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OFERTE SERVICIU
l Respect Security angajeaza
agenti de securitate si dispeceri
pentru obiectine in Bucuresti.
0213127416.
l Angajăm bonă L-V, 08.00-18.00
sau program intern (weekenduri
libere) în Dimieni- Săftica. Avem
nevoie de o persoană caldă, calmă,
răbdătoare, relaxată și veselă,
pentru un băiețel de 11 luni haios,
sociabil și foarte activ. Ne dorim o
persoană stabilă pentru o perioadă
cât mai lungă de timp. Disponibilitatea de a ne ajuta la menaj și în
bucătărie în timp ce doarme bebe
(uzual 3h/zi) constituie un avantaj
și va fi renumerată separat.
0723.079.073- A. Cristea.
l Pekara Zeke SRL din Chisineu
Cris angajeaza 2 lucratori bucatarie (spalator vase mari), (cod
COR. 941201). Conditii minime;
studii primare (opt clase), vechime
in domeniu minim 5 ani, cunoasterea bucatariei sarbesti (prajitura
burek). CV-urile se depun pe
e-mail la adresa; zoran_mutavschi@yahoo.com. Vor fi luate in
considerare CV-urile primite pana
la data de 19.07.2018. Selectia
candidatilor va avea loc in data de
23.07.2018 si consta in concurs de
CV-uri. Informatii la telefon:
0745330061.
l Firmă germană angajează șoferi
profesioniști categoria CE+ADR
pentru transporturi marfă
(prelată) pe teritoriul Germaniei.
1.950Euro salariu+ 24Euro diurna.
Contract german, concediu, dispecerat în limba română. Așteptăm
CV-ul dvs. la e-mail: Bewerbung@
ullrich-gruppe.de.
Tel.0049.176.186.777.57.
l Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Săcălaz, cu sediul în
comuna Săcălaz, str.a IV-a, nr.368,
județul Timiș, organizează concurs,
conform Legii 188/1999, pentru
ocuparea funcției publice temporare vacante de: referent, clasa III,
grad profesional asistent.
Concursul se va desfășura la sediul
instituției, astfel: -proba scrisă, 26
iulie 2018, ora 10.00; -interviul, 30
iulie 2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -nivelul studiilor:
absolvire studii medii liceale cu
diplomă de bacalaureat; -vechime
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de
execuție: 6 luni. Candidații vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 8 zile de la

publicarea anunțului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a,
la sediul Unității Administrativ
Teritoriale Comuna Săcălaz.
Relații suplimentare și coordonatele de contact pentru depunerea
dosarelor de concurs: la sediul
instituției: Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Săcălaz,
persoană de contact: Căpitan
Simona, inspector resurse umane,
telefon/fax: 0256.367.101, e-mail:
primaria_sacalaz@yahoo.com.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Alexandria, judeţul Teleorman,
strada Libertăţii, nr.1, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant: -1
post şofer II în cadrul Serviciului
de Medicină Legală. Condiţii specifice de participare la concurs
pentru şofer II în cadrul Serviciului de Medicină Legală: -să
deţină diplomă de absolvire a
învăţământului mediu/profesional
de specialitate; -să posede permis
de conducere categoria B şi C;
-fără vechime. Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă în data de
07.08.2018, ora 10.00, proba scrisă,
iar data şi ora interviului vor fi
anunţate după rezultatul probei
scrise. Dosarele se depun la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului şi trebuie
să conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art.7 din
HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia şi relaţii suplimentare la
avizierul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alexandria, la serviciul
RUNOS sau la telefoanele:
0247.306.723/0247.306.758.
l Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig organizează concurs
pentru ocuparea posturilor
contractuale vacante: infirmieră (1
post), nivelul studiilor G. Condiţiile
generale de participare la concurs
sunt prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare
în vederea participării la concurs şi
ocupării postului: Condiţiile de
participare la concurs, de angajare
şi bibliografia se afişează la sediul
instituţiei. Concursul se va desfăşura începând din data de
06.08.2018, ora 10.00- proba scrisă,
iar interviul se va susţine în data de
09.08.2018, ora 10.00, la sediul
Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig (Hăghig, str.Andrei
Șaguna, nr.420). Dosarul de
concurs se poate depune la sediul

căminului (adresa de mai sus), în
perioada 17.07.2018-30.07.2018,
între orele 8.00-16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs: Sala
Hajnalka, telefon: 0267.366.911.
l Avand in vedere prevederile
Hotararii 286/2011, cu modificari si
completari, Spitalul Clinic de
Neuropsihiatrie Craiova, organizeaza concurs la data 06.08.2018,
orele 10:00 – proba scrisa, respectiv
09.08.2018, orele 11:00 – interviu,
la sediul unitatii din strada Calea
Bucuresti, nr. 99 pentru ocuparea
posturilor de arhivar si muncitor
necalificat (spatii verzi) la Biroul
Administrativ. Postul de arhivar
debutant – diploma de bacalaureat,
certificat/diploma absolvire curs
arhivar acreditat‚ Postul de
muncitor necalificat (spatii verzi)
– studii generale – nu se cere
vechime. Dosarele se depun incepand cu data de 16.07.2018 pana
in data de 30.07.2018 orele 16:00 la
Secretariatul Spitalului Clinic de
Neuropsihiatrie Craiova, str. Calea
Bucuresti, nr.99. Concursul se va
desfasura in data de 06.08.2018,
orele 10:00 – proba scrisa,
09.08.2018, orele 11:00 – interviu,
la sediul unitatii. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon
0251/431189, persoana de contact
Oana Ciocirlan, secretar comisie.
l Spitalul Municipal Râmnicu
Sărat organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii contractuale de
execuţie, vacante si temporar
vacante:- 3 posturi asistent medical
debutant specialitatea medicină
generală – perioadă nedeterminată. Concursul va avea loc la
sediul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat în data de
28.08.2018, ora 10,00 – proba
scrisă. Condiţiile generale si specifice de participare la concurs se vor
afişa la sediul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat, precum si pe
site-ul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat www.spitalrms.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune până la data de 30 iulie
2018 inclusiv, ora 16,00 la sediul
Spitalului Municipal Râmnicu
Sărat. Relaţii suplimentare se pot
obtine la sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat şi la numărul
de telefon 0238561231.
l Spitalul Municipal Râmnicu
Sărat organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea urmatoarei funcţii contractuale de
execuţie, vacante: - 1 post asistent
medical debutant specialitatea
farmacie – perioadă nedetermi-
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nată. Concursul va avea loc la
sediul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat în data de
28.08.2018, ora 10,00 – proba
scrisă. Condiţiile generale si specifice de participare la concurs se vor
afişa la sediul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat, precum si pe
site-ul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat www.spitalrms.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune până la data de 30 iulie
2018 inclusiv, ora 16:00 la sediul
Spitalului Municipal Râmnicu
Sărat. Relaţii suplimentare se pot
obtine la sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat şi la numărul
de telefon 0238561231.
l Spitalul Municipal Râmnicu
Sărat organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii contractuale de
execuţie, vacante: - 7 posturi infirmieră debutantă – perioadă nedeterminată; - 3 posturi îngrijitoare
– perioadă nedeterminată.
Concursul va avea loc la sediul
Spitalului Municipal Râmnicu
Sărat în data de 29.08.2018, ora
10,00 – proba scrisă. Condiţiile
generale si specifice de participare
la concurs se vor afişa la sediul
Spitalului Municipal Râmnicu
Sărat, precum si pe site-ul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat
www.spitalrms.ro. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
până la data de 30 iulie 2018
inclusiv, ora 16:00 la sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat.
Relaţii suplimentare se pot obtine
la sediul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat şi la numărul de
telefon 0238561231.
l Centrul Judeţean de Cultură
Dâmboviţa Târgovişte, str. Al. I.
Cuza, nr. 15 anunţă organizarea
concursurilor pentru ocuparea
următoarelor posturi: 1. Secretar
muzical, grad profesional I – 1 post
contractual vacant, perioadă nedeterminată ,nivel de executie, în
cadrul Compartimentului
Orchestra Simfonică „Muntenia”.
2. Artist instrumentist –vioară,
grad profesional I –2 posturi
contractual vacante, nivel de
execuţie, perioadă nedeterminată,
în cadrul Compartimentului
Orchestra Simfonică „Muntenia
l Condiţii generale: potrivit prevederilor art. 3 din Regulamentul-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

I

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin H.G. nr.
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
specifice pentru ocuparea posturilor: 1. Secretar musical - Studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul muzică. - Vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei: minim 4 ani. 2.
Artist instrumentist – vioară: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul muzică-interpretare muzicală vioară. Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţie- minim
4 ani. Concursurile se vor desfăşura conform calendarului
următor: Perioada depunerii dosarelor de înscriere: 18 iulie – 31 iulie
2018, între orele 8:00 - 16:00.
Datele concursurilor: Proba scrisă
pentru postul de secretar muzical:
8 august 2018, ora 10:00. Proba
practică pentru postul de artist
instrumentist - vioara: 8 august
2018, ora 14:00. Interviul pentru
cele două posturi: data şi ora vor fi
comunicate ulterior. Locul desfăşurării concursului: Centrul Judeţean
de Cultură Dâmboviţa, Târgovişte,
str. Al. I Cuza, nr. 15, judeţ Dâmboviţa. Informaţii suplimentare:
Secretariatul Centrului Judeţean
de Cultură Dâmboviţa, telefon
0245613112.
l Centrul Judeţean de Cultură
Dâmboviţa Târgovişte, str. Al. I.
Cuza, nr. 15 anunţă organizarea
concursurilor pentru ocuparea
următoarelor posturi: 1. Artist
instrumentist–violă,grad profesional I, 1 post contactual vacant,
nivel de execuţie, perioadă nedeterminată,în cadrul Compartimentului Orchestra Simfonică
„Muntenia”, 2. Artist instrumentist
–contrabas, grad profesional I, 1
post contractual vacant, nivel de
execuţie, perioadă nedeterminată,în cadrul Compartimentului
Orchestra Simfonică „Muntenia”.
Condiţii generale: potrivit prevederilor art. 3 din Regulamentul-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, aprobat prin H.G.
nr. 286/2011, cu modificările şi
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completările ulterioare. Condiţiile
specifice pentru ocuparea posturilor: 1. Artist instrumentist – viola:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul muzică- interpretare muzicala violă. - Vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţie- minim 4 ani. 2.
Artist instrumentist –contrabas
-Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul muzică-interpretare muzicală contrabas. - Vechime
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţie – minim 4 ani.
Concursurile se vor desfăşura
conform calendarului următor:
Perioada depunerii dosarelor de
înscriere: 18 iulie – 31 iulie 2018,
între orele 8:00 - 16:00. Datele
concursurilor: Proba practică pentru
postul de artist instrumentist –
violă: 9 august 2018, ora 10:00.
Proba practică pentru postul de
artist instrumentist - contrabas 9
august 2018, ora 13:00. Interviul
pentru cele două posturi: data şi ora
vor fi comunicate ulterior. Locul
desfăşurării concursului: Centrul
Judeţean de Cultură Dâmboviţa,
Târgovişte, str. Al. I Cuza, nr. 15,
judeţ Dâmboviţa. Informaţii suplimentare: Secretariatul Centrului
Judeţean de Cultură Dâmboviţa,
telefon 0245613112.
l Centrul Judeţean de Cultură
Dâmboviţa Târgovişte, str. Al. I.
Cuza, nr. 15 anunţă organizarea
concursurilor pentru ocuparea
următoarelor posturi: 1.Artist
instrumentist –pian, grad profesional I, 1 post contractual vacant,
nivel de execuţie, perioadă nedeterminată,în cadrul Compartimentului
Orchestra Simfonică „Muntenia”,
2. Artist instrumentist – violoncel,
grad profesional I , 1 post contractual vacant, nivel de execuţie, perioadă nedeterminată,în cadrul
Compartimentului Orchestra
Simfonică „Muntenia”. Condiţii
generale: potrivit prevederilor art. 3
din Regulamentul-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, aprobat prin H.G. nr.
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice
pentru ocuparea posturilor: 1. Artist
instrumentist –pian - Studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul muzică-interpretare
muzicală pian.- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţie –minim 4 ani.2. Artist
instrumentist –violoncel. - Studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
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de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul muzică-interpretare
muzicală violoncel.- Vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţie – minim 4 ani.
Concursurile se vor desfăşura
conform calendarului următor:
Perioada depunerii dosarelor de
înscriere: 18 iulie – 31 iulie 2018,
între orele 8:00 - 16:00. Datele
concursurilor: Proba practică pentru
postul de artist instrumentist – pian
10 august 2018, ora 10:00. Proba
practică pentru postul de artist
instrumentist – violoncel 10 august
2018, ora 13.00. Interviul pentru
cele două posturi: data şi ora vor fi
comunicate ulterior. Locul desfăşurării concursului: Centrul Judeţean
de Cultură Dâmboviţa, Târgovişte,
str. Al. I Cuza, nr. 15, judeţ Dâmboviţa. Informaţii suplimentare: Secretariatul Centrului Judeţean de
Cultură Dâmboviţa, telefon
0245613112.
l Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al
Magistraturii, organizează la Bucureşti, la data de 16 septembrie 2018,
concurs de promovare în funcţii de
execuţie, efectivă şi pe loc, a judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile
art. 43–47 din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a concursului de promovare a judecătorilor
şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 621/21 septembrie 2006, modificată. Pentru
promovarea efectivă, concursul se
organizează pentru ocuparea unui
număr de 70 funcţii de execuţie
vacante la nivelul curţilor de apel şi
al tribunalelor. Pentru promovarea
pe loc, concursul se organizează, sub
condiţia finanţării posturilor, pentru
ocuparea unui număr de 100 de
locuri alocate pe materii la tribunale
şi 50 de locuri alocate pe materii la
curţile de apel. Totodată, concursul
se organizează, sub rezerva suplimentării bugetului Ministerului
Public, pentru ocuparea unui
număr de 53 locuri la Parchetul de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, 152 locuri la parchetele de
pe lângă curţile de apel, 92 locuri la
parchetele de pe lângă tribunale, 1
loc de procuror militar Parchetul de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie şi 2 locuri de procuror
militar la Parchetul Militar de pe
lângă Curtea Militară de Apel.
Toate locurile scoase la concurs
pentru promovare pe loc la parchete
sunt alocate materiei “drept penal”.
Concursul constă în susţinerea unor
probe scrise, cu caracter teoretic şi
practic, conform Regulamentului
de organizare şi desfăşurare a
concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin
Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr.
621/2006 modificată. Judecătorii şi
procurorii care îndeplinesc condiţiile legale, pot depune cereri de

