încheierii 
pronunţată la data de 13 noiembrie 
2019. Se aduce la cunoștinţă celor 
interesaţi că petenţii Grancea Ioan și 
Grancea Maria au introdus la Jude-
cătoria Făgăraș acţiune prin care 
solicită să se constate că a dobândit 
dreptul de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilului  situat în 
Bucium, nr. 7, com. Șinca, Jud. 
Brașov, identic cu cel înscris în CF nr. 
102061 Șinca, nr. Top 107/2/2, 
108/2/2,  în suprafaţă de 1789 mp, cu 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de 

art.  130 din Decretul Lege nr. 
115/1938.  Persoanele interesate pot 
să facă opoziţie la Judecătoria 
Făgăraș în termen de 30 de zile de la 
data afișării și publicării prezentei 
somaţii. Somaţia face parte inte-
grantă din încheierea pronunţată de 
Judecătoria Făgăraș, la data de 13 
noiembrie 2019.

l Se aduce la cunoștinţă că pe rolul 
Judecătoriei Deva se af lă dosarul 
6150/221/2017 cu termen de judecată 
la data de 15.01.2020 , având ca 
obiect cererea petenţilor Opriţoiu 
Marius cu domiciliul în Buteni nr. 
562 Jud. Arad și Opriţoiu Maria cu 
domiciliul în Buteni nr. 790 Jud. 
Arad , pentru constatarea dobândirii 
de către aceștia a dreptului de propri-
etate cu titlu de uzucapiune prin 
joncţiunea posesiei cu autorii Toma 
Virgil și soţia Toma Zoe, respectiv 
Lupu Cosmin Dan și Opriţoiu Ioan, 
asupra terenului din imobilul înscris 
în CF nr. 60927 Zam (nr. vechi 621), 
cu nr. top  nou 60927 (nr. top vechi 
1097;1100), situat în Zam  la nr. 
administrativ 19, constând în teren 
intravilan în suprafață de 1200 mp., 
înscris în CF-ul menţionat la poziţia 
A1, poprietatea tabulară a numitului 
Achim Partenie. Persoanele intere-
sate pot face opoziţie la numărul de 
dosar indicat mai sus în termen de o 
lună de la data publicării prezentei 
somaţii.

l Prin cererea inregistrata sub dosar 
nr. 2515/246/2019 privind pe recla-
mantii Giuran Rodica-Nicoleta si 
Giuran Marius-Dumitru care solicita 
inscrierea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune asupra cotei de ½ 
parte din imobilul identificat in CF nr. 
300141 Taut, CF vechi nr. 322 taut, cu 
nr. top 658-659 compus din casa cu nr. 
adm. 587 si teren intravilan in supra-
fata de 22.877 mp, imobil asupra 
caruia figureaza ca proprietar tabular 
intabular sub B1 defunctul Marinas 
Teodor decedat la data de 13.12.1958. 
In urma acesteia, in baza art. 130 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938, sunt 
somati toti cei interesati de indata sa 
inainteze opozitie la Judecatoria Ineu 
deoarce in caz contrar, in termen de o 
luna de la aceasta ultima publicare se 
va proceda la solutionarea cererii.

l Prin cererea inregistrata sub dosar 
nr. 2486/246/2019 privind pe petentii 
Ples Ioan si Ples Maria care solicita 
inscrierea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune asupra cotei de 
proprietate de ½ parti de sub B2 si B3 
privind imobilul inscris in CF nr. 
303589 Taut, CF vechi nr. 3492 Taut, 
cu nr. top 449-450 compus din casa cu 
nr. adm vechi 318 si teren intravilan 
in suprafata de 2877 mp imobil cu nr. 
adm. Nou 409 si 410 a proprietarului 
tabular de sub B2 in cota de proprie-
tate de ¼ parti, defunctul Ples Ioan 
decedat la data de 12.03.1965 si a 
proprietarei tabulare de sub B 3, in 
cota de proprietate de ¼ parti, 
defunctul Ples Floare decedata la 
data de 18.02.1975. In urma acesteia, 
in baza art. 130 din decretul-Lege nr. 
115/1938, sunt somati toti cei intere-
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sati de indata sa inainteze opozitie la 
Judecatoria Ineu deoarece in caz 
contrar, in termen de o luna de la 
aceasta ultima publicare se va 
proceda la solicitarea cererii.

