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OFERTE SERVICIU
l Grupul DN AGRAR cu sediul social
în Alba Iulia angajează Îngrijitori
Animale (pentru fermă bovine din
Gârbovă, jud. Albă). Oferim: Salariu
motivant, Tichete de masă/ Alte beneficii, Cazare. Informaţii la telefon:
0786/732.689 sau e-mail: ana.spatacean@dn-agrar.eu.
l Compania de construcţii SC ILA
VORHABEN SRL angajează: muncitori cu experienţă în construcţii,
dulgheri, fierari betonişti, zidari, sudori,
tencuitor şi zugravi pentru proiecte în
Timişoara. Cei interesaţi sunt rugaţi să
participe la sesiunea de interviuri organizate în Timişoara, str.Zorile, nr.3.
Pentru mai multe informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de
telefon: 0721.270.075.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Teleorman, cu sediul în
Alexandria, str. Independenţei nr. 4 bis,
etaj 2, camera 23, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de execuţie,
pe perioadă nedeterminată de asistent
registrator principal gradul I -1 post, din
cadrul Biroului de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Alexandria, Serviciul Publicitate Imobiliară din cadrul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Teleorman. Concursul se va desfăşura în
perioada 08.10.2018 -11.10.2018, orele
10.00. Perioada de depunerea a dosarelor
este 14-27.09.2018, la sediul OCPI
Teleorman. Pentru date suplimentare
consultaţi site-ul OCPI Teleorman: www.
ocpitr.ro.
l Primăria Comunei Vidra –Ilfov,
organizează concurs pentru ocuparea
funcției publice de Inspector clasa I,
grad profesional Principal –Compartiment Achiziții Publice. Condiţii specifice de participare la concurs: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă respectiv, studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul
științelor economice; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice - 5 ani; Concursul se
organizează la sediul Primăriei Vidra
din Str. Principală nr. 80, judeţul Ilfov,
la data de 15 Octombrie 2018, ora 11:00
–proba scrisă, iar interviul va avea loc în
data de 17.10.2018. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituției în
termen de 20 zile de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial, iar
documentele de participare sunt cele
prevăzute de art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Alte
informaţii referitoare la organizarea
concursului pot fi obţinute la nr. de
telefon 021-361.22.66 –doamna Popovici Teofilia Emilia - Inspector Principal.
l Primăria or. Mărăşeşti, jud. Vrancea
organizează în 17.10.2018, ora 10,
Concurs pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de şef
birou, în Biroul impozite şi taxe din
Primăria or. Mărăşeşti, jud. Vrancea.
Locul desfăşurării concursului: sediul

I

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Primăriei or. Mărăşeşti. Dosarele de
înscriere se pot depune timp de 20 zile
de la publicarea anunţului, la Comp.
resurse umane. Condiţiile generale de
participare: -candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile art.54, din Legea
188/1999 republicată, modificată şi
completată. Condiţiile specifice: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
fundamental Ştiinţe sociale, ramura:
Ştiinţe economice; cu domeniul: Contabilitate, sau Economie, sau Finanţe;
-studii de masterat în domeniul domeniul de ştiinţe sociale, ramura: ştiinţe
economice cu domeniul studii de
masterat: Management, sau Contabilitate, sau Economie, sau Finanţe;
ramura: Ştiinţe administrative cu domeniul: Ştiinţe administrative, specializarea Administraţie publică, sau
Administraţie europeană; sau studii de
postuniversitare în domeniul administraţiei publice, ori management, ori în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; -Vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani.
