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OFERTE SERVICIU
l SC Huang Soso SRL angajează 
încărcător- descărcător pentru 
magazin Craiova.  Contact : 
0763.921.003.

l AVPS Comuna Bodoc, cu sediul 
în Loc.Bodoc, Jud. Covasna, anga-
jează paznic de vânătoare pentru 
Fondul Cinegetic 16 Dalnic. Relații 
se pot obține la nr. tel. 0744.326.083.

l Angajam muncitori in constructii 
pentru strainatate -contract de 
munca Salariu 2000 eur -transport 
gratuit 0212221871 intre orele 9.00-
14.00.

l Lichidatorul judiciar Andrei Ioan 
IPURL, organizeaza selectie de 
oferte pentru angajarea unei 
persoane cu specialitatea juridica, 
care sa se ocupe de rezolvarea 
problemelor legate de terenurile 
proprietatea societatii Marcana 
Trans SRL. Activitatea prestato-
rului urmand a consta printre 
altele, in demararea procedurilor 
judiciare in fata instantelor compe-
tente, pentru radierea sarcinilor 
inscrise in cartea funciara, pentru 
cele 14 suprafete de teren. Ofertele 
se pot transmite lichidatorului judi-
ciar personal sau cu posta, la sediul 
din Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 
30, et.10, ap.31, Judetul Prahova, pe 
fax la nr. 0244597808, sau pe email 
la adresa office@andreiioan.ro, 
pana la data de 20.07.2018 ora 
08:30.

l Staţiunea de Cercetare Dezvol-
tare pentru Creşterea Bovinelor 
Dancu, cu sediul în localitatea 
Dancu, județul Iaşi, anunţă scoa-
terea la concurs a 4 posturi contrac-
tuale vacante de asistent de 
cercetare stagiar (ACS), fără 
vechime, cu studii superioare, ingi-
neri zootehnişti: 2 posturi ACS, 
specializarea Nutriția la taurine şi 2 
posturi ACS, specializarea Creş-
terea şi exploatarea animalelor. 
Data concursului pentru proba 
scrisă este 08.08.2018, ora 10.00, iar 
d a t a  p e n t r u  i n t e r v i u  e s t e 
09.08.2018, ora 10.00. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs este 31.07.2018. Locul unde 
se desfăşoară concursul, proba 
scrisă şi interviul este sediul 
SCDCB Dancu, Iaşi. Temeiul legal 
al concursului este HG nr. 286/2011. 
Informaţii suplimentare la sediul 
u n i t ă ţ i i  s a u 
tel.0232.272.465/0232.272.667, 
e-mail: scdbdancu@yahoo.com.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, judeţul Teleorman, 
strada Libertăţii, nr.1, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-

rului post contractual vacant: -1 
post asistent medical principal PL 
în cadrul Laboratorului de Radio-
logie şi Imagistică Medicală. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru asistent medical 
principal PL în cadrul Laborato-
rului de Radiologie şi Imagistică 
Medicală: -Absolvent al şcolii postli-
ceale specialitatea radiologie sau 
echivalentă în domeniu prin echiva-
lare conform HG nr.797/1997; 
-Certificat membru eliberat de 
OAMGMAMR; -5 ani vechime în 
activitate. Concursul se organizează 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă în data de 08.08.2018, 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 Batalionul de Sprijin al Forţelor 
Navale Constanţa, cu sediul în 
strada Ştefăniţă Vodă, nr.4, judeţul 
Constanţa, din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant 
de personal civil contractual 
conform HG nr.286/2011: muncitor 
calificat II (bucătar) -nr.posturi: 1 
(curs de bucătar, 3 ani şi jumătate 
vechime); -09.08.2018, ora 10.00 
-proba scrisă; -16.08.2018, ora 09.00 
-interviul; -data-limită de depunere 
a dosarelor: 31.07.2018, ora 15.00. 
Depunerea dosarelor se va face la 
sediul Batalionului de Sprijin al 
Forţelor Navale, unde vor fi afişate 
şi detaliile organizatorice necesare 
sau pe site-urile: www.navy.ro, 
www.posturi.gov.ro. Proba scrisă şi 
proba interviului se vor organiza la 
sediul UM 02150 Bucureşti. Date de 
contact ale secretariatului, la 
telefon: 0241.667.985/0241.667.011, 
interior: 238, 461.

l Primăria Comunei Şuncuiuş, cu 
sediul în localitatea Şuncuiuş, 
strada Aurel Vlaicu, nr.439, judeţul 
Bihor, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de: inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant (compartiment urba-
nism, mediu şi achiziții publice), 1 
post. Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Comunei Şuncuiuş 
astfel: -Proba scrisă în data de 
17.08.2018, ora 11.00; -Proba 

interviu se va comunica după 
afişarea rezultatelor la proba scrisă. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau echi-
valentă în oricare din domeniile: 
mediu, drept, ştiințe administrative 
-specializarea administrație publică. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Şuncuiuş. Relaţii supli-
mentare şi coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituției: 
Primăria Comunei Şuncuiuş, 
persoană de contact: Groze Nicolae 
-secretar, telefon/fax: 0259.444.010, 
e-mail: primaria.suncuius@cjbihor.
ro.

l Primăria Oraşului Videle, judeţul 
Teleorman, organizează în perioada 
21.08.2018 -24.08.2018 la sediul său 
din oraşul Videle, strada Republicii, 
nr. 2, concurs de ocupare prin recru-
tare a funcţiei publice de execuţie 
vacantă de poliţist local (asimilat 
referent), clasa III, grad profesional 
superior din cadrul Compartimen-
tului Ordine, Pază şi Circulaţie al 
Serviciului Poliţia Locală din cadrul 
aparatului de specialitate al prima-
rului oraşului Videle, judeţul 
Teleorman. Condiţiile generale de 
ocupare a unei funcţii publice sunt 
cele prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 (r2) privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condiţiile specifice de participare la 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie anterior menţio-
nată, sunt următoarele: -studii 
liceale, respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; -minim 7 ani vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice. Concursul va avea 
loc la sediul Primăriei Oraşului 
Videle, data propusă pentru desfă-
şurarea probei  scr ise  f i ind 
21.08.2018, ora 10.00, respectiv data 

