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OFERTE SREVICIU
l Fabrica de cherestea langa Hateg,
jud Hunedoara, angajeaza muncitori
calificati/necalificati, salariu
3000/2500 lei/luna. Relatii la tel:
0755665656.
l Firmă partener Amazon angajăm
șofer cat.B pt.curierat Anglia și
Scoția. Plecare imediată. Relații la
telefon: 0739.615.651.
l Angajăm montatori tâmplărie
aluminiu, pereți cortină, compartimentări office, cu sau fără experiență.
Contract de muncă, program de lucru
de luni-vineri, între orele 8.00-17.00.
0737.091.503.
l SC Olimpiada Prod Com Impex
SRL, CUI:22733240, angajează betonist, fierar betonist, montator
elemente prefabricate din beton
armat. 0732.113.352.
l Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” (ICMPP) cu sediul
în Iași, Aleea Grigore Ghica Vodă, nr.
41A, organizează concurs pentru
ocuparea a 2 (două) posturi de Cercetător știinţific în domeniile: Chimia
polimerilor, Chimie organică, Fizica
polimerilor, Biomateriale pe data de
19.06.2019- proba scrisă, iar pe data
de 24.06.2019- proba interviu.
Concursul se va desfășura respectând
prevederile Legii 319/2003, Ordinului
MECS 6129/20.12.2016, metodologia
și criteriile minimale de participare la
concurs ale ICMPP. Dosarele de
concurs se depun în termen de 30 zile
de la data publicării anunţului. Informaţii suplimentare se pot obţine pe
site-ul Institutului, la Serviciul
Resurse Umane, telefon:
0232.217.454, sau adresa de e-mail:
balan.catalina@icmpp.ro
l Direcția Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor, cu
sediul în localitatea Brăila, strada
Calea Galați, nr.344, județul Brăila, în
baza Legii 188/1999, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante din
cadrul compartimentelor: 1.Circumscripțiile Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale: 1 post
de consilier, clasa I, grad profesional
superior; 2.Control Oficial Alimente
de Origine Animală: 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent.
Condițiile de participare la concurs
pentru funcția publică de execuție
vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional superior: -studii universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul
fundamental științe biologice și
biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență
medicină veterinară, specializarea
medicină veterinară; -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuție de
consilier, grad profesional superior:
minimum 7 ani. Condițiile de participare la concurs pentru funcția publică
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de execuție vacantă de consilier, clasa
I, grad profesional asistent: -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în domeniul
fundamental științe biologice și
biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență
medicină veterinară, specializarea
medicină veterinară; -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuție de
consilier, grad profesional asistent:
minimum 1 an. Concursul va avea loc
în data de 14 iunie 2019 (proba
scrisă), ora 11.00, iar interviul în
termen de maximum 5 zile lucrătoare
de la proba scrisă la sediul Direcției
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din Brăila, str.
Calea Galați, nr.344. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituției
în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a. Date
contact: DSVSA Brăila, telefon:
0239.610.689, fax: 0239.610.691,
adresa de e-mail: office-braila@
ansvsa.ro, persoană de contact:
ec.Mureș Violeta -consilier, grad
profesional superior.

Ezăreanu Mariana, referent superior.

l Primăria Comunei Bustuchin,
judeţul Gorj, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante de polițist
local, clasa III, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului
Poliția Locală Bustuchin din Aparatul
de Specialitate al Primarului
Comunei Bustuchin, județul Gorj.
Condiţiile de participare la concursul
de recrutare: Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările și
completările ulterioare. Condiţiile
specifice de participare la concurs:
-studii liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; -fără vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice de poliţist local, clasa III, grad
profesional debutant; -permis de
conducere minim categoria B. Data
ora și locul desfășurării concursului:
-proba scrisă: 14 iunie 2019, ora 11.00,
la sediul primăriei; -data și ora interviului se vor anunța în termen de
maxim 5 zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise, la sediul
primăriei. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de 20
zile de la data publicării în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Bustuchin,
judeţul Gorj. Dosarul de înscriere
trebuie să conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute de art.49 din
HG nr.611/2008, actualizată. Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa
postului, precum și alte date necesare
desfășurării concursului se afișează la
sediul instituției și pe site-ul: www.
primaria-bustuchin.ro. Date de
contact: Primăria Comunei Bustuchin, telefon/fax: 0253.475.156,
e-mail: primariabustuchin@yahoo.
com, persoană de contact: doamna

l Spitalul Județean de Urgență
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.5, organizează concurs în data de 05.06.2019
pentru ocuparea unui post de consilier juridic, gradul debutant, nivel
studii superioare, la Biroul Juridic și
Relatii cu Publicul- Compartiment
Juridic, nivel de studii juridice.
Condiţii specifice de participare:
consilier juridic debutant: -diplomă de
licență în drept/științe juridice.
Concursul se organizează la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina în data de 05.06.2019, ora 9.00
-proba scrisă și 10.06.2019 -proba
interviu. Dosarele se depun la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina -Serv.RUNO, în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării
anunţului, până în data de 27.05.2019
și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7
din HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Bibliografia
de concurs este afișată la sediul
unităţii și pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se
pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.RUNO
sau la nr.de telefon: 0349.802.550.

l Spitalul Județean de Urgență
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.5, organizează concurs în data de 06.06.2019
pentru ocuparea unui post vacant de
autopsier, gradul debutant, nivel
studii medii, la Serviciul Județean de
Medicină Legală, nivel de studii
medii/generale. Condiţii specifice de
participare autopsier debutant:
diplomă de bacalaureat sau diplomă
de absolvire a liceului. Concursul se
organizează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina în data de
06.06.2019, ora 9.00- proba scrisă și
11.06.2019- proba interviu. Dosarele
se depun la sediul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slatina -Serv.RUNO, în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului, până în data de
27.05.2019 și trebuie să conţină, în
mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Bibliografia de concurs este afișată la
sediul unităţii și pe site-ul spitalului
(www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
R U N O s a u l a n r. d e t e l e f o n :
0349.802.550.

l Serviciul Public de Gospodărie
Comunală Bocșa, judeţ Caraș-Severin, organizează concurs pentru
ocuparea unui post de muncitor calificat I, muncitor calificat II, muncitor
necalificat I -vacante personal
contractual, perioadă nedeterminată:
Compartimentul Alte Acţiuni și
Iluminat Public, Sectorul Salubritate
Stradală, Deszăpeziri și Zone Verzi,
Sectorul Salubritate Menajeră.
Condiţii participare concurs post
muncitor calificat I: -studii: medii;
-certificat de calificare profesională
-tâmplar; -vechime în muncă de
minim 2 ani. Data și ora desfășurării
concursului: -28.05.2019- selecţia

