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OFERTE SERVICIU
l SC Clădiri Inteligente S.R.L.,
c u s e d i u l î n B r a ș o v, s t r.
Constantin Brâncoveanu, nr. 6,
parter, ap. 3, J8/1367/2018, CUI
RO 39472009, angajează
muncitori necalificați, cod COR
931301. Rugăm CV la: adrian.
chiper@yahoo.com.
l SC Filadelfia SRL, cu sediul
în Brașov, str. Cărămidăriei nr.
4, obiectiv nr. 1, birou 16,
J8/939/1998, CUI RO
10835424, angajează bucătar,
cod COR 941101. Rugăm CV la
adrian.chiper@yahoo.com.
l SC Trans Grup Agapia SRL
Sibiu angajează: -5 instalatori
apă canal, -1 excavatorist
pentru excavatoare cu rotor de
mare capacitate, -4 zidar roșar
t e n c u i t o r, - 1 4 t â m p l a r
u n i v e r s a l . Te l e f o n :
0371.307.458.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Vaslui, cu sediul în Vaslui,
strada Ştefan cel Mare, nr.233,
judeţul Vaslui, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale temporar
vacante de: -asistent medical
debutant temporar la Secția
Bloc Operator Central -1 post;
-asistent medical temporar la
Secția Bloc Operator Central -1
post. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
H.G.286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare.
Concursul se va desfășura
astfel: -proba scrisă în data de
31.07.2019, ora 09.00; -proba
interviu în data de 06.08.2019,
ora 09.00. Pentru participarea
la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: I.Asistent medical
debutant temporar: -diplomă
de școală sanitară postliceală
sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare conform H.G.nr.797/1997;
-asigurare de răspundere civilă
-valabilă; -certificat membru
OAMGMAMR; -aviz anual
pentru autorizarea exercitării
profesiei valabil 2019; -fără
vechime în funcția de asistent
medical. II.Asistent medical
temporar: -diplomă de școală
sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare
c o n f o r m H . G . n r. 7 9 7 / 1 9 9 7 ;
-asigurare de răspundere civilă
-valabilă; -certificat membru

OAMGMAMR; -aviz anual
pentru autorizarea exercitării
profesiei valabil 2019; -6 luni
vechime în funcția de asistent
medical. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Vaslui. Relaţii suplimentare la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Vaslui, persoană de
contact: economist Ciobanu
Florina, telefon: 0235.312.120,
interior: 138.
l Inspectoratul Şcolar Județean Gorj, cu sediul în localitatea Tg-Jiu, strada Victoriei,
nr.132-134, judeţul Gorj, CIF:
4666150, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante,
aprobate prin H.G.nr.286/2011,
modificată și completată de
H.G.nr.1027/2014: 1.Denumirea
postului: 1 post personal
contractual de auditor, studii
superioare economice, gradul
profesional I, vechime minimă
de 7 ani în specialitatea studiilor. Data, ora și locul de desfășurare a concursului: -Proba
scrisă: 7 august 2019, ora 9.00,
la sediul instituţiei; -Proba
interviu: 9 august 2019, ora
9.00, la sediul instituţiei;
-Data-limită de depunere a
dosarelor de concurs: 30 iulie
2019, ora 14.00. 2.Denumirea
postului: 1 post personal
contractual de consilier, studii
superioare de lungă durată,
atestate prin diplomă de
licență, sau de dizertație
(pentru studii superioare efectuate conform sistemului
Bologna), gradul profesional II,
vechime minimă de 3 ani în
profilul postului (secretariat-arhivă). Data, ora și locul de
desfășurare a concursului:
-Proba scrisă: 7 august 2019,
ora 9.00, la sediul instituţiei;
-Proba interviu: 9 august 2019,
ora 9.00, la sediul instituţiei;
-Data-limită de depunere a
dosarelor de concurs: 30 iulie
2019, ora 14.00. 3.Denumirea
postului: 1 post personal
contractual de manipulant
depozit manuale, studii medii/
generale, vechime minimă 20
ani în muncă. Data, ora și locul
de desfășurare a concursului:
-Proba scrisă: 7 august 2019,
ora 9.00, la sediul instituţiei;
-Proba interviu: 9 august 2019,