înscriere la concurs, la Consiliul
Superior al Magistraturii, până la
data de 1 august 2018, inclusiv,
conform calendarului de desfăşurare a concursului aprobat. Relaţii
suplimentare se pot obţine de pe
paginile de Internet ale Consiliului
Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii
(Web: www.csm1909.ro; www.
inm-lex.ro).
l În conformitate cu prevederile
H.G. nr. 286/2011, modificată şi
completată prin HG 1027/2014
pentru aprobarea Regulamentuluicadru 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, prevederile Legii
nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri
publice, prevederile Legii nr.53/2003,
modificată şi completată privind
Codul muncii, Primăria comunei
Talpa, cu sediul în com. Talpa, str.
22 Decembrie 1989, nr.1 cod fiscal
6826843, anunţă organizarea
concursului pentru ocuparea pe
durată nedeterminată a 2 posturi de
execuţie contractuale în cadrul
aparatului de specialitate al aprimarului comunei Talpa, după cum
urmează: Posturi de natură contractuală: -1 post Consilier– Achiziţii–
studii– superioare, Gradaţia 1; -1
post Referent- Starea Civilă–
studii– M, Gradaţia 1. Condiţii
generale de participare la concurs:
Poate participa la concursul pentru
ocuparea postului vacant menţionat
persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în
România; b) cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; c) are vârsta
minimă reglementată de prevederile
legale; d) are capacitate deplină de
exerciţiu; e) are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; f) îndeplineşte
condiţiile de studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la
concurs; g) nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiţiei,
de fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea; Condiţii de participare
specifice: Concursul constă în trei
etape succesive: selecţia dosarelor;
proba scrisă; interviul. Data limită
de depunere a dosarelor: 17.08.2018.
Concursul se va organiza la sediul
Primăriei comunei Talpa, Sala de

şedinţe, după cum urmează:
-selecţia dosarelor: 17.08.2018;
-proba scrisă 20.08.2018, ora 10.00;
-interviu 24.08.2018, ora 10.00.

VÂNZĂRI 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere, liber,
București, sector 4, lângă Palatul
Parlamentului, prețul pieței.
0744/296883.

CITAȚII
l Se citează numitul Bigu Stefan,
cu domiciliul în comuna Zorleni,
sat Simila, jud.Vaslui, în dosarul
numărul 1758/189/2018, aflat pe
rolul Judecătoriei Bârlad, având ca
obiect Ordonanță de plată, pentru
termenul din data de 22.08.2018.
l Se citează numitul Roata Stan,
născut în comuna Câmpuri,
județul Vrancea, în noiembrie
1951, cu ultimul domiciliu stabil în
Sibiu, județul Sibiu, să se prezinte
în data de 27.08.2018, ora 9.30, la
biroul notarial BNP Nica Nicolae
Ciprian și Nica Margareta din
orașul Panciu, județul Vrancea,
pentru a participa la dezbaterea
succesiunii defuncților Roata
Simion, decedat în data de
11.02.1998 și Roata Maria, decedată în data de 18.04.1999.

DIVERSE
l Judecătoria Iași, dosarul nr.
21214/245/2017, comunicare hotărâre civilă nr. 6688/2018 din data
de 04 iunie 2018, hotărăște: Admite

în parte cererea de chemare în
judecată formulată de reclamantul
Ursache Gheorghe, CNP
1821013375501, cu domiciliul ales
pentru comunicarea actelor de
procedură la Cabinet Avocat
Vasiliu Ionuț-Grigore, din Iași, str.
Neculau, nr.19, bl.573, sc.A, et.2,
ap.8, județul Iași, în contradictoriu
cu pârâta Ivanova Khrystyna , cu
ultimul domiciliu cunoscut în Iași,
bdul Nicolae Iorga, nr.24, bl.C1,
et.3, ap.222, județul Iași, citată și
prin curatorul special avocat
Pintilei Raluca Roxana, cu sediul
în Iași, str. Piața Unirii, nr.2, sc.E,
et.1, ap.5, județul Iași. Declară
desfăcută căsătoria părților încheiată la data de 24.10.2015 și înregistrată sub nr.320 în registrul de stare
civilă al Primăriei localității
Bârlad, din culpa comună a
părților. Dispune ca pârâta să
revină la numele dobândit anterior
căsătoriei, acela de Ivanova. Ia act
că părțile nu au solicitat cheltuieli
de judecată. Cu drept de apel în
termen de 30 de zile de la comunicare, cererea urmând a se depune
la Judecătoria Iași. Pronunțată în
ședință publică, azi 04.06.2018.
l OMV Petrom S.A., titular al
proiectului “Lucrari de amenajare
platforma, drum acces si foraj
sonda H11 Independenta”, anunta
publicul interesat asupra luatii
deciziei etapei de incadrare cu
evaluarea impactului asupra
mediului si cu evaluare adecvata de
catre APM Galati, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului si evaluare adec-
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vata pentru proiectul susmentionat, propus a fi realizat in
extravilan comuna Schela (Tarla
84, Parcela DR, Ps781/1), judetul
Galati.1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul
AMP 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, internet http://ampgl.
anpm.ro/. Publicul interesat poate
inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare in
termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la
data de 21-07-2018. 2.Publicul
interesat poate depune propuneri
in ceea ce priveste continutul
raportului privind impactul asupra
mediului la sediul APM Galati,
strada Regiment 11 Siret, nr. 2,
precum si la urmatoarea adresa de
e-mail: office@ampgl.anpm.ro, in
termen de 10 zile de la data 26-072018.
l Primăria Comunei Ţepu, titular
al „Actualizare PUG Comuna
Ţepu, judeţul Galaţi”, anunţă
publicul interesat asupra definitivării Raportului de mediu şi organizarea dezbaterii publice a
acestuia în ziua de 30.08.2018, la
ora 13.00, la sediul Primăriei Ţepu.
Planul Urbanistic General şi
Raportul de Mediu pot fi consultate la sediul APM Galaţi, strada
Regiment 11 Siret, nr.2, de luni
până joi, între orele 8.30-16.00, şi
vineri, între orele 8.30-13.30. Obsevaţiile şi sugestiile vor fi transmise
în scris la sediul APM Galaţi, până
la data de 30.08.2018.
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse
și Asociații SPRL notifică creditorii
cu privire la intrarea debitorului în

procedura simplificată a insolvenței prevăzută de Legea nr.
85/2014, împotriva debitoarei CN
SERVICE CF REC SRL cu sediul
în București, Str. Valsanesti, Nr.1J,
Sector 3, J40/13314/2016, CUI
18943952, în dosarul 2904/3/2018
aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este
de 10 zile de la primirea notificării
Următorul termen de judecată a
fost fixat pentru data de
02.11.2018. Pentru relații:
021.318.74.25.

ACHIZIȚII PUBLICE
l U.M. 02132 Constanța organizează licitație publică cu strigare în
vederea închirierii unei suprafețe
de 1.5mp pentru amplasarea unui
automat de cafea. Licitația va avea
loc în ziua de 20.07.2018, ora 10.30.
Relații privind participarea se pot
obține la tel:0241.697.678 sau mail:
2132.achizitii@navy.ro, interval
orar 8.00-15.00.

ADUNĂRI GENERALE
l SCM ORRIS anunţă Adunarea
Generală a membrilor cooperatori
pentru data de 01.08.2018, ora 9.00
în str. Lt. Ion Campeanu, nr.22, etaj
1, ap.2 sector 5, Bucureşti, cu
următoarea ordine de zi: 1.Analiza
economică a SCM ORRIS; 2.
Redresarea economică a cooperativei; 3.Diverse.
l Convocare. Consiliul de Administrație al S.C. Uzinsider Techno
S.A. convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor la data de
27.08.2018, ora 11:45 la sediul