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

Subscrisa S.C. SIRO DESERT S.R.L. în procedura simplificată, cu sediul în Reşiţa, str.
Libertății, nr. 15, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului
J11/300/2014, CUI 33340017 vă face cunoscut faptul că în data de 21.05.2019, ora 11,00
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar LICEV GUP SPRL din Reşiţa, str. Horea bl. A2,
parter, licitaţia publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri mobile:
1). Aparat Granita la prețul de 1.425 lei + TVA, reprezentând 100% din preţul de evaluare;
2). Aparat gheaţă Whirlpool la preţul de 1.200 lei + TVA, reprezentând 100% din preţul
de evaluare;
3) Telefon ipfone la preţul de 300 lei + TVA, reprezentând 100% din preţul de evaluare;
În cazul în care bunurile mobile nu se valorifică la data stabilită următoarele licitații vor
avea loc astfel: 04.06.2019, 18.06.2019, 02.07.2019, ora 11:00 la sediul lichidatorului
judiciar, la același preț.
Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar la preţul de 20
lei + TVA pentru fiecare bun. Înscrierea la licitaţie și achiziționarea caietului de sarcini se
poate face în fiecare zi de luni până vineri cu excepția zilei în care are loc licitaţia.
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din prețul de pornire al licitației.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul
lichidatorului judiciar.

dosarelor; -05.06.2019, ora 9.00- se va
desfășura proba scrisă. Condiţii participare concurs post muncitor calificat
II: -studii: medii (liceul silvic); -certificat de calificare profesională -profil
silvic -întreţinere zone și spaţii verzi;
-vechime în muncă de minim 2 ani.
Data și ora desfășurării concursului:
-28.05.2019- selecţia dosarelor;
-05.06.2019, ora 9.00- se va desfășura
proba scrisă. Condiţii participare
concurs post muncitor necalificat I:
-studii: generale; -vechime în muncă
de minimum 2 ani. Data și ora desfășurării concursului: -28.05.2019selecţia dosarelor; -05.06.2019, ora
9.00- se va desfășura proba scrisă.
Locul desfășurării concursului: sediul
instituţiei localitatea Bocșa, str.
Ceahlău, nr.2, jud.Caraș-Severin.
Termenul de depunere a dosarelor
este până în data de 24.05.2019, ora
16.00. Persoană de contact: Iana
Carmen, tel. 0355.566.633.
l Comuna Mogoș, judeţul Alba,
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale
vacante de asistent medical comunitar, cu studii postliceale, în cadrul
Compartimentului Asistenţă Socială
din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Mogoș. Concursul se
va desfășura la sediul Primăriei
Mogoș, conform următorului
calendar: -depunerea dosarelor de
concurs: 15.05.2019-24.05.2019, între
orele 9.00-16.00; -analiza și selecţia
dosarelor: 27.05.2019, ora 11.00;
-proba scrisă în data de 5 iunie 2019,
ora 11.00; -proba de interviu în data
de 7 iunie 2019, ora 11.00. Condiţii
specifice: -diplomă/certificat de absolvire a studiilor postliceale în domeniul
asistenţei medicale; -certificat (adeverinţă) de membru OAMGMAMR,
care să ateste dreptul de exercitare a
profesiei de asistent medical; -nu
necesită vechime în câmpul muncii.
Date contact: tel.0258.700.100, e-mail:
primariamogos@yahoo.com
l Primăria comunei Balcani anuntă
scoaterea la concurs a unui post
contractual vacant de muncitor necalificat I în cadrul Serviciului gospodarire comunala si mediu, transport
public local, iluminat public, spatii
verzi. Probele stabilite pentru
examenul de ocupare sunt: 1. Proba
scrisa- în data de 06 iunie 2019 ora

10,00 la sediul instituţiei -Comuna
Balcani, judetul Bacău; 2. Proba practica- in data de 10 iunie 2019 ora
10,00 la sediul instituţiei -Comuna
Balcani, judetul Bacău; 3. Interviul
-in data de 12 iunie 2019 ora 10,00 la
sediul instituţiei -Comuna Balcani,
judetul Bacău; Condiţii de participare
la concurs: Condiţiile de participare la
concurs sunt cele prevazute de art. 3
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 platit
din fonduri publice. Dosarele de
inscriere la examenul de ocupare a
postului contractual vacant de șofer I
in cadrul Serviciului gospodarire
comunala si mediu, transport public
local, iluminat public, spatii verzi se
pot depune de catre candidaţi in
termen de 10 zile lucrătoare de la data
afișării anunţului privind organizarea
examenului. Orice alte informaţii
privind condiţiile de înscriere la
concurs și bibliografie se pot gasi
zilnic la sediul Primariei Balcani,
telefon 0234/380680.

CITAŢII
l Numita Deac Fibia este citata la
Curtea de Apel Timisoara, P-ta Tepes
Voda. nr 2 A,sala 282 in 20.06.2019 in
dos. civ. 1304/59/2016*, in proces cu
Botco Vinesiu Adrian Marcel pentru
revizuire L10/2001.
l Numita Cucer Maria Gina Ileana
este citata la Judecatoria Arad, sala
145 in 23.05.2019 in dos. civ.
16947/55/2018 in proces cu Toderici
Floarea Maria pentru prestatie tabulara.
l Numitul Badoi Gheorghe este citat
la Judecatoria Arad, sala 145 in
28.05.2019 in dos.civ.16287/55/2018 in
proces cu ASTALOS Dumitru si
Mariana pentru prestatie tabulara.
l Societatea Dolceria Toniky SRL, cu
ultimul sediu declarat în Oraș
Mioveni, str. Ion Pillat, Bl.T1, Sc.B,
Etaj 4, Ap. 16, cam. 2, jud. Argeș, este
chemată în calitate de pârâtă în
dosarul nr. 8 R/2019, aflat pe rol la
Curtea de Arbitraj de pe lângă
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UCECOM Bucureşti, cu termen de
judecată în data de 06 Iunie 2019, ora
12,00, dosar ce are ca obiect pretenţii, reclamantă fiind PITMIOVCOM Piteşti.
l Numita Micu Nicoleta Simona administrator al Societăţii Dolceria
Toniky SRL, cu ultimul domiciliu
declarat în Mun. Piteşti, str. Victor
Slăvescu, nr. 19A, jud. Argeş, este
chemată în calitate de pârâtă în
dosarul nr. 8 R/2019, aflat pe rol la
Curtea de Arbitraj de pe lângă
UCECOM Bucureşti, cu termen de
judecată în data de 06 Iunie 2019, ora
12,00, dosar ce are ca obiect –
pretenţii, reclamantă fiind PITMIOVCOM Piteşti.
l Numitul Băicoianu Ion, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Bucureşti, Str.
Foişorul de Foc, nr.1, et.5, ap.16,
Sector 2, este citat cu mențiunea de a
se prezenta personal la interogatoriu
la Tribunalul Bucureşti, Secția a IV-a
Civilă din Bucureşti, Bd.Unirii, nr.37,
cam.252, complet F 13, în ziua de
luni, 3 iunie 2019, în calitate de pârât
în dosarul nr.1858/3/2018, în proces cu
reclamanții Petre Ion şi Pris SRL,
hotărâre care să țină loc de act
autentic.
l Numitii Pintilie lonut si Pintilie
Nicoleta, cu domiciliul legal in sat
Valea Marului, com. Valea Marului,
str. Doamna Nica, nr. 16, jud. Galati,
sunt citati la Tribunaiul Galati in data
de 29.05.2019, in Dosarul civil nr.
1959/121/2019, Sala 3, ora 08:30 in
proces cu D.G.A.S.P.C. Galati, avand
ca obiect plasament.

DIVERSE
l Petentul Duduveică Vasile a
deschis procedura de declarare a
morţii pentru Duduveică Ileana,
dispărută de la domiciliul din
Urziceni în anul 2000. Persoanele
care deţin informaţii despre Duduveică Ileana, sunt rugate să le
comunice familiei în Urziceni, str.
Magnoliei, nr. 10, sau la Judecătoria Urziceni, în dosarul nr.
1205/330/2019.
l Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Oraşul Cugir, cod fiscal:
5146873, cu sediul în oraşul Cugir,
str.I.L.Caragiale, nr.l, judeţul Alba,
cod poştal: 515600, telefon:
0258.751.001, fax: 0258.755.394,
e-mail: primaria@primariacugir.
ro. Aduce la cunoştința celor interesați faptul că, prin Hotărârea
nr.97/2019 a Consiliului Local
Cugir, a fost aprobat Programul
anual de finanțare nerambursabilă
din bugetul local al oraşului Cugir,
aferent anului 2019, care se va
acorda în baza Legii nr. 350/2005,
privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri
publice, pentru activităţi nonprofit
de interes general. Suma alocată

este de 50.000Lei, după cum
urmează: -domeniul „Turism,
tineret” -suma de 40.000 Lei;
-domeniul „Culte religioase”
-suma de 10.000Lei. Relații suplimentare pot fi obținute pe site-ul
oficial al instituției (www.primariacugir.ro) şi la sediul acesteia.
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse
si Asociatii SPRL notifica creditorii cu privire la deschiderea
procedurii simplificate a insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014, impotriva debitoarei S.C.
Laser Mega S.R.L. cu sediul in
Com. Magureni, Str. Dimulesti nr.
310, judetul Prahova,
J29/1262/2005, CUI 17654751, in
dosarul 1282/105/2019 af lat pe
rolul Tribunalului Prahova, Sectia
a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal. Termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra averii
debitorului - 27.05.2019, termenul
de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si publicarea in BPI a
tabelului preliminar de creante
03.06.2019, termenul de definitivare a tabelului creantelor 28.06.2019. Urmatorul termen de
judecata a fost fixat pentru data de
26.06.2019. Pentru relatii:
021.318.74.25.
l Geambasu Anghel, titular al
proiectului “Desfiintare corp C1
-benzinarie si toate instalatiile
aferente”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei
de incadrare de catre Agentia
pentru protectia mediului Ilfov, in
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului
pentru proiectul “Desfiintare corp
C1 -benzinarie si toate instalatiile
aferente”, propus a fi amplasat in
Judetul Ilfov, Comuna Branesti,
Satul Branesti, str. I. C. Bratianu
nr.178, tarla 110, parcela 436, lot 3,
nr. cad. 56718. Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul
autoritatii competente pentru
protectia mediului Bucuresti,
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, in
zilele de luni-vineri, intre orele
9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet
http:apmif.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/
observatii proiectul deciziei de
incadrare in termen de 10 zile de la
data publicarii anuntului pe
pagina de internet a autoritatii
competente pentru protectia
mediului.
l COMUNICAT Privind plata
dividendelor distribuite din
profitul realizat in exercitiul financiar 2018. Ca urmare a Hotararii
Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor din data de
17.04.2019 “24 IANUARIE“ S.A.
anunta ca plata dividendelor
distribuite din profitul net realizat
pe anul 2018 se va efectua dupa
cum urmeaza: • Dividendul brut
ce urmeaza a se acorda pentru o

actiune detinuta la data de inregistrare este de 1,0026 lei / actiune;
societatea va calcula si va retine la
sursa impozitul pe dividende in
cotele prevazute de legislatia in
vigoare la data platii, impozit pe
care il va declara si vira la bugetul
statului; • Actionarii indreptatiti
sa primeasca dividendele distribuite din profitul net realizat in
exercitiul financiar 2018 sunt cei
inregistrati in registrul consolidat
al actionarilor tinut de catre Depozitarul Central la data de
27.09.2019 - „Data de inregistrare”
aprobata de Adunarea Generala a
Actionarilor (ex-date 26.09.2019);
• Dividendele distribuite din
profitul realizat in exercitiul financiar 2018 urmeaza a se plati actionarilor incepand cu data de
15.10.2019 - „Data platii”; In
conformitate cu noile prevederi ale
legislatiei pietei de capital, plata
dividendelor distribuite de catre
“24 IANUARIE“ S.A. se va
realiza prin intermediul Depozitarului Central si al agentului de
plata selectat - B.R.D.- G.S.G.
Modalitatile de plata a dividendelor sunt urmatoarele: I. Prin
intermediul agentului de plată BRD Groupe Societe Generale
B-dul Ion Mihalache nr. 1-7 sector
1 Bucuresti tel /fax
3016841/3016843. A. Plati in
numerar la ghiseele BRD-GSG,
pentru actionarii persoane fizice,
care nu au cont deschis la un Participant: B. Plăţi prin virament
bancar pentru persoane fizice şi
juridice/alte entităţi care nu au
cont deschis la Participant. II.
Plati prin transfer bancar (in
conturi deschise in lei la o banca
din Romania) pentru actionarii
persoane fizice si juridice, conform
solicitărilor acţionarilor adresate
direct Depozitarului Central.
Informatii suplimentare privind
procedura de plata a dividendelor
pot fi solicitate de la “24 IANUARIE“ S.A Serv. Financiar,
tel.0244/521956, e-mail commercial@24january.ro: - Depozitarul
Central: tel: 021.408.59.23, e-mail:
dividende@depozitarulcentral.ro.
Reamintim actionarilor faptul ca
orice modificari de date in Registrul actionarilor (modificari de
nume, domiciliu, mosteniri, etc.) se
realizeaza numai de catre Depozitarul Central S.A. - cu sediul in
Bucuresti, Sector 2, B-dul Carol I,
nr. 34-36, et. 3, 8 si 9, tel.
021.408.58.00 - la solicitarea actionarului / persoanei indreptatite.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentată prin asociat
coordonator Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al Erdal
Invest SRL desemnat prin sentinta
c i v i l a n r. 2 7 4 7 d i n d a t a d e
08.05.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII -a
Civilă, în dosar nr. 39866/3/2018,
notifică deschiderea falimentului
prin procedură simplificată prevazută de Legea nr. 85/2014 împotriva Erdal Invest SRL, cu sediul

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
social în Bucureşti Sectorul 2, Sos.
Mihai Bravu, Nr. 90-96, Bloc D17,
Scara 3, Etaj 5, Ap. 96, CUI
21849603, nr. de ordine în registrul
comerţului J40/10624/2007.
Persoanele fizice şi juridice care
înregistrează un drept de creanţă
împotriva Erdal Invest SRL vor
formula declaraţie de creanţă care
va fi inregistrată la grefa Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a
Civilă, cu referire la dosarul nr.
39866/3/2018, în urmatoarele
condiţii: a) termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor în tabelul creanţelor
24.06.2019; b) termenul limita
pentru verificarea creanţelor, intocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor
04.07.2019; c) termenul limita
pentru definitivarea tabelului
creanţelor la 29.07.2019; d) data
primei şedinţe a adunarii generale
a creditorilor 09.07.2019, ora 14.00;
e) adunarea generală a asociaţilor
Erdal Invest SRL la data de
23.05.2019, ora 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar.
l OMV Petrom S.A., cu sediul in
Bucuresti, strada Coralilor, nr.22,
sector 1, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Crestere capacitate de injectie Independenta
sondele I31, I32, I33 Independenta”, cu amplasamentul in
extravilanul comunelor Independenta (T1, T1+10) si Slobozia-Conachi (T1), judetul Galati.
Informatiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autoritatii competente pentru
protectia mediului A.P.M Galati,
strada Regiment 11 Siret, nr. 2 si la
sediul OMV Petrom S.A. din
Bucuresti, strada Coralilor, nr. 22,
sector 1, in zilele de luni-joi, intre
orele 8.30-16.00 si vineri intre orele
8.30-13.30. Observatiile publicului
se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia
mediului A.P.M Galati.
l OMV Petrom S.A., cu sediul in
Bucuresti, strada Coralilor, nr.22,
sector 1, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Crestere capacitate de injectie Independenta
sondele I34, I35, I36 Independenta”, cu amplasamentul in
extravilanul comunei Slobozia-Conachi (T1), judetul Galati. Informatiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia
mediului A.P.M Galati, strada
Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul
OMV Petrom S.A. din Bucuresti,
strada Coralilor, nr. 22, sector 1, in
zilele de luni-joi, intre orele 8.3016.00 si vineri intre orele 8.3013.30. Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul autoritatii
competente pentru protectia
mediului A.P.M Galati.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Comunicat. Disponibilitate
Raport Trimestrul I -2019. S.C.
Complex Comet S.A. Bucureşti, cu
sediul în Bucureşti, B-ul Timişoara
nr. 84, sector 6, înmatriculată la
Oficiul Registrul Comerţului
Bucureşti sub nr. J40/391/1991,
C I F : R O 2 6 2 2 3 6 0 , Te l :
021/4441866, Fax: 021/4441869, în
conformitate cu prevederile Art.67
din Legea 24/2017 şi Regulamentul
A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii
şi operaţiunile cu valori mobiliare,
cu modificările şi completările
ulterioare, informează publicul că
Raportul pentru Trimestrul I al
anului 2019, împreună cu Situaţiile financiare ale societăţii pentru
Trimestrul I -2019, sunt disponibile
spre consultare şi analiză pe
pagina web a societăţii: www.
complexcomet.ro, la Secţiunea
“Pentru investitori”, pe pagina
web a S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A.– www.bvb.ro, precum şi
la sediul societăţii din Bucureşti,
B-dul Timişoara nr. 84, sector 6.
Raportul aferent Trimestrului I al
anului 2019 , intocmit conform
Anexei nr.13 la Regulamentul
A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii
si operatiunile cu valori mobiliare,
precum si situatiile financiare
aferente Trimestrului I –2019, au
fost transmise catre Autoritatea de
Supraveghere Financiara şi S.C.
Bursa de Valori Bucuresti S.A., în
conformitate cu legislaţia în
vigoare, aplicabilă. Informaţii
suplimentare despre situaţiile
financiare aferente Trimestrului I
-2019 se pot obţine de la sediul
societăţii Complex Comet S.A.
Bucureşti sau la nr. de telefon:
021/4441866 şi Fax: 021/4441869.
S.C. Complex Comet S.A. Bucureşti informează publicul ca situaţiile financiare ale societăţii
aferente Trimestrului I -2018 nu
au fost auditate.