ora 9.00, la sediul instituţiei;
-Data-limită de depunere a
dosarelor de concurs: 30 iulie
2019, ora 14.00. Relații suplimentare se pot obține la sediul
Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, strada Victoriei,
nr.132-134, Tg-Jiu, sau la
numărul de telefon:
0253.227.177.
l Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4
organizează concurs pentru
ocuparea funcției publice de
conducere vacante director
executiv Direcția Constatare
Urmărire Persoane Juridice.
Concursul va avea loc la sediul
Direcției Generale de Impozite
și Taxe Locale Sector 4 din str.
Nițu Vasile nr. 50-54, în data de
21.08.2019 la ora 11:00 proba
scrisă, interviul se susține în
termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data susținerii
probei scrise. Candidații trebuie
să îndeplinească condițiile
prevăzute de art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările și
completările ulterioare. Condițiile de participare sunt: - studii
universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; - studii de
masterat sau postuniversitare
în domeniul administraţiei
publice, management ori în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice; vechime 7 ani în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice, pentru
ocuparea funcţiilor publice de
conducere. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie sa
conțină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.
49 din Hotărârea Guvernului
nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici și vor fi depuse în
termen de 20 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la
sediul Direcției Generale de
Impozite și Taxe Locale Sector
4 din str. Nitu Vasile nr.50-54,
sector 4, București. Bibliografia
precum și alte relații suplimentare, se pot obține la telefon 021
40 50 804 (persoana de contact:
Mureșan Mariana), la sediul
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instituției și pe site-ul instituției
www. dgitl4.ro.
l Anunţ privind organizarea
concursului/ examenului de
încadrare pe durată nedeterminată a unui post vacant de
personal civil contractual. I. În
acord cu prevederile art. 38 din
O.U.G. nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în
domeniul investițiilor publice și
a unor măsuri fiscal –bugetare,
modificarea și completarea
unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare
și precizărilor Direcției management resurse umane nr. D
741 din 22.04.2019, Unitatea
Militară 02574 București organizează concurs/ examen
pentru ocuparea pe durată
nedeterminată a unui post
vacant contractual civil de
execuție, cu normă întreagă,
asistent m edical debutant
(studii postliceale), specialitatea medicină generală, grad
profesional “asistent medical
debutant”, în cabinetul medical
din structura asigurare medicală a unității mai sus menționate, vechimea minimă în
muncă /specialitate ca asistent
medical nefiind necesară. II.
Data -limită până la care se pot
depune dosarele de concurs:
29.07.2019 ora 16.00. III. Dosarele de concurs se depun la
sediul U.M. 02574 București,
Strada Drumul Taberei nr.7B,
sector 6, București, unde vor fi
afișate și detaliile organizatorice necesare. IV. Tipul probelor
de concurs /examen, data și ora
desfășurării acestora: -proba
scrisă în data de: 06.08.2019,
ora 09.00. -interviul în data de:
13.08.2019, ora 09.00. -Probele
de concurs /examen se desfășoară la sediul sediul U.M.
02574 București, Strada
Drumul Taberei nr.7B, sector 6,
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București. V. Secretariatul
comisiilor de concurs/examen
poate fi contactat la telefon
021.315.54.85 (021.319.58.58),
interior 2415 sau 2577. VI.
Prezentarea la post în data de
05.09.2019 sau în data de
06.09.2019 în situația stabilirii
ulterioare a zilei de 16.08.2019
ca zi nelucrătoare. VII. Detalii
privind condiţiile generale și
specifice pentru ocuparea
posturilor, bibliografia și tematica de concurs se pot obţine la
sediul Unităţii Militare 02574
București din B-dul. Drumul
Taberei, nr. 7B, sector 6, pe
portalul posturi.gov.ro, pe
pagina de internet „www.
defense.ro/concursuri” sau la
secretariatul comisiilor de
concurs.
l Direcţia de Impozite și Taxe
Locale a Sectorului 5 cu sediul
în București, str. Mihail Sebastian nr.23, bl.S13, sector 5,
organizează concurs în data
de 30.07.2019 ( proba scrisă)
-ora 10:00, pentru ocuparea
functiei publice de execuţie
temporar vacante, după cum
urmează: Serviciul Constatare
și Impunere Persoane Fizice
II: -un post consilier, clasa I,
grad profesional superior.
Concursul se va organiza
conform calendarului
urmator: -depunerea dosarelor
se face în termen de maxim 8
zile de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al
României, partea a-III-a, în
perioada 16.07.201923.07.2019 la sediul DITL
Sector 5 din București Str.
Mihail Sebastian nr.23, bl. S13
sector 5 –Compartimentul
Resurse Umane si SSM;
-proba scrisa se va desfășura
în data de 30.07.2019 ora
10.00 la sediul DITL Sector 5
din București Str. Mihail
Sebastian nr.23, bl. S13 sector
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5; -interviul va avea loc, după
proba scrisă, la o dată care va
fi anunţată ulterior. Condiţiile
generale pentru participare la
concurs, condiţiile specific,
bibliografia şi atribuţiile din
fişele de post sunt afişate pe
pagina oficială (www.ditl5.ro),
precum şi la avizierul Direcţiei
de Impozite şi Taxe Locale a
Sectorului 5 cu sediul în Bucureşti, str. Mihail Sebastian nr.
23, bl.S13, sector 5. Relaţii
suplimentare cu privire la
acest concurs se pot obşine la
sediul DITL Sector 5 din Str.
Mihail Sebastian nr.23, bl. S13,
sector 5, tel. 0724500063inspector Samoila Cristina în
cadrul Compartimentului
Resurse Umane şi SSM,
e-mail: samoila.petruta@ditl5.
ro.
Anunţ privind organizarea
concursului/examenului de încadrare pe durată nedeterminată a
unui post vacant de personal
civil contractual. I. În acord cu
prevederile art. 38 din O.U.G. nr.
114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investițiilor
publice şi a unor măsuri fiscal –
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene, cu
modificările şi completările ulterioare şi precizărilor Direcției
management resurse umane nr.
D 741 din 22.04.2019, Unitatea
Militară 02574 Bucureşti organizează concurs/examen pentru
ocuparea pe durată nedeterminată a unui post vacant contractual civil de execuție, cu normă
întreagă, asistent medical debutant (studii postliceale), specialitatea medicină generală, grad
profesional “asistent medical
debutant”, în cabinetul medical
din structura asigurare medicală
a unității mai sus menționate,
vechimea minimă în muncă/
specialitate ca asistent medical
nefiind necesară. II. Data -limită
până la care se pot depune dosarele de concurs: 29.07.2019 ora
16.00. III. Dosarele de concurs se
depun la sediul U.M. 02574
Bucureşti, Strada Drumul
Taberei nr.7B, sector 6, Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. IV.
Tipul probelor de concurs/
examen, data şi ora desfăşurării
acestora: -proba scrisă în data
de: 06.08.2019, ora 09.00. -interviul în data de: 13.08.2019, ora
09.00. -Probele de concurs/
examen se desfăşoară la sediul
sediul U.M. 02574 Bucureşti,
Strada Drumul Taberei nr.7B,
sector 6, Bucureşti. V. Secretariatul comisiilor de concurs/
examen poate fi contactat la
telefon 021.315.54.85
(021.319.58.58), interior 2415 sau
2577. VI. Prezentarea la post în
data de 05.09.2019 sau în data de
06.09.2019 în situația stabilirii
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ulterioare a zilei de 16.08.2019 ca
zi nelucrătoare. VII. Detalii
privind condiţiile generale şi
specifice pentru ocuparea posturilor, bibliografia şi tematica de
concurs se pot obţine la sediul
Unităţii Militare 02574 Bucureşti
din B-dul. Drumul Taberei, nr.
7B, sector 6, pe portalul posturi.
gov.ro, pe pagina de internet
„www.defense.ro/concursuri”
sau la secretariatul comisiilor de
concurs.

