ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Luni, 18 noiembrie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi
ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

OFERTE SERVICIU
Antena TV Group
angajează femeie de
serviciu pentru birouri, în
locația Iride Business Park
(langă stația de metrou
Pipera). Program de lucru
în ture.

TEL: 0748.035.750

l SC CHIMONO COM SRL, str. Vasile
Alecsandri nr. 2, J08/164/1994, RO 5226182
angajează Specialist în achiziții, COR:
332301 și Șef serviciu marketing,
COR1222101. Rugăm CV la: adrian.
chipir@yahoo.com
l Gospodărie Ștefănești- Ilfov organizează
în data de 22.11.2019 concurs recrutