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OFERTE SERVICIU
l Firma SC Coserincotrans SRL angajează șoferi profesioniști categoria B,
C, E, posesori de atestate transport
marfă în transport internațional,
cunoștințe minime/medii limba
engleză. Salariu 2400 euro. Persoană
de contact: Curcan Costinel, telefon
0774.078.339.
l SC Trans Grup Agapia SRL Sibiu
angajează: -5 instalatori apă canal, -1
excavatorist pentru excavatoare cu
rotor de mare capacitate, -4 zidar roșar
tencuitor, -14 tâmplar universal.
Telefon: 0371.307.458.
l SC Farinsan SA, cu sediul în sat
Grădiștea, com.Comana, jud.Giurgiu,
dorește să angajeze în funcția de motorist, cod COR 723304, o persoană cu
experiență de minim 8 ani în domeniu,
cunoscătoare de limba engleză avansat.
Salariul va fi de 2.080Lei brut.
Tel.0729.822.041. CV se pot trimite pe:
secretariar@farinsan.ro până la data
de 29.07.2019.
l Societatea Kraftenberg Solution
SRL, cu sediul în Zlatna, Jud.Alba,
angajează: 2 șoferi pentru 3,5t pentru
transport pe comunitate, 1 funcţionar
administrativ și 2 spălător vehicule
(experienţa constituie avantaj). Se
oferă salar atractiv. Pentru detalii
apelaţi: 0737.796.044.
l Grădinița cu Program Prelungit
Micul Prinț Baia Mare (str.Cuza Vodă,
nr.8B, Baia Mare, Maramureș) organizează în 8 august 2019 concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
celor două posturi de îngrijitoare.
Depunerea dosarelor se va face la
sediul instituției în perioada 18-31 iulie
2019, între orele 9.00-14.00.
l Menajeră/Îngrijire persoană în
vârstă. Salariu: 2.000Lei. Căutăm
doamnă intern, îngrijire persoană
vârstnică (92 ani), deplasabilă. Locație:
Gura Calitei, Jud.Vrancea. Loc de
întâlnire: București, sector 4. Pentru
mai multe detalii: 0744.304.111.
l Primăria Comunei Văculești, jud.
Botosani organizează concurs în data
de 02 August 2019, orele 10.00 pentru:
- Fochist la cazane de apa caldă și
cazane de joasă presiune. Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, din cadrul
Primăriei Comunei Văculești, la tel.
0231/620220, interior 17 sau pe site-ul
instituţiei www.vaculesti.ro. Tematica
de concurs și condițiile de concurs sunt
afișate la sediul instituției.
l Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balș”, cu sediul
în localitatea București, str.Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, în conformitate cu
prevederile HG 286/2011, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractuale temporar vacante,
pe durată determinată: -1 (un) post
asistent medical principal, generalist
(PL) -Secţia Clinică XI Boli Infecţioase
Copii; -1 (un) post infirmieră (G)
-Secţia Clinică XI Boli Infecţioase
Copii. Concursul se va desfășura la
sediul institutului, după următorul
calendar: -Termenul de depunere a

dosarelor: 24.07.2019, ora 13.00; -Proba
psihologică: în data de 01.08.2019, ora
10.00; -Proba scrisă: în data de
05.08.2019, ora 10.00; -Proba practică:
în data de 09.08.2019, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Pentru postul de asistent
medical principal, generalist (PL):
-diplomă de școală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr. 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor
sanitare, promoțiile 1976-1994,
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale
sanitare; -5 ani vechime ca asistent
medical; -certificat de grad principal;
-concurs pentru ocuparea postului.
Pentru postul de infirmieră (G): -școală
generală; -curs de infirmiere, organizat
de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere
organizat de furnizori autorizați de
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului
Sănătății -Direcția Generală Resurse
Umane și Certificare; -6 luni vechime
în activitate; -concurs pentru ocuparea
postului. 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 Institutului Naţional
de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Balș”. Relaţii suplimentare la sediul
Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balș”, persoană
de contact: teh.ec. Stefan Alexandru-Marius, telefon: 021.201.09.80,
interior: 3055, adresă e-mail: marius.
stefan@mateibals.ro.
l Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice -A.N.R.S.C., cu sediul
în strada Stavropoleos, nr.6, sector 3,
București, organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual, de
execuție, vacant, pe durată nedeterminată de expert, gradul profesional II la
Direcția dezvoltare instituțională,
resurse umane și IT -Compartimentul
implementare SCIM și SNA. Condiții
specifice: studii de specialitate: studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul
economic, juridic, tehnic, universitar
etc., vechime în specialitatea studiilor:
minimum 6 luni. Concursul se organizează în data de 20.08.2019, ora 10.00
-proba scrisă și în data de 23.08.2019,
ora 10.00 -interviul, la sediul
A.N.R.S.C.. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune la sediul
A.N.R.S.C., până la data de
31.07.2019, inclusiv, după următorul
program: de luni până vineri între orele
9.00-13.00. Condițiile de participare,
bibliografia și actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere se
afișează la sediul instituției și pe
pagina de internet: www.anrsc.ro.
Relații suplimentare se pot obține la
sediul A.N.R.S.C. și la numărul de
telefon: 0213179751, int.167.
l Primăria Orașului Panciu, cu sediul
în Panciu, str.Titu Maiorescu, nr.15,
județul Vrancea, organizează concurs,