SOMAŢII
l Se publică dispozitivul sentinței
nr.1905/28.03.2019, pronunțată de
Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr.
17309/318/2018: “admite acțiunea
formulată de Domina Imobiliare
SRL, cu sediul în mun.Tg-Jiu, str.
Tudor Vladimirescu, nr.48, jud.Gorj,
fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J18/787/2006, având
CUI:19205660, reprezentată legal
prin administrator Draghici Ruben, în
contradictoriu cu pârâta Rocchini
Mihaela, citată prin publicitate
conform art.167 C.pr.civ., cu ultimul
domiciliu cunoscut în Tg-Jiu, Bdul.
Republicii, nr.25, bl.25, sc.2, et.7,
ap.26, jud.Gorj, reprezentat prin
curator special Ungureanu Ana
Maria- avocat din cadrul Baroului
Gorj. Obligă pârâta la plata către
reclamantă a comisionului în sumă de
5.014Lei şi la penalități de întârziere
de 1% pe zi de întârziere conform
art.4.5 din contract, de la data de
22.08.2018 şi până la data plății efective. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 1.807Lei
către reclamantă reprezentând
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ADUNĂRI GENERALE
l Top Security Service SRL din
Arad, RO 4307700, cu sediul in Arad,
Piata Sarbeasca nr.1, convoaca
Adunarea Generala a Asociatilor in
data de 29 Mai 2019, ora 10.00, la
sediul societatii.
l Convocare (completare). În conformitate cu dispoziţiile articolului 1171
din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
Consiliul de Administratie al Industrialexport S.A. completează ordinea
de zi a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor Industrialexport S.A.,
convocată pentru data de 27.05.2019
(sau pe data de 28.05.2019, în cazul în
care ședinţa nu poate avea loc la
prima convocare) și publicată în
Monitorul Oficial partea a IV -a
nr.1801 din data de 24.04.2019 și în
ziarul „Jurnalul” din data de
23.04.2019, cu punctul 21, care va
avea urmatorul conţinut: „21.
Numirea/ Confirmarea, ca administratori definitivi în Consiliul de Administraţie al Industrialexport S.A., a
următoarelor persoane juridice,
numite provizoriu prin Hotărârea
Consiliului de Administratie al Industrialexport S.A. din data de
17.01.2019: BG Consult Invest S.R.L.,
persoană juridică română cu sediul
social în București, Calea Floreasca
nr. 175, et. 7, camera C2, sector 1,
înregistrată la Registrul Comerţului
de pe lângă Tribunalul București sub
nr.J40/11891/1992, având C.I.F.
RO1564520, prin reprezentant
permanent Serbu Florica, cetăţean
român, identificată cu CI seria RR
număr 753008 eliberată de S.P.C.E.P.
Sector 4, la data de 15.06.2011, cu
valabilitate până la data de
11.06.2021, cu domiciliul în București, sector 4, Str. Emil Racoviţă,
nr.16, bl. R21, sc.B, et.6, apt.66,
pentru o durata a mandatului de 4
ani de la data numirii și cu o remuneraţie lunară de 5.000 Euro + TVA. și
Imod Line Investments S.R.L.,
persoană juridică română, cu sediul
social în București, Sector 4, Şoseaua
Olteniţei, nr. 105, camera nr. 902, etaj
9, construcţia C17 -pavilion administrativ, înregistrată la Registrul
Comerţului de pe lângă Tribunalul
București sub nr. J40/10935/2007,
având C.I.F. RO21875998, prin reprezentant permanent Toader Elena,
cetăţean român, identificată cu CI
seria RR numar 884603 eliberata de
S.P.C.E.P. Sector 4, la data de
01.02.2012, domiciliată în București,
sector 4, Aleea Ucea nr. 9, bl. P7, sc. 4,
et. 1, ap. 66, pentru o durata a
mandatului de 4 ani de la data
numirii și cu o remuneraţie lunară de
5.000 Euro+TVA.” Toate celelalte
prevederi ale Convocării Adunării

Generale Ordinare a Acţionarilor
Industrialexport S.A., publicată în
data de 24.04.2019 în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV -a
nr.1801 și în ziarul „Jurnalul” din
data de 23.04.2019, ramân nemodificate. Președintele Consiliului de
Administraţie/ Director General,
Bezerghianu Niculai.
l Consiliul de administrație al
Progresul SA, cu sediul în Com.
Jilava, Şos. Giurgiului, nr. 5, Jud.
Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrul
C o m e r ț u l u i I l f o v, s u b n r.
J23/1862/2003, CUI RO 479001,
convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 23.05.2019 orele
12, la sediul societății. Ordinea de zi
este următoarea: I. Discutarea și
aprobarea situațiilor financiare
anuale și a rapoartelor anuale ale
organelor societății: -discutarea și
supunerea spre aprobare a situațiilor
financiare pentru exercițiul financiar
01.01.2018 - 31.12.2018; -discutarea și
supunerea spre aprobare a Raportului de activitate al Consiliului de
administrație al Progresul SA, pentru
anul 2018; -discutarea și supunerea
spre aprobare a Raportului Comisiei
de cenzori; -discutarea și supunerea
spre aprobare a descărcării de
gestiune a membrilor Consiliului de
administrație al Progresul SA pentru
anul 2018; II. Discutarea și supunerea
spre aprobare a bugetului de venituri
și cheltuieli pentru anul 2019. III.
Discutarea rezultatelor financiare ale
societăți pe anul 2018. IV. Aprobarea
repartizării profitului și fixarea dividendului pe acțiune. Aprobarea plății
dividendelor în termen de 6 luni de la
data adunării generale. V. Discutarea
propunerii de înlocuire a Comisiei de
cenzori. VI. Mandatarea persoanei ce
urmează să îndeplinească formalitățile de înregistrare a hotărârii AGA la
ONRC și publicarea în Monitorul
Oficial. VII. Diverse. În cazul în care,
la data de 23.05.2019 Adunarea
Generală nu îndeplinește condițiile de
întrunire, ședința se reprogramează
în data de 27.05.2019, orele 12, în
același loc, cu aceeași ordine de zi.
Accesul acționarilor persoane fizice
este permis prin proba identității, iar
al acționarilor persoane juridice, cu
împuternicire dată de persoana pe
care o reprezintă. Materialele supuse
dezbaterilor pot fi consultate la sediul
societății.

LICITAŢII
l SC Neturom SRL, prin lichidator, anunta vanzarea la licitatie
publica bunurilor mobile aflate in
patrimoniul societatii, pretul de
pornire al licitatiei fiind redus cu
50% din cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitatiile vor avea loc
pe data de: 21.05.2019,
23.05.2019, 28.05.2019,
30.05.2019, 04.06.2019,
06.06.2019, 11.06.2019,
13.06.2019, 18.06.2019,
20.06.2019, 25.06.2019,
27.06.2019, 02.07.2019,
04.07.2019, 09.07.2019,
11.07.2019, 16.07.2019,

18.07.2019, 23.07.2019,
25.07.2019, orele 12.00 la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7,
jud. Prahova. Conditiile de participare si relatii suplimentare la
tel. 0344104525.
l SC Elbama Star SRL, prin
administrator judiciar, anunta
vanzarea la licitatie publica a
constructiei C4 inscrisa in CF
131152-C3 Ploiesti, str. Lupeni, nr.
76-80, in regim de P+1E, edificata
pe terenul proprietatea lui
Gheorghe Ion si Maria pe care se
afla si alte constructii proprietatea
acestor persoane, cu pret de
pornire al licitatiei 192.163,5 lei,
conform hotararilor Adunarilor
Creditorilor din 18.08.2016 si din
18.04.2019. Licitatiile publice vor
avea loc pe data de: 16.05.2019,
23.05.2019, 30.05.2019,
03.06.2019, orele 12.00 la sediul
administratorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
Bl.33S1 Cab.7B, Et.7. Conditiile
de participare si relatii suplimentare in caietul de sarcini intocmit
de administratorul judiciar la
pretul de 3.000 lei fara TVA si la
tel. 0344104525.
l SC Mymob Myjob SRL, prin
lichidator, anunta vanzarea la
licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 4.632 mp,
situat in com Topalu, str. Soarelui,
nr.710, jud. Constanta, inscris in
CF 10223 a com Topalu, cu
deschidere de 134,6 ml la strada
Soarelui (distanta pana la Dunare
este de aproximativ 600 m) iar
zona de amplasament in care se
afla terenul dispune de urmatoarele utilitati: energie electrica,
apa, gaze. Pretul este redus cu
50% din cel stabilit prin raportul
de evaluare incuviintat de
Adunarea Creditorilor din
19.12.2017 si este in cuantum de
16.200 lei + TVA. Licitatiile vor
avea loc pe data de: 21.05.2019,
23.05.2019, 28.05.2019,
30.05.2019, 04.06.2019,
06.06.2019, 11.06.2019,
13.06.2019, 18.06.2019,
20.06.2019, 25.06.2019,
27.06.2019, 02.07.2019,
04.07.2019, 09.07.2019,
11.07.2019, 16.07.2019,
18.07.2019, 23.07.2019,
25.07.2019, orele 13.00 la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7,
jud. Prahova. Detalii: in caietul de
sarcini si la telefon 0344104525.
l RNP Romsilva București prin
Direcția Silvică Iași, cu sediul în
Municipiul Iași, str.Gheorghe
ASACHI nr.2, cod poștal 700482,
telefon 023224468, cod de înregistrare fiscală 1590120, organizează
în data de 27.05.2019, ora 10.00,
licitație publică cu strigare, având
ca obiect ”vânzarea de arme utilitare cu țeavă lungă și muniție, cal.
7.62 mm” depozitate la armurier
autorizat. Documentația de atri-
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onorariu de avocat, taxa judiciară de
timbru și onorariu curator special. Cu
apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Tg-Jiu. Pronunțată azi,
28.03.2019, prin punerea soluției la
dispoziția părților prin mijlocirea
grefei instanței.”
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➤ plătește cu cardul