l Somaţie emisă în temeiul încheierii 
din data de 06.11.2019. Prin cererea 
înregistrată pe rolul Judecătoriei 
Ti m i ş o a r a ,  s u b  n r. d e  d o s a r 
17780/325/2019, petenta Vighi Lia, cu 
domiciliul procedural ales la SCA 
Aron, Galanton &Asociaţii din Timi-
şoara, str.Bucureşti, nr.9, jud.Timiş, a 
invocat dobândirea prin uzucapiune 
a dreptului de proprietate asupra 
imobilului intabulat în CF nr.403192 
Parța, nr.cadastral 1392, compus din 
teren intravilan situat în comuna 
Parța, jud.Timiş, în suprafaţă de 
2003mp, proprietatea tabulară a 
numitului Secosan Zamfir. Toţi cei 
interesaţi sunt somaţi să formuleze 
opoziţie, cu precizarea că, în caz 
contrar, se va trece la judecarea 
cererii în termen de 1 lună de la 
emiterea celei din urmă publicaţii. 
Prezenta somaţie: -se afişează la 
sediul Judecătoriei Timişoara şi la 
sediul Primăriei Parța; -se publică 
într-un ziar de largă răspândire.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare (completare): În confor-
mitate cu dispoziţiile articolului 117 
indice 1 din Legea nr. 31/1990, repu-
blicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi având în vedere urmă-
toarele: A. Consiliul de Administrație 
al INDUSTRIALEXPORT S.A., cu 
sediul social în Bucureşti, sectorul 1, 
Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, 
camera B7, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J40/252/1991, 
C.U.I. 1554446 (denumită în conti-
nuare “Societatea”) a convocat în 
mod legal Adunarea Generală  Extra-
ordinară a Acționarilor pentru data 
de 31.12.2019  ora 10:00  la adresa din 
Bucureşti, sectorul 1, Calea Floreasca 
nr.175, etaj 7, sala de şedinţe, pentru 
toţi acționarii înregistrați în Registrul 
acționarilor Societății la sfârşitul zilei 
de 02.12.2019, stabilită ca dată de 
referință, cu posibilitatea de reprogra-
mare pentru data de 07.01.2020, cu 
aceeaşi ordine de zi, la aceeaşi oră şi 
în acelaşi loc; B. Convocarea aferentă 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor, menționată la punctul A. 
de mai sus, a fost publicată  în data de 
28.11.2019  în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV a nr. 4981 şi  în  
ziarul  „Jurnalul”  din  data  de 
27.11.2019; C. Cererea din data de 
05.12.2019 adresată Consiliului de 
Administrație al Societății de către 
acționarul ARIS Capital S.A.  socie-
tate  pe  acțiuni organizată şi funcțio-
nând în conformitate cu  legislația  
din  România, cu sediul  social  în  
Bucureşti, sectorul 1, Calea Floreasca, 
nr.175, etaj 7,  Camera C4, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comer-
țului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
sub nr. J40/4528/2014, având cod unic 
de  înregistrare RO 33056105, ce 
deţine 5,87% din capitalul social al 
Societăţii, prin care acesta a solicitat: 
completarea ordinii de zi a Adunării 

Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor INDUSTRIALEXPORT S.A. şi 
introducerea unui nou  punct pe 
ordinea de zi a acestei adunări, nume-
rotat  „31”. Consiliul de Adminis-
traţie al INDUSTRIALEXPORT S.A. 
completează Ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acționa-
rilor INDUSTRIALEXPORT S.A.,  
cu următorul punct: 31. Aprobarea 
modificării Art.5 din Actul constitutiv 
al INDUSTRIALEXPORT S.A., (în 
conformitate cu Raportul Consiliului 
de Administrație al INDUSTRIALE-
XPORT S.A. cu privire la structura 
acționariatului INDUSTRIALEX-
PORT S.A. din data de 10.12.2019) 
care, după modificare, va avea urmă-
torul conținut: “Art. 5 Capitalul social 
şi acțiunile. Capitalul social al socie-
tății este de 35.271.615,3 lei vărsat 
integral; capitalul social este împărțit 
în 2.501.533 acțiuni nominative emise 
de societate în formă dematerializată, 
fiecare acțiune  având o valoare nomi-
nală de 14,1 lei, evidența lor ținân-
du-se prin înregistrare în registrul 
acționarilor. Cota de participare la 
beneficii şi pierderi acționari: ROME-
NERGO Holdings Overseas SRL: 
57,63%; Lista Actionari Juridici: 
32,00%; Lista Actionari Fizici: 
10,37%.” Toate celelalte prevederi ale 
Convocării Adunării Generale Extra-
ordinare a Acționarilor INDUSTRIA-
LEXPORT  S.A., publicată  în data de 
28.11.2019 în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV a nr.4981 şi  în 
ziarul  „Jurnalul” din data de 
27.11.2019, rămân nemodificate. 
Preşedintele Consiliului de Adminis-
trație, Niculai Bezerghianu.

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 SRL intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică de lucrări de execuție şi 
furnizare lifturi 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, 
Bucureşti. Data-limită de depunere a 
ofertelor este 16.12.2019, ora 10.00.

Bivasim Construct SRL prin admi-
nistrator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin vanzare directa 
la valoarea de evaluare de 576.925 lei 
fara TVA teren intravilan arabil in 
suprafata de 16.000 mp situat in sat 
Chitorani, comuna Bucov, Tarla 85, 
Parcela 3815/1, jud. Prahova, identi-
ficat prin nr. cadastral 20894, Carte 
Funciara 20894 a comunei Bucov. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la adminis-
tratorul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la vanzare cu 
o zi  înainte de data vanzarii . 
Vanzarea va avea loc în 13.12.2019, 
ora 10/00 la sediul administratorului 
judiciar,Ploiesti, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800.

l Optim Trans SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică pornind 
de la pretul de 362.359,80 lei fara 
TVA (431.208,16 lei cu TVA), repre-
zentand 60% din valoarea de 
evaluare, proprietatea imobiliara - 
autogara compusa din teren intra-
vilan in suprafata de 7.409 mp si 
constructii (C1-C5) situate in Gaesti, 
str. Vladimir Streinu, nr.6, jud. 
Dambovita. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar in suma de 3.000 
lei fara TVA şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în 17.12.2019, 
ora 11:00 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 07.01.2020, 14.01.2020, 
21.01.2020, respectiv in data de 
28.01.2020 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Optim Trans SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică pornind 
de la pretul de 1.407.389,40 lei fara 
TVA (1.674.793,39 lei cu TVA), repre-
zentand 60% din valoarea de 
evaluare proprietatea imobiliara - 
statie de reparatii si intretinere, 
compusa din teren intravilan in 
suprafata de 20.625 mp si constructii 
(C1-C24) situate in Gaesti, str. Stefan 
Mihailescu, nr.10, jud. Dambovita. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar in suma de 5.000 lei 
fara TVA şi vor depune documentele 
de participare la licitaţie cu cel putin 
o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 17.12.2019, ora 11:30 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
07.01.2020, 14.01.2020, 21.01.2020, 
respectiv in data de 28.01.2020 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 SRL intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică de furnizare ceramică 
Clădire C1 pentru realizarea contrac-
tului având ca obiect „Modernizare şi 
reabilitare Parc Pantelimon”. „Docu-
mentația de atribuire” se poate soli-
cita 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, Bucureşti. Data-li-
mită de depunere a ofertelor este 
17.12.2019, ora 10.00.