societății, cu următoarea Ordine de
zi: 1. Aprobarea bilanțului contabil
la data de 30.06.2018 (înaintea
fuziunii cu partea parţial divizată
din Uzinsider General Contractor
S.A.). 2. Aprobarea bilanţului
contabil la data de 01.07.2018
(după fuziunea cu partea parţial
divizată din Uzinsider General
Contractor S.A.). 3. Împuternicirea
domnului Dragoș-Constantin
Zaharia, identificat cu C.I. seria
RX nr. 886297, eliberat de SPCEP
S6, biroul nr. 4, la data de
08.04.2016, CNP1760727040019,
să ne reprezinte în toate etapele
procedurale necesare înregistrării
la Oficiul Registrului Comerțului al
Municipiului București a oricăror
hotărâri ale A.G.A. Pentru ducerea
la îndeplinire a prezentului
mandat, mandatarul nostru va
îndeplini toate formalitățile necesare de a ne reprezenta și va semna
în numele nostru cererile de înregistrare și orice documente vor fi
necesare, semnătura acestuia fiindu-ne opozabilă. La ședință pot
participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la
sfârșitul zilei de 09.08.2018 (data
de referință). Acționarii pot participa personal (pe baza actului de
identitate) sau pot fi reprezentați în
cadrul A.G.A. de către alte
persoane cărora le-au acordat
procură specială pe baza formularului pus la dispoziție de către
societate în condițiile legii. Formularele de procură specială se pot
obține de la sediul societății, începând cu data de 26.07.2018. Un
exemplar original al procurii
speciale acordate se va depune la
sediul societății cu minim 48 de ore
înainte de data A.G.O.A. Dacă la
prima convocare adunarea nu va fi
statutară, ședința se reconvoacă pe
data de 28.08.2018, în aceleași
condiții (loc, oră, ordine de zi).
Materialele supuse dezbaterii pot fi
consultate la Secretariatul
A.G.O.A. de la sediul societății.
Relații suplimentare se pot obține
la numărul de telefon:
021.310.36.90. Președintele Consiliului de Administrație, Ing.
Constantin Savu.
l Convocare. Consiliul de Administrație al S.C. Uzinsider S.A.
convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor la data de
27.08.2018, ora 12:30 la sediul
societății, cu următoarea Ordine de
zi: 1. Aprobarea bilanțului consolidat al grupului Uzinsider pe anul
2017. 2. Împuternicirea domnului
Dragoș-Constantin Zaharia, identificat cu C.I. seria RX nr. 886297,
eliberat de SPCEP S6, biroul nr. 4,
la data de 08.04.2016,
CNP1760727040019, să ne reprezinte în toate etapele procedurale
necesare înregistrării la Oficiul
Registrului Comerțului al Municipiului București a oricăror hotărâri
ale A.G.A. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentului mandat,
mandatarul nostru va îndeplini
toate formalitățile necesare de a ne
reprezenta și va semna în numele
nostru cererile de înregistrare și

orice documente vor fi necesare,
semnătura acestuia fiindu-ne
opozabilă. La ședință pot participa
și vota acționarii înregistrați în
Registrul Acționarilor la sfârșitul
zilei de 09.08.2018 (data de referință). Acționarii pot participa
personal (pe baza actului de identitate) sau pot fi reprezentați în
cadrul A.G.A. de către alte
persoane cărora le-au acordat
procură specială pe baza formularului pus la dispoziție de către
societate în condițiile legii. Formularele de procură specială se pot
obține de la sediul societății, începând cu data de 26.07.2018. Un
exemplar original al procurii
speciale acordate se va depune la
sediul societății cu minim 48 de ore
înainte de data A.G.O.A. Dacă la
prima convocare adunarea nu va fi
statutară, ședința se reconvoacă pe
data de 28.08.2018, în aceleași
condiții (loc, oră, ordine de zi).
Materialele supuse dezbaterii pot fi
consultate la Secretariatul
A.G.O.A. de la sediul societății.
Relații suplimentare se pot obține
la numărul de telefon:
021.313.16.34. Președintele Consiliului de Administrație, Ing.
Constantin Savu.
l Administratorul Unic al
I.C.P.M. S.A., Decebal Ionuț Coțofană, în temeiul Actului Constit u t i v, e m i t e : C o n v o c a t o r u l
Adunării Generale Ordinare şi
Extraordinare a Acţionarilor prin
care convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor pentru
data de 16.08.2018, ora 12:00 şi
Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor pentru data de
16.08.2018, ora 13:00. Ambele
adunări vor avea loc la următoarea
adresă: str. Griviţei nr. 89, Baia
Mare jud. Maramureş. Ordinea de
zi a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor va avea următoarele
puncte: 1. Renunţarea la auditorul
ales în persoana societații de audit
financiar KCG Audit Services
SRL, str. Ernest Djuvara nr. 3–5,
etaj 8, sector 6, cod postal 060104,
Bucureşti. 2. Alegerea noului administrator al societății, în persoana
d-lui Stan Florentin Livius, cu
domiciliul în Baia Mare str. Someșului nr. 12, jud Maramureș, identificat cu CI seria MM nr. 304532
eliberat de SPCLEP Baia Mare,
CNP 1460702240030. 3. Vânzarea
unei suprafeţe de teren de 20 mp,
situat în Baia Mare, str. Victor
Babeş, nr.62, jud. Maramureş. 4.
Cesiunea/ vânzarea acțiunilor deținute se societate în cadrul societății
TEHNOCAD S.A având CUI RO
10445707 cu sediul în str. Vasile
Alecsandri nr.72, Baia Mare, jud.
Maramureş și împuternicirea
noului administrator să semneze
toate documentele necesare din
partea societăţii pentru aceasta
operaţiune. 5. Diverse. 6. Împuternicirea domnului Stan Florentin
Livius să efectueze toate formalitățile în faţa Registrului Comerțului.
Ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor va
avea următoarele puncte: 1. Schim-
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barea formei societăţii din societate
pe acţiuni în societate cu răspundere limitată. 2. Schimbare sediului
social al societății de pe str. Griviţei
nr. 89, Baia Mare jud. Maramureş
la următoarea adresă: Baia Mare,
str. Victor Babeş nr. 62C, ap. 1,
parter, jud. Maramureş. 3. Diminuarea capitalului social cu valoarea
acţiunilor deţinute prin contractul
de cesiune încheiat cu asociatul
DAMAYANDI Investments LTD
și parțial cu contractul de cesiune
încheiat cu asociatul Knight Algoritm SRL. 4. Apobarea cesiunii
celor 1731 acțiuni ce rămân a fi
deținute de KNIGHT Algoritm
SRL în cadrul societății după diminuarea capitalului social, către
Huțanu Emilia cu domiciliul în sat
Șcheia comuna Alex I Cuza, jud
Iași, identificată cu CI seria MX nr.
904813 eliberat de SPCLEP Tg.
Frumos, CNP 2390805226321. 5.
Închiderea punctului de lucru
situat în Bucureşti, str. Ernest
Djuvara nr. 3–5, etaj 8, sector 6,
cod poştal 060104. 6. Diverse. 7.
Împuternicirea domnului Stan
Florentin Livius să efectueze toate
formalitățile în faţa Registrului
Comerțului. Acţionarii persoane
fizice pot participa la cele două
adunări direct sau reprezentaţi de
alte persoane, în baza unei procuri
speciale. Procurile vor fi depuse în
original cu 48 de ore înainte de
adunare, sub sancţiunea pierderii
exerciţiului dreptului de vot.
Procurile vor fi reţinute de societate, făcându–se menţiune despre
aceasta în procesul– verbal. La
adunări acţionarii sau reprezentanţii lor, vor prezenta actul de
identitate pentru a-şi proba identitatea. Dacă la prima convocare,
A.G.E.A. nu va fi statutară, atunci
a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor va avea loc la
data de 17.08.2018, ora 12:00 şi a
doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea loc la
data de 17.08.2018, ora 13:00, la
adresa mai sus menţionată.