de 24.08.2018 -ora 12.00 pentru 
desfăşurarea interviului. Dosarele 
de participare la concurs se pot 
depune la secretarul comisiei de 
concurs -Direcţia Resurse Umane, 
Salarizare, Informatică, Autorizări 
Taximetrie şi Comerţ, Problemele 
Romilor şi Parc Auto în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a şi vor conţine, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la art. 
49 alin. (1) din Hotărârea Guver-
nului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Coordonate de 
contact pentru primirea dosarelor 
de concurs: sediul Primăriei 
Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 
2, oraş Videle, judeţul Teleorman, 
telefon: 0247/453017 interior 106, 
fax: 0247/453015, e-mail: primaria-
videle@yahoo.com, persoana de 
contact: Vochin Nicoleta -inspector. 
Condiţiile de participare la concurs 
aprobate şi bibliografia, precum şi 
atribuţiile prevăzute în fişa postului 
se afişează la sediul instituţiei şi se 
publică pe site-ul www.primariavi-
dele.ro.

l Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”, 
cu sediul în Bucureşti, bld.Iuliu 
Maniu, nr.381-391, sector 6, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante 
contractuale pe perioadă nedeter-
minată: un post de muncitor cali-
ficat pentru întreţinerea imobilelor 
şi materialelor didactice, un post de 
muncitor calificat bucătar, un post 
de paznic, un post de muncitor cali-
ficat mecanic auto, aprobat prin 
HG nr.286/2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014, în 
cadrul instituţiei. Relaţii suplimen-
tare la tel.0371.153.539. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă: data de 30.07.2018, 
ora 10.00, la sediul Colegiului 
Tehnic „Iuliu Maniu” si interviul: 
data de 30.07.2018, ora 11.00, la 
sediul Colegiul Tehnic „Iuliu 
Maniu”. Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 

dosarul de concurs este 20.07.2018, 
la sediul Colegiului Tehnic „Iuliu 
Maniu”.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central Dr. Carol Davila 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unui număr de 30 
posturi vacante de personal civil 
contractual de registrator medical, 
conform H.G. nr.286/2011 cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice: nivel de studii 
-studii medii de specialitate sau 
studii medii; diplomă de bacalau-
reat; nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris 
al candidatului privind verificarea 
în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în cazul 
în care acesta este declarat admis; 
condiţii de vechime: minim 6 luni în 
activitate (să nu deţină gradul prin-
cipal ca registrator medical). 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă -08.08.2018 ora 08:00, 
interviu -16.08.2018 ora 08:00, la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central Dr. Carol 
Davila. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 18.07.2018- 31.07.2018. Relaţii 
suplimentare pe site-ul www.scumc.
ro la rubrica Cariere  şi  la 
S.U.U.M.C  Dr. Carol Davila cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mircea 
Vulcănescu nr.88, sector 1-telefon 
021.319.30.51–61 interior 162.

l U.M. 02515 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concursul pentru ocuparea a 
două posturi vacante de personal 
civil contractual cu studii superi-
oare de: -expert debutant  -studii 
superioare. Nu necesită vechime în 
specialitatea studiilor absolvite. 
-analist debutant  -studii superioare 
tehnice, informatică, matematică. 
Nu necesită vechime în specialitatea 
studiilor absolvite. Data desfăşu-
rării şi probele concursului: 
-08.08.2018  -proba scrisă; 
-14.08.2018  -interviul. -data limita 
d e  d e p u n e r e  a  d o s a r e l o r  
-31.07.2018, ora 14.00. Dosarele de 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 TURNU MĂGURELE ORGANIZEAZĂ ÎN
CADRUL PROIECTULUI EUROPEAN "DEZVOLTAREA CAPITALULUI

UMAN DIN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE PRIN PARTICIPAREA LA
EDUCAȚIE", COD MYSMIS 107012, CONCURS PENTRU OCUPAREA

POSTURILOR DE RESPONSABIL PROIECT ȘI EXPERT PROFESOR 
"A DOUA ȘANSĂ". 

MAI MULTE DETALII LA SEDIUL UNITĂȚII DIN STR. CHIMIEI, NR. 18
ȘI PE ADRESA: HTTP://SCOALA4TURNUMAGURELE.WEBS.COM



II ANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Marți, 17 iulie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

concurs se depun la sediul UM 
02503 Bucureşti, str. Panduri, nr. 
68- 72, sector 5, Bucureşti, unde vor 
fi afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact: telefon: 
021.3194880, int. 473.

l Primăria Comunei Sireţel, 
judeţul Iaşi, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţi-
ilor publice de execuție vacante de: 
-consilier juridic, clasa I, grad 
profesional superior, în cadrul 
compartimentului Juridic şi 
Contencios; -referent, clasa III, 
grad profesional principal, în 
cadrul compartimentului Urbanism 
-Construcții. Probele stabilite 
pentru concurs: -selecţia de dosare; 
-proba scrisă; -interviul. A.Condiţii 
de desfăşurare a concursului: -data 
până la care se pot depune dosarele 
de înscriere: 08.08.2018, ora 11.00; 
-data şi ora organizării probei 
scrise: 17.08.2018, ora 11.00; -inter-
viul se va desfăşura pe data de 
20.08.2018, ora 15.00; -locul organi-
zării concursului: sediul Instituției 
Prefectului, jud.Iaşi. B.Condiţii de 
participare la concurs: Pentru 
funcția publică vacantă de consilier 
juridic, clasa I, grad profesional 
superior, în cadrul compartimen-
tului Juridic şi  Contencios: 
-Condiții generale: conform art.54 
din Legea nr.188/1999, republicată, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare; -Condiții specifice conform 
fişei postului: -studii: studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniul juridic; -vechime: 
minim 9 ani, în specialitatea studi-

ilor necesare ocupării funcţiei 
publice. Pentru funcția publică 
vacantă de referent, clasa III, grad 
profesional principal, în cadrul 
compartimentului Urbanism 
-Construcții: -Condiții generale: 
conform ar t . 54  d in  Legea 
nr.188/1999, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare; 
Condiții specifice: nu este cazul; 
-studii: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime: 
minim 5 ani, în specialitatea studi-
ilor medii necesare ocupării funcţiei 
publice. C.Relații suplimentare se 
po t  ob ț ine  l a  număru l  de 
tel.0232.732.251 sau prin e-mail, pe 
adresa: primariasiretel@yahoo.com.

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

VÂNZĂRI 4 CAMERE  
l Particular vând apartament 4 
camere, Ștefan Cel Mare, Bucureşti 
2,  vis-a-vis Parc Circ,  Bloc 
P+10+tehnic, an 1981, etaj 10, 
fațadă SUD, reabilitat, lift nou 
Spania, intabulat, certificat ener-
getic. Orange: 0745.084.855.

CITAȚII  
l Savu Nastasia, având domiciliul 
necunoscut, este citată pe data de 
11.10.2018, la Judecătoria Turda, în 
dos. nr. 117/328/2018, în calitate de 
pârâtă.

l Haită Adrian, din comuna Gălă-
teni, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Bucureşti, este citat în data de 26 
septembrie 2018, la Judecătoria 
Videle, în dosarul nr. 3930/330/2017, 
în calitate de pârât în proces cu 
Ionel Maria.

l Micescu Octavian Costin, domici-
liat în comuna Mărăcineni, sat 
Argeşelu, nr.374, jud.Argeş, este 
citat la Judecătoria Ploieşti pentru 
data de 09.08.2018, ora 8.00, în 
dosarul nr.2580/280/2007, în calitate 
de intervenient principal, în proces 
cu reclamanții Marinescu Maria, 
Iosif Elena, ş.a. şi pârâtele CJFF 
Argeş şi CLFF Mărăcineni, având 
ca obiect plângere fond funciar şi 
anulare proces verbal punere în 
posesie.

l Se comunică numitului Țuțu 
Niculae, cu ultim domiciliu 
cunoscut în mun. Bucureşti, B-dul. 
Regina Elisabeta, Nr. 63, Sc. C, Ap. 
21, Sector 5, că prin sentința civilă 
nr. 1845/2018 din 8 iunie 2018 
p r o n u n ț a t ă  î n  d o s a r u l 
1780/204/2017 al Judecătoriei 
Câmpina, a fost admisă acțiunea 
formulată în principal de recla-
manta Pleşea Roxana-Elena, domi-
ciliată în Bucureşti. Stabileşte ca 
autoritatea părintească cu privire la 
minora Țuțu-Văsi Karina-Nicole să 
fie exercitată exclusiv de către recla-
mantă. Stabileşte locuința minorei 
Țuțu-Văsi Karina-Nicole la domici-
liul mamei reclamantă. Obligă 
pârâtul să plătească reclamantei în 
favoarea minorei o pensie lunară de 
întreținere în cuantum de 304,5Lei 
până la 01.01.2018 şi 278Lei până la 
majorat. Executorie de drept în ceea 
ce priveşte modul de exercitare a 
autorității părinteşti, stabilirea locu-
inței minorei şi obligația de întreți-
nere stabilită în sarcina pârâtului. Ia 
act că reclamanta nu solicită cheltu-
ieli de judecată. Cu drept de apel, ce 
se depune la judecătoria câmpina în 
termen de 30 de zile de la comuni-
care.

DIVERSE  
l ABA Banat, titular al proiectului 
„Regularizare pârâu Belareca, jud.
Caraş-Severin”, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru  Protec ţ ia  Mediu lu i 
Caraş-Severin în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra 
mediului şi de evaluare adecvată: 
fără evaluarea impactului asupra 
mediului, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „Regula-
rizare pârâu Belareca,  jud.
Caraş-Severin”, propus a fi 
amplasat în intravilanul şi extravi-

lanul satului Mehadia, comuna 
Mehadia, şi oraş Băile Herculane, 
jud.Caraş-Severin. Proiectul deciziei 
de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Caraş-Severin, din Reşiţa, 
str.Petru Maior, nr.73, în zilele de 
luni-joi, între orele 09.00-15.00, şi 
vineri, între orele 09.00-13.00, 
precum şi la următoarea adresă de 
internet: http:/apmcs.anpm.ro/. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării prezentului 
anunţ pânăla data de 21.07.2018.

l SC House World Electro SRL, 
titular al proiectului „Construire 
hală depozitare, birouri, împrej-
muire, utilităţi”, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM 
Ilfov: în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului ,  pentru  proiectul 
„Construire hală depozitare, 
birouri, împrejmuire, utilităţi”, 
propus a fi amplasat în comuna 
Cernica, sat Căldăraru, tarlaua 4, 
parcela 9, 10, 11, 12, 13, judeţul 
Ilfov. Proiectul deciziei de încadrare 
şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov, 
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, în 
zilele de luni-joi, între orele 9.00-
13.00, precum şi la adresa de 
internet: www.apm-ilfov.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, 
până la data de 23.07.2018.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Adminstraţie al 
S.C.M. Mobilă si Tapiţerie cu sediul 
în Calea 13 Sepetembrie nr.93 -95, 
bl. 83.85, sector 5, CUI RO 3398610, 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară în data de 03.08.2018 
la sediul societăţii cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea vânzării 
următoarelor spaţii comerciale 
propietatea societăţii, în totalitate 
sau parţial: -Oraş Pantelimon tarla 
34 -parcela 321; -Apartamentul din 
str. Vistiernicu Stavrinus nr. 2 -4; 
-Calea Văcăreşti nr. 278; -Calea 13 
Septembrie parţial 25mp; -Compex 
Comercial Delfinului -str. Chişinău 
nr. 1. 2. Diverse.