l Primăria comunei Prisăcani, 
judeţul Iaşi organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de Consilier clasa I 
grad profesional debutant - Compar-
timent Buget, Finanțe, Impozite şi 
Taxe, din cadrul Aparatului de Speci-
alitate al Primarului comunei Prisă-
cani după cum urmează: Probele 
stabilite pentru concurs: - selecția 
dosarelor; - proba scrisă; - interviul. 
A. Condiţiile de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă va avea loc 

in data de 15.01.2020 , ora 10:00 la 
sediul Primăriei comunei Prisăcani. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
vor depune în perioada 12.12.2019 - 
31.12.2019  la sediul Primăriei 
comunei Prisacani, județul Iaşi, in 
termen de 20 de zile de la data publi-
cării anunțului pe pagina de internet 
a instituției organizatoare 12.12.2019, 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici, în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, şi 
într-un cotidian de largă circulaţie. B. 
Condiţii de participare la concurs: 
Condiţii generale: conform art. 465 
alin. 1 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind 
Codul Administrativ. Condiţii speci-
fice: - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, licențiat în ştiințe econo-
mice. - fără vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice. C. Dosarul de concurs: a) 
formularul de înscriere; b) curri-
culum vitae, modelul comun euro-
pean; c) copia actului de identitate; d) 
copii ale diplomelor de studii, certifi-
catelor şi altor documente care atestă 
efectuarea unor specializări şi perfec-
ţionări; e) copia adeverinţei care 
atestă starea de sănătate corespunză-
toare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candida-
tului; f) copia adeverinţei care atestă 
starea de sănătate corespunzătoare 
pentru efort fizic, în cazul funcţiilor 
publice pentru a căror ocupare este 
necesară îndeplinirea unor condiţii 
specifice care implică efort fizic şi se 
testează prin probă suplimentară; g) 
cazierul judiciar; h) declaraţia pe 
propria răspundere sau adeverinţa 
care să ateste calitatea sau lipsa cali-
tăţii de lucrător al Securităţii sau 
colaborator al acesteia. Copiile de pe 
actele prevăzute mai sus se prezintă 
în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certi-
fică pentru conformitatea cu origi-
nalul de către secretarul comisiei de 
concurs. D. Bibliografia de concurs - 
afişată pe site-ul www.uat-prisacani.
ro şi la avizierul Primăriei comunei 
Prisăcani, județul Iaşi.
Relații suplimentare se pot obține  la 
sediul Primăriei Comunei Prisăcani, 
județul Iaşi sau la tel: 0232.295.858/ 
0752.192.533.

l M.D.M. Det Euroconsult S.R.L., 
prin lichidator, cu sediul in Ploiesti, 
Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, vinde prin licitatie publica, imobil 
situat in Comuna Băneşti, Punct 
Ciuperceasca, Judeţul Prahova, 
compus din: C1 - Pensiune/Motel, în 
suprafaţă construită de 413,45 mp, 
suprafaţă utilă 360,60 mp, data 
construcţiei 1970, reabilitată in anul 
2 0 0 6 ;  t e r e n  e x t r a v i l a n  c u r t i 
constructii, în suprafaţă măsurată de 
7.740 mp; C 2 - Terasa cu copertina 
de lemn, în suprafaţă de 122,85 mp; 
platforma dale colorate, în suprafaţă 
de 148,82 mp; C3 - Construcţie 
deschisa cu destinaţia discotecă, în 
s u p r a f a ţ ă  d e  2 9 5  m p ;  C 4  - 
Construcţie cu destinaţia WC, în 
suprafaţă construită de 42 mp, supra-
faţă utilă de 27,97 mp, la preţul total 

de 658.660,50 lei (pret fara TVA). 
Licitatia se va tine la sediul lichidato-
rului in data de 13.12.2019, ora 14.00, 
iar in cazul in care proprietatea 
imobiliara nu se va vinde, licitatia se 
va tine in data de 20.12.2019, 
27.12.2019, 10.01.2020, 17.01.2020, 
24.01.2020, 31.01.2020, 07.02.2020, 
14.02.2020, 21.02.2020, 28.02.2020, 
06.03.2020, 13.03.2020, 20.03.2020, 
27.03.2020, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Cererile de inscriere la lici-
tatie se depun in original la sediul 
lichidatorului judiciar insotite de 
toate documentele prevazute in regu-
lamentul de vanzare. 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 lichidatorulul judiciar, la 
adresa mai sus mentionata, la nume-
r e l e  d e  t e l e f o n 
0787344547/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