pentru ocuparea următorului post
contractual, aprobat prin
H . G . n r. 2 8 6 / 2 0 1 1 , m o d i f i c a t ș i
completat de H.G.nr.1027/2014. -Denumirea postului: Șef centru, post vacant
pe perioadă nedeterminată -Centrul
Rezidențial pentru Persoane Vârstnice
Sf.Ioan Panciu. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor: superioare economice absolvite cu
diplomă de licență; -vechime în specialitate studiilor necesare ocupării
postului: minimum 5 ani. Data, ora și
locul de desfășurare a concursului:
-proba scrisă în data de 8 august 2019,
ora 10.00, la sediul instituției; -proba
interviu în data de 12 august 2019, ora
12.00, la sediul instituției. Data limită
până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este
de 10 zile lucrătoare de la afișare, la
sediul instituției. Date contact: Drimba
Mihaela, telefon 0237.205.811, int.27.
l Spitalul Orășenesc Ineu, cu sediul în
Ineu, str.Republicii, nr.2, Jud.Arad,
organizează în data de 08.08.2019, ora
09.00, concurs, conform HG 286/2011
și HG 1027/Noiembrie 2014 pentru
următorul post contractual vacant: -un
post muncitor necalificat în cadrul
Seviciului Administrativ. Concursul
constă în proba scrisă care va avea loc
în data de 08.08.2019, ora 09.00 și
proba practică în data de 08.08.2019,
ora 14.00, la sediul Spitalului Orășenesc Ineu. Conditii de participare:
1.Conditii generale: -pentru participarea la concurs candidații trebuie să
îndeplinească condițiile prevăzute la
art.3 din HGR 286/2011. 2.Condiții
specifice: -diplomă de absolvire liceu;
-vechime în muncă minim 5 ani.
Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a la sediul Spitalului Orășenesc
Ineu. Relații suplimentare la sediul:
Spitalului Orășenesc Ineu, persoană de
contact: Haragea Adina, telefon
0254.511.220.
l Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, cu sediul în localitatea Leordeni,
str.Coloniei, nr.106, județul Argeș,
organizează concurs de promovare în
funcția de conducere pentru următorul post contractual vacant: -1 post:
șef birou RUNOS -Informatică și
Contencios, gradul II în cadrul Biroului RUNOS -Informatică și Contencios; conform H.G.nr.286/31.03.2011.
Concursul de promovare se va desfășura la sediul unității, astfel: 1.Proba
scrisă, 08.08.2019, ora 10.00; 2.
Interviu, 13.08.2019, ora 10.00. Pentru
participarea la concursul de promovare
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: 1.Șef Birou
RUNOS -Informatică și Contencios.
Criterii la angajare-promovare:
-diplomă de licență în informatică;
-curs în managementul resurselor
umane; -curs managementul spitalicesc, efectuat la Școala Națională de
Sănătate Publică și Management
Sanitar București. Vechime minimă în
muncă: -peste 7 ani vechime în specialitatea RUNOS -instituții publice și în
informatică. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs până
la data de: 31.07.2019, ora 14.00, la
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sediul Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni. Relaţii suplimentare la
sediul: Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni, persoană de contact: Stan
Raluca Mihaela, telefon: 0248.653.695,
fax: 0248.653.690, e-mail: runos@
spitalleordeni.ro
l Primăria Orașului Bragadiru,
judeţul Ilfov, în temeiul H.G. 286/2011,
cu modificările și completările ulterioare, scoate la concurs urmatorul post
contractual vacant. -îngrijitor -treapta
I -Serviciul gospodărire, întreţinere,
reparaţii și de deservire -Compartiment administrativ. -Studii generale/
școala profesională; -condiţii de
vechime în muncă -minim 7 ani. Data
limită depunere dosare: 29.07.2019
orele 14:00, la sediul Primăriei Oraș
Bragadiru. Concursul începe în data
de: 12.08.2019 orele 10:00 -proba
scrisă, data si ora interviului vor fi
comunicate ulterior. Concursul se
desfășoară la sediul Primăriei Oraș
Bragadiru, judeţul Ilfov. Anunţul,
bibliografia și tematica de concurs se
află afișate la avizierul unităţii și pe
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei Oraș
Bragadiru sau la telefon 021/4480795.
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 27.08.2019 (proba scrisă) -ora 10:00,
pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante, după cum urmează:
Serviciul Urmărire Incasare și Executare Persoane Juridice: -1 funcție
publică de execuție de referent, clasa
III, grad profesional asistent.
Concursul se va organiza conform
calendarului urmator: -depunerea
dosarelor se face în termen de maxim
20 zile de la data apariţiei anunţului în
Monitorul Oficial al României, partea
a- III -a, în perioada 17.07.2019
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–05.08.2019 la sediul DITL Sector 5
din București Str. Mihail Sebastian nr.
23, bl. S13 sector 5. -Compartimentul
Resurse Umane și SSM; -proba scrisă
se va desfășura în data de 27.08.2019
ora 10.00 la sediul DITL Sector 5 din
București Str. Mihail Sebastian nr.23,
bl. S13 sector 5; -interviul va avea loc,
după proba scrisă, la o dată care va fi
anunţată ulterior. Condiţiile generale
pentru participare la concurs, condiţiile specifice, bibliografia și atribuţiile
din fișele de post sunt afișate pe pagina
oficială (www.ditl5.ro), precum și la
avizierul Direcţiei de Impozite și Taxe
Locale a Sectorului 5 cu sediul în
București, str. Mihail Sebastian nr. 23,
bl.S13, sector 5. Relaţii suplimentare
cu privire la acest concurs se pot obține
la sediul Direcţiei de Impozite și Taxe
Locale a Sectorului 5 din Str. Mihail
Sebastian nr.23, bl. S13, sector 5, tel.
0724500063- inspector Samoilă Cristina în cadrul Compartimentului
Resurse Umane și SSM, e-mail:
samoila.petruta@ditl5.ro.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului Sector 4,
organizează concurs, cu respectarea
prevederilor H.G. nr. 286/2011, pentru
ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante: -Asistent social grad
debutant (studii superioare) -1 post,
fără condiție de vechime în muncă;
-Asistent social grad specialist (studii
superioare) -1 post, fără condiție de
vechime în muncă; -Asistent social
grad principal (studii superioare) -1/2
post, fără condiție de vechime în
muncă; -Educator puericultor (studii
medii) -2 posturi, vechime in specialitatea studiilor minimum 6 luni; -Infirmier (studii gimnaziale /profesionale)
-10 posturi, vechime în muncă
minimum 6 luni; -Îngrijitor copii
(studii gimnaziale) -4 posturi, fără
condiție de vechime în muncă.
Concursul se organizează la sediul
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D.G.A.S.P.C. Sector 4 din Str. Soldat
Ion Enache nr. 1A, Sector 4, şi va
consta în susținerea unei probe scrise,
în data de 08.08.2019, ora 10:00 şi
proba interviu în data de 14.08.2019,
ora 10:00. Dosarele de concurs se
depun la sediul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 4 până la data de 01.08.2019,
inclusiv şi trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, pentru
aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia de
concurs sunt afişate la sediul Direcției
Generale de Asistență Socială şi
Protecția Copilului Sector 4, din Str.
Soldat Ion Enache nr.1A şi pe pagina
de internet a instituției www.dgaspc4.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul D.G.A.S.P.C. Sector 4 din str.
Soldat Ion Enache nr. 1A, sau la
telefon 0372.715.100 -interior 139,
0372.715.101-interior 139 şi
0743043796 -persoana de contact
Dascălu Roxana –Serviciul Resurse
Umane -Salarizare, e-mail resurse@
dgaspc4.ro.
l Primăria Comunei Jilava din
Județul Ilfov organizează concurs de
recrutare în vederea ocupării următoarelor funcții publice de execuție specifice pentru ocuparea cărora trebuiesc
îndeplinite următoarele condiții: 1.
Condiţii de participare la concurs
pentru funcția publică specifică de
execuție vacantă de Polițist Local,
clasa I, grad profesional debutant,
Compartimentul Disciplina ȋn
Construcții şi Afişajul Stradal, Serviciul Public Poliție Locală. Condiţii
generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, r(2) cu modificările şi completările ulterioare. Condiţii
specifice: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în ramura de ştiințe administrative;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice: nu
este necesar; -aviz psihologic pentru
port armă şi permis auto categoria B.
2.Condiţii de participare la concurs
pentru funcția publică specifică de
execuție vacantă de Polițist Local,
clasa I, grad profesional debutant,
Compartimentul Protecția Mediului,
Serviciul Public Poliție Locală. Condiţii
generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată 2, cu
modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice: -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul fundamental ştiințe inginereşti; -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este necesar
-aviz psihologic pentru port armă si
permis auto categoria B; -Cunoştințe
limbă engleza nivel mediu dovedite
prin deținerea de documente care să
ateste competențele dobândite.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Jilava din Sos. Giurgiului,
nr.279, comuna Jilava, Județul Ilfov.
Proba scrisă se va susține în data de
20.08.2019 ora 11.00. Interviul se va
susține într-un termen de maximum 5

zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise. Dosarele de înscriere se
depun în termen de 20 zile de la data
apariţiei anunţului în Monitorul Oficial
al României, partea a III-a, la sediul
sediul Primariei Comunei Jilava, sos.
Giurgiului nr.279, comuna Jilava,
Județul Ilfov la Compartimentul
Resurse Umane şi Formare Profesion a l ă ,
t e l / f a x :
021.457.01.15/021.457.11.71, e-mail:
primaria_jilava@yahoo.com, începând
cu data de 17.07.2019 ora 8.00, pana la
data de 05.08.2019, ora 16.30. Persoana
de contact pentru relații suplimentare
este doamna Grigorescu Adriana cu
funcția publică de execuție de consilier, grad profesional principal care
asigură secretariatul comisiei de
concurs şi poate fi contactată la
numarul de telefon 021.457.01.15/
int.104. Bibliografia şi alte date necesare desfăşurarii concursului de recrutare, sunt afişate la sediul instituției şi
publicate pe pagina de internet a
primăriei comunei Jilava (www.primariajilava.ro). Dosarul de înscriere la
concurs, trebuie să conțină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la
art. 49 din Hotărârea Guvernului
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare.
l Primăria comunei Lipovu, cu sediul
în localitatea Lipovu, nr.630, judeţul
Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea a două funcţii publice
vacante de execuție, pe perioada nedeterminată de: Referent cls. a III-a, grad
superior din cadrul Compartimentului
Financiar Impozite şi Taxe. Concursul
se va organiza astfel: Proba scrisă în
data de 26.08.2019, ora 10.00; Data
interviului şi ora desfăşurării acestuia
se vor comunica ulterior in funcție de
ora soluționării eventualelor contestații, potrivit art.60, alin.2 din HG
611/2008 pentru aprobarea normelor
metodologice privind organizarea şi
desfăşurarea carierei funcționarilor
publici, cu modificările şi completările
ulterioare aduse prin HG, nr.761/2017.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii: Condițiile generale de
participare la concurs sunt cele prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999
republicata (2), cu modificările şi
completările ulterioare, studii liceale
respectiv studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat în domeniul
economie; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitprii
funcției publice de executie de 7 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 20
zile de la data publicării, anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, în perioada 17.07.2019 până la
data de 05.08.2019, ora 16.00 (inclusiv)
la sediul Primăriei Lipovu. Relaţii
suplimentare si Bibliografia se pot
obtine de la sediul primăriei, persoana
de contact: Consilier juridic- Rizan
Radu sau la telefon: 0767.384.603.
l Colegiul Naţional Economic
„Gheorghe Chiţu” din Craiova,
Județul Dolj, organizează concurs/
examen pentru ocuparea următorului
post contractual aprobat prin HG
nr.286/2011, modificat şi completat de
HG nr. 1027/2014. Denumirea postului:
1.Un post muncitor-fochist, 1 normă,
post vacant contractual pe durată
nedeterminată. Condiții specifice
pentru participare la concurs pentru
postul de muncitor-fochist: studii
liceale/şcoală profesională; vechimea în
specialitate constituie avantaj. 2.Un
post îngrijitor, 1 normă, post vacant
contractual pe durată determinată.
Condiții specifice pentru participare la
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concurs pentru postul de îngrijitor:
studii generale/medii; vechimea în
specialitate constituie avantaj. 3. Un
post paznic, 1 normă, post vacant
contractual pe durată nedeterminată.
Condiții specifice pentru participare la
concurs pentru postul de paznic: studii
medii/şcoală profesională; vechimea în
specialitate constituie avantaj. 4.1/2
post magaziner, 1/2 normă, post vacant
contractual pe durată determinată.
Condiții specifice pentru participare la
concurs pentru postul de magaziner:
studii medii economice; vechimea în
specialitate constituie avantaj. Data,
ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă: data de 22.08.2019,
ora 9.00, Proba practică: data de
26.08.2019, ora 15.00, proba de
interviu: data de 27.08.2019, ora 9.00.
Candidații vor depune actele pentru
dosarul de concurs în termen de 10 zile
de la data publicării prezentului anunț
în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, şi vor susține concursul
la sediul unității din Craiova, str.
Brestei, nr.10, Județul Dolj. Relații
suplimentare se pot obține la sediul
instituției sau la telefon 0351.804.904.