l Administratorul unic  al  socie-
tăţii ANA Electric SA, cu sediul în 
Bucureşti, Bdul Poligrafiei nr.1C, 
etaj 1, biroul nr. 14, sector 1, număr 
de ordine în Registrul Comerţului 
J/40/24307/1994, CUI 6641365 
(Societatea), convoacă adunarea 

generală  extraordinară a acţiona-
rilor la data de 17 august  2018, ora 
9.00, la sediul societăţii,  pentru toţi 
acţionarii înscrişi în Registrul acţio-
narilor la data de referinţă de 10 
august 2018, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Aprobarea Proiectului de 
fuziune din 12.06.2018, publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.  2648 din 
12.07.2018, privind fuziunea prin 
absorbţia de către Societatea ANA 
Teleferic SA, cu sediul în Poiana 
Braşov, Hotel Sporturilor, judeţul 
Braşov, număr de ordine în  Regis-
t r u l  C o m e r ţ u l u i  B r a ş o v 
J/08/988/1998, CUI RO8698066 
(Societatea Absorbantă), a Societății 
ANA Electric SA, cu sediul în 
Bucureşti, Bdul Poligrafiei, nr.1C, 
etaj 1, biroul nr. 14, sector 1, număr 
de ordine în Registrul Comerţului 
J/40/24307/1994, CUI 6641365 
(Societate Absorbită). 2. Aprobarea 
fuziunii prin absorbţia de către 
Societatea ANA Teleferic SA, cu 
sediul în Poiana Braşov, Hotel Spor-
turilor, judeţul Braşov, număr de 
ordine în  Registrul Comerţului 
Braşov J/08/988/1998,  CUI 
RO8698066 (Societatea Absor-
bantă), a Societății ANA Electric 
SA, cu sediul în Bucureşti, Bdul 
Poligrafiei, nr.1C, etaj 1, biroul nr. 
14, sector 1, număr de ordine în 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J/40/24307/1994, CUI 6641365 
(Societate Absorbită). 3. Aprobarea 
datei la care va produce efecte fuzi-
unea prin absorbţie a societăţii ANA 
Electric SA de către societatea ANA 
Teleferic SA, în conformitate cu 
prevederile art. 249 lit.b) din Legea 
31/1990 privind societăţile şi 
conform proiectului de fuziune.  4. 
Desemnarea  reprezentantului acţi-
onarilor pentru perfectarea docu-
mentelor şi înregistrarea lor la 
Oficiul Registrului Comerţului 
competent. În cazul în care nu sunt 
îndeplinite condiţiile legale de 
desfăşurare a adunării generale, a 
doua adunare generală extraordi-
nară este  convocată pentru data de 
20 august 2018, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi. 
Societatea ANA Electric SA, Admi-
nistrator unic Taban Ion.

l Consiliul de Administraţie al 
Societăţii ANA Teleferic S.A., 
persoană juridică română cu sediul 
în Poiana Braşov, Hotel Sporturilor, 
judeţul Braşov, număr de ordine în 
Registrul Comerţului Braşov 
J/08/988/1998, CUI RO8698066, 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor socie-
tăţii ANA Teleferic SA în data de 17 
august 2018, ora 12,00, la sediul 
societăţii din Poiana Braşov, Hotel 
Sporturilor, judeţul Braşov, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în regis-
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trul acţionarilor la data de referinţă 
10 august 2018, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea Proiec-
tului de fuziune din 12.06.2018, 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr. 2648 
din 12.07.2018, privind fuziunea 
prin absorbţia de către Societatea 
ANA Teleferic SA, cu sediul în 
Poiana Braşov, Hotel Sporturilor, 
judeţul Braşov, număr de ordine în  
Registrul Comerţului Braşov 
J/08/988/1998, CUI RO8698066 
(Societatea Absorbantă), a Societății 
ANA Electric SA, cu sediul în 
Bucureşti, Bdul Poligrafiei, nr. 1C, 
etaj 1, biroul nr. 14, sector 1, număr 
de ordine în Registrul Comerţului 
J/40/24307/1994, CUI 6641365 
(Societate Absorbită). 2. Aprobarea 
fuziunii prin absorbţia de către 
Societatea ANA Teleferic SA, cu 
sediul în Poiana Braşov, Hotel Spor-
turilor, judeţul Braşov, număr de 
ordine în  Registrul Comerţului 
Braşov J/08/988/1998,  CUI 
RO8698066 (Societatea Absor-
bantă), a Societății ANA Electric 
SA, cu sediul în Bucureşti, Bdul 
Poligrafiei, nr. 1C, etaj 1, biroul nr. 
14, sector 1, număr de ordine în 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J/40/24307/1994, CUI 6641365 
(Societatea Absorbită). 3. Apro-
barea datei la care va produce 
efecte fuziunea prin absorbţie a 
societăţii ANA Electric SA de către 
societatea ANA Teleferic SA, în 
conformitate cu prevederile art. 249 
lit. b) din Legea 31/1990 privind 
societăţile comerciale şi conform 
proiectului de fuziune. 4. Elimi-
narea prevederilor referitoare la 
Societatea Absorbită ANA Electric 
SA din preambulul Actului consti-
tutiv al societăţii ANA Teleferic SA 
şi înlocuirea cu numele şi datele 
noului acţionar majoritar, ca 
urmare a fuziunii:  Societatea ANA 
Hotels SA, înregistrată în Registrul 
Comerţului Bucureşti sub nr. 
J40/7935/1993, cod unic de înregis-
trare RO5479061, cu sediul social în 
Bucureşti, B-dul Poligrafiei nr. 1 C, 
etaj 1, Biroul nr. 9, sector 1. 5. Apro-
barea modificării capitalului social 
al societăţii ANA Teleferic SA, ca 
urmare a fuziunii. Ca urmare a 
operaţiunii de fuziune în condițiile 
descrise în Proiectul de fuziune şi 
transmiterii universale a activului şi 
pasivului Societăţii Absorbite către 
Societatea Absorbantă, urmată de 
preluarea acţiunilor proprii de la 
ANA Electric SA şi anularea lor, 
ANA Teleferic SA va emite un 
număr de 40.375.504 acţiuni, la 
valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, 
acţiuni care vor fi distribuite asocia-
ților. Prin urmare, capitalul social al 
societăţii ANA Teleferic SA rezultat 
în  urma fuziuni i ,  va f i  de 
4.286.505,30 lei, constând într-un 