Concursul va avea următoarele etape:
-selecţia dosarelor de înscriere între 0308.10.2018; -proba scrisă în 17.10.2018,
ora 10; -proba interviu- data va fi anunţată ulterior. Bibliografia şi atribuţiile
din fişa postului se vor afişa la sediul şi
pe site-ul Primăriei or. Mărăşeşti. Relaţii
suplimentare, la sediul Primăriei şi la
telefon 0237260550.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui,
cu sediul în Vaslui, strada Ştefan cel
Mare, nr.233, judeţul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: -asistent
medical -Laborator Radiologie şi
Imagistică Medicală- 2 posturi; -asistent
medical -Secţia Psihiatrie -Camera de
Gardă- 1 post; -tehnician de radiologie
şi imagistică medicală licenţiat debutant
-Laborator Radiologie şi Imagistică
Medicală- 1 post; -infirmier debutant
-Secţia Neonatologie- 1 post; -infirmier
debutant -Secţia Chirurgie Generală- 2
posturi. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
HG 286/23.03.2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
05.10.2018, ora 09.30; -proba interviu în
data de 12.10.2018, ora 09.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: I.Asistent medical: -diplomă de
şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform HG nr.
797/1997; -asigurare de răspundere
civilă -valabilă; -certificat membru
OAMGMAMR; -aviz anual pentru
autorizarea exercitării profesiei valabil
2018; -6 luni vechime în funcția de asistent medical; II.Tehnician de radiologie
şi imagistică medicală licenţiat debutant; -diplomă de licenţă în specialitate;
-asigurare de răspundere civilă -valabilă; -certificat membru organizaţie
profesională; -aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei valabil 2018;
-fără vechime în specialitate; III.Infirmier debutant: -diplomă de absolvire a
şcolii generale. 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 Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Judeţean de
Urgenţă Vaslui, persoană de contact:
economist Juverdianu Bogdan, telefon:
0235.312.120/interior: 138.
l Primăria Comunei Vădastra, județul
Olt, organizează concurs în perioada
10.10.2018, ora 10.00, proba scrisă, și
12.10.2018, ora 10.00, interviul, la sediul
instituției din str.Mihai Viteazul, nr.77B,
comuna Vădastra, județul Olt, în
conformitate cu prevederile art.7,
art.18-20 și art.24 din HG nr.286/2011,
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, pentru ocuparea
următoarei funcții contractuale de
execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Vădastra,
județul Olt: -1 post referent IA, vacant,
în cadrul Aparatului de specialitate al
primarului comunei Vădastra, Compartimentul Contabilitate-taxe și impozite.
Condițiile specifice de participare la
concurs sunt următoarele: a) studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; b)vechime în muncă: minim 5 ani;
c) cunoștințe de operare pe calculator.
Calendarul de desfășurare al concursului este următorul: a) proba scrisă se
va susține în data de 10.10.2018, ora
10.00-13.00; b) proba interviului se va
susține în data de 12.10.2018, ora 10.00;
c) data-limită pentru depunerea dosarelor de concurs este de 05 octombrie
2018, ora 16.00, la secretariatul instituției. Persoană de contact: d-nul Panait
Bogdan, tel.0763.611.803, 0249.539.012.
l Universitatea Tehnică de Construcţii
Bucureşti (U.T.C.B.) cu sediul în Bucuresti, bld. Lacul Tei, nr. 122-124,
Sectorul 2, organizează concurs, conf.