CITAŢII
l Toţi moştenitorii legali sau testamentari ai defunctului APOSTU
PETREA, decedat la 19.01.2019, cu
ultimul domiciliu în mun. Brăila, str.
Dragoş Voda, nr. 2, jud. Brăila, sunt
chemaţi în ziua de 16.09.2019, ora 9.00,
la Biroul Individual Notarial Iancu
Nicoleta Cristinela din mun. Brăila,
B-dul. Dorobanţilor, nr. 70, bl. B25, ap.
39, jud. Brăila, în vederea dezbaterii
succesiunii. În cazul neexercitării de
către succesibili a dreptului de a
accepta moştenirea în termen de un an
de la data deschiderii moştenirii, se va
prezuma, conform art. 1.112 din Legea
nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, că
aceştia au renunţat la moştenire.
l Se aduce la cunoştința publică
faptul că pe rolul acestei instanțe este
î n r e g i s t r a t d o s a r u l c i v i l n r.
309/322/2019, privind pe reclamanții
Mathe Vilhelmina şi Mathe Iosif, ambii
domiciliați în mun. Bucureşti, cu reşedința în comuna Estelnic nr.312, jud
Covasna, având ca obiect dobândirea
de către reclamanți a dreptului de
proprietate prin uzucapiune, în baza
prev.art.28 alin.1 din Legea nr.
115/1938, asupra imobilului înscris în
CF nr.24172 Estelnic, nr. top 600/1,
612/1 provenit din CF vechi nr. 510, în
suprafață scriptică de 2377 mp, având
ca proprietari tabulari pe numitul Kiss
Alexandru, decedat la data de
18.01.1987, Mazuch Iulianna decedată
la data de 29.12.1946 şi Kiss Francisc
identic cu Ferencz, decedat la data de
14.03.1976, precum şi asupra imobilului înscris în CF nr.24177 Estelnic, nr.
top 613 provenit din CF vechi nr.2680,
având ca proprietari tabulari pe Kiss
Sandor (identic cu Alexandru) decedat
la data de 09.11.1994 şi Matyas Anna
căsătorită Kiss, decedată la data de
16.06.1982. Opoziția trebuie formulată
de cei interesați în termen de 1 lună (30
zile) de la publicarea somației
l Prin prezenta somație, se aduce la
cunoştința celor interesați faptul că,
petentul Furdui Petru Isapas, domiciliat în comuna Hăghig, sat Iarăşi,
nr.205, județul Covasna, solicită dobândirea dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilului teren
intravilan situat în comuna Hăghig, sat
Iarăşi FN, înscris în CF.25115 Hăghig
nr. top 3975, în suprafață de 1627 mp,
având ca proprietar tabular pe numitul
Feldiorean Gheorghe. Toți cei intere-

sați pot face opoziție la Judecătoria Sf.
Gheorghe, str. Kriza Janos, nr. 2, jud.
Covasna, cu precizarea că, în caz
contrar, în termen de 1 lună de la
emiterea celei din urmă publicații, se
va trece la judecarea cererii.
l Emisă la data de 15.07.2019. Birou
Notar Public Gavrilă Liliana Aura, Str.
Nicolae Bălcescu, Bl.C1, Et. parter,
Pătârlagele, Cod Poştal 127430, Jud.
Buzău, tel. 0238.706.235. Vă înştiințăm
că sunteți invitat să vă prezentați la
sediul acestui birou notarial la data de
19 august 2019, ora 10AM, în calitate
de moştenitori, pentru a participa la
dezbaterea procedurii succesorale a
defunctului Anghel Stelian, decedat la
data de 12 IULIE 2010, cu ultimul
domiciliu în Comuna Vipereşti, Jud.
Buzău. Cererea de deschidere a procedurii succesorale a fost făcută de
Anghel Gheorghe. Succesibilii indicați
în cererea de deschidere a procedurii
succesorale sunt: Anghel Loredana;
Anghel Ionuț; Anghel Doru; Anghel
Ștefania-Laura, cu domiciliul în
Constanța, str. Arcului, nr. 1, bl. F7, sc.
C, et. 1, ap. 48, Județul Constanța.
l Pârâții Petenchea Mona, Petenchea
Simona, Petenchea Ioana, Plugaru
Paul, Plugaru Petru, Cuciureanu Doru,
Petenchi Paul, Petenchi Oana Daniela
sunt citați la Tribunalul Botoşani
pentru termenul din 04.09.2019, ora
8.30, pentru judecarea recursului
declarat de recurenta Albota Livia în
dosar nr.10889/193/2008* având ca
obiect fond funciar şi constatare nulitate acte.

