
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

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

Joi, 18 octombrie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

OFERTE SERVICIU
l Mayr Melnhof Packaging 
Romania SRL angajează inginer 
producţie ambalaje din carton. 
CV-urile se depun online la adresa:  
office.romania@mm-packaging.com 
până la data de 22.10.2018.

l Restaurant in zona Obor anga-
jeaza urgent picolite/ ospatarite si 
ajutor bucatar cu experienta. 
Telefon: 021.250.65.70

l Primăria Vidra –Ilfov organizează 
în data de 09.11.2018 concurs recru-
tare pentru 2 posturi de institutor, 1 
post de administrator şi 4 posturi de 
îngrijitor. Detalii la 021/361.22.66.

l “Ministerul  Muncii şi Justiției 
Sociale organizează concurs pentru 
ocuparea  a 37 posturi de asistent 
social, în afara organigramei, (33 de 
posturi în judeţele Botoşani, Iaşi, 
Vaslui, Buzău, Galaţi, Tulcea, Brăila, 
Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, 
Giurgiu,  Argeş ,  Dâmboviţa , 
Teleorman, Ilfov, Olt, Dolj, Gorj, 
Caraş –Severin, Arad, Hunedoara, 
Timiş, Bihor, Alba, Maramureş, Satu 
–Mare, Bistriţa –Năsăud,  Sălaj, 
Sibiu, Cluj, Harghita, Covasna, 
Braşov.........”

l Societate comercială cu sediul în 
Bucureşti, sector 2, angajează 
lucrător comercial pentru punctul de 
lucru din Bulevardul Basarabiei, 
studii medii, cunoştinţe de limba 
engleză. Telefon 0727895004.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Mehedinţi organizează 
concurs în data de 02.11.2018; 
08.11.2018 pentru ocuparea unui 
post temporar vacant cu încadrare 
pe perioadă determinată (până la 
revenirea titularului pe post) după 
cum urmează: Consilier (achiziţii 
publice) gr. II- 1 post. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.3 din Hotă-
rârea Guvernului nr.286/2011 cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Detalii privind condiţiile speci-
fice şi bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând pagina oficială 
(www.ocpimh.ro www.ancpi.ro). 
Relaţii suplimentare se obţin la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Mehedinţi din 
Drobeta Turnu Severin str. Serpen-
tina Roşiori nr.1A Compartimentul 
Juridic Resurse Umane Secretariat şi 
Petiţii, telefon 0252/316874.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Mehedinţi organizează 
concurs în data de 09.11.2018; 
15.11.2018 pentru ocuparea unor 
posturi vacante cu încadrare pe peri-
oadă determinată de 36 de luni după 
cum urmează: Consilier cadastru gr. 
II- 1 post; Asistent registrator prin-

cipal gr. II- I post; Consilier (achiziţii 
publice) gr. IA- 1 post. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.3 din Hotă-
rârea Guvernului nr.286/2011 cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Detalii privind condiţiile speci-
fice şi bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând pagina oficială 
(www.ocpimh.ro www.ancpi.ro). 
Relaţii suplimentare se obţin la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Mehedinţi din 
Drobeta Turnu Severin str. Serpen-
tina Roşiori nr.1A Compartimentul 
Juridic Resurse Umane Secretariat şi 
Petiţii, telefon 0252/316874.

l Primăria Comunei Perişor, cu 
sediul în localitatea Perişor, str.Henri 
Coandă, nr.269, judeţul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: ȘOFER. 
Număr posturi: 1, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: Proba scrisă în data 
de 12.11.2018, ora 12.00, Proba 
interviu în data de 14.11.2018, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Studii: MEDII; 
nu este necesită vechime; Atestat 
transport persoane; -să dețină permis 
de conducere categoriile: B, C, D. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul primăriei. 
Relaţii suplimentare la sediul: prima-
riei comunei Perişor, persoană de 
contact: Giubegeanu Emilia, telefon: 
0251.459.707, fax: 0251.459.707, 
E-mail: primariaperisor@yahoo.com

l Primăria Oraşului Videle organi-
zează la sediul său din str. Republicii, 
nr. 2 în data de 05.11.2018, ora 10.00 
-proba scrisă, respectiv 08.11.2018, 
ora 14.00 -interviul, concurs pentru 
ocuparea postului temporar vacant, 
funcţie contractuală de execuţie, de 
îngrijitor din cadrul Grădiniţei cu 
Program Prelungit Nr. 1 Videle. 
Condiţiile necesare ocupării unui 
post de natură contractuală vacant 
sau temporar vacant sunt prevăzute 
la art. 3 din HGR 286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Condiţiile specifice de înscriere şi 
participare la concurs pentru 
ocuparea postului temporar vacant 
mai sus menţionat sunt următoarele: 
studii generale. Dosarele de partici-
pare la concurs se pot depune la 
secretariatul comisiei de concurs 
-Direcţia Resurse Umane, Salarizare, 
Informatică, Autorizări Taximetrie şi 
Comerţ, Problemele Romilor şi Parc 
Auto din cadrul Primăriei Oraşului 
Videle, în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data afişării anunţului şi vor 
conţine, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 6 alin. (1) 
din Regulamentul cadru privind 

stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
ţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, aprobat de 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. Coordonate de contact pentru 
primirea dosarelor de concurs: sediul 
Primăriei Oraşului Videle, str. Repu-
blicii, nr. 2, oraş Videle, judeţul 
Teleorman, telefon: 0247/453017 
interior 106, fax: 0247/453015, 
e-mail: primariavidele@yahoo.com, 
persoana de contact: Vochin Nicoleta 
-inspector. Informaţii suplimentare 
privind desfăşurarea concursului se 
pot obţine la secretariatul comisiei de 
concurs -Direcţia Resurse Umane, 
Salarizare, Informatică, Autorizări 
Taximetrie şi Comerţ, Problemele 
Romilor şi Parc Auto din cadrul 
Primăriei Oraşului Videle, telefon: 
0247/ 453.017, int 106.

l Primăria Comunei Valea Stan-
ciului, cu sediul în localitatea Valea 
Stanciului, strada Arh.Cezar Lăză-
rescu, numărul 39, judeţul Dolj, 
organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de: -consilier, 
clasa I, grad profesional debutant, 1 
post. Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Valea Stanciului, 
județul Dolj, astfel: -Proba scrisă în 
data de 29.11.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 03.12.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul agricol; 
-vechime -nu este cazul. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Valea Stanciului, județul 
Dolj. Relaţii suplimentare şi coordo-
natele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul insti-
tuției, Primăria Valea Stanciului, 
județul Dolj. Persoană de contact: 
Oprea Liovina -inspector de speciali-
tate, telefon/fax: 0251.352.025, 
e-mail: valea_stanciului@cjdolj.ro

l Grădinița cu Program Prelungit 
Nr.4, cu sediul în localitatea Codlea, 
str.9 Mai, nr.33, județul Braşov, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
posturilor contractual vacante de 
îngrijitor copii- 2 şi administrator 
patrimoniu- 1 aprobate prin HG 
nr.286/2011, modificată şi completată 
de HG nr.1027/2014. Denumire 
posturi: Îngrijitor copii. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: 10 clase; -vechime 

în activitatea cu copiii: 1 an. Denu-
mire post: Administrator patrimoniu. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: superi-
oare; -experienţă în domeniul admi-
nistrativ: 10 ani. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: data 9.11.2018, ora 10.00, la 
sediul instituţiei; Proba practică: data 
12.11.2018, ora 9.30, la sediul institu-
ţiei; Proba interviu: data 12.11.2018, 
ora 12.00, la sediul instituţiei. 
Data-limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile lucrătoare de 
la afişare, la sediul instituţiei. Date 
contact: Moldovanu Loredana, 
tel.0268.251.769.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, b-dul 
Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, 
organizează concurs în vederea 
ocupării următorului post vacant: 
-1 (un) secretar, gr.IS, cod COR 
235901, pe perioadă determinată 
de un an de zile, în cadrul Compar-
timentului de Informare, Relaţii 
Publice şi Informatizare. Condiţii 
specifice: -Vechime în muncă 
minim 10 ani; -Studii economice 
filologie -litere; -Cunoştinţe de 
limbi străine, de preferinţă engleză 
şi franceză; -Cunoştinţe de operare 
PC (Word, Excel, Power Point, 
Publisher); -Data-limită de depu-
nere a dosarelor de concurs: 
02.11.2018, ora 16.00; -Data susţi-
nerii probei scrise: 09.11.2018, ora 
10.00; -Data susţinerii interviului: 
13.11.2018, ora 10.00. Toate probele 
se vor susţine la sediul Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul 
Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce 
cuprinde conţinutul dosarului de 
concurs, condiţiile generale şi 
specifice, calendarul de desfăşurare 
a concursurilor, bibliografia şi, 
după caz, tematica se publică pe 
portalele: www.posturi.gov.ro şi pe: 
www.uav.ro.