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 lici-
tatie, urmatoarele bunuri mobile, 
compuse din: Autotractor - Iveco 
Eurostar, nr. km >2.400.400, an fabri-
catie: 2002, la pretul de 1.417,50 euro, 
fara TVA;  Renault Mascott, nr. km 
>400.000, an fabricatie: 2007, la 
pretul de 1.684,80 euro, fara TVA; 
Semiremorca Schmitz,  nr.  km 
>1.000.000, an fabricatie: 2004, la 
pretul de 1.308,60 euro, fara TVA; 
Semiremorca Humbaur, nr. km 
>1.000.000, an fabricatie: 2006, la 
pretul de 1.154,70 euro, fara TVA; 
Autoturism Ford Focus, an fabricatie 
2003, nr. km 362.944, la pretul de 446 
euro, fara TVA. Inscrierea la licitatie 
se poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii precum si achizitionarea regu-
lamentului 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  t e l e fon / fax :  0728 .485 .605 
/0244.597.808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro. Licitatia se va organiza in 
data de 16.12.2019, ora 11:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi valori-
ficate, aceasta este reprogramata 
p e n t r u  d a t a  d e  1 7 . 1 2 . 2 0 1 9 , 
18.12.2019, 19.12.2019, 20.12.2019, 
23.12.2019, 24.12.2019, 27.12.2019, 
28.12.2019, 30.12.2019.

l Doly Super Market S.R.L., socie-
tate in faliment, prin lichidator judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, Jud. Prahova, vinde la lici-
tatie, in bloc, urmatoarele bunuri: 
vopsea, adeziv, fitinguri, tevi PVC, 
coturi,  chit, suruburi, becuri, aracet, 
grund, baterii sanitare, etc. Lista 
completa a tuturor bunurilor, poate fi 
consultata in anexa de pe site-ul lichi-
datorului judiciar www.andreiioan.
ro. Pretul de incepere al licitatiei este 
de 108.024 lei, fără TVA. Conform 
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hotararii creditorilor, pretul de ince-
pere al licitatiei, va fi diminuat cu 
20%. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii 
precum si achizitionarea regulamen-
tului 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 13.12.2019, ora 
14:30, iar in cazul in care bunurile nu 
vor fi valorificate, aceasta este repro-
gramata pentru data de 16.12.2019, 
17.12.2019, 18.12.2019, 19.12.2019, 
20.12.2019, 23.12.2019, 27.12.2019. 
30.11.2019.

l Gold-Trans-Tur S.R.L., 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, autoturism marca BMW 
525D, an fabricatie 2002, km: 719.125, 
la pretul de 1.300 euro, fara TVA. Lici-
tatia se va organiza in data de 
16.12.2019, ora 13:30, iar in cazul in 
care bunul nu va fi valorificat, aceasta 
este reprogramata pentru data de 
17.12.2019, 18.12.2019, 19.12.2019, 
20.12.2019, 23.12.2019, 24.12.2019, 
27.12.2019, 28.12.2019, 30.12.2019. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua 
cu 48 de ore inaintea datei tinerii licita-
tiei, mai multe relatii precum si achizi-
tionarea 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@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro.