DIVERSE
l SC COLT DE VIS SRL anuna
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul - Amplasare
stalie mobila distributie carburanti si
spalatorie auto, propus a fi amplasat in
Gurahont, str. Crisului, nr. 3, jud.
Arad. Informaliile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM
Arad din Arad, str, splaiul Mures, FN,
jud. Arad si la sediul titularului din
Gurahont, str. Avram lancu, nr. 23, jud.
Arad, in zilele de luni - vineri, intre
orele 08:00-16:30. Observaliile publicului se primesc zilnic Ia secliul APM
Arad din Arad, str. Splaiul Muresului,
FN, jud. Arad.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale de insolventa
in dosarul nr. 2369/105/2019, Tribunal
Prahova, conform sentinței nr. sentinței
nr. 674 din 09.07.2019 privind pe SC
Artdeco Media Solutions SRL, cu
termenele: depunere declarații creanță
23.08.2019, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 12.09.2019, întocmirea tabelului definitiv 07.10.2019,
prima Adunare a Creditorilor avand
loc in data 19.09.2019, orele 12:00 la
sediul administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et.
7, cab. 7B.
l SC OMV Petrom SA anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadrare pentru proiectul
“Lucrari de suprafata, foraj, echipare
si conducta de amestec sonda 509 bis
Barbuncesti” amplasat in sat Barbuncesti, comuna Tisau, jud. Buzau.
Decizia autoritatii competente, precum
si informatiile relevante pentru luarea
deciziei pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului
Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau,
nr. 3, jud. Buzau, si la sediul SC OMV
Petrom SA din municipiul Bucuresti,
str. Coralilor, nr. 22, sector 1, in zilele
de luni - vineri intre orele 8 - 14,
precum si la urmatoarea adresa de

internet: www.apmbz.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se
primesc la sediul APM Buzau din
municipiul Buzau, str. Sfantul Sava de
la Buzau, nr. 3, jud. Buzau, in termen
de 10 zile de la publicarea pe pagina de
internet a APM Buzau.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale de insolventa
in dosarul nr. 2451/105/2019, Tribunal
Prahova, conform sentinței nr. sentinței
nr. 671 din 04.07.2019 privind pe SC
Zamoil Ecologic SRL, cu termenele:
depunere declarații creanță 13.08.2019,
întocmirea tabelului preliminar al
creanțelor 02.09.2019, întocmirea tabelului definitiv 26.09.2019, prima
Adunare a Creditorilor avand loc in
data 06.09.2019, orele 12:00 la sediul
administratorului judiciar din Ploieşti,
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et.7, cab.
7B.
l S.C. Revolution Plus S.R.L., cu
sediul în municipiul Baia Mare, str.
Dealul Florilor, nr. 14B, jud. Maramureş, titular al proiectului ”Supraetajare imobil S+P+3 (în curs execuție)”,
propus a fi amplasat în municipiul
Baia Mare, bd. Victoriei, nr. 11, jud.
Maramureş, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Maramureş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul mai sus
menţionat. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Maramureş,
cu sediul în localitatea Baia Mare, str.
Iza, nr.1A, jud. Maramureş, în zilele de
luni - joi între orele 8.00 - 16.30 şi
vineri între orele 8.00 - 14.00 precum şi
la următoarea adresă de internet
http://apmmm.anpm. ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Maramureş.
l Monteclas SRL, cu sediul în sat
C o m a n d ă u n r. 3 3 , a p . 7 , j u d e ț u l
Covasna, anunță publicul interesat
asupra depunerii documentației pentru
obținerea autorizației de mediu pentru
activitatea: ”întreținerea şi repararea
autovehiculelor, comerț cu amănuntul
al carburanților pentru autovehicule în
magazine specializate, depozitări”
pentru punct de lucru în comuna
Moisei, Nr.65/A, jud.Maramureş.
Observații sau reclamații se pot depune
la sediul APM Maramureş, str.Iza,
nr.1A, loc.Baia Mare, jud.Maramureş,
în termen de 30 zile de la apariția
prezentului anunț.
l SC LIDL Discount SRL, cu sediul în
sat Nedelea, comuna Ariceşti Rahtivani, DN 72 Crângul lui Bot, km
73+810, județul Prahova, anunță
public solicitarea de obținere a autorizației de mediu pentru obiectivul
„Supermarket LIDL” amplasat în Loc.
Gura Humorului, oraş Gura Humorului, Bd. Bucovina, nr. 54-56-58,
județul Suceava. Eventualele propuneri şi sugestii din partea publicului
privind activitatea menționată vor fi
transmise în scris şi sub semnătură la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Suceava, din municipiul
Suceava, Str. Bistriței, nr. 1A, județul
Suceava, în zilele de luni –joi, între
orele 8.00-16.30 şi vineri între orele
8.00–14.00.
l Societatea Varscan SRL, titular al
activităţii de colectare deşeuri nepericuloase şi reciclarea ambalajelor din
lemn, la adresa: sat Pieleşti, com.
Pieleşti, Calea Bucureşti, 136, jud.Dolj,

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitate.
Informaţiile privind potenţialul impact
asupra mediului al activităţii pot fi
consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareș, Craiova, tel./fax:
0251.530.010, în zilele de luni-joi, între
orele 9.00-13.00, vineri, 9.00-12.00.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj.
l Unitatea administrativ-teritorială
Galiciuica, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.2, 14, 16 și 19, începând cu
data de 22.07.2019, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările
și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei
și pe site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Unitatea administrativ-teritorială
Giubega, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.9, 10, 11, 12, 13, 14, începând
cu data de 23.07.2019, pe o perioadă de
60 de zile, la sediul Primăriei comunei
Giubega, conform art.14 alin.(1) și (2)
din Legea cadastrului și a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară.