CITAŢII
l Se citează Demi Ştefan
pentru data de 18.07.2019, ora
8:30, la Judecătoria Petroşani,
s a l a 2 4 , î n d o s a r u l n r.
10814/278/2018.
l Crişan Gabriela şi Botea
Luminița, cu ultima adresă
cunoscută în Aleea Istru nr.6,
scara 4, etaj 1, bloc D7, apart.
34, sector 6, Bucureşti şi Dumitriu Daniela Cristina, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Bd. Ion Mihalache nr. 70-84,
bloc 45, sc.B, apart.47, sector 1,
Bucureşti, sunt aşteptate în
data de 18.07.2019 la ora 11:00,
la B.I.N. Nemesis din Piața
Walter Mărăcineanu nr.1-3,
et.2, sector 3, Bucureşti, în
vederea suplimentării masei
succesorale privind defunctul
Dumitru Ştefan.
l Citație emisă la data de:
02.06.2019. Aducem la cunoştința debitorului intervenientei
Cotea Cornel Daniel, cu
ultimul domiciliul cunoscut în
localitatea Valea Ursului,
comuna Târmna, județul Mehedinți, că este citat pentru data
de 17.09.2019 la Judecătoria
Timişoara Sala 329, et.3, C3C
în dosarul nr. 8905/325/2019,
având ca obiect ordonață de
plată în contradictoriu cu Yly
Retail & Distribution SRL, cu
mențiunea de a se prezenta
personal la interogatoriu şi că
are posibilitatea de a depune
întâmpinare cu cel puțin 5 zile
înainte de termen.