buire (Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și
desfășurare a licitației publice cu
strigare) poate fi preluată gratuit
de la sediul unității din Iași, str.
Gh. Asachi nr.2, judeţul Iași,
Compartimentul Pază și Protecție
Păduri, începând cu data de
14.05.2019, în intervalul orar
8:30-14:00. Cuantumul garanției
de participare la licitație este de
10% din preţul minim de începere
a licitaţiei. Garanția de participare la licitație poate fi achitată
prin virament în contul RO06
RZBR 0000 0600 0650 2777,
deschis la Raiffeisen Bank Iași
sau cash la casieria unității. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor este 24.05.2019, ora 10:00.
Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare
participării la licitație) este
27.05.2019, ora 08.30. Acestea se
depun la Direcția Silvică Iași,
județul Iași - Registratură. Prețul
minim de începere al licitației este
prezentat detaliat în Caietul de
sarcini. Fiecare participant la
licitație depune o singură cerere
însoțită de documentele necesare
și obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face
obiectul acesteia. Licitația publică
cu strigare se va desfășura la
sediul Direcției Silvice Iași, în
data de 27.05.2019, ora 10.00, la
et.al-II-lea, în Sala de Conferințe.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iași, Secţia Contencios
Administrativ, str. Anastasie
Panu, nr. 25, judeţul Iași, telefon
0232/260600”.
l Turnatoria Centrala Orion
S.A., societate in faliment, prin
lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, vinde la licitatie, urmatoarele bunuri, in bloc sau individual, in functie de valoarea
acestora: I. Stoc de marfuri,
materii prime si materiale: 1. stoc
modele (batiuta; garnituri model
lemn; model lemn; montanti;
repere, etc.); 2. stoc obiecte de
inventar depozit 1 (bonfaier;
burghie; calibre; filiere; freze;
mandrina; menghina; tarod;
sublere, etc.); 3. stoc materiale
consumabile CTC (centralizator
platina; deseu argint; deseu
platina; perborat de sodiu, etc.); 4.
stoc echipamente de protectie
(casca protectie; cisme cauciuc;
antifoane externe, etc.); 5. stoc
produse finite (disc frana; anozi
fonta silicoasa; flansa antrenare;
pump body, etc.); 6. stoc materiale consumabile deposit 1
(arzator arc 900; aspersoare;
boloboc; cablu telefon; corpuri
electrice; cuie; lac colorat; prize
electrice; semering; sina electrica,
etc.); 7. stoc piese de schimb
(aplica; broasca usa; diblu;
holsurub; motor electric; rulmenti;
sigurante; supape, etc.); 8. stoc
materiale auxiliare (bara grafit;
ciocan cauciuc; piatra polizor;
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sarma legat, etc.); 9. stoc materii
prime (activator 500TI; disc
abraziv; pasta aluminium; sulfat
de magneziu; sulfat de bariu,
etc.). II. Bunuri de natura mijloacelor fixe si obiecte de inventar: 1.
Mijloace fixe (cuptor tratament
calire dinte; masina de impuscat
miezuri bicor; masina de miezuit
tip carusel; cuptor TT cu vatra
mobile; rame formare; instalatie
de sablat tip Schlick LS; cuptor
uscat miezuri; instalatie de regenerat nisip; linie formare L3;
instalatie de vopsit; amestecator
minimixer; modernizare linii;
masina de sablat cu alice; linie de
formare in forme fara rame;
modernizare centrala ventilatie;
masina amestecat pulbere; instalatie topire inductie; baterii
cuptoare; cuptoare cu arc; strunguri; spectro analitic, etc.); 2.
Obiecte inventar gestiune SDV
(universal strung; sublere;
burghie; rafturi metalice; dulapuri metalice; freze; polizor pneumatic; masini gaurit; strunguri;
poduri rulante, etc.); 3. Obiecte
inventar gestiune hala monobloc
(polizoare; trusa sudura; ciocan
de abataj, etc.); 4. Obiecte
inventar gestiune modele (placi
portmodel; placi pormodel linia 1,
2; rame, etc.); 5. Obiecte inventar
gestiune turnare centrifugala
(masina turnat centrifugal; amestecat vopsea. Etc.); 6. Obiecte
inventar gestiune linii grele
(elevatoare; poduri rulante;
macara pivotanta, etc.); 7. Obiecte
inventar gestiune linii usoare
(polizor; toba curatire; cale rulare
transport; rame formare, etc.); 8.
Obiecte inventar gestiune elaborare (oale turnare; system racier
cuptor; poduri rulante, etc.); 9.
Obiecte inventar gestiune cantina
(masini gatit; pahare; farfurii;
oale, etc.); 10. Obiecte inventar
gestiune CTC (strunguri; micrometru, etc.); 11. Obiecte inventar
gestiune garaj (trusa ADR;
polizor unghiular); 12. Obiecte
inventar gestiune protectie civila
(cap sirena; targi sanitare etc.);
13. Obiecte inventar gestiune
administrativ (dulap metallic;
casa bani; scaune, birou; copiator,
etc); 14. Obiecte inventar gestiune
mecano energetic (boiler apa;
convrtizor sudura; electropalan;
menghina; nivela lase; poduri
rulante, etc.). Lista completa a
bunurilor, poate fi consultata in
anexa de pe site-ul lichidatorului
judiciar www.andreiioan.ro.
Conform Hotararii creditorilor nr.
707/29.03.2019, pretul bunurilor
mobile, se va diminua cu 15 % din
pretul de evaluare. Licitatia se va
tine in data de 17.03.2019 ora
11:00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, iar in cazul
in care bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va tine in data de
20.05.2019, 22.05.2019,
24.05.2019, 27.05.2019,
29.05.2019, 31.05.2019. Cererile
de inscriere la licitatie se depun in
original la sediul lichidatorului
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judiciar insotite de toate documentele prevazute in regulamentul de vanzare. Inscrierea la
licitatie se poate efectua cu 48 de
ore inaintea datei tinerii licitatiei.
Dosarul de prezentare si conditiile
de participare se pot obtine numai
de la sediul lichidatorului judiciar.
Telefon/fax: 0244597808; email:office@andreiioan.ro; mobil:
0723357858; www.andreiioan.ro.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: RA Administrația Zonei
Libere Sulina, sediul social:
Sulina, str.I, nr.202, județul
Tulcea, cod poştal: 825400, cod
fiscal nr.RO3053425, nr.ORC
Tu l c e a : J 3 6 / 6 7 8 / 1 9 9 3 , c o n t :
RO91BRDE370SV24608583700
-BRD, telefon: 0787.710.631, fax:
0240.543.650, e-mail: office@
azlsulina.ro. 2.Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Imobil „clădire cantină+teren aferent”. Bunul face parte
din domeniul public al Județului
Tulcea, se af lă în administrarea
RA Administrația Zonei Libere
Sulina şi este amplasat în oraşul
Sulina, str.a II-a, nr.346-348, fiind
identificat sub nr.cadastral 30523
Sulina. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: la
sediul RA Administrația Zonei
Libere Sulina, Sulina, str. I, nr.202,
județul Tulcea, şi la telefon:
0787.710.631, fax: 0240.543.650.
3.1.Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: Documentația de atribuire se poate
ridica de la sediul RA Administrația Zonei Libere Sulina, în baza
cererii de participare la licitație.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire:
Compartimentul Secretariat,
Sulina, str.I, nr.202, județul
Tulcea. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006:
400,00 Lei, la care se adaugă TVA,
se achită numerar la casieria RA
Administrația Zonei Libere
Sulina, Sulina, str.I, nr.202,
județul Tulcea, sau prin virament
bancar
în
contul:
RO91BRDE370SV24608583700
-BRD. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor:
05.07.2019, ora 15.00. 4.Informaţii
privind ofertele: la sediul RA
Administrația Zonei Libere
Sulina, Sulina, str.I, nr.202,
județul Tulcea, şi la telefon:
0787.710.631, fax: 0240.543.650.
4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 11.07.2019, ora 15.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Sulina, str.I, nr.202,
județul Tulcea, cod poştal: 825400.
4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar original. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 16.07.2019, ora 15.00, la
sediul RA Administraţia Zonei
Libere Sulina, str.I, nr.202, localitatea Sulina, judeţul Tulcea. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Tulcea,
Tulcea, str.Toamnei, nr.15, judeţul
Tulcea, cod poştal: 820127,
telefon: 0240.504.217, fax:
0240.518.544. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 10.05.2019.
l Direcția Silvică Călăraşi, cu
sediul în municipiul Călăraşi,
str.G-ral Constantin Pantazi, nr.2,
cod poştal: 900316, telefon:
0242.314.344, cod de înregistrare
fiscală: 1590120, organizează în
data de 31.05.2019, ora 10.00,
licitație publică cu ofertă în plic
închis, având ca obiect „vânzarea
de arme utilitare cu țeavă lungă şi
muniție, cal.7.62 mm” depozitate
la sediul Ocolului Silvic Călăraşi.
Documentația de atribuire
(Caietul de sarcini şi Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitației publice cu ofertă în
plic închis) poate fi preluată
gratuit de la sediul unității,
Compartimentul Paza şi Protecția
Fondului Forestier, începând cu
data de 15.05.2019, în intervalul
orar 8.30-14.00. Cuantumul
garanției de participare la licitație
este de 10% din prețul minim de
începere a licitaţiei. Garanția de
participare la licitație poate fi
achitată prin virament în contul:
RO18RZBR0000060004419486,
deschis la Raiffeisen Bank Călăraşi, sau cash la casieria unității.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor este 28.05.2019, ora
12.00. Data-limită de depunere a
documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare participării la licitație) este 31.05.2019,
ora 08.30. Acestea se depun la
Direcția Silvică Călăraşi, județul
Călăraşi -Registratură. Prețul
minim de începere a licitației este
prezentat detaliat în Caietul de
sarcini. Fiecare participant la licitație depune o singură cerere
însoțită de documentele necesare
şi obligatorii participării la licitație pentru bunurile care face
obiectul acesteia. Licitația publică
cu ofertă în plic închis se va
desfăşura la sediul Direcției
Silvice Călăraşi, în data de
31.05.2019, ora 10.00. Instanța
competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Călăraşi. Data transmiterii anunțului
de licitație către mass-media, în