CITAȚII  
l Pârâtul Nencă Alexandru Andrei 
este citat la 8.11.2018, la Judecătoria 
Dorohoi, pentru divorţ.

l Pârâtul Bacrău Liviu este citat la 
Judecătoria Dorohoi la 07.11.2018, 
pentru partaj.

l Constantin Alexandru Marius este 
citat pentru data de 29.11.2018, ora 
9.00, la Tribunalul Olt, în calitate de 
i n t i m a t  p â r â t  î n  d o s a r 
nr.4870/207/2017, având ca obiect 
hotărâre care să țină loc de act 
autentic.

l Se citează numita Pîrvan Felicia 
Ligia în calitate de pârâtă în dosar nr. 
3609/223/2011, la Judecătoria 
Drăgăşani, în data de 07.11.2018 - 
anulare act. 

l Se citeaza Durgacs Jozef Robert 
cu ultimul domiciliu cunoscut  in 
Arad, str. Castanelor nr. 15, prin 
curator Litis Oarga Gabriela Laura, 
in calitate de parat in dos. nr 
7979/55/2018 la  Judecatoria  Arad, 
cu termen 05.11.2018, avand ca 
obiect divort.

l Numitul Mitric Adrian, nascut la 
05.12.1979, cu ultim domiciliu 
cunoscut in sat Valea Mare, raionul 
Ungheni, Republica Moldova, este 
citat pentru data de 12.11.2018 la 
Tribunalul Iasi, Romania, in calitate 
de parat in dosar nr.5584/99/2017, 
ora 09:00, complet civ D 1, avand ca 
obiect exequator - recunoastere pe 
teritoriul Romaniei a hotararii de 
decadere din drepturilr parintesti  
promovata de reclamanta Mitric 
Silvia, nascuta la 23.03.1987.

l Prin prezentul anunt, il instiintam 
pe d-nul Macsingo Marian -Roberto 
ca incepand cu data de 11.10.2018 i-a 
incetat contractul individual de 
munca cu firma Crown Properties 
Investment S.R.L. si este rugat sa se 
prezinte la adresa din Cluj-Napoca, 
B-dul Eroilor nr.45, ap.4, jud.Cluj ca 
sa ii fie inmanata decizia de desfa-
cere a contractului individual de 
munca.

l Nițu Gelu cheamă în judecată pe 
pârâtă Nițu Daniela, la Judecătoria 
Turnu Măgurele, pentru data de 20 
noiembrie 2018, ora 8.30, în dosarul 
civil nr. 1556/329/2018, având ca 
obiect divorț.

l Miloş Cristi Laurențiu cheamă în 
judecată pe pârâta Moț Alina Ileana, 
la Judecătoria Turnu Măgurele, 
pentru data de 20 noiembrie 2018, 
ora 8.30, în dosarul civil nr. 
1821/329/2018, având ca obiect stabi-
lire locuință minor, exercitare autori-
tate părintească şi pensie de 
întreținere.

l Numitele Niță Ștefania şi Niță 
Anca sunt citate în calitate de pârâte 
pentru termenul din 15 noiembrie 
2018, ora 9.00 la Judecătoria Lehliu 
Gară, Complet 3a CP/F, în dosarul 
nr.768/249/2017 având ca obiect 
succesiune dezbatere succesorală 
+partaj succesoral, reclamanți fiind 
Costache Costina,  Niță Floarea şi 
Niță Mihai.  

DIVERSE  
l Team Insolv IPURL lichidator 
judiciar al SC Tegero Company SRL, 
dosar 2263/95/2016 Tribunalul Gorj,  
conf. 177 al. 2) lit. f)  Statutul 
UNPIR anunță: organizarea proce-
durii de selecţie a ofertantului de 
servicii de arhivare pentru arhivarea 
documentelor debitoarei SC Tegero 
Company SRL. societatea deține 0,5 
ml arhivă Oferta trebuie să conțină 
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un preț total pentru toate operațiu-
nile, precum și prețul pentru operaţi-
unile de verificare, selecţionare, 
inventariere și legare per ML, 
respectiv depozitare per ML, astfel 
încât să corespundă standardelor de 
cost prevăzute de Statutul UNPIR. 
Oferta se poate comunica pana la 
data de 26.10.2018 orele 12:00 pe 
e-mail officeteaminsolv@yahoo.com.

l Subsemnatul Nica Niculae, având 
în vedere Ordonanţa emisă de 
Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Brașov, în dosar nr. 11253/P/2016, la 
data de 07.06.2018, prin prezentul 
anunţ înţeleg, în mod public, să cer 
scuze Statului Român, Primăriei 
Mun. Brașov și cetăţenilor orașului 
Brașov.

l Team Insolv IPURL lichidator 
judiciar al SC Cofee Time&After  
SRL, în dosarul 1394/95/2018, în 
temeiul art. 117 al. 2) lit. f) din 
Statutul UNPIR anunță: organi-
zarea procedurii de selecţie a ofer-
tantului de servicii de arhivare 
pentru arhivarea documentelor 
debitoarei aprox. 2,50 ml arhivă 
Oferta trebuie să conțină un preț 
pentru toate operațiunile, precum și 
preț pentru operaţiunile de verifi-
care, selecţionare, inventariere, 
legare/ML, depozitare/ML, astfel 
încât să corespundă standardelor de 
cost - Statutul UNPIR. Oferta se 
comunica pana la 19.10.2018, 12,00  
e mail:  officeteaminsolv@yahoo.
com.