DIVERSE
l Lichidator judiciar C.I.I. Rusu
Ciprian Marian cu sediul in
Ploiesti, Str. Valeni, nr. 65, jud.
Prahova, notifica deschiderea
procedurii simplificate a insolventei impotriva debitoarei SC
Halicap Shop SRL, dosar nr.
2 2 1 7 / 1 0 5 / 2 0 1 9 , Tr i b u n a l u l
P r a h o v a . Te r m e n d e p u n e r e
creante: 13.08.2019, Termen tabel
preliminar: 23.08.2019, Termen
tabel definitiv: 20.09.2019,
Adunarea creditorilor:
28.08.2019.
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 8.30 - 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 Unitatea administrativ-teritorială Oraşul Dăbuleni, din judeţul
Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.1,
2 începând cu data de 22.07.2019,
pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Oraşului Dăbuleni, conform art.14 alin.(1) şi (2)
din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară. Cererile de
rectificare depuse prin orice alte
mijloace de comunicare decât cele
menționate mai sus nu vor fi luate
în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială Oraşul Dăbuleni, din judeţul
Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.3,
5, 32, 36 începând cu data de
22.07.2019, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei
Oraşului Dăbuleni, conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobi-

liare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare
depuse prin orice alte mijloace de
comunicare decât cele menționate
mai sus nu vor fi luate în considerare.
l SC Chicheanu Land SRL prin
SC Urban Plan Concept SRL,
având sediul în Calea Dudeşti,
188, Sector 3, Bucureşti, titular al
planului/programului din oraş
Pantelimon, str.Răscoala din
1907, Tarla 65, Parcela 659,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a
avizului favorabil pentru documentația PUZ- Construire imobil
de locuințe colective şi servicii cu
regim de înălțime S+P+3E.
Observații/ comentarii se primesc
în scris la Direcția de Urbanism
din cadrul Consiliului Județean
Ilfov, Bucureşti, sector 6, strada
E r n e s t J u v a r a , n r. 3 - 5
(tel.021.212.56.93), în termen de
18 zile de la publicarea prezentului anunț.
l Pentru acordarea finanţărilor
nerambursabile din bugetul
propriu al oraşului Ungheni în
anul 2019 pentru non-profit de
interes local. Având în vedere că
pe domeniul cultură nu s-a depus
decât un dosar privind acordarea
de fonduri nerambursabile, în
temeiul Legii 350/2005, art.14,
alin 2, se reia procedura de depunere a dosarelor. Termenul-limită
de depunere a dosarelor este
14.08.2019.

LICITAŢII
l Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare, Filiala Teritoriala
DE IF BIHOR, cu sediul in loc.
Nojorid, nr.141D, jud. Bihor,
organizeaza licitatie de vanzare a
mijloacelor fixe aprobate la
casare, in data de 23.07.2019,
incepand cu ora 10,00 la sediul
ANIF Filiala Teritoriala de IF
Bihor, loc Nojorid, nr. 141/D, jud.
Bihor. Listele cu aceste mijloace
fixe se pot consulta la sediul institutiei. In caz de neadjudecare,
urmatoarele date pentru desfasurarea licitatiei sunt: 29.07.2019
ora 10,00, respective 05.08.2019
ora 10,00, la sediul ANIF, Filiala
teritoriala de IF Bihor. Date
suplimentare privind organizarea
licitatiilor, conditiile pe care
trebuie sa le indeplineasca potentialii achizitori, pentru a fi admisi
la licitatie, pretul de pornire a
licitatiei, precum si cota de participare, se pot obtine la tel:
0259/417509,fax: 0259/416061.
l SC Real Bucov SA, societate în
faliment, cu sediul în com Bucov,
sat Pleaşa, str. Industriei, nr. 1,
jud. Prahova, prin lichidator judiciar Just Insolv SPRL, cu sediul în

Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1 et. 7, cab. 7B, anunta
vanzarea la licitatie publica a
imobilului compus din: Cladire
Pavilion Birouri - Unitate Individuala nr. 2 si cota parte teren
aferent de 581 mp, astfel cum
sunt mentionate in Adresa evaluatorului nr. 231 din 28.06.2019,
inregistrata la lichidatorul judiciar sub nr. 980/28.06.2019. Pretul
de pornire al licitatiei este de
1.066.229 lei si nu este purtator de
TVA, deoarece valoarea constructiei este mai mare decat valoarea
terenului. Totodata, se valorifica
si bunurile mobile si imobile care
se mai gasesc in patrimoniul debitoarei, inclusiv garsonierele libere
din caminul de nefamilisti din
Com. Bucov, sat Pleasa. Licitatia
publica are loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din
15.07.2019, a regulamentului de
participare la licitatie, a adresei
mai-sus mentionate. Garantia de
participare la licitatie pentru
aceste bunuri este 10% din
valoarea bunurilor licitate.
Caietul de sarcini pentru imobilul
situat in loc. Pleasa este in
cuantum de 2.000 lei plus TVA.
Taxa de participare la licitatie
pentru gasonierele libere din
caminul de nefamilisti este in
cuantum de 300 lei fara TVA
pentru fiecare garsoniera. Sedintele de licitatii vor avea loc pe
data de: 30.07.2019, 31.07.2019,
01.08.2019, 05.08.2019,
06.08.2019, 20.08.2019,
21.08.2019, 22.08.2019, 02.09.2019
si 03.09.2019, orele 11:00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1,
et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare
la sediul lichidatorului judiciar
cat si la telefon 0344104525.
l Debitorul Alusteel Construct
SRL societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare:
1.Autoturism Dacia Logan, nr.
inmatriculare PH 30 ACP, an
fabricatie 2005, pret pornire licitatie –270,00 Euro exclusiv TVA;
2.Autoutilitara Peugeot Boxer, nr.
inmatriculare PH 20 ACP an
fabricatie 1998, pret pornire licitatie –720,00 Euro exclusiv TVA;
3.Mijloace fixe apartinand Alusteel Construct SRL in valoare de
14.767,80 Lei exclusiv TVA; 4.
Obiecte de inventar apartinand
Alusteel Construct SRL in valoare
de 1.545,00 Lei exclusiv TVA.
-Pretul de pornire al licitatilor
pentru autoturisme si mijloacele
fixe apartinand Alusteel
Construct SRL reprezinta 30%
din valoarea de piata exclusiv
TVA, aratata in Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun in
parte, iar listele cu aceste bunuri
pot fi obtinute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon in prealabil
la 021.318.74.25. Participarea la
licitatie este conditionata de:
-Internet Bank -Suc. Ploiesti pana
la orele 14.00 am din preziua
stabilita licitaţiei, a garantiei de
10% din pretul de pornire a licita-
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tiei; -achizitionarea pana la
aceeasi data a Caietului de sarcini
si Regulamentului de licitatie
pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru autoturisme,
mijloacele fixe si obliectele de
inventar, prima sedinta de licitatie
a fost fixata in data de 26.07.2019,
ora 11.00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in
data de 02.08.2019; 09.08.2019;
23.08.2019; 30.08.2019;
06.09.2019; 13.09.2019;
20.09.2019, ora 11.00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti,
Str. Cuptoarelor , Nr. 4, Judet
Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l Debitorul Marisia Construct
SRL societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare:
1.Autoutilitara Volkswagen, tip/
varianta Transporter, nr. inmatriculare BZ 08 PDG, an fabricatie
2004, pret pornire licitatie
–1.360,00 Euro exclusiv TVA;
-Pretul Regulamentului de licitatie pentru autovehicul este de
500,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul
de pornire al licitatilor pentru
autoutilitara apartinand Marisia
Construct SRL reprezinta 40%
din valoarea de piata exclusiv
TVA, aratata in Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun in
parte, iar listele cu aceste bunuri
pot fi obtinute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon in prealabil
la 021.318.74.25. Participarea la
licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr. RO19
BREL 0002 0018 0223 0100
deschis la Libra Internet Bank Suc. Ploiesti pana la orele 14 am
din preziua stabilita licitaţiei, a
garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei; -achizitionarea
pana la aceeasi data a Regulamentului de licitatie pentru bunul
din patrimoniul debitoarei, de la
sediul lichidatorului judiciar.
Pentru autovehicul, prima sedinta
de licitatie a fost fixata in data de
22.07.2019, ora 10:00, iar daca
bunul nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de 29.07.2019;
05.08.2019; 12.08.2019;
19.08.2019, ora 10.00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti,
Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet
Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l Debitorul SC Vigomarm SRL –
in lichidare, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL,
scoate la vanzare urmatoarele: 1.