număr de 42.865.053 acţiuni nomi-
native, fiecare având o valoare 
nominală de 0,1 lei. 6. Aprobarea 
modificării art. 5 alin. (1) al Actului 
constitutiv al societăţii ANA Tele-
feric SA, ca urmare a fuziunii, cu 
structura actualizată a capitalului 
social şi acţionariatului societăţii 
ANA Teleferic SA, cu indicarea 
noului acţionar majoritar şi acţio-
nari lista, astfel: „Articolul 5– Capi-
talul social, patrimoniul şi acţiunile. 
(1) Capitalul social total al ANA 
Teleferic SA este în sumă de 
4.286.505,30 lei, fiind divizat  în 
42.865.053 acţiuni nominative cu o 
valoare de 0,1 lei fiecare, astfel: 
-ANA Hotels SA deține un număr 
de 31.782.450 acțiuni, având o 
valoare nominală totală de 
3.178.245 lei, reprezentând 74,1454 
% din capitalul social; -Alți Acțio-
nari tip lista, persoane fizice şi juri-
dice, deţin 11.082.603 acţiuni, cu o 
valoare nominală totală de  
1.108.260,30 lei, reprezentând 
25,8546% din capitalul social.” 7. 
Desemnarea reprezentantului acţio-
narilor în vederea executării fuzi-
unii şi a îndeplinirii tuturor actelor 
juridice şi formalităţilor legale ce ţin 
de operaţiunea de fuziune prin 
absorbţ ie  aprobată ,  pentru 
semnarea actului constitutiv actua-
lizat ca urmare a modificărilor 
propuse, pentru semnarea docu-
mentelor şi depunerea lor la Oficiul 
Registrului Comerţului Braşov şi la 
Tribunalul Braşov. În cazul în care 
nu sunt îndeplinite condiţiile legale 
de desfăşurare a adunării generale 
extraordinare a acţionarilor, a doua 
adunare generală extraordinară va 
fi convocată pentru data de 20 
august 2018, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi. 
Consiliul de Administraţie al Socie-
tăţii ANA Teleferic SA, Prin 
Constantinescu Simona, Preşedinte 
al Consiliului de Administraţie.

l SC Princo Grup SA, cu sediul în 
Str.Av.Ion Muntenescu, nr.1-3, 
Sector 2, Bucureşti, prin Adminis-
trator Unic Florescu Costel, domici-
liat în Bucureşti, Str. Turbinei, Nr. 
18, Sector 2,  convoacǎ în temeiul 
Legii 31/1990 Adunarea Generalǎ 
Extraordinarǎ a Acţionarilor, la 
data de 21.08.2018, ora 11.00, la 
sediul societǎţii, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la data de 22.07.2018, cu 
urmǎtoarea ordine de zi: 1. Punerea 
în discuție privind aprobarea şi 
ratificarea contractării, încheierii şi 
executării de către societate a 
cont rac tu lu i  de  c red i t  nr. 
TARG/305/2008 în data de 
11.07.2018 în sumă de 200.000 
(douasutemii) RON (“contractul de 
credit” sau “Facilitatea”),  încheiat 
cu UniCredit Bank SA (“Banca”). 

2.Punerea în discuție privind garan-
tarea creditului acordat de către 
UniCredit Bank SA, conform 
contractului de credit sus menți-
onat, după cum urmează: a.
Punerea în discuție privind garanția 
reală mobiliară asupra conturilor şi 
subconturilor, deschise sau care vor 
fi deschise de către Societate în 
evidențele UniCredit Bank SA 
conform contractului de ipotecă 
mobiliară asupra conturilor încheiat 
în data de 11.07.2018; b.Punerea în 
discuție privind garanție personală 
(fidejusiune) emisă de asociatul 
majoritar şi unicul administrator dl. 
Florescu Costel, în forma şi conți-
nutul agreată de Bancă conform 
Contractului de fideiusiune încheiat 
la data de 11.07.2018; c.Punerea în 
discuție privind ipoteca asupra 
imobilului situat în Comuna Buciu-
meni, Sat Dealu Mare, Județul 
Dâmbovița, constând în teren intra-
vilan în suprafață de 8.315 mp 
având Nr. Cadastral: 71168, 
împreună cu construcț i i le : 
C1-2.864mp- Hală producție, Nr. 
Cadastral- 71168-C1; C2- 88mp- 
Brutărie din cărămidă, Nr. Cadas-
tral- 71168-C2; C3-76mp- Centrală 
termică cu o încăpere, Nr. Cadas-
tral- 71168-C3; C4-215mp- Depozit 
din metal cu o încăpere, Nr. Cadas-
tral- 71168-C4; C5-209mp- Hală 
colectoare şi prelucrare deşeuri, Nr. 
Cadastral- 71168-C5; teren intra-
vilan în suprafață de 1.568 mp, Nr. 
Cadastral- 71167, împreună cu 
construcțiile,  C1-6mp- Poarta 
metal cu încăpere; Nr. Cadastral- 
71167-C1 şi C2- 575 mp- Depozit 
din metal cu 5 încăperi demisol şi o 
încăpere parter, Nr. Cadastral- 
71167-C2; teren intravilan în supra-
față de 792mp, Nr. Cadastral  
- 71166; teren intravilan în supra-
față de 1.972mp, Nr. Cadastral- 
71165 şi teren intravilan în 
suprafață de 8.869mp, Nr. Cadas-
tral- 71085; proprietatea SC 
PRINCO GRUP SA conform 
contract de ipotecă imobiliară 
încheiat la data de 11.07.2018. 3.
Punerea în discutie privind apro-
barea şi ratificarea contractării, 
încheierii şi executării de către soci-
etate a contractului de credit nr.
TARG/306/2008 în data de 
11.07.2018 în sumă de 15.000 (cinci-
sprezecemii) RON (“contractul de 
credit” sau “Facilitatea”),  încheiat 
cu UniCredit Bank SA (“Banca”). 
4.Punerea în discuție privind garan-
tarea creditului acordat de către 
UniCredit Bank SA, conform 
contractului de credit sus menți-
onat, după cum urmează: a.
Punerea în discuție privind garanția 
reală mobiliară asupra conturilor şi 
subconturilor, deschise sau care vor 
fi deschise de către Societate în 
evidențele UniCredit Bank SA 