vederea publicării, este:
13.05.2019.
l Anunţ de participare la licitaţie
pentru închirierea unor suprafeţe
de teren situate în albiile minore.
1. Informaţii generale: Administraţia Bazinală de Apă Olt, str.
Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,
judeţul Vâlcea, cod fiscal RO
23730128; telefon: 0250/ 739.881;
fax:0250/738.255. 2. Obiectul si
durata închirierii: închiriere
suprafață de teren situat în albie
minoră pentru o durată de 2 ani.
3. Condiţiile de participare:
dovada cumpărării caietului de
sarcini; garanția de participare la
licitatie - 10% din valoarea
minimă a chiriei anuale constituită prin ordin de plată confirmat
prin extras de cont sau scrisoare
de garanţie bancară în favoarea
Administraţiei Bazinale de Apă
Olt; certificatul constatator emis
de Oficiul Registrului Comerţului,
valabil la data deschiderii ofertelor; certificate constatatoare
privind îndeplinirea obligaţiilor
exigibile de plata a impozitelor si
taxelor către stat inclusiv cele
locale; certificat de atestare fiscală;
cazier fiscal al persoanei juridice şi
al administratorului acesteia emis
de DGFP; cazier judiciar al
persoanei juridice şi al administratorului acesteia; certificat unic de
înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului; bilanţul
contabil sau extrase de bilanț
pentru anul anterior în care se
inițiază procedura, vizat de administraţia fiscală; fisa de informatii
generale - cuantumul cifrei de
afaceri minime pe anul anterior
celui în care se inițiază procedura;
declarație că nu se află in litigiu cu
titularul dreptului de administrare. 4. Cuantumul garanţiei de
participare: 10% din valoarea
minimă a chiriei anuale, constituită prin ordin de plată confirmat
prin extras de cont sau scrisoare
de garanţie bancară în favoarea
Administraţiei Bazinale de Apă
Olt. 5. Descrierea succintă a
bunului imobil ce urmează a fi
închiriat: Închiriere suprafeţe de
teren în albiile minore ale râurilor
şi pârâurilor din Jud.Vâlcea
pentru exploatarea de agregate
minerale în vederea înlăturării
materialului aluvionar: Jud.
Vâlcea; Lotul 1 - 9.831 mp, teren
albie minoră a pârâului Cerna,
Loc. Lăpuşata, jud. Vâlcea; Lotul 2
- 13.504 mp, teren albie minoră a
pârâului Dejeasca, Loc. Drăgoeşti,
jud. Vâlcea; Lotul 3 - 10.476 mp,
teren albie minoră a pârâului
Ursana, Loc. Stoileşti, jud. Vâlcea;
6. Data, locul şi ora limitã de
primire a ofertelor: 06.06.2019
până la ora 1000 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str.
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea,
jud. Vâlcea. 7. Data şi locul deschiderii acestora: 06.06.2019 începand cu ora 1030 la sediul
Administraţiei Bazinale de Apă
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul de
obţinere a caietului de sarcini: de
la sediul Administraţiei Bazinale
de Apă Olt, Biroul Patrimoniu Cadastru, contravaloarea acestuia
fiind de 1.410 lei. 9. Durata în care
ofertanţii rãmân angajaţi prin
termenii ofertelor lor: Perioada de
valabilitate a ofertei va fi de 90 de
zile calendaristice de la data licitației deschise organizată pentru
atribuirea contractului de închiriere.
l Anunţ de participare la licitaţie
pentru închirierea unor suprafeţe
de teren situate în albiile minore.
1. Informaţii generale: Administraţia Bazinală de Apă Olt, str.
Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,
judeţul Vâlcea, cod fiscal RO
23730128; telefon:0250/ 739.881;
fax:0250/738.255. 2. Obiectul si
durata închirierii: închiriere
suprafață de teren situat în albie
minoră pentru o durată de 2 ani.
3. Condiţiile de participare:
dovada cumpărării caietului de
sarcini; garanția de participare la
licitatie - 10% din valoarea
minimă a chiriei anuale constituită prin ordin de plată confirmat
prin extras de cont sau scrisoare
de garanţie bancară în favoarea
Administraţiei Bazinale de Apă
Olt; certificatul constatator emis
de Oficiul Registrului Comerţului,
valabil la data deschiderii ofertelor; certificate constatatoare
privind îndeplinirea obligaţiilor
exigibile de plata a impozitelor si
taxelor către stat inclusiv cele
locale; certificat de atestare
fiscală; cazier fiscal al persoanei
juridice şi al administratorului
acesteia emis de DGFP; cazier
judiciar al persoanei juridice şi al
administratorului acesteia; certificat unic de înregistrare emis de
Oficiul Registrului Comerţului;
bilanţul contabil sau extrase de
bilanț pentru anul anterior în care
se inițiază procedura, vizat de
administraţia fiscală; fisa de informatii generale - cuantumul cifrei
de afaceri minime pe anul anterior celui în care se inițiază procedura; declarație că nu se află in
litigiu cu titularul dreptului de
administrare. 4. Cuantumul
garanţiei de participare: 10% din
valoarea minimă a chiriei anuale,
constituită prin ordin de plată
confirmat prin extras de cont sau
scrisoare de garanţie bancară în
favoarea Administraţiei Bazinale
de Apă Olt. 5. Descrierea succintă
a bunului imobil ce urmează a fi
închiriat: Închiriere suprafeţe de
teren în albiile minore ale râurilor
şi pârâurilor din Jud.Olt pentru
exploatarea de agregate minerale
în vederea înlăturării materialului
aluvionar: Jud. Olt Lotul 1 20.000 mp, teren albie minoră a
râului Olt, Loc. Giuvărăşti, jud.
Olt Lotul 2 - 25.638 mp, teren
albie minoră a râului Olt, Loc.
Giuvărăşti, jud. Olt. 6. Data, locul
şi ora limită de primire a ofertelor: 05.06.2019 până la ora 1000
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@Diverse
la sediul Administraţiei Bazinale
de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6,
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data şi
locul deschiderii acestora:
05.06.2019 începand cu ora 1030
la sediul Administraţiei Bazinale
de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6,
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul
de obţinere a caietului de sarcini :
de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Biroul Patrimoniu - Cadastru, contravaloarea
acestuia fiind de 1.410 lei. 9.
Durata în care ofertanţii rãmân
angajaţi prin termenii ofertelor
lor: Perioada de valabilitate a
ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data licitației
deschise organizată pentru atribuirea contractului de închiriere.