Teren 499mp +1/100 cota indiviza
teren 4,023mp. situat in Com.
Barcanesti, Sat Tatarani, Jud.
Prahova. Pret pornire licitatie
1.077,90 Euro exclusiv TVA; 2.
Autoutilitara Dacia Pick –up
Double Cab, proprietatea SC Vigomarm SRL, pret pornire licitatie
-1.044,00 Lei exclusiv TVA; 3.
Mijloace fixe si obiecte de inventar
apartinand SC Vigomarm SRL in
valoare de 7.096,80 Lei exclusiv
TVA. Pretul de pornire al licitatilor pentru teren, autoutilitara,
mijloace fixe si obiecte de inventar
apartinand debitoarei Vigomarm
SRL, reprezinta 30% din valoarea
de piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun in parte, iar listele cu
aceste bunuri pot fi obtinute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon
in prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitatie este conditionata de: -Consemnarea in contul
nr. RO93 WBAN 0099 1V03 1682
RO01 deschis la Intesa Sanpaolo
Bank SA, pana la orele 14.00 am
din preziua stabilita licitaţiei, a
garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei; -achizitionarea
pana la aceeasi data a Regulamentelor de licitatie pentru bunurile
din patrimoniul debitoarei, de la
sediul lichidatorului judiciar.
Pentru proprietatea imobiliara,
autoutilitara, mijloacele fixe si
obiectele de inventar prima sedinta
de licitatie a fost fixata in data
25.07.2019 ora 16.00, iar daca
bunurile nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de 01.08.2019;
08.08.2019; 22.08.2019; 29.08.2019,
ora 16.00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiesti, Str. Elena Doamna, Nr. 44
A, Jud. Prahova. Pentru relatii
suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare cu un telefon in prealabil
dl Cristian Ciocan, 0753.999.028.
Anuntul poate fi vizualizat si pe
site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC C&C MH Confort
SRL cu sediul în Dr.Tr. Severin, str.
I.C. Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinţi, J25/460/2005, CIF:
17044001, aflată în procedura de
faliment dosar nr. 9465/101/2012
pe rolul Tribunalului Mehedinţi,
prin lichidator judiciar societățile
profesionale de insolvență asociate
prin contract Yna Consulting
SPRL şi Consultant Insolvență
SPRL, cu sediul ales în localitatea
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului,
nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la
vânzare: Bunul imobil af lat in
garanția creditorului Rabon Credit
Solutions Romania SRL (succesor
de drept a Volksbank Romania
SA) cu rangul I, creditorul Banca
de Export Import a României
Eximbank SA cu rangul I in calitate de co-creditor ipotecar * Teren
extravilan + constructii situat în
loc. Dr. Tr. Severin, str. Calea
Cernețului, nr. 23A, județul Mehedinți, CF 52063, nr. cadastru 932,

suprafața: 21660 mp* la pretul de
pornire a licitatiei de 3.272.800,00
lei echivalentul a 749.000,00 euro.
Valoarea nu include T.V.A; Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, o reprezinta
sentinta nr. 487/2013 din data de
09.09.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de
către judecătorul sindic in dosarul
de insolvență nr.9465/101/2012.
Licitaţia va avea loc în Mun. Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului, nr. 7A,
jud. Mehedinţi la data de
08.08.2019 orele 13:oo. Participarea la licitaţie este condiţionată
de consemnarea, a unei cauţiuni
de 10% din preţul de pornire al
licitaţiei si achizitionarea caietului
de sarcini. Cont deschis la BRD
SA Sucursala Dr.Tr.Severin, sub nr.
RO54BRDE260SV42893862600.
Invităm pe toti cei care vor sa se
prezinte la şedinţa de licitaţie la
termenul de vânzare, la locul fixat
în acest scop şi pâna la data de
07.08.2019 orele 17.00 să depună
oferte de cumpărare. Somam pe