conform contractului de ipotecă 
mobiliară asupra conturilor încheiat 
în data de 11.07.2018; b.Punerea în 
discuție privind garanția personală 
(fidejusiune) emisă de asociatul 
majoritar şi unicul administrator dl. 
Florescu Costel,  în forma şi conți-
nutul agreată de Bancă conform 
Contractului de fideiusiune încheiat 
la data de 11.07.2018. 5.Punerea în 
discuție ca pe durata contractelor 
de credit societatea nu va  repartiza 
profitul obținut sub forma de divi-
dende, fără acordul prealabil scris 
al UniCredit Bank SA. 6.Punerea în 
discuție ca pe durata contractului 
de credit şi orice prelungire a aces-
tuia, creditele acordate de către 
acționari vor fi subordonate Facili-
tății acordată de UniCredit Bank 
SA, atât ca drept de preferință la 
plată, cât şi ca drept de executare şi 
nici o rambursare a creditelor acor-
date de acționari  nu se va efectua 
fără acordul prealabil scris al 
UniCredit Bank SA. 7.Punerea în 
discuție privind ratificarea semnării 
în numele şi pe seama Societății a 
documentației necesare pentru obți-
nerea creditelor, respectiv a contrac-
tului de credit (Condiții generale 
din data de 11.07.2018 şi Condiții 
speciale de finanțare şi garantare nr. 
T A R G / 3 0 5 / 2 0 1 8  ş i  n r . 
TARG/306/2018), a contractelor de 
ipotecă mobiliară asupra conturilor 
încheiat în data de 11.07.2018, 
contractelor de fideiusiune încheiat 
la data de 11.07.2018 şi a contrac-
tului de ipoteca imobiliară din data 
de 11.07.2018, a biletului la ordin 
emis în alb fără protest, precum şi 
aprobarea semnării oricăror docu-
mente necesare în legătură cu aceste 
contracte sau cu orice alt act juridic 
încheiat de părți în legătură cu 
acestea, de către acționarul majo-
ritar şi administratorul unic al 
Societății, domnul Florescu Costel, 
identif icat  cu CI seria RR 
nr.406837, CNP 1460125400089. În 
cazul neîntrunirii cvorumului 
statutar, a doua adunare este convo-
catǎ în ziua de 06.09.2018, ora 
12.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi 
ordine de zi.

l SC Princo Grup SA, cu sediul în 
Str.Av.Ion Muntenescu, nr.1-3, 
Sector 2, Bucureşti prin Adminis-
trator Unic Florescu Costel, domici-
liat în Bucureşti, Str.Turbinei, Nr.18, 
Sector 2, convoacǎ în temeiul Legii 
31/1990 Adunarea Generalǎ Extra-
ordinarǎ a Acţionarilor, la data de 
22.08.2018, ora 11.00, la sediul 
societǎţii, pentru toţi acţionarii înre-
gistraţi în Registrul Acţionarilor la 
data de 22.07.2018 cu urmǎtoarea 
ordine de zi: 1.Punerea în discuție 
privind aprobarea contractării, 
încheierii şi executării de către soci-
etate a unei Linii de credit în sumă 

de 1.000.000 RON (unmilion) RON, 
ce se va încheia cu UniCredit Bank 
SA; 2.Punerea în discuție privind 
aproba garantarea creditului 
acordat de către UniCredit Bank 
SA, conform contractului de credit, 
după cum urmează: a.Punerea în 
discuție privind ipoteca asupra 
imobilului situat în Comuna Buciu-
meni, Sat Dealu Mare, Județul 
Dâmbovița, constând în teren intra-
vilan în suprafață de 8.315mp 
având Nr. Cadastral: 71168, 
împreună cu construcțiile: C1- 
2.864mp- Hală producție, Nr. 
Cadastral- 71168-C1; C2-88mp- 
Brutărie din cărămidă, Nr. Cadas-
tral- 71168-C2; C3-76mp- Centrală 
termică cu o încăpere, Nr. Cadas-
tral- 71168-C3; C4-215mp- Depozit 
din metal cu o încăpere, Nr. Cadas-
tral- 71168-C4; C5-209mp- Hală 
colectoare şi prelucrare deşeuri, Nr. 
Cadastral- 71168-C5; teren intra-
vilan în suprafață de 1.568mp, Nr. 
Cadastral- 71167, împreună cu 
construcțiile, C1- 6mp- Poartă 
metal cu încăpere; Nr. Cadastral- 
71167-C1 şi C2-575mp- Depozit din 
metal cu 5 încăperi demisol şi o 
încăpere parter, Nr. Cadastral- 
71167-C2; teren intravilan în supra-
față de 792mp, Nr. Cadastral 
 - 71166; teren intravilan în supra-
față de 1.972mp, Nr. Cadastral- 
71165 şi teren intravilan în 
suprafață de 8.869mp, Nr. Cadas-
tral- 71085; proprietatea SC 
PRINCO GRUP SA. Imobilul se va 
asigura cu o societate de asigurări 
agreată de UCB şi polița de asigu-
rare se va înregistra la AEGRM. b.
Punerea în discuție privind ipoteca 
mobiliară asupra conturilor bancare 
ale SC PRINCO GRUP SA 
deschise la UCB, cu individuali-
zarea acestora în contractul de 
credit şi înregistrată la AEGRM. c.
Punerea în discuție privind ipoteca 
asupra echipament tehnologic- 
WEINIG UNIMAT SUPER 4 nr. 
inventar 20212; Cazan Centrală nr 
inventar 20218, Presă Panouri nr. 
inventar 20246 şi CNC Record 110 
nr. inventar 20255 cu înregistrare în 
AEGRM. Bunurile se vor asigura la 
o societate agreată UCB, cu cesio-
narea poliței în favoarea băncii şi 
înscriere la AEGRM. d.Punerea în 
discuție privind ipoteca mobiliară 
asupra stocuri proprietatea socie-
tății, cu vechime până în 90 zile, în 
valoare minima de 900.000 RON cu 
înscriere la AEGRM, reprezentând 
tocătoare bucătărie, panouri din 
lemn masiv, mic mobilier, linguri de 
lemn  situate în Comuna Buciu-
meni, Sat Dealu Mare, Jud.Dâmbo-
vița. Stocurile aduse în garanție se 
vor asigura la o companie de asigu-
rări agreată de către bancă, iar 
polița de asigurare se va înscrie la 
AEGRM; e.Punerea în discuție 
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privind ipoteca mobiliară asupra 
veniturilor reprezentând chirii 
rezultate din contractul nr.392 din 
data de 25.08.2017 cu societatea 
LEMNORA DEN SRL. Contractul 
se va înregistra la AEGRM. 3.
Punerea în discuție ca pe durata 
contractului de credit societatea nu 
va  repartiza profitul obținut sub 
formă de dividende, fără acordul 
prealabil scris al UniCredit Bank 
SA. 4.Punerea în discuție ca pe 
durata contractului de credit și orice 
prelungire a acestuia, creditele acor-
date de către asociați vor fi subordo-
nate Facilității  acordată de 
UniCredit Bank SA, atât ca drept 
de preferință la plată cât și ca drept 
de executare și nici o rambursare a 
creditelor acordate de asociați  nu se 
va  efectua fără acordul prealabil 
scris al UniCredit Bank SA. 5.
Punerea în discuție ca pentru 
semnarea în numele și pe seama 
Societății a documentației necesară 
pentru obținerea creditului, a 
contractului de credit (Condiții 
generale și Condiții speciale de 
finanțare și garantare), a tuturor 
contractelor de garanție, a biletului 
la ordin, precum și a oricăror docu-
mente necesare în legătură cu aceste 
contracte sau cu orice alt act juridic 
încheiat de părți în legătură cu 
acestea, se împuternicește Adminis-
tratorul Societății, domnul Florescu 
Costel, identificat cu CI seria RR 
nr.406837, CNP 1460125400089.