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea AMATTIS SA, societate
pe acţiuni, de tip închis, cu sediul
social în Loc. Galați, str.Narciselor, nr.
47, cam. 1, Jud. Galați, înmatriculată
la Registrul Comerţului de pe lângă
Tribunalul Galați sub nr. J17/902/2005
și cod unic de înregistrare 17532193
(denumită în continuare „Societatea”),
prin administrator unic, conform Legii
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Actului
Constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor pentru data de
19.08.2019, ora 13.00, în B-dul. George
Coșbuc, nr.2 (incinta Ada Business
Center), etajul 2, camera 211, Galați,
Județul Galați. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale pentru ţinerea
AGEA la data primei convocări, se
convoacă o nouă AGEA pentru data
de 20.08.2019, ora 13.00, având aceeași
ordine de zi. Au dreptul să participe și
să voteze în cadrul adunării generale
toți acţionarii înregistrati în evidenţele
Societăţii- în registrul acţionarilor la
sfârșitul zilei de 30.07.2019, considerată, în conformitate cu prevederile
art.123 alin.(2) din Legea nr.31/1990
privind societăţile, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
drept Dată de Referinţă pentru ţinerea
Adunărilor. Ordine de zi Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor: 1)Aprobarea vânzării de urgență
a unor imobile din patrimoniul societății în vederea stingerii obligațiilor la
bugetul statului și local precum a altor
obligații și datorii restante ale societății, sau oprirea procedurilor de
executare silită, conform deciziilor
administratorului unic la prețurile
stabilite prin rapoarte de evaluare, și
împuternicirea acestuia să reprezinte
societatea în fața notarului public sau
a altor persoane și autorități, dacă este
necesar, cu posibilitatea de substituire.

a)Aprobarea vânzării imobilului situat
în Loc. Hârșova, Jud. Constanța, Str.
Alexandru cel Bun, nr.1, bl.S2, sc.D,
parter, ap.42, ce reprezintă apartament
cu 2 camere+ dependințe, suprafața
utilă de 49,10mp, CF 100009-C1-U1
Hârșova, nr. cadastral 3/42-2. b) Aprobarea vânzării imobilului situat în Loc.
Onești, Jud. Bacău, Str.Buciumului,
nr.13, bl. 13, ce reprezintă spațiu
comercial, suprafața construită de
90,90mp și teren în suprafață de
25,35mp, CF 60663-C1-U7 Onești, nr.
cadastral 251/-;p; 1. c) Aprobarea
vânzării imobilului situat în Loc.Petroșani, Jud. Hunedoara, Str. Aviatorilor,
bl.18, sc.1, etaj parter, ap. nr.3, ce
reprezintă apartament 3 camere și
d e p e n d i n ț e , s u p r a fa ț a u t ilă d e
44,76mp, CF 60927-C1-U8 Petrosani,
nr. top 434/140/I/P/3. d)Aprobarea
vânzării imobilului situat în Loc.
Curtea De Argeș, Jud.Argeș, Str.
Unirii, bl.D8, sc.A, etaj parter, ap.1, ce
reprezintă spațiu compus din 3
camere+ dependințe, suprafața utilă
de 63mp, CF 80508-C1-U9 Curtea de
Argeș, nr. cadastral 155/A; I. e)Aprobarea vânzării imobilului situat în Loc.
Oltenița, Jud.Călărași, B-dul. 1
Decembrie, nr. 16, ce reprezintă
construcții administrative și social
culturale, suprafața de 97,012mp, cu
teren intravilan aferent în suprafață
măsurată de 418mp, CF 20617 Oltenița, nr. cadastral 91 și respectiv
91-C1. f) Aprobarea vânzării construcției situate în Mun. Galați, Str. Dogăriei, nr.133, Jud. Galați, compuse din
C1- contrucție cu două încăperi și un
wc la parter, suprafața construită la sol
de 158,18 mp, CF 108768-C1 Galați,
n r. c a d a s t r a l 1 1 5 5 6 - C 1 ș i C 2 contrucție în regim de înălțime P+1E,
formată din o magazie, un wc, două
holuri, două birouri, un depozit la
parter și o încăpere la etaj, suprafața
construită la sol de 142,32mp, CF
108768-C2 Galați, nr. cadastral 11556C2. g)Aprobarea vânzării construcției
cu destinația de spațiu commercial,
situată în Mun.Galați, Str.Henri
Coandă, nr.5, Jud. Galați, suprafața
construită de 181,00 mp și o suprafață
utilă de 172,90mp, CF 111499-C1
Galați, nr. cadastral 7339-C1. h)Aprobarea vânzării bunului imobil compus
din teren, categoria de folosință curți
construcții, situat în Oraș Bușteni, Str.
Amurgului, FN, Jud.Prahova, suprafața de 350mp din acte (351 mp din
măsurători), CF 21252 Oraș Bușteni,
nr. cadastral 21252. i) Aprobarea
vânzării bunului imobil compus din
teren, categoria de folosință curți
construcții, situat în intravilanul Oraș
Bușteni, Str. Viorelelor, FN, lot nr.1,
Jud.Prahova, suprafața de 596mp, nr.
cadastral 20432, împreună cu
construcția C1 (pensiune) amplasată
pe acesta, construită în regim de
D+P+E+M, suprafața construită la sol
de 197,20mp (suprafața desfășurată de
840,17mp), nr. cadastral 20432-C1. j)
Aprobarea vânzării apartamentului
situat în Mun. Tulcea, Str. Gavrilov
Corneliu, nr. 168, bl. A2, ap.3, Jud.
Tulcea. k) Aprobarea vânzarii imobilului situat în Turnu Măgurele, Str.
C e t a t e a Tu r n u l u i , n r. 1 1 , J u d .
Teleorman. l) Aprobarea vânzării
construcției tip cantină P+1, situată în
București, Str. Ion Minulescu, nr.
67-93, sect. 3, suprafața construită de
682,55mp, CF 3163 București. 2)
Împuternicirea, cu posibilitate de
substituire, a doamnei Procopenco Ala
pentru a redacta și semna hotărârea
AGEA adoptată, și pentru a efectua
orice formalităţi necesare pentru a
menţiona /înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comertului și
pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României- Partea a