LICITAȚII
l Societatea Complexul Energetic
Oltenia SA cu sediul în Targu-Jiu,
str. A.I. Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, nr.
ONRC J18/311/2012, C.U.I.
30267310, organizează în data de
01.08.2018, ora 11:00, licitatie
publica deschisa cu calificare, cu
strigare, competitivă, pentru fiecare
reper, pentru vanzarea de „bunuri”.
Bunurile (total 230 de repere suruburi, tevi, diferite piese, robineti, materiale din demolari, etc…),
cantitatile si preturile de pornire
sunt prezentate in Anexa la Regulament. Documentaţia de valorificare
se poate procura in baza unei solicitari transmise la adresa e-mail
iustin.stiuca@ceoltenia.ro, persoana
de contact: Iustin Marian Stiuca, tel:
0372.819765. Data limită de depunere a ofertelor este 01.08.2018, ora
09 00.
l Direcția silvică Teleorman, cu
sediul în Alexandria, str.Mihăiță
Filipescu, nr.3, tel.0247.312.333,
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fax 0247.312.894, e-mail: office@
alexandria.rosilva.ro, organizează la
sediul său licitație cu strigare/negociere pentru valorificarea fructelor
de pădure, în data de 25.07.2018,
ora 11.30. Oferta se adresează
persoanelor juridice care au în
obiectul de activitate achiziția,
prelucrarea și comercializarea plantelor medicinale, nu au datorii la DS
Teleorman sau alte direcții silvice
din cadrul RNP Romsilva. Cantitățile în stare proaspătă oferite la licitație/negociere, pe sortimente, sunt
următoarele: cantitate preț minim:
-măceșe- 50 tone- 2,7lei/kg;
-porumbe- 2 tone- 1,5lei/kg. Prețurile sunt cosiderate “loco furnizor”
și nu conțin TVA. Pentru participare la licitație/negociere agentul
economic va depune un dosar care
va cuprinde: cerere de participare,
declarație pe propria răspundere că
nu are datorii la RNP Romsilva,
certificat de înmatriculare (atributul
fiscal al societății), statutul societății
(copie), documente ce atestă plata
garanției de participare și costul
caietului de sarcini, împuternicire,
dacă este cazul. Caietul de sarcini se
poate obține contracost de la sediul
Direcției Silvice Teleorman începând cu data de 16.07.2018.
Înscrierea și depunerea documentelor se va face până în data de
25.07.2018, ora 11.00. Relații suplimentare la tel.0247.312.333 sau
0730.652.122.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Sico Business SRL desemnat prin
Sentinta Civila nr. 10086 din data
de 26.11.2013, pronuntata in Dosar
nr. 16005/3/2013 af lat pe rolul
Tribunalului Bucuresti, Sectia a
VII-a Civila, anunta scoaterea la
vanzare prin licitatie publica cu
strigare a bunului imobil aflat in
proprietatea SICO BUSINESS
SRL constand in teren si
constructie situat in Pantelimon,
Jud.Ilfov, T31, Parcela A286,
inscris in CF 3495, Pantelimon,
identificat cu nr. cad.1187/2/2/7/4
in valoare totala de 238.017 lei.
Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza
in data de 23.07.2018, ora 14.00,
prin licitatie publica cu strigare. In
cazul in care bunul imobil nu se va
vinde la termenul de licitatie
stabilit se vor organiza alte 2
(doua) licitatii in data 06.08.20188
si 20.08.2018, la aceeasi ora, in
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acelasi loc si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor
va fi stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei, ora
12.00. Date despre starea bunurilor,
pretul acestora, conditiile de
inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se
pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietul de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3 sau prin virament bancar.
Costul unui caiet de sarcini este de
500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel.021.227.28.81.
l SC Local Urban SRL, cu sediul
în Turnu Măgurele, 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 deschisă, cu strigare, pentru închirierea unor boxe
situate în Piața Municipală Turnu
Măgurele, în vederea desfășurării
de activități economice. Caietele de
sarcini se pot cumpăra în urma
solicitării scrise, de la sediul societății, etaj 3, camera 5. Contravaloarea caietului de sarcini este de 20
Lei. Termenul limită de depunere a
cererii şi documentatiei pentru
înscrierea la licitaţie este 27.07.2018,
ora 16:00. Şedinta publică de licitaţie va avea loc în data de
30.07.2018, ora 11:00 la sediul societăţii. În cazul în care la primul
termen de licitaţie nu se vor întruni
condiţiile de desfăşurare a licitaţiei
sau de adjudecare, licitaţia se va
relua în data de 13.08.2018, ora
11:00 în aceleaşi condiţii stabilite
prin caietul de sarcini, iar termenul
limită de depunere a ofertelor va fi
11.08.2018, ora 16:00. Informații
suplimentare se pot obține la tel/fax
0247411895, persoana de contact jr.
Ionut Cristea.
l OFERTA DE VANZARE
ACTIVE. Institutul de Cercetări
Metalurgice SA (ICEM SA), cu
sediul în str. Mehadiei, nr.39,
sector 6, Bucureşti, având ca obiect
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S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr. 23
33333333333 î3 33l3l3 d3 m33ţ3 o33 11:00 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3c3t3ţ33 publ3c3 cu st333333
p33t3u vâ33333 d3 m3t3333l3 u33t3, ţ33v3 u33t3, tub333 u33t, compo333t3 333ult3t3 d33
d33m3mb3333 MF. T3x3 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 3st3 d3 10 l33 cu TVA. G3333ţ33 d3 p33tic3p333 l3
l3c3t3ţ33 3st3 10% d33 p33ţul d3 po33333 3 bu3ulu3 l3c3t3t. Pl3cul co3ţ33â3d docum33t3l3 d3 c3p3b3l3t3t3 (c333333 d3 p33tic3p333, of33t3 d3 cump33333, ch3t33ţ3l3 33p33333tâ3d t3x3 d3 l3c3t3ţ33 ș3
33333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33, cop33 dup3 C.I. p33t3u p33so333 ﬁ33c3, cop33 dup3 C33tiﬁc3tul
d3 î33333st3333 3l of33t33tulu3 p33t3u p33so333l3 ju33d3c3, împut3333c333, d3cl333ţ33 d3
co3ﬁd33ţ33l3t3t3, 3tc.) s3 v3 î33333st33 l3 3333st33tu33 u33t3ţ33 cu c3l puţ33 o o33 î3333t3 d3 î3c3p3333 l3c3t3ţ333. 3f33t33ţ33 vo3 p33333t3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333
t3x33 d3 l3c3t3ţ33 ș3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333 3ch3t3333 33333ţ333
d3 p33tic3p333 v333t3 d3 b33c3 î3 cop33 ș3 o333333l, co3tul b33c33 î3 c333 s3 v3 33stitu3 33333ţ33 d3
p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 p33t3u bu3u33l3 333djud3c3t3. L3st3 cu m3t3333l3l3 sco3s3 l3 l3c3t3ţ33,
c33tit3ţ3l3, p33ţu33l3 d3 po33333 3 l3c3t3ţ333, locul d3 d3po33t333 ș3 u3d3 pot ﬁ v33u3l333t3, co3d3ţ33l3
d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 su3t 3ﬁș3t3 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3 s3d33l3 33stiu33lo3 d33 c3d3ul
Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, p33cum ș3 p3 s3t3-ul R3MGAZ l3 3d33s3 www.3om333.3o, I3fo3m3ţ33 publ3c3,
L3c3t3ţ33 vâ33333. I3fo3m3ţ33 supl3m33t333 l3 t3l3fo3 0265/402.032 - S33v3c3ul M3c33o E33333tic.
F3x: 0265/306.340 - Sucu3s3l3 T3. Mu33ș.