LICITAȚII  
l Anunț public. Serviciul Public de 
Administrare și Exploatare a Pieței 
Centrale Agroalimentare a Munici-
piului Câmpina anunță organizarea 
următoarei licitații publice deschise 
cu strigare pentru: -Închiriere spații 
comerciale din Complexele Corp C2 
și Corp C1 ale Pieței Centrale, după 
cum urmează: 1. Etaj Corp C2: în 
suprafață de 352 mp, spațiu necom-
partimentat (open space). Pentru 
suprafața de la etaj se pot amenaja 
spații de la 20 mp până la 352 mp. 
Destinație: comercializare produse 
textile, încălțăminte, produse 
alimentare, produse electrocasnice, 
prestări servicii, alte produse 
conform HGR nr. 348/2004. Prețul 
de pornire al licitației este de 2,0 lei/
mp/zi (fără TVA) aprobat prin HCL 
Câmpina nr. 201/19.12.2017. Tariful 
de închiriere include toate utilitățile. 
Parter Corp C2: în suprafață de 
111,08 mp. Destinație: comerciali-
zare produse textile, încălțăminte, 
produse alimentare, produse elec-
trocasnice, prestări servicii, alte 
produse  conform HGR nr. 
348/2004. Prețul de pornire al licita-
ției este de 2,6 lei/mp/zi (fără TVA) 
aprobat prin HCL Câmpina nr. 
64/26.05.2016. Tariful de închiriere 

include toate utilitățile. 2. Corp C1 
după cum urmează: -Închirierea a 1 
(un) amplasament pentru comercia-
lizare legume -zarzavat. Se licitează 
numai spațiul destinat comerțului. 
Prețul de pornire al licitației este de 
6,6 lei/mp/zi (fără TVA). Licitația va 
avea loc în data de 10.08.2018, ora 
10:00, la sediul S.P.A.E.P.C.A din 
Câmpina, Str. Republicii nr. 16A. 
Regulamentul de organizare al lici-
tației va putea fi achiziționat de la 
sediul S.P.A.E.P.C.A Câmpina. 
Informații suplimentare la telefon: 
0 3 4 4 . 1 0 8 5 1 3 ,  l a  s e d i u l 
S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul 
www.piatacampina.ro.

l Debitorul SC Arietis Impex SRL 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse și Asociații  
SPRL, scoate la vânzare: 1.Mijloace 
fixe și obiecte de inventar, aparți-
nând SC Arietis Impex SRL în 
valoare de 2.631,42 Lei exclusiv 
TVA; 2.Stoc de marfă, aparținând 
SC Arietis Impex SRL în valoare de 
44.075,23 Lei exclusiv TVA. Prețul 
de pornire al licitaților pentru 
mijloacele fixe, obiectele de inventar 
și stocul de marfă aparținând SC 
ARIETIS IMPEX SRL reprezintă 
30% din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în 
parte, iar listele cu aceste bunuri pot 
fi obținute de la lichidatorul judiciar 
cu un telefon în prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la lici-
tație este condiționată de: consem-
narea în contul nr. RO15 BITR 0030 
1006 3364 RO01 deschis la Veneto 
Banca s.p.c.a Ag. Ploiești până la 
orele 14 am din preziua stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; achizi-
ționarea până la aceeași dată a 
Regulamentului de licitație pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru mijloace fixe, obiectele de 
inventar și stocul de marfă prima 
ședință de licitație a fost fixată în 
data de 23.07.2018, ora 10.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe 
de licitații vor fi în data de 
30.07.2018; 06.08.2018; 13.08.2018; 
20.08.2018, ora 10.00. Toate ședin-
țele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Mun. Ploiești, Str. Elena 
Doamna, Nr. 44A, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii 
suplimentare și vizionare apelați 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat 
și pe site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Kaproni SRL socie-
tate în faliment, prin lichidator 