IV-a. Procurile de reprezentare vor fi
depuse în original cu 48 de ore înainte
de data stabilită pentru adunare, sub
sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunare. Procurile vor fi
reţinute de Societate, făcându-se
menţiune despre aceasta în procesul-verbal al ședinței adunării. Accesul
acționarilor este permis prin simpla
proba a identității acestora, făcută cu
actul de identitate sau prin intermediul
reprezentatului desemnat cu procura
depusă la Societate în condițiile de mai
sus. Materialele de ședință pot fi
consultate în B-dul.George Coșbuc,
nr.2 (incinta Ada Business Center),
etajul 2, camera 211, Galați, Județul
Galați în zilele de luni-vineri în intervalul orar 10.00-12, începând cu data
apariției prezentului convocator în
Monitorul Oficial al României, Partea
a IV-a. De asemenea, informații suplimentare se pot obține și prin email:
office.secretariat.sa@gmail.com

LICITAŢII
l Anunț de participare. SC High-Tech
Industry Park Craiova SA anunță licitație deschisă cu ofertă în plic pentru
rețele edilitare- canalizare pluvială.
Pentru mai multe detalii, accesați
pagina: www.hightechindustrypark.ro,
secțiunea Achiziții bunuri, servicii și
lucrări.
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 și Consultant Insolvență SPRL,
cu sediul ales în Dr.Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi,
scoate la vânzare: I - Bunurile imobile
aflate in garantia creditorului Serraghis Loan Management LTD prin
mandatar Asset Recovery Debts SRL
(suucesor de drept a creditorului
Tonescu Finance SaRL) cu rangul I la
preturi diminuate cu 45% fata de
raportul de evaluare după cum
urmează: 1 - Clădire compusă din
SAD1 situate la parter și etaje, compus
din 3 încăperi și etaj situate în com.
Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme
avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara
- Lipova) jud. Timiș, CF 401673-C1U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, suprafață:
1646/3290 mp, la pretul de pornire a
licitatiei de 89.578,50 euro. 2 - Teren
intravilan situat în loc. Dr.Tr. Severin,
str. Banoviței, nr.5, jud.Mehedinți, CF
52296, nr. cadastru 814/17/1/2, suprafața: 1452 mp; teren+construcții
situate în loc. Dr.Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, județul Mehedinți, CF
52297, nr. cadastru 814/18/1, suprafața: 643 mp; teren +construcții situate
în loc. Dr.Tr. Severin, str. Banoviței,
nr.5, jud. Mehedinți, CF 52298, nr.
cadastru 814/17/8/2, suprafață: 6817
mp; teren intravilan situat în loc. Dr.Tr.
Severin, str. Banoviței, nr.5, jud. Mehedinți, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2,
suprafața: 3202 mp ; teren intravilan
situat în loc. Dr.Tr. Severin, str. Banoviței, nr.5, jud.Mehedinți, CF 52301, nr.
cadastru 814/17/4/2, suprafața: 722
mp; teren +construcții situate în loc.
Dr.Tr.Severin, str.Banoviței, nr.5,
județul Mehedinți, CF 52303, nr.
cadastru 814/17/7/2, suprafața: 6680
mp la pretul de pornire a licitatiei de
883.410,00 euro. 3 - Hala P+1E,
buncăr, magazie și zonă de protecție
situate în com. Dumbrăvița, (în incinta
fostei ferme avicole, cu acces din DJ
691 Timișoara - Lipova) jud.Timiș, CF
401670(CF vechi 4069), nr. cadastru
Cc 215/16, suprafață: 2663 mp la