l Judecător ia  Iaș i ,  Dosar 
nr.33705/245/2017, Sentința civilă nr. 
5788/16.05.2018. Admite acțiunea 
exercitată de către reclamanta CN 
CF CFR SA București, prin Sucur-
sala Regională CF Iași, CUI RO 
15670513, cu sediul în Iași, str. Piața 
Gării nr. 1, județul Iași în contradic-
toriu cu pârâul Păduraru Dumitru, 
CNP 1670303221184, cu domiciliul 
în Iași, str. Mihail Sturdza nr. 1, bloc 
CFR, et. 2, ap. 19, județul Iași. 
Obligă pe pârât să achite reclamantei 
suma de 698,80 lei din care suma de 
674,49 lei reprezintă contravaloarea 
energiei electrice, iar suma de 24,31 
lei reprezintă penalități calculate 

pentru neachitarea la termen a 
facturilor de energie electrică. Obligă 
pe pârât la plata către reclamantă a 
cheltuielilor de judecată în cuantum 
de 252,21 lei din care suma de 52,21 
lei reprezintă taxa judiciară de 
timbru, iar suma de 200 lei repre-
zintă remunerația curatorului special 
desemnat a reprezenta interesele 
pârâtului. Cu drept de apel în 
termen de 30 de zile de la comuni-
care, ceerea de apel urmând a fi 
depusă la Judecătoria Iași. Pronun-
țată astăzi, 16.05.2018, prin punerea 
soluției la dispoziția părților prin 
mijlocirea grefei instanței, în condi-
țiile art. 396 alin. 2 Cod procedură 
civilă.”

NOTIFICĂRI  
l Legal Office Insolv IPURL, în 
calitate de administrator judiciar al 
SC Crisic Construct SRL, CUI 
21152613, desemnat prin sentinţa 
civilă nr. 1130/sind/05.10.2018 a 
Tribunalului Brașov pronunţată în 
dos. nr. 2826/62/2018, prin prezenta 
notifică celor interesaţi deschiderea 
procedurii generale de insolvenţă 
reglementată de legea nr. 85/2014. 
Termenul limită de înregistrare a 
cererilor de admitere a creanţelor 
19.11.2018. Termenul de întocmire și 
comunicare a tabelului preliminar 
10.12.2018. Termenul de definitivare 
a tabelului 04.01.2019. Data primei 
ședinţe a adunării creditorilor a fost 
stabilită pentru data de 17.12.2018.  
Creditorii pot depune declaraţii de 
creanţă la dosarul nr. 2826/62/2018 al 
Tribunalului Brașov.

SOMAȚII  
l Dosar nr.12099/197/2018/uzuca-
piune. Petenta Milu Mina/Somație. 
Se aduce la cunoștința celor intere-
sați că petenta Milu Mina, domici-
liată în com.Prejmer, sat Stupinii 
Prejmerului, str.Dionisei Hodârnău, 
nr.6, jud.Brașov, a introdus la Jude-
cătoria Brașov acțiune prin care 
solicită să se constate că a dobândit 
dreptul de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilului casă de 
lemn și curte în suprafață de 
302,40mp, precum și suprafața de 

3.924mp teren arabil, înscris în CF 
nr.106214 Prejmer, nr. top 6506 și nr. 
tpo 6507/1(provenită din conversia 
pe hârtie a CF vechi nr.2744 Prejmer, 
nr. top 6506 și 6507/1), cu îndepli-
nirea condițiilor prevăzute de dispo-
zițiile art.28 din DL nr.115/1938 și 
art.6 din Legea nr.241/1941. Persoa-
nele interesate pot face opoziție la 
Judecătoria Brașov, cu precizarea că 
în caz contrar, în termen de 6 luni de 
la emiterea celei din urmă publicații 
se va trece la judecarea cererii. 
Somația face parte integrantă din 
încheierea pronunțată de Judecă-
toria Brașov la data de 09.10.2018.