H.G. nr. 286/ 2011, pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale,
temporar vacante: - Asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul proiectului
CONTUR, Emerging technologies for
counteracting effects induced by turbulent flows of fluid media PN-III-P1-1.2PCCDI-2017-0868. Condiţii specifice:
Diploma de master şi licenţă în inginerie civilă/mecanică; Doctorand în
domeniul inginerie civilă/ inginerie
mecanică; Cunoştiinţe avansate de
modelare CFD; Cunoştiinţe avansate
ale tehnicii de măsură Digital Image
Correlation; Cunoştiinţe avansate ale
tehnicii de măsură Particle Image Velocimetry; Cunoştiinţe avansate ale
tehnicii de măsură Laser Doppler Velocimetry; Vechime în muncă minimum
un an; Limba engleză - nivel avansat;
Limba franceză - nivel mediu. Cercetător ştiinţific în cadrul proiectului
CONTUR, Emerging technologies for
counteracting effects induced by turbulent flows of fluid media PN-III-P1-1.2PCCDI-2017-0868. Condiţii specifice:
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Diploma de doctor in inginerie civilă/
inginerie mecanică; Diploma de master
şi licenţă în inginerie civilă/ inginerie
mecanică; Cunoştiinţe avansate de
modelare CFD; Cunoştiinţe avansate
ale tehnicii de măsură Digital Image
Correlation; Cunoştiinţe avansate ale
tehnicii de măsură Particle Image Velocimetry; Cunoştiinţe avansate ale
tehnicii de măsură Laser Doppler Velocimetry; Vechime în muncă minimum 3
ani; Limba engleză - nivel avansat;
Limba franceză - nivel avansat. Asistent
de cercetare ştiinţifică în cadrul proiectului CIA_CLIM Clădiri inteligente
adaptabile la efectele schimbărilor
climatice PN-III-P1-1.2PCCDI-2017-0391. Condiţii specifice:
Diploma master in inginerie a instalatiilor - în specializarea ‘‘Eficienţă energetică’’; Certificare Passive House
Tradeperson; Nu este necesară vechime
în muncă. Limba engleză – nivel mediu.
Asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul
proiectului CIA_CLIM Clădiri inteligente adaptabile la efectele schimbărilor
climatice PN-III-P1-1.2PCCDI-2017-0391. Condiţii specifice:
Diploma master in inginerie a instalatiilor - în specializarea ‘‘Eficienţă energetică’’; Nu este necesară vechime în
muncă; Limba franceză - nivel avansat.
Data limită până la care se pot depune
actele pentru dosarul de concurs este
20.09.2017 la sediul U.T.C.B. din bld.
Lacul Tei nr. 122 - 124, Sector 2, în
clădirea Blocului Administrativ, etaj I,
camera nr. 33, în intervalul orar: 08:00 15:30. Proba scrisă va avea loc în data
de 28.09.2017 începând cu ora 10:00 la
sediul U.T.C.B. din bld. Pache Protopopescu nr . 66, sector 2, în clădirea Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor - sala
nr. P6. Data interviului va fi anunţată
după proba scrisă. Relatii suplimentare
la sediul U.T.C.B., pe www.utcb.ro sau
la telefon: 0212421208, persoana de
contact: Margareta Dragomir.

VÂNZĂRI CASE-VILE
l Vilă S+P+E cu 148mp/nivel, Șos.
București-Ploiești, 135F, sector 1, București. 0752.218.137.

CITAȚII
l Pârâtul Mamaischi Mihail, cu
ultimul domiciliu cunoscut în municipiul Botoşani, str. Puşchin nr. 21, jud.
Botoşani, este citat la Judecătoria Botoşani în dosar nr. 12378/193/2017, la
termenul din 30.10.2018, orele 8.30, în
proces cu reclamanţii Kelzenberg
Mamaischi Mirela şi Kelzenberg Uwe
Johan.
l Se citează pârâţii Peţenchea Mona,
Peţenchea Manuela Simona, Peţenchea
Ioana, Plugaru Silvia, Plugaru Paul,
Plugaru Petru, Onofrei Constantin,
Cuciureanu Doru, Cuciureanu Florin,
Prisecaru Mariana Dorina, Peţenchi
Paul, Peţenchi Oana Daniela, la Judecătoria Botoşani pentru termenul din
2.10.2018 orele 8.30, în dosarul nr.