pretul de pornire a licitatiei de
178.090,00 euro. 4 - SAD2 la parter și
etaj situate în com.Dumbrăvița, (în
incinta fostei ferme avicole, cu acces
din DJ 691 Timișoara - Lipova) jud.
Timiș, CF 401673-C1-U2, nr. cadastru
Cc 215/5/II, suprafață: 1644/3290 mp,
la pretul de pornire a licitatiei de
79.501,50 euro. Bunurile imobile aflate
in garantia creditorului Serraghis Loan
Management LTD prin mandatar
Asset Recovery Debts SRL (suucesor
de drept a creditorului Tonescu
Finance SaRL) cu rangul I, creditorul
Banca de Export Import a Romaniei
Eximbank SA cu rangul I, creditorul
ANAF cu rangul II, la pretul diminuat
cu 10% fata de evaluare: 5-Teren+construcții situate în loc. Dr.Tr. Severin,
str.Banoviței, nr. 11 jud. Mehedinți, CF
52299, nr. cadastru 1476/1, suprafața:
369 mp și teren+construcții situate în
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței,
nr.11, jud.Mehedinți, CF 52300, nr.
cadastru 1476/2, suprafața: 23800 mp*
la pretul de pornire a licitatiei de
676.980,00 euro. Bunurile imobile
aflate în garanția creditorului BRD SA
cu rangul I, creditorului ANAF cu
rangul II, si creditorului Banca de
Export Import a României Eximbank
SA cu rangul III la pretul diminuat cu
60% fata de evaluare: 6.- Teren+
construcții situate în Dr.Tr. Severin, str.
Banoviței, nr. 44, jud. Mehedinți, CF
54800, nr. cadastru 991/1, suprafața:
9192 mp; teren +construcții situate în
Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 44,
jud. Mehedinți, CF 54798, nr. cadastru
991/2, suprafață: 4884 mp; teren +
construcții situate în Dr. Tr. Severin,
str.Banoviței, nr.44, jud. Mehedinți, CF
54797, nr. cadastru 991/3, suprafața:
1913 mp* la pretul de pornire a licitației de 160.080,00 euro. Bunurile
imobile aflate în garantia creditorului
ANAF cu rangul I la pretul diminuat
cu 15% fata de evaluare: 7.- Teren
intravilan - categoria de folosinta HB
(Helestee si Balti) situat in loc.
Ghiroda, zona Nufarului, jud. Timis
in suprafata de 1550 mp - CF 405630,
nr. cad HB174/6/2/1, nr. CF vechi 6041,
la pretul de pornire a licitatiei de
70.975 EURO. Valorile nu contin TVA.
Pretul se va plati in lei la cursul BNR
din ziua plății. 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
i n d o s a r u l d e i n s o l v e n ț ă n r.
9465/101/2012. Licitaţia va avea loc în
localitatea Dr.Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi la data de
07.08.2019 orele 14:00. Participarea la
licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului de sarcini pana la
data de 06.08.2019 orele 16.00. Cont
deschis la BRD SA Sucursala Dr.Tr.
S e v e r i n ,
s u b
n r .
RO54BRDE260SV42893862600.
Invităm pe toti cei care vor sa se
prezinte la ședinţa de licitaţie la
termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop și pâna la acel termen 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, email:office@consultant-insolventa.ro; sau la
sediul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud.
Mehedinţi. Lichidator judiciar asociat,
Consultant Insolvență SPRL, ec. Emil
Popescu Yna Consulting SPRL, ec.
Motoi Gogu

III
PIERDERI

l Pop Marius Gheorghe, pierdut
atestat de marfa si ADR. Declar nul.
l Pierdut contractul de proprietate al
casei emis de Apolodor SA, pe numele
Ciocoi Beatrice Roxana.
l Pierdut Atestat profesional transport Marfa emis pe numele Onea
Alexandru Ioan. Il declar nul.
l SC Gatcom Consult SRL, având
J22/187/2006 și CUI: 18330958,
declară nul certificatul constatator de
sediu, ca urmare a pierderii acestuia.
l Pierdut contract vânzare-cumpărare
nr.798/1994 încheiat cu SC Orizont SA,
precum și schița de plan atașată
contractului. Le declar nule.
l Pierdut proces verbal de predare-preluare fn din 07.04.1976 pe
numele Gheorghiade Cristina Antoaneta. Îl declar nul.
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto – transport intern de persoane, eliberat de
ARR Rm. Vâlcea, pe numele Nedelcu
Ion, din Rm. Vâlcea, județul Vâlcea. Se
declară nul.
l Subsemnatul, BILGIN Mustafa, în
calitate de asociat al Pistrina R&M
SRL, CUI:40333748, declar pierdut
Certificat de Înregistrare emis de
Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul București al societății
Pistrina R&M SRL, cu sediul social în
str.Tibucani, nr.37A, camera 1, Voluntari, jud.Ilfov, număr de ordine în
Registrul Comerțului J23/6082/2018,
Cod Unic de Înregistrare 40333748. Îl
declar nul.
l Declar pierdută Adeverinţa de Achitare Integrală a ratelor datorate, pe
numele Ionescu Dumitru și Ionescu
Mariea, în baza contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate nr.1750
din 22.01.1997, încheiat cu S.C.
FOIŞOR S.A., pentru imobilul situat în
Str. Gral Dimitrie Salmen, nr.28, bl.-,
sc.2, et1, ap.3, Sector 2, București. O
declar nulă.
l Cabinet Individual de Insolvență
Grigorian Andreea - Gina, C.I.F.
25259222, cu sediul în mun. Iași, șos.
Ştefan cel Mare și Sfânt, nr.4, complex
Exclusive Residance, bloc A2, demisol,
spațiul nr.6, Cod postal: 700498, jud.
Iași, număr de înscriere în registrul
formelor de organizare I-0983, Tel
0741532937, declara pierdute certificatele constatatoare originale si certificatul de înregistrare original, pentru
următoarele societăți: Chirisanmary
S.R.L. cu sediul în Municipiul Adjud,
Strada Vasile Alecsandri T.3 - P. 144,
Judet Vrancea J39/510/2013 și CUI:
32242738; ”Dorna Pellets” S.R.L. cu
sediul în Mun. Vatra Dornei, str. Vasile
Deac nr.17, Jud. Suceava, J33/824/2007,
CUI: 21739791; Mihai Pools & Sport
Company LTD S.R.L. cu sediul în
Municipiul Focsani, B-dul Unirii nr.46,
Etaj 6, Ap.21, Judet Vrancea,
J39/626/2006 și CUI: 18959673, Nikolas
Sanda Com S.R.L. cu sediul în Mun.
Brăila, Strada G-ral Eremia Grigorescu
nr.34, bloc A, scara A, etaj P, ap.1 Jud.
Brăila J9/782/1991 și CUI: 2253417;
”Vișma Adidum” S.R.L. cu sediul în
Sat Siliștea, Comuna Stăuceni, Jud.
Botoșani, J7/123/2008, CUI: 23358335;
WMK Start Marketing S.R.L. cu sediul
în Municipiul Focsani, Strada Cuza
Voda nr.14, Judet Vrancea J39/405/2015
și CUI: 34766429; World Service S.R.L.
cu sediul în Mun. Brăila, Calea Călărașilor nr.325, Bloc D1, Sc.1, Et.7, ap.32,
Jud. Brăila, J09/248/1996, CUI:
8321553.

IV
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