l Somaţie emisă de Judecătoria 
Sânnicolau Mare in dosarul nr 
1148/295/2018 Prin care se aduce la 
cunoștinţă tuturor celor interesaţi că 
petentul Duciuc Claudiu Nicușor, 
domiciliat in localitatea Saravale nr 
594, cu domiciliul procesual ales 
pentru comunicarea actelor de 
procedură la Cabinet avocat 
Michnea Nela Magdalena, cu sediul 
in Sânnnicolau Mare, str 16 Decem-
brie 1989, nr 5, jud Timiș, a formulat 
acţiune civilâ necontencioasă - de 
uzucapiune, prin care a solicitat 
instanţei: să constate că petentul a 
dobândit prin uzucapiune dreptul de 
proprietate asupra imobilului inscris 
in C.F. nr 404361, nr top 1024-1026/b 
a localităţii Igriș, reprezentând casă 
și teren intravilan, in suprafaţă de 
1920 m.p.; să se dispună inscrierea 
dreptului de proprietate al petentului 
in cartea funciară asupra imobilului, 
ca bun propriu, cu titlu de drept, 
dobândit prin uzucapiune și joncţi-
unea posesiilor. Toţi cei interesaţi 
sunt invitaţi să facă opoziţie, cu 
precizarea că, in caz contrar, in 
termen de 30 zile de la emiterea celei 
din urmă publicaţii se va trece la 
judecarea cereri i .  Dată,  azi 
25.09.2018.

l Somaţie emisă de Judecătoria 
Sânnicolau Mare in dosarul nr 
1150/295/2018 Prin care se aduce la 
cunoștinţă tuturor celor interesaţi că 
petentul Trandafir Daniel, domiciliat 
in loc. Comloșu Mare, nr 1244, jud 
Timiș, cu domiciliul procesual ales 
pentru comunicarea actelor de 
procedură la Cabinet avocat 
Michnea Nela Magdalena, cu sediul 
in Sânnnicolau Mare, str 16 Decem-
brie 1989, nr 5, jud Timiș, a formulat 
acţiune civilă necontencioasă - de 
uzucapiune, prin care a solicitat 
instanţei: să constate existenţa unei 
construcţii casă și că petentul a 
dobândit, prin uzucapiune și joncţi-
unea posesiilor dreptul de proprie-
tate asupra imobilului casă și teren 
inscris in C.F. Nr 6268, nr top 
1905/c/483/a/66 a localităţii Comloșu 
Mare, reprezentând casă și teren 
intravilan in suprafaţă de 1360 m.p.; 
să se dispună inscrierea dreptului de 
proprietate al petentului in cartea 

funciară asupra imobilului casă și 
asupra terenului, dobândit cu titlu de 
uzucapiune. Toţi cei interesaţi sunt 
invitaţi să facă opoziţie, cu preci-
zarea că, in caz contrar, in termen de 
30 zile de la emiterea celei din urmă 
publicaţii se va trece la judecarea 
cererii. Dată, azi 25.09.2018.

LICITAȚII  
l BEJ Bran Cristian anunţă că în 
16.11.2018 va avea loc la sediul biro-
ului licitaţia publică a imobilului din 
București str. George Enescu nr. 5, 
format din 2 camere și dependenţe.

l Concordia Com SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile-stoc de marfa-
1.510 pozitii (electrocasnice, IT) 
pornind de pretul de 146.967,51 lei 
reprezentand valoarea de inventar 
redusa cu 50% cu TVA inclus si cu 
un discount pentru vanzarea fortata 
de 30%. Lista stocului de marfa se va 
consulta la sediul lichidatorului judi-
ciar. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare și vor 
depune documentele de participare 
la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data 
de 24.10.2018, ora 15:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. 
In cazul neadjudecării, licitatiile vor 
fi reluate la 31.10.2018, 07.11.2018, 
14.11.2018 respectiv 21.11.2018 la 
aceeași oră, în același loc.

l SC Elbama Star SRL prin admi-
nistrator judiciar, anunta vanzarea la 
licitatie publica a bunurilor mobile 
aflate in patrimoniul societatii debi-
toare, respectiv: Dumper Moxi an de 

fabricatie 1999 la pretul de 36.321,35 
lei (fara TVA), Dumper Terex la 
pretul de 35.360 lei (fara TVA). 
Vanzarea la licitatie publica se efec-
tueaza conform hotararii Adunarii 
Creditori lor din 30.08.2016, 
16.02.2017, 26.06.2017, 29.05.2018 si 
10.07.2018. Pretul de pornire al lici-
tatiei pentru fiecare bun mobil este in 
conformitate cu regulamentul de 
participare la licitatie; pretul vanzarii 
este purtator de TVA. Licitatiile 
publice vor avea loc pe data de: 
23.10.2018, 25.10.2018, 06.11.2018, 
08.11.2018, 13.11.2018, 20.11.2018, 
27.11.2018, 04.12.2018, 11.12.2018, 
13.12.2018, orele 12.00 la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 
Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de partici-
pare si relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

l SC Neturom SRL, prin lichidator, 
anunta vanzarea la licitatie publica 
bunurilor mobile aflate in patrimo-
niul societatii, pretul de pornire al 
licitatiei fiind redus cu 75% din cel 
stabilit in raportul de evaluare. Lici-
tatiile vor avea loc pe data de: 
24.10.2018, 30.10.2018, 06.11.2018, 
15.11.2018, 20.11.2018, 22.11.2018, 
27.11.2018, 04.12.2018, 11.12.2018, 
17.12.2018, orele 12.00 la sediul lichi-
datorului din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et.7, jud. 
Prahova. Conditiile de participare si 
re la t i i  supl imentare  la  te l . 
0344104525.