10889/193/2008*/a1 pentru completare
dispozitiv.
l Se citează numitul Benta Cosmeana,
Marcu Ioana, Marcu Valeria și Marcu

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Ileana, în calitate de pârâți în dosarul
nr. 844/265/2017 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Brumă Sofia,
având ca obiect prestație tabulară, cu
termen la 10.10.2018
l Se citează numiții Cunta Ana, Bulta
Tecla s.l. Budusan Alexandru, Pop Ioan
lui Trofim, Buia Macedon lui Ioan, Buia
Solomon lui Ioan, Buia Alexa lui Ioan,
Buia Xenia lui Ioan, Buia Maxim lui
Ioan, Buia Ioana, Buia Simion, Maria
Berciu, Rambulea Reghina, Berciu Ana,
Berciu Ioan, Pop Ioan lui Trofim, Sot
Maria, Sot Ioana, Sot Ioan, Buga Ana,
Buga Maria, Bolfa Leon, Buga
Dumitru, Spaimoc S.Maxim, Spaimoc
A. Floarea, Apostol Ana, în calitate de
pârâți în dosarele nr. 755/265/2018,
1929/265/2018, 1930/265/2018,
1931/265/2018, 1932/265/2018,
1933/265/2018 ale Judecătoriei Năsăud,
în proces cu Pop Buia-Pavel Ovidiu,
având ca obiect succesiune și partaj,
toate cu termen la 03.10.2018.
l Se citează pârâtul Şilip Zoltan cu
ultimul domiciliu în Mun. Vulcan,
Strada Teiului, nr.11, ap.2 , jud. Hunedoara la Judecătoria Petroşani, sala
27,ora 8:30, în dosarul civil
10469/278/2017 la data de 26.09.2018 în
proces cu reclamanta Şilip Olivia având
ca obiect: divorţ.
l Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vâlcea
cheamă în judecată pe numita Labă
Iuliana, domiciliată în comuna Drăgoești, sat Drăgoești, județul Vâlcea, în
calitate de intimată, în dosarul civil nr.
1884/90/2018, cu termen de judecată în
data de 14.09.2018, având ca obiect
înlocuire măsură de plasament, aflat pe
rol la Tribunalul Vâlcea.
l Numitul Dumitrescu Adrian, nascut
la data de 11.03.1962, in Oradea, cu
ultimul domiciliu cunoscut in Romania:
Oradea, str. Sovata nr. 56, bl. C4, ap.34,
respectiv Canada: Toronto, 72 Gamble
ave., ap. 810 este citat pentru data de
15.10.2018 , ora 10.00, la Biroul Notarial Garba Cornel cu sediul in Oradea,
str. A.Cazaban, nr.55, bl. PB55, ap.3,
pentru dezbaterea succesiunii dupa
defunctii sai parinti, Dumitrescu Jane,
decedat la data de 15.12.2001, respectiv
Dumitrescu Ioana decedata la data de
17.08.2017, ambii cu ultimul domiciliu
in Oradea, str. Sovata nr.56, ap.34.
l Numita Bujor Fănica, cu domiciliul
legal in com. Slobozia Conachi, jud.
Galati, este citată la Tribunalul Galati la
data de 28.09.2018, in dosarul civil nr.
2479/121/2018, Sala 3, ora 08:30 in
process cu DGASPC Galati, avand ca
obiect incetarea masurii de plasament
pentru minora Bujor Paula Cătălina de
la unchii paterni Frătiţa Mitică si Ionica
si reintegrarea minorei in aceeasi
familie.

DIVERSE
l SC Distileria Magic SRL, cu sediul în
com.Sălciile, sat Sălciile, nr.427, judeţul
Prahova, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de autorizaţie de mediu, în scopul desfăşurării
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activităţii 1101 -Distilarea, rafinarea şi
mixarea băuturilor alcoolice pe amplasamentul din comuna Sălciile, sat
Sălciile, str.-, nr.427, judeţul Prahova.
Informaţii privind impactul asupra
mediului al activităţii pentru care se
solicită autorizaţia de mediu pot fi
consultate zilnic, de luni până joi, între
orele 8.30-16.00, şi vineri, între orele
8.30-13.30, la sediul: Agenţia pentru
Protecţia Mediului Prahova, adresă: str.
Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, Ploieşti.
l Comuna Cernat, sat Cernat, nr.456,
județul Covasna, telefon: 0267.367.501,
fax: 0267.367.488, e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com. Programul pentru
acordarea finanțărilor nerambursabile
este valabil pentru anul 2018. Autoritatea finanțatoare: comuna Cernat, prin
Consiliul Local Cernat, cu sediul în
comuna Cernat, sat Cernat, nr.456,
județul Covasna, acordă finanțări
nerambursabile pentru activități
nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005,
privind regimul finanțărilor din fonduri
publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general. Domeniul
de intervenție selectat este cultură.
Beneficiari direcți: -persoane fizice sau
persoane juridice fără scop patrimonial;
-asociații ori fundații constituite
conform legii -sau culte religioase recunoscute conform legii. Procedura aplicată: finanțarea nerambursabilă
acordată din fonduri publice unui
beneficiar se va face în baza unui
contract de finanțare nerambursabilă
încheiat între Comuna Cernat, județul
Covasna și beneficiar, în urma aplicării
procedurii selecției publice de proiecte.
Bugetul finanțării nerambursabile
aprobat prin Hotărârea Consiliul Local
nr.54/04.12.2018 este de 10.000Lei,
pentru domeniul cultură. Prevederile
finale: Programul anual și Anunțul de
participare la selecția de proiecte vor fi
publicate în Monitorul Oficial al României și într-un cotidian central, în două
cotidiene locale și pe site-ul autorității
publice finanțatoare: www.csernaton.ro.
l APM Ialomiţa şi Budai Psaras Lidia
Laurenţia şi SC Andemal Investments
SRL, cu sediul în municipiul Bucureşti,
sector 3, Piaţa Alba Iulia nr. 3, bl. 1-2,
sc. 1, et. 12, ap. 60, titular al planului
PUZ: „lotizare teren pentru construire
locuinţe”, pe o suprafaţă de teren de
21.370 mp aflat în extinderea de intravilan a satului Lilieci, Tarla 305, parcela
10 şi 11, com. Sineşti, jud. Ialomiţa,
anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea de mediu, planul
urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Informaţiile

privind potenţialul impact asupra
mediului al planului propus pot fi
consultate la sediul APM Ialomiţa, loc.
Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele
de luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri
între orele 08.00-14.00. Observaţiile
publicului interesat se primesc zilnic, la
sediul APM Ialomiţa în termen de 10
zile calendaristice de la publicarea
anunţului.
l Dosar nr. 25543/245/2014 Şedinţa
publica de la data de 17 martie 2016;
Instanţa constituită din: Preşedinte Andreea Teodora Shannak; Grefier Mihaela Andronache-Stanciu sentinţa
civilă NR.3276 HOTĂRĂŞTE: Admite
cererea formulate de reclamanta
Mineaţă Doina, CNP 2681022374074,
cu domiciliul procesual ales la cabinet
avocat Zăpodeanu Cătălin, din Vaslui,
str. Radu Negru, bl.274, sc.D, et.3, ap.8,
judeţ Vaslui, în contradictoriu cu
paratul Prihor Ionel, CNP
1660830220017, domiciliat in Vaslui,
Str.Metalurgiei, nr.2, Bl.C1, sc.A, ap.64,
judeţ Vaslui. Constata ca părţile au
dobândit in timpul căsătoriei, prin
contribuţie de 90% reclamanta si 10%
paratul, apartamentul cu o camera,
situat in Iaşi, Strada Arapului, nr.3, et.2,
camera nr.44, jud.Iaşi, conform
contractului de vânzare cumpărare
autentificat sub nr. 1000/2006 de B.N.P.