toti cei care pretind vreun drept
asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii la telefon-fax 0744528869,
0742592183, 0745267676 sau
0256/220827, ema il: office@
consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com.

PIERDERI
l Pop Marius Gheorghe, pierdut
atestat de marfa si ADR. Declar
nul.
l SC Mora & Liv Invest S.R.L.
declar pierdute din documentele
naționale de control curse ocazionale cu seriile 0052108 pagina 7,
seria 0071378 pagina 7 şi documentul seria 0076155 paginile 4,
5, 6 şi 7. Le declar nule.
l Pierdut atestat profesional
pentru transport mărfuri periculoase şi colete, emis de ARR, pe
numele Ionescu Adrian-Doru. Se
declară nul.
l Declar pierduta legitimatie de
transport pe numele Hojda

III

Andreea- Crina. O declar nula.
l Pierdut certificat constatator
înregistrar sub nr.18454 din
05.08.2013 de la sediul secundar
din Bucureşti, str. Nicolae
Golescu, nr.5 (Punct de lucru) al
SC Zehava Jewelry SRL, cu
sediul social în Municipiul
Roman, str. Ștefan cel Mare,
Parter II, Camera 6, Bloc 7M,
județ Neamț, Cod Unic de Înregistrare: RO26256615, număr de
ordine în Registrul Comerțului
J27/848/2009. Îl declar nul.
l Pierdut certificat de înregistrare al SC Beit Nofesh SRL cu
sediul social în Aleea Măgura
Vulturului nr. 4, CUI 38057578 şi
J40/13833/02.08.2017. Îl declar
nul.
l Declar pierdut contract de
vânuare –cumpărare pe numele
Vasile Verginia, încheiere de
a u t e n t i f i c a r e n r. 1 4 6 1 d i n
21.06.2013.
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FINALIZARE PROIECT
„TURISM-PERFORM – Competitivitate în turism
prin resurse umane performante”
POCU/227/3/8/117915
N&C Turism in calitate de beneficar, a implementat proiectul TURISM-PERFORM – Competitivitate în
turism prin resurse umane performante” POCU/227/3/8/117915, in regiunea Sud-Est in perioada 17
Mai 2018 - 16 Iulie 2019. Valoarea totala a proiectului a fost de 3.453.303,11 lei, din care finantare
nerambursabila 3.280.637,65 lei.
Obiectivul general al proiectului a fost „imbunatatirea competentelor si cresterea performantelor
profesionale pentru 510 persoane avand calitatea de manageri/antreprenori si angajati in
departamentele de resurse umane, prin furnizarea unor programe personalizate de formare si alte
activitati, cursuri, modele, practici relevante inovatoare si durabile, in scopul cresterii sanselor de
dezvoltare sustenabila si a gradului de adaptabilitate a activitatii la dinamica sectorului economic cu
potential competitiv „Turism si ecoturism” in Regiunea Sud-Est”.
Grupul-tinta (GT) vizat a fost de 510 persoane angajate avand calitatea de manageri, antreprenori si
angajati in departamentele de resurse umane din intreprinderi care isi desfasoara activitatea principala
sau secundara si/sau intentioneaza sa isi adapteze activitatea in sectorul economic cu potential
competitiv „Turism si ecoturism” la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est (respectiv Constanta, Tulcea,
Buzau, Braila, Galati si Vrancea).
Proiectul a asigurat campanii de constientizare a angajatorilor privind imbunatatirea competentelor din
domeniul managementului strategic si al resurselor umane, programe de formare profesionala si alte
activitati/cursuri relevante pentru manageri, antreprenori si angajati in departamentele de resurse
umane si sprijin personalizat pentru 60 de intreprinderi care isi desfasoara activitatea si/sau intentioneaza
sa isi adapteze activitatea in sectorul economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism”.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020
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