l Primăria Municipiului  Piatra-
Neamţ anunţă organizarea licitaţiei 
publice deschise în vederea: - 
Vânzării bunului imobil - teren în 
suprafață de 59 mp., aparținând 
domeniului privat al municipali-
tății, situat în str. Dărmănești fn. 
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Preţul de pornire la licitaţie este de 
17.069 lei, conform HCL nr.280 din 
27.09.2018; - Vânzării bunului 
imobil - construcție în suprafață de 
58 mp., cu terenul aferent în supra-
față de 147 mp., aparținând dome-
niului privat al municipalității, 
situată în str. Pompiliu Clement fn. 
Preţul de pornire la licitaţie este de 
32.610 lei, conform HCL nr.280 din 
27.09.2018; - Vânzării bunului 
imobil - teren în suprafață de 20 
mp., aparținând domeniului privat 
al municipalității, situat în str. 
Calistrat Hogaș, nr. 27-29. Preţul de 
pornire la licitaţie este de 11.297 lei, 
c o n f o r m  H C L  n r  . 2 8 0  d i n 
27.09.2018. Licitaţia  va avea loc în 
data de 9 noiembrie 2018, ora 14:00 
la sala de ședinţe a Primăriei muni-
cipiului Piatra-Neamţ,  cu sediul în 
str. Ştefan cel Mare, nr.6-8.  Înscrie-
rile și depunerea ofertelor se fac 
până la data de 8 noiembrie 2018, 
ora 16,30, inclusiv, la Primăria 
municipiului Piatra-Neamţ, str. 
Ştefan cel Mare, nr. 6-8,  Biroul 
Relații cu Publicul, Ghișeul Direcția 
Patrimoniu, zilnic între orele 8,00 - 
16,30, de unde se poate achiziţiona 
și documentaţia licitaţiei. Relaţii 
suplimentare la telefon 0233/ 
218991, interior 207, zilnic între 
orele 8:00 -16:30.

l  U n i t a t e a  M i l i t a r ă  0 4 0 6 
Constanţa, cu sediul în strada 
Mircea cel  Bătrân,  nr.  108, 
Constanţa, organizează în condiţiile 
H.G. nr. 81 din 23 ianuarie 2003, 
licitaţie publică deschisă cu strigare 
pentru valorificarea următoarelor 
bunuri materiale: -Autoturism 
D a c i a  S o l e n z a  S e r i e  ș a s i u 
-UU1R5A71553446405- 1 cpl; 
-Autoturism Dacia R5A715 Solenza 
Serie șasiu -UU1R5A71553445944- 
1 cpl; -Autoutilitară N3 AB 16215/
F A  S e r i e  ș a s i u 
-UU4202068S0101911- 1 cpl; 
-Autoutilitară N3 AB 16215/FA 
Serie șasiu -96181- 1 cpl; -Autotu-
rism Opel Astra Serie șasiu 
-WOL0AHL4858090147- 1 cpl; 
-Autospecială Mercedes-Benz Vito 
Serie șasiu -VSA63619413420042- 1 
cpl; -Autoutilitară AB 16230/FA 
Serie șasiu -UU4202073X0104715- 
1 cpl; -Autoutilitară N3 AB 16230/
F A  S e r i e  ș a s i u 
-UU4202076R0101432- 1 cpl. Lici-
taţia se va ţine la sediul U.M. 0406 
Constanţa, din Strada Mircea cel 
Bătrân, nr. 108, Constanţa la data 
de 16.11.2018, ora 10.00. În cazul în 
care nu se prezintă niciun licitator, 
licitaţia se repetă în data de 
07.12.2018, ora 10.00, iar dacă nici 
la a doua licitaţie nu se prezintă 
niciun licitator se va relua în data 
de 14.12.2018, ora 10.00. La licitaţie 
poate participa orice persoană fizică 
și juridică care va prezenta docu-
mentele prevăzute la art. 21 din HG 
nr. 81 din 23 ianuarie 2003. Docu-

mentele de participare la licitaţie se 
primesc la sediul din strada Mircea 
cel Bătrân, nr. 108, Constanţa, cu 
cel mult 5 zile lucrătoare înaintea 
datei stabilite pentru ţinerea licita-
ţiei de vânzare. Garanţia de partici-
pare la licitaţie este de 10% din 
valoarea fiecărui bun material. 
Caietul de sarcini pentru fiecare 
bun material în parte și celelalte 
documente se pot procura de la 
sediul Unităţii Militare 0406 
Constanţa, contra sumei de 30 lei, 
depusă cu chitanţă la casieria 
unităţii, începând cu data de 
19.10.2018. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon 0241/618969 
-int. 24516, fax 0241/616153 sau la 
adresa de e-mail: api@jandarmeria-
constanta.ro. 