PIERDERI
l Pierdut certificat de înmatriculare şi certificat constatator ale SC
Greenscope SRL, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 5, str.Sirenelor, nr.4955, Corp C2, etaj 2, apartament 63,
înmatriculată la ORC Bucureşti sub
nr. J40/14888/23.12.2014, CUI:
33929048. Le declar nule.
l Bunduchi Viorel, domiciliat in
Bordusani, jud. Ialomita declar
pierdut Certificatul de pregatire
profesionala a conducatorului auto
seria I00171559L, categoriile C1, C,
C1E, CE. Il declar nul.
l Pierdut Certificat competență
profesională pentru transportul
rutier de marfă Nr. 0002733- Bălan
Cătălin-Mădălin.
l Pierdut actele maşinii Dacia R
11711/1310 LI, cu nr. înmatriculare
B -35 -ZTB pe numele Georgescu
Octavian.
l Pierdut legitimaţie de student pe
numele Geică Ştefania Luiza, emisă
de Facultate de Istorie. O declar
nulă.
l Pierdut certificat constatator al
SC Lemnking Rar SRL nr. 2271,
emis la data de 19.02.2018, de către
Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului Călăraşi.
l Subscrisa Vodafone Romania SA,
avand J40/9852/1996, CUI: 8971726
, declaram pierdut certificatul
c o n s t a t a t o r n r. 2 5 8 0 0 9 d i n
13.06.2016, pentru adresa Municipiul Vatra Dornei, Str. Luceafărului,
Nr. 4, Judet Suceava.
l SC BOYKA AM SRL, cu sediul
social in municipiul Toplita, strada
Sportivilor, bloc G, scara 2, ap. 18,
judet Harghita, cod unic de inregistrare: 38358503 din 16.10.2017,
numar de ordine in Registrul
Comertului J19/743/2017 din data
16.10.2017, declar pierdut certificat
constatator nr. 44665 din 03.11.2017
pentru sediul secundar din municipiul Toplita, strada Eroilor, nr. 28,
judet Harghita. Il declar nul.