principal de activitate cod CAEN
7219- Cercetare-dezvoltare în
ştiinţe naturale şi inginerie, anunță
LICITAȚIE CU STRIGARE,
desfăşurată după regula licitaţiei
competitive, respectiv la un preţ în
urcare, pornind de la preţul de
ofertă de 4.990.000Lei (nu include
TVA), pentru vânzarea activului
C.17 “Baracă metalică utilităţi” cu
teren aferent (3.434mp), recodificat C.1 cf. noului nr. cadastral
232235, în conformitate cu prevederile HG nr.577/2002 privind
aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonanței de
Urgență nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu
modificările și completările ulterioare și a Legii nr.137/2002 privind
unele măsuri pentru accelerarea
privatizării, cu modificările şi
completările ulterioare. Pentru
participarea la licitaţie este obligatorie achiziţionarea Dosarului de
prezentare care poate fi procurat
zilnic, în perioada 16.07.2018–
08.08.2018, între orele 09.00-14.00,
în zilele lucrătoare de la sediul
ICEM SA din str. Mehadiei, nr. 39,
sector 6, Bucureşti, telefon
021.220.55.06, fax 021.220.42.95.
Pentru persoanele fizice/juridice
române şi străine, plata contravalorii garanției de participare de
249.500Lei (5 % din preţul de
ofertă) se face prin virament cu
ordin de plată, în contul ICEM SA
(în lei): RO67 RNCB 0066 0038
9918 0001 deschis la BCR Sucursala Crângaşi. Garanția de participare se poate depune și sub formă
de scrisoare de garanție bancară
e m i s ă d e o b a n c ă ro m â n ă
(persoane fizice/juridice române)
sau de o bancă străină cu care o
bancă română are relații de corespondență (persoane fizice/juridice
străine). Pentru persoanele fizice/
juridice române şi străine, plata
contravalorii Dosarului de prezentare de 200Lei, la care se adaugă
TVA, taxa de participare la licitație
de 3.000Lei, la care se adaugă TVA
și taxa de acces direct la datele și
informațiile despre activ de 100Lei,
la care se adaugă TVA, se poate
face prin virament în contul ICEM
SA (menționat mai sus) sau în
numerar la casieria ICEM SA din
str.Mehadiei, nr. 39 sector 6, Bucureşti. Camera de date se regăsește
la sediul ICEM SA din str.Mehadiei, nr.39, sector 6, Bucureşti.
Documentele pe baza cărora se
eliberează Dosarul de prezentare
sunt: -dovada de achitare a
prețului Dosarului de prezentare;
-împuternicire (procură) din
partea persoanei fizice/juridice
ofertante pentru persoana care
ridică Dosarul de prezentare (dacă
este cazul); -buletin/carte de identitate sau pașaport al persoanei care
ridică Dosarul de prezentare;
-angajament de confidențialitate
semnat de către persoana împuternicită pentru semnarea valabilă în
numele și pe seama persoanei fizice
sau juridice, române ori străine
ofertante. Pentru participarea la
licitație, potențialii cumpărători
vor depune la sediul ICEM SA din