l Debitorul SC Bemati Cons S.R.L. 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse Şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Imobil 
”teren” situat în Bușteni, Str. Pesca-
riei, Nr. 2E, Județ Prahova, având 
suprafața de 4112mp. Pretțl de 
pornire al licitației este de 84.750 
Euro. Prețul caietului de sarcini 
pentru imobilul aflat în proprietatea 
SC Bemati Cons SRL este de 1.000 
Lei exclusiv TVA. Prețul de pornire 
al licitației pentru imobilul arătat 
reprezinta 50% din valoarea expri-
mată în Raportul de Evaluare 
exclusiv TVA. Participarea la lici-
tație este condiționată de -consem-
narea în contul nr. RO33 BREL 
0002 0006 3407 0100 deschis la 
Libra Internet Bank, Sucursala 
Ploiești până cel târziu cu 2 zile 
înainte de ședința de licitație ora 
16.00, a garanției de 10% din prețul 
de pornire a licitației; -achizițio-
narea până la aceeași dată a Caie-
tului de Sarcini pentru proprietatea 
imobiliară, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru proprietatea 
imobiliară, prima ședință de licitație 
a fost fixată în data de 25.10.2018 
ora 14:00, iar dacă aceasta nu se 
adjudecă la această dată, următoa-
rele ședințe de licitații vor fi în data 
d e  0 8 . 1 1 . 2 0 1 8 ;  2 2 . 1 1 . 2 0 1 8 ; 
06.12.2018; 20.12.2018; 10.01.2019, 
ora 14:00. Toate ședințele de licitații 
se vor desfășura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Ploiești, 
Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Județ 
Prahova. Pentru relații 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 Debitorul Kaproni Transport 
SRL”societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse Şi 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1. 
Mijloace de transport (autoutilitare, 
capete tractor, semiremorci) în 
valoare de 32.007,00 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 trans-
port aparținând SC Kaproni Trans-
port SRL  reprezintă 20% 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. Partici-
parea la licitație este condiționată 
de: -consemnarea în contul nr. RO98 
BACX 0000 0017 0899 8000 deschis 
la UniCredit Bannk SA Ag. Ploiești 
până la orele 14.00 am din preziua 
stabilită licitaţiei, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației; 
achiziționarea până la aceeași dată a 
Regulamentului de participare la 
licitație pentru bunurile din patri-
moniul debitoarei, de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru mijloacele 
de transport aflate în patrimoniul 
debitoarei prima ședință de licitație 
a fost fixată în data de 26.10.2018, 
ora 12.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, următoa-
rele ședințe de licitații vor fi în data 
d e  0 2 . 1 1 . 2 0 1 8 ,  0 9 . 1 1 . 2 0 1 8 , 
16.11.2018, 23.11.2018, ora 12.00. 
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 suplimentare 
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 Alusteel Construct SRL 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse Şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Proprie-
tate imobiliara - ”teren intravilan în 
suprafață de 1.837mp. și construcții 
edificate pe acesta în suprafață 
construită de 550mp.” situată în 
Comuna Berceni, Sat Corlățești, Str. 
Nicolae Bălcescu, Nr. 121C, Județ 
Prahova, nr. cadastral 20969,  înscris 
în Cartea Funciară nr. 20969, a 
Comunei Berceni, Județ Prahova, 
preț pornire licitație- 130.050,45 
Euro exclusiv TVA; 2. Imobil -”teren 
extravilan in suprafata de 3.567 
mp.” situată în Comuna Berceni, Sat 
Corlățești, Tarlaua 36, Parcela 
A352/21, Județ Prahova, nr. cadas-
tral 1605,  înscris în Cartea Funciară 
nr. 1605, a Comunei Berceni, Județ 
Prahova, preț pornire licitație 
-20.866,95 Euro exclusiv TVA;  
3.Autoturism Dacia  Logan, nr. 
înmatriculare PH-14-ARM, an fabri-
cație 2007, preț pornire licitație  
-900,00 Euro exclusiv TVA; 4.Auto-
turism Dacia 1307, nr. înmatriculare 
PH-03-EZZ, an fabricație 1996, preț 