l Octavy Forest S.R.L., societate in 
faliment, prin lichidator, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, Prahova, scoate la vanzare 
prin licitatie teren in suprafata de 1.295 
m.p. si  Constructiile C1 si C2 (locuinta 
parter + etaj si garaj), situate in Baicoi, 
Str. Independentei, nr. 354, Judetul 
Prahova, la pretul de 540.000 lei (fara 
TVA). Licitatia se va tine in data de 
13.12.2019, ora 10.00, la sediul lichida-
torului din Ploiesti, iar in cazul in care, 
bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia 
se va tine in data de 20.12.2019, 
27.12.2019, 10.01.2020, 17.01.2020, 
24.01.2020, 31.01.2020, 07.02.2020, 
14.02.2020, 21.02.2020, 28.02.2020, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Dosarul 
de prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la sediul 
l i c h i d a t o r u l u i .  Te l e f o n / f a x : 
0244597808; mobil: 0723357858, www.
andreiioan.ro.

l Estservices International S.R.L., 
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, auto marca Volvo, km: 
1.614.428, cabina lovita, usi deplasate, 
uzura avansata, la pretul de 2.170 euro, 

fara TVA. Licitatia se va organiza in 
data de 16.12.2019, ora 10:00, iar in 
cazul in care bunul nu va fi valorificat, 
aceasta este reprogramata pentru data 
de 17.12.2019, 18.12.2019, 19.12.2019, 
20.12.2019, 23.12.2019, 24.12.2019, 
27.12.2019, 28.12.2019, 30.12.2019. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua 
cu 48 de ore inaintea datei tinerii licita-
tiei, mai multe relatii precum si achizi-
tionarea 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: 0761.132.6931, 
email: office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l Oraşul Videle, prin Consiliul Local 
Videle, cu sediul în Videle, str. Repu-
blicii nr.2, telefon: 0247/453017, fax: 
0247/453015, cod fiscal 6853155, 
e-mail: primariavidele@yahoo.com, în 
conformitate cu prevederile O.U.G. 
57/2019, organizează licitaţie publică în 
vederea închirierii spaţiului comercial 
în suprafaţă utilă de 13,5 mp., situat în 
Clădirea Centrală de Zid din Piaţa 
Agroalimentară, ce aparţine dome-
niului public al oraşului Videle, jud. 
Teleorman. Persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţie de atribuire, la cerere, de la 
sediul instuţiei, compartimentul Admi-
nistrarea Domeniului Public şi Privat 
din cadrul Primăriei oraşului Videle, 
str. Republicii, nr.2, jud. Teleorman, 
zilnic între orele 9.00-16.00, personă de 
contact Tudor Răzvan Adrian. Costul 
documentaţiei de atribuire este în sumă 
de 30 de lei şi se achită în numerar la 
casieria Primăriei oraşului Videle. Data 
limită privind solicitarea clarificărilor 
este 10.01.2020, ora 16.00. Data limită 
de depunere a ofertelor este de 
16.01.2020, ora 16.00. Ofertele se 
depun într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate -unul exterior şi unul 
interior, la Registratura Primăriei 
Oraşului Videle, str. Republicii, nr.2, 
jud. Teleorman. Şedinta publică de 
deschidere a ofertelor se va desfăşura 
în data de 17.01.2020, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Oraşului Videle, în 
Sala de Şedinţe. Instanţa competentă 
în soluţionarea litigiilor este Tribunalul 
Teleorman -secţia de contecios admi-
nistrativ, cu sediul în municipiul 
Alexandria, str. Ion Creangă, nr.53, 
telefon: 0247/406016, fax: 0247/317322, 
e-mail: tribunaltr@just.ro.

l Oraşul Videle, prin Consiliul Local 
Videle, cu sediul în Videle, str. Repu-
blicii nr.2, telefon: 0247/453017, fax: 
0247/453015, cod fiscal 6853155, 
e-mail: primariavidele@yahoo.com, în 
conformitate cu prevederile O.U.G. 
57/2019, organizează licitaţie publică în 
vederea vânzării imobilului, ce apar-
ţine domeniului privat al oraşului 
Videle, situat în str. Petrolului, nr.26, 
oraşul Videle, jud. Teleorman, alcătuit 
din teren intravilan, în suprafaţă de 
4570 mp. şi două construcţii: C1 în 
suprafaţă de 47 mp. şi C2 în suprafaţă 
de 8 mp. Persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţie de atribuire, la cerere, de la 
sediul instuţiei, compartimentul Admi-
nistrarea Domeniului Public şi Privat 