judiciar Dinu, Urse Și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1. Imobil 
“teren intravilan”, în suprafață de 
3.189 mp. situat în Com. Valea 
Călugarească, Sat Valea Popii, T 8 
- A 270, Județ Prahova, preț pornire 
licitație – 23.917,50 Euro. 2. Imobil 
“teren intravilan”, în suprafață de 
668 mp. situat în Com. Valea Călu-
garească, Sat Valea Popii, T 20 - A 
714, Județ Prahova, preț pornire 
licitație – 5.010,00 Euro. 3.Utilaje de 
confecționat cuie și plasă, aparți-
nând societății debitoare Kaproni 
SRL, în valoare de –26.829,15 Lei 
exclusiv TVA; 4. Mijloace fixe și 
obiecte de inventar, aparținând 
societății debitoare Kaproni SRL, în 
valoare de 43.127,40 Lei exclusiv 
TVA. Prețul Regulamentului de 
licitație pentru bunurile aflate în 
patrimoniul debitoarei Sc Kaproni 
SRL este de 500,00 Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitaților 
pentru imobile “terenuri” aflate în 
patrimoniul SC Kaproni SRL repre-
zintă 50% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul 
de Evaluare pentru fiecare teren în 
parte; Prețul de pornire al licitaților 
pentru utilaje confecționat cuie și 
plasă af late în patrimoniul SC 
Kaproni SRL reprezintă 15% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte; Prețul 
de pornire al licitaților pentru 
mijloacele fixe și obiecte de inventar 
aparținând SC Kaproni SRL  repre-
zintă 20% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul 
de Evaluare pentru fiecare bun în 
parte; Listele cu aceste bunuri pot fi 
obținute de la lichidatorul judiciar 
cu un telefon în prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consem-
narea în contul nr. RO21 WBAN 
0099 3050 0099 RO01 deschis la 
Intesa Sanpaolo Bank SA, Ag. 
Ploiești, până la orele 14 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; - achiziționarea până la 
aceeași data a Regulamentului de 
participare la licitație pentru bunu-
rile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
terenuri, mijloace fixe și obiecte de 
inventar, prima ședință de licitație a 
fost fixată în data de 27.07.2018, ora 
10:00, iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în data de 
10.08.2018; 24.08.2018; 07.09.2018; 
21.09.2018; 05.10.2018 ora 10:00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
tare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 

relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. Anunțul poate fi vizua-
lizat și pe site www.dinu-urse.ro

l Debitorul Kaproni Transport 
SRL societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse Și Asoci-
ații  SPRL, scoate la vânzare: 1. 
Mijloace de transport (autoutilitare, 
capete tractor, semiremorci) în 
valoare de 35.848,00 Euro exclusiv 
TVA; Prețul Regulamentului de 
licitație pentru bunurile aflate în 
patrimoniul debitoarei SC Kaproni 
Transport SRL este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al 
licitaților pentru mijloacele de 
transport aparținând SC Kaproni 
Transport SRL  reprezintă 30% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată in Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu 
un  te l e fon  în  prea lab i l  l a 
021.318.74.25. Participarea la lici-
tație este condiționată de: consem-
narea în contul nr. RO31 WBAN 
0099 1V07 2528 RO01 deschis la 
Intesa Sanpaolo Bank SA Ag. 
Ploiești până la orele 14 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; achiziționarea până la 
aceeași data a Regulamentului de 
participare la licitație pentru bunu-
rile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
mijloacele de transport aflate în 
patrimoniul debitoarei prima 
ședință de licitație a fost fixata în 
data de 27.07.2018, ora 12.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe 
de licitații vor fi în data de 
03.08.2018, 10.08.2018, 17.08.2018, 
24.08.2018, ora 12.00. Toate ședin-
țele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Mun. Ploiești, Str. Elena 
Doamna, Nr. 44A, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare și vizionare apelați 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat 
și pe site www.dinu-urse.ro.

l S.C. Doroca S.A , prin lichidator 
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă 
scoaterea la vânzare, a activelor 
societăţii debitoare, după cum 
urmează:
A. Imobil situat în Dorohoi, str. 
Brazi, nr.1 amplasat pe teren în 
concesiune de la municipiul 
Dorohoi, compus din: 1. Restaurant 
Hotel Cabana Brazi cu subsol, 
parter și etaj cu s.c la sol de 701,10 
mp; 2. Magazie cu s.c. la sol de 34,30 
mp; 3. Magazie si beci cu s.c. la sol 

de 97,20 m.p. ;
Pretul de vanzare fiind de 1.578.600 
lei (344.160Euro),TVA inclus (90%). 
B. Spaţiu comercial situat in 
Dorohoi, Aleea Duzilor, nr. 12, bl.
E1-parter, în suprafaţă utila de 
245,50 mp(construita 266,90 mp).
Terenul în cota indiviza de 61,89 mp  
este concesionat de la municipiul 
Dorohoi la pretul  de 283.590 lei 
(61.830 Euro), TVA inclus (90%). 
Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt cu o zi inainte 
de ziua licitatiei, orele15.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iași, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. 
Licitaţiile vor avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Iași, Str.  
Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iași, în data 
de 27.07.2018 ora 15:00, și se va 
desfășura în conformitate cu preve-
derile legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei și ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de  
15.03.2016 si adunarea creditorilor 
din 04.10.2017. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare și 
desfășurare a licitaţiei. Garantia 
este in cuantum de 10 % din 
valoarea de vanzare. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la: C.I.I. 
Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232/240.890;  0742/109899, 
0745308671, Fax 0232/240890.

PIERDERI  
l Pierdut în data de 13.07.2018 în 
Slovenia, Certificat de Pregătire 
Profesională și Card Tahograf pe 
numele Voinescu Adrian Mihai. Le 
declar nule.

l Pierdut Document de Control nr. 
0068712 pentru transportul rutier 
de persoane prin servicii ocazionale 
pe numele S.C. Klauss Florin Auto-
logistic S.R.L. Se declara nul.

l Pierdut certificat internațional de 
conducător ambarcaţiune de agre-
ment, clasa D, nr. 1278 eliberat la 
19.07.2002 de ANR pe numele: 
Moacă Adrian -Ilie. Se declară nul.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesionala a conducătorului auto 
- transport marfa, pe numele Trofin 
Virgil, din localitatea Raucesti, 
judetul Neamt. Se declară nul.

MATRIMONIALE
Domn 70 ani, situație bună, caut 
doamnă  serioasă, fără vicii, fără 
obligații, cu pensie, pentru a petrece 
impreună restul vieții .   tel. 
0722.337425.