pornire licitație -42,30 Euro exclusiv 
TVA; 5.Autoturism Dacia 1307, nr. 
înmatriculare PH-08-UAP, an fabri-
cație 2000, preț pornire licitație 
-45,45 Euro exclusiv TVA; 6.Autotu-
rism Renault Symbol, nr. înmatricu-
lare PH-23-ACP, an fabricație 2010, 
preț pornire licitație -1.215,00 Euro 
exclusiv TVA; 7.Autoutilitară 
Peugeot Boxer, nr. înmatriculare PH 
20 ACP an fabricație 1998, preț 
pornire licitație – 1.080,00 Euro 
exclusiv TVA; 8.Mijloace fixe aparți-
nând Alusteel Construct SRL în 
valoare de 36.791,10 Lei exclusiv 
TVA; 9.Obiecte de inventar aparți-
nând Alusteel Construct SRL în 
valoare de 2.317,50 Lei exclusiv 
TVA. -Prețul Caietului de sarcini 
pentru imobile 1.000,00 Lei exclusiv 
TVA.  -Prețul Regulamentului de 
licitație pentru autoturisme și mijloa-
cele fixe este de 500,00 Lei exclusiv 
TVA.  -Prețul de pornire al licitaților 
pentru imobil, autoturisme și mijloa-
cele fixe aparținând Alusteel 
Construct SRL reprezintă 45% 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. Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO90 
BREL 0002 0016 2815 0100 deschis 
la Libra Internet Bank -Suc. Ploiești 
până la orele 14.00 am din preziua 
stabilită licitaţiei, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeași dată 
a Caietului de sarcini și Regulamen-
tului de licitație pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
imobile, autoturisme, mijloacele fixe 
și obliectele de inventar, prima 
ședință de licitație a fost fixată în 
data de 26.10.2018, ora 11.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe de 
licitații vor fi în data de 02.11.2018; 
09.11.2018; 16.11.2018; 23.11.2018; 
07.12.2018; 14.12.2018; 21.12.2018, 
ora 11.00. Toate ședințele de licitații 
se vor desfășura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiești, Str. Cuptoarelor , Nr. 4, 
Județ Prahova. Pentru relații supli-
mentare  sunaț i  l a  t e l e fon : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimen-
tare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

PIERDERI  
l Pierdute Card Tahograf, Atestat 
profesional transport Persoane si 
Card de Sanatate emise pe numele 
Dedu Mihai Ionut. Le declar nule.

l Pierdut atestat de marfa cu 
numarul 0295395000 pe numele 
Efimov Vasile. Il declar nul.

l Pierdut CPI Marfă nr. 0282005000 
pe numele Stan Doru Alexandru, 
emis de ARR. Îl declar nul. 

l SC Dalin & Morie Import Export 
SRL, cu sediul în București, B-dul 
Mărășești nr. 70-72, sector 4, CUI 
9267967, J40/1871/1997, anunţă 
pierderea certificatelor constatatoare 
emise pentru punctele de lucru și 
pentru sediul social. Le declarăm 
nule.

l  S C  R u s i c o z  P l u s  S R L , 
J36/146/2013  pierdut certificat 
constatator nr. 11197 eliberat la data 
13.06.2013 de ORC Tulcea. Se 
declară nul.

l Pierdut legitimaţie militară, 
maistru militar Iancu Viorel Mihai, 
emisă de către Ministerul Apărării 
Naţionale. 

l Pierdut contract concesiune loc de 
veci și certificat loc de veci cimitirul 
Eternitatea pe numele Lupu Ecate-
rina Mariana seria AG nr. 000160. Le 
declar nule.

l Pierdut abonament de metrou 
handicap nr. 4171155048618 pe 
numele Miron Sorin Niculae .

l Subscrisa Premium Consult 
Expres, CUI 34450310, declar 
pierdut ecuson taxi aut. Nr. 1473

l Subscrisa Razvan Mara, CUI 
33306716, declar pierdut ecuson taxi 
aut. Nr. 708

l Subscrisa Angel Floral Expres, 
CUI 33471772, declar pierdut 
ecuson taxi aut. Nr. 1846  

l SC Energie Verde-Tranzactionare 
SRL, cu sediul în București, b-dul 
Alexandru Ioan Cuza nr. 7, încăpe-
rile 2 și 8, sector 1, având CUI 
25329093, J40/3832/2009, declarăm 
pierdute Certificatul de Înregistrare 
cu seria B nr. 2455831 și Certificatul 
Constatator cu nr. 298170/2011 
privind activităţile desfășurate  la 
sediul social, pe care le declarăm 
nule.

l Declar pierdut Certificatul 
constatator emis în data de 
07.05.2013, în baza declarației-tip 
model 3 nr.174570/26.04.2013 
privind activități care se desfășoară 
la beneficiari și/sau în afara sediilor 
proprii, eliberat de Oficiul Regis-
trului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul București pe numele 
Societății Chamarel SRL cu sediul 
social în București, Str.Sipca, nr.41, 
parter, camera nr.2, sector 2, înregis-
trată la Registrul Comerțului Bucu-
rești sub nr.J40/10875/2009, având 
CUI: 26200665. Certificatul se 
declară nul.