din cadrul Primăriei oraşului Videle, 
str. Republicii, nr.2, jud. Teleorman, 
zilnic între orele 9.00-16.00, personă de 
contact Tudor Răzvan Adrian. Costul 
documentaţiei de atribuire este în sumă 
de 30 de lei şi se achită în numerar la 
casieria Primăriei Oraşului Videle. 
Data limită privind solicitarea clarifi-
cărilor este 8.01.2020, ora 16.00. Data 
limită de depunere a ofertelor este de 
15.01.2020, ora 16.00. Ofertele se 
depun într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate -unul exterior şi unul 
interior, la Registratura Primăriei 
Oraşului Videle, str. Republicii, nr.2, 
jud. Teleorman. Şedinta publică de 
deschidere a ofertelor se va desfăşura 
în data de 16.01.2020, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Oraşului Videle, în 
Sala de Şedinţe. Instanţa competentă 
în soluţionarea litigiilor este Tribunalul 
Teleorman -secţia de contecios admi-
nistrativ, cu sediul în municipiul 
Alexandria, str. Ion Creangă, nr.53, 
telefon: 0247/406016, fax: 0247/317322, 
e-mail: tribunaltr@just.ro.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Consi-
liul Local al Municipiului Giurgiu, 
B-dul Bucureşti, nr.49-51, Giurgiu, 
județul Giurgiu, telefon: 0246.213.588, 
0246.213.747, fax: 0246.215.405, 
e-mail: primarie@primariagiurgiu.ro, 
c o n t  I B A N :  R O 0 4 T R E Z 
32121300205XXXXX -Direcţia Patri-
moniu, cod fiscal: 4852455. 2.Infor-
mații  generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: spațiul comercial în 
suprafață de 17,30mp, identificat cu 
număr cadastral 31512, aparținând 
domeniului public al Municipiului 
Giurgiu, situat în Piața Centrală, 
conform HCL 434/01.11.2019 şi 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 atri-
buire: Documentaţia de atribuire se va 
obţine de persoane juridice de drept 
privat român interesate şi persoane 
fizice române interesate, pe suport de 
hârtie de la sediul Primăriei Munici-
piului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-
51, la Registratură în baza unei 
solicitări şi achitarea contravalorii. 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Direcţia Patrimoniu -Comparti-
ment Urmărire, Executare Contracte, 
Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul 
Bucureşti, nr.49-51, județul Giurgiu. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 100Lei, la care se adaugă TVA 
şi se poate achita în numerar la 
Direcția de Taxe şi Impozite Locale 
Giurgiu. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 15.01.2020, ora 
16.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
Ofertele se depun în plic, în limba 
română. 4.1.Data-limită de depunere 

a ofertelor: 20.01.2020, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: la sediul Primăriei Municipiului 
Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-51, 
Registratură,  Giurgiu,  județul 
Giurgiu. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Fiecare participant depune o singură 
ofertă în două exemplare (original şi 
copie). 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 21.01.2020, ora 13.00, 
Primăria Municipiului Giurgiu, Şos.
Bucureşti, nr. 49-51, sala Parter, 
Giurgiu, județul Giurgiu. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax 
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Giurgiu -Secţia 
Contencios Administrativ Fiscal, str.
Episcopiei, nr. 13, Giurgiu, județul 
Giurgiu, telefon: 0246.212.725, fax: 
0337.819.940, e-mail: registratura-tr@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 11.12.2019.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Consiliul Local al Municipiului 
Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-51, 
Giurgiu, județul Giurgiu, telefon: 
0246.213.588, 0246.213.747, fax: 
0246.215.405, e-mail: primarie@
primariagiurgiu.ro, cont IBAN: 
RO04TREZ 32121300205 XXXXX 
-Direcţia Patrimoniu, cod fiscal: 
4852455. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: 
teren în suprafață de 251,00mp, iden-
tificat cu număr cadastral 37420, 
aparținând domeniului privat al 
Municipiului Giurgiu, situat în B-dul 
C F R ,  n r. 5 5 ,  c o n f o r m  H C L 
496/28.11.2019 şi OUG 57/03.07.2019. 
3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: Documen-
taţia de atribuire se va obţine de 
persoane juridice de drept privat 
român interesate şi persoane fizice 
romane interesate, pe suport de hârtie, 
de la sediul Primăriei Municipiului 
Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-51, în 
baza unei solicitări depuse la Registra-
tură, la cerere şi achitarea contrava-
lorii. 3.2.Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul vânzătorului de la 
care pot obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Direcţia Patri-
moniu -Compartiment Urmărire, 
Executare Contracte, Primăria Muni-
cipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, 
nr.49-51, Giurgiu, județul Giurgiu. 
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG 
nr.57/2019, privind Codul adminis-
trativ: 100Lei, la care se adaugă TVA 
şi se poate achita în numerar la 
Direcția de Taxe şi Impozite Locale 