str.Mehadiei, nr.39, sector 6, Bucureşti, în plic sigilat, documentele de
participare, cel mai târziu cu o zi
lucrătoare înainte de data fixată
pentru începerea licitației,
re s p e c t iv p â n ă î n d a t a d e
09.08.2018, ora 10.00, acest termen
fiind termen de decădere. Deschiderea plicurilor cu documentele de
participare la licitație se va face în
prezența tuturor ofertanților sau ai
reprezentanților legali ai acestora,
în data de 09.08.2018, ora 11.00.
Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va
face până la data de 09.08.2018,
ora 15.00, când se va întocmi și
afișa lista ofertanților acceptați.
Licitația cu strigare va avea loc la
data de 10.08.2018, ora 10.00, la
sediul ICEM SA din str. Mehadiei,
nr. 39, sector 6, Bucureşti. Alte
relații la tel.0729.336.724, fax
021.220.42.95.
l SC Amed Group SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela,
anunţă scoaterea la vânzare, a
activelor societăţii debitoare, după
cum urmează: 1. Spaţiu comercial
situat in Mun. Pascani, str.
Mihail Kogalniceanu, bl. C5,
parter, jud. Iaşi, cu o suprafata
utila de 128,95 mp., amplasata pe
teren in suprafata de 13,32 mp.
atribuit in folosinta . Pret de
vanzare este de 224.900 RON
(echivalent 50.505EUR) (fara
TVA), 65% din valoarea de
evaluare. 2. Proprietate imobiliara
“teren si constructii”(neintabulate)
situate in Pascani, str. Fintanele, nr.
70-72, jud. Iasi, care se compune
din: cladire administrativa in
suprafata de 751,9 mp, hala
productie in suprafata de
507,40mp. si teren in suprafata de
1,316 mp. Pretul de vanzare este de
1.048.450 lei (echivalent 234650
EUR) ( fara TVA ),65% din
valoarea de evaluare. Persoanele
care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmează a fi scoase la
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt până la data de
019.07.2018, ora 14.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi, str.
Vasile Lupu, nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Str. Vasile
Lupu, Nr. 43, Jud. Iaşi, în data de
20 iulie 2018, orele 15.00 şi se va
desfăşura în conformitate cu prevederile legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de
23.01.2018. Adjudecarea se va face
în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a licitaţiei, Regulament
ce poate fi consultat atat la dosarul
cauzei cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata
preţului de adjudecare in termenul
stabilit prin Regulamentul de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.
Ofertantii sunt obligati sa depuna,
pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare la licitatie in
procent de 10 % din pretul de incepere a licitatiei. Garantia se va

depune in numerar, prin plata in
contul indicat de lichidator. Pentru
participarea la licitaţie, potenţialii
cumpărători trebuie să se înscrie la
sediul lichidatorului judiciar din
mun. Iaşi, str. Vasile Lupu, nr. 43,
jud. Iaşi, până la data de
20.07.2018, ora 13.00. Relaţii suplimentare se pot obţine: la telefoanele: 0232/240.890; 0742/109899,
Fax 0232/240890.

PIERDERI
l Dinamic Insolv IPURL în calitate de administrator judiciar al SC
Vardismedia SRL Bistrita 17704647, J06/574/2005, anunta
pierderea urmatoarelor acte emise
de ONRC BN: - certificat de inmatriculare al SC Vardismedia SRL; certificat constatator al SC
Vardismedia SRL.
l Subsemnatul Munteanu Florin,
domiciliat in Braşov, str. Berzei, nr.
18, am pierdut Certificat pentru
mărfuri periculoase cu seria ADR,
în data de 25.06.2018, în localitatea
Braşov, zona Zizin. Declar nul.
l Pierdut legitimatie control nr.
524, emisa de Ministerul Sanatatii
pe numele Teodorescu Constantinidis Adina Cezarina. Declar nula.
l Pierdut legitimatie serviciu nr.
1254, emisa de M.S.D.S.P.-M.B. pe
numele Teodorescu Constantinidis
Adina Cezarina. Declar nula.
l Pierdut Atestat Transport Marfă,
seria CPCM, nr. 0408560000, emis
la 05.04.2017, valabilitate până la
04.04.2022 pe numele Pahome
Petrea. Îl declar nul.
l Pierdut atestat taxi seria CPTX
nr. 107481 eliberat la data de
04.07.2014 de Autoritatea Rutiera
Romana Neamt, pe numele
Grigoras Ioan.Il declar nul.
l Pierdut atestat transport
persoane emis de ARR Dolj pe
numele Sîrbu Adrian. Se declară
nul.
l Avocat colaborator Ibraim Nicoleta, cu sediul în Buftea, jud. Ilfov,
Aleea Constructorului, nr. 2, bl. 25,
sc. A, ap. 1, Buftea, declar nule şi
pierdute chitanţele de la nr. 101
-150, seriile IN nr. 101 -150 emise de
tipizate Express cu sediul în Şos.
Colentina, nr. 436, sector 2, Bucureşti.
l Pierdut certificat de înregistrare
Rubi IT Expertise SRL -D, seria B,
nr. 3137034.
l Pierdut certificat de însciere a
persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 18 emis la data de
21.02.2014, Asociaţia Parterre
-Inovaţie şi Creativitate.

MATRIMONIALE
l Barbat 39 ani, handicap locomotor si de vorbire caut femeie din
Bucuresti. 0762.539.383.