Păduraru Iulia, imobil in valoare de
32.947 lei. Constată că reclamanta are
un drept de creanţă în valoare de 5.155
lei, reprezentând îmbunătăţiri efectuate
la apartament. Dispune sistarea stării
de devălmăşie astfel: Atribuie reclamantei, în deplină proprietate, apartamentul cu o cameră, situat în Iaşi,
Strada Arapului, nr.3, et.2, camera
nr.44, jud.Iaşi, în valoare de 32.947 lei.
Obligă reclamanta să plătească pârâtului sultă în valoare de 3.294,70 lei în
termen de 2 luni de la rămânerea definitive a prezentei sentinţe. Obliga reclamanta să plătească statului suma de
2.855 lei, de care a beneficiat cu titlu de
ajutor public judiciar. Obliga pârâtul să
plătească reclamantei suma de 555,50
lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu
drept de apel în termen de 30 de zile de
la comunicare, cererea de apel urmând
a fi depusă la Judecătoria Iaşi. Pronunţată în şedinţa publică, azi 17.03.2016.
l Dosar nr. 12769/318/2014*, Încheiere
din data de 02.11.2015. Admite sesizarea privind îndreptarea de eroare
materială. Dispune îndreptarea erorii
materiale strecurate în sentinţa civilă
nr.1329 pronunţată de Judecătoria
Tg-Jiu în dosarul nr.12769/318/2014*
privind cauza minori si familiei formulată de reclamanta Popescu Marioara,
domiciliată in comuna Turcineşti, sat

Tu r c i n e ş t i n r. 1 3 0 , G o r j ,
CNP2680302163294, împotriva paratului Popescu llie, domiciliat în comuna
Turcineşti. sat Cartiu nr.194, Gorj, în
sensul că se va menţiona în dispozitiv,
alături de domiciliul pârâtului din
Com. Turcinești, sat Cartiu nr.194,
Gorj, faptul că acesta a fost citat prin
publicitate în temeiul art.167 alin.3 Cod
pr. Civ., prin afişare la uşa instanţei, pe
portalul instanţei, la ultimul domiciliu
cunoscut al acestuia şi printr-un ziar de
largă răspândire, numindu-se şi av.
curator special Băluţoiu Camelia. Cu
drept de apel în termen de 30 zile de la
comunicare, care se va depune la Judecătoria Tg-Jiu. Pronunţată în şedinţa
publică de la 02.11.2015.

NOTIFICĂRI
l Legal Office Insolv IPURL, în calitate de lichidator judiciar al SC
Eustatio Consult SRL, CUI 29141466,
desemnat prin sentinţa civilă nr. 979/
sind/23.08.2018 a Tribunalului Braşov
pronunţată în dos. nr. 2739/62/2018,
prin prezenta notifică celor interesaţi
deschiderea procedurii simplificate a
falimentului reglementată de legea nr.
85/2014. Termenul limită de înregistrare a cererilor de admitere a creanţelor 04.10.2018. Termenul de publicare
şi comunicare a tabelului preliminar
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18.10.2018. Termenul de publicare şi
comunicare a tabelului definitiv
01.11.2018. Data primei şedinţe a
adunării creditorilor 23.10.2018. Creditorii pot depune declaraţii de creanţă la
dosarul nr. 2739/62/2018 al Tribunalului
Braşov.
l Notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei – procedura simplificată. 1. Date privind dosarul: Număr
dosar: 2312/115/2018, Tribunalul
Caraş-Severin Secţia a II-a Civilă, de
Contencios, Administrativ şi Fiscal ;
Judecător sindic: Deteşan Daniela. 2.
Debitor: S.C. Isleda Game S.R.L.; Cod
Unic de Înregistrare: 31489919; Sediu
social: Caransebeeş, str. G-ral Traian
Doda, nr. 6, Jud. Caraş-Severin;
Număr de Ordine în Registrul Comerţului: J11/192/2013. 3. Subscrisa Darada
Insolv I.P.U.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Isleda
Game S.R.L., conform Incheierii Civile
nr. 84/JS/CC din data de 22.08.2018,
pronunţată de către Tribunalul
Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal, în
dosarul nr. 2312/115/2018, Notifică: 4.