Giurgiu. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 17.01.2020, ora 
16.00. 4.Informații privind ofertele: 
Ofertele se depun în plic, în limba 
română. 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 22.01.2020, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: la sediul Primăriei Municipiului 
Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-51, 
Registratură,  Giurgiu,  județul 
Giurgiu. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferta: Fiecare 
participant depune o singură ofertă în 
două exemplare (original şi copie). 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofer-
telor: 23.01.2020, ora 13.00, Primăria 
Municipiului Giurgiu, Şos.Bucureşti, 
nr.49-51, sala Parter, Giurgiu, județul 
Giurgiu.  6 .Denumirea,  adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail aIe instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul Giurgiu- Secţia Contencios 
Administrativ Fiscal, str.Episcopiei, 
nr.13, Giurgiu, județul Giurgiu, 
t e l e f o n :  0 2 4 6 . 2 1 2 . 7 2 5 ,  f a x : 
0337.819.940, e-mail: registratura-tr@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 11.12.2019.

PIERDERI
l Subscrisa, Arandur Agent de Asigu-
rare SRL, cu sediul social în Cluj-Na-
poca ,  S tr.  Adr ian  Mar ino  14 , 
înregistrată la ORC Cluj sub nr. 
J12/909/2016, având CUI: 35734239, 
declarăm pierdute Certificatul de 
Înregistrare al firmei şi toate Certifica-
tele Constatatoare emise de ORC Cluj. 
Le declaram nule.

l Dr. Dincă C. Mihaela Elvira, având 
nr. de identificare în Registrul Unic al 
Cabinetelor Medicale 367218 din 
07.11.2005 şi sediul în loc.Boto-
şeşti-Paia, jud. Dolj, declară pierdut şi 
nul Certificatul de Înregistrare eliberat 
de Autoritatea de Sănătate Publică 
Dolj.

l Pierdut CUI si certificat constator 
11379/16.13.2016 sediu si terti ale SC 
Danmary Logistic & Cargo SRL Le 
declar nule.

l Pierdut Anexa la certificatul de 
inregistrare pentru punctul de lucru 
din Lipova al SC La Torre Impex SRL. 
Il declar nul.

l Pierdut CUI si Certificat constator, 
eliberate de ONRC Arad, pentru 
Serendan Klara PFA.  Le declar nule.

l SC Wellness Management (CUI: 
41130865) pierdut Carte Intervenții şi 
Registru Special pentru casa marcat 
D a t e c s  M o d e l  D P 1 5 0 ,  s e r i a 
DB4100062419. Le declar nule.

l Pierdut certificat de înregistrare nr. 
0375475 pe numele SC Arcobal 
Consult SRL cu sediul în Bucureşti, 
sector 3, Str. Matei Basarab nr.65, bl. 
109, sc.3, et.4, ap. 60, J40/11729/2004, 
C.U.I. 16617003. Îl declar nul.