Deschiderea procedurii insolvenţei –
procedura simplificată - împotriva
debitoarei S.C. Isleda Game S.R.L.
Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor asupra
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averii debitoarei este: 08.10.2018. În
temeiul art. 114 alin.(1) din Legea
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, nedepunerea de
către creditor a cererii de admitere a
creanţei până la termenul menţionat,
atrage decăderea din drepturi privind
creanţa/creanţele pe care le deţine
împotriva debitorului. 5. Alte termene:
Termenul limită de verificare a creanţelor, de admitere, afişare şi publicare a
Tabelului preliminar al creanţelor este:
19.10.2018. Contestațiile la tabelul preliminar al creanţelor pot fi depuse în
termen de 7 zile de la data publicării
tabelului în BPI. Termenul pentru
întocmirea, depunerea și publicarea
Tabelului definitiv al creanţelor admise
este: 14.11.2018. Termenul pentru
depunerea raportului prevăzut de art.
97 din Legea nr. 85/2014 este 02.10.2018.
Adunarea creditorilor va avea loc la
data de: 25.10.2018, orele 12.00, la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Reşiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7,
et.2, ap.21, jud.Caraş-Severin, având ca
ordine de zi: prezentare situaţie debitor;
desemnare comitet creditori; confirmare
lichidator judiciar; stabilire onorariu
lichidator judiciar; alte menţiuni. Lipsa
creditorilor de la această adunare,
constituie acordul tacit al acestora cu
privire la punctele de vedere de pe
ordinea de zi.
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LICITAȚII
l Primăria Municipiului Oltenița cu
sediul în municipiul Oltenița, B-dul
Republicii, nr.40, Județul Călărași, tel/
fax: 0242.515.169; 0242.515.087 anuntă,
organizarea licitației publice cu strigare
pentru închirierea unui spațiu aparținând domeniului public al municipiului
Oltenița, în suprafață utilă totală de
58,75mp., situat în municipiul Oltenița,
str. Argeșului, nr.17A, cu destinația
spațiu prestări servicii, licitație publică
organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea
şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru
concesionarea /închirierea /vânzarea
bunurilor aparţinând domeniului privat
/închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Oltenița,
cu modificările ulterioare, cât și cu
prevederile Legii nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare. Data,
ora și locul de deschidere a ofertelor:
17.10.2018, ora 11:00, la sediul Primăriei
municipiului Oltenița, b-dul Republicii
nr. 40. Prețul minim de începere al licitației este echivalentul în lei la data efectuării plății a 2,50 euro/mp/lună (curs
B.N.R.) cu salt de supralicitare de 10%

inclus. Pasul de creștere al licitației este
de 10%. Ofertanții pot depune documentațiile necesare participării la licitație până la data și ora limită de:
15.10.2018, ora 11:00, la registratura
Primăriei municipiului Oltenița, într-un
singur exemplar original. Documentele
licitației se vor pune la dispoziție începând cu data de 12.09.2018 la sediul
Primăriei municipiului Oltenița, b-dul
Republicii, nr.40, etaj 2, camera 22.
Prețul de achiziție al caietului de sarcini
este de 20 lei și se va achita la casieria
Primăriei municipiului Oltenița. Ofertanții sunt obligați să depună până la
termenul limită de primire a documentațiile necesare participării la licitație,
dovada achitării garanției de participare, a contravalorii caietului de sarcini
și a taxei de participare la licitație.
Durata închirierii: 20 de ani, cu posibilități de prelungire, conform caietului de
sarcini. Anunțul privind licitația publică
cu strigare pentru închirierea spațiului
de mai sus, va fi afișat la panoul de
afișaj al primăriei începând cu data de
11.09.2018. Solicitări de clarificări cu
privire la documentaţia de atribuire pot
fi depuse la sediul Primăriei municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau
pot fi transmise prin fax la nr.

0242.515.087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com cu cel puţin 4 zile
lucrătoare înainte de data limită pentru
depunerea ofertelor. Durata în care
ofertanții rămân angajați prin termenii
ofertelor lor: până la încheierea contractului. Data transmiterii spre publicare a
anunțului: 13.09.2018. Primar - Ţone
Petre; Intocmit - Zavalaş Liviu.
l SC Local Urban SRL Turnu Măgurele, cu sediul în str. Republicii , nr. 2,
judeţul Teleorman, cod poştal 145200,
CUI 30055849; J34/168/2012 , telefon/
fax 0247411895, e-mail: localurban@
yahoo.com, anunţă organizarea licitaţiei publice, pentru închirierea unor
spaţii medicale situate în incinta imobilului Policlinica Municipală Turnu
Măgurele din str. Cpt. Stănculescu,
nr.21. Caietele de sarcini se pot
cumpăra de la sediul nostru din str.
Republicii, nr.2, etaj 3, camera 5 contravaloarea caietului de sarcini este
de 25 Lei. Prima şedinţă de licitaţie va
avea loc la termenul din data de
01.10.2018, ora 10.00 la sediul societăţii.
Termenul limită de depunere a cererii şi
documentaţiei pentru înscrierea la licitaţie este 28.09.2018, ora 16.00. În situaţia neadjudecării sau neîndeplinirii
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condițiilor de desfășurare la primul
termen al licitației, se va organiza o altă
şedinţă de licitaţie în data de
15.10.2018, la ora 10.00, la sediul societăţii, iar cererile de înscriere şi documentaţia aferentă se vor putea depune
cel târziu în data de 12.10.2018, ora
16.00.

PIERDERI
l Pierdut atestat ARR persoană
desemnată pe numele Mitel Maria. Îl
declar nul.
l Red Level SRL, J40/16542/2017,
CUI: 38279710, declară pierdut certificatul de înregistrare seria B nr. 3463108,
precum şi certificatul constatator emis
în baza Legii 359/2004, privind activităţile autorizate la terţi. Le declar nule.
l Pierdut Certificat de inregistrare
fiscala seria A nr.0456534 emis in data
de 14.10.2007, apartinand Balanescu
Rodica Hrisa -Birou Expert Contabil. Il
declar nul.
l Pierdut permis cat. B, serie
B01861040 eliberat de SRPCIV –Bucureşti la data de 17.03.2017 şi expiră

III
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17.02.2027, pe numele Pătruţ Lucian,
asigurare obligatorie la City Insurance
seria RO/25/C25/HP nr. 010843242
eliberată la 14.06.2018, pt. auto Seat
Ibiza nr. B-150 -SPO.
l Pierdut ştampilă rotundă a societăţii
A.D.E.C. Internaţional SRL
J40/2329/2003 şi CUI 15217092. O
declar nulă.
l Banescu - Perkins Alina –Mihaela,
Administrator la SC Just Training SRL
cu sediul în sat Ostratu, comuna
Corbeanca, str. Hipodromului nr. 30D,
jud. Ilfov având CUI 21127288, declar
nul certificatul constatator emis de
Oficiul Registrului Comerţului Ilfov în
data de 21.02.2007, acesta fiind pierdut.
l Societatea Genius Minds SRL având
J40/8596/2018, CUI 39499462 cu sediul
social în Bucureşti sectorul 3, Bd. Unirii
nr. 57, cam. 1,bl. E4, sc. 4, et. 4, ap. 104,
declară pierdut certificatul de înregistrare seria B nr. 3492757, certificat
constatator emis în temeiul art. 17 din
legea 359, emis la 18.06.2018, pt. sediu
social, certificat constatator emis în
temeiul art. 17 din legea 359/2004 emis
la 18.06.2018 la terţi. Le declar nule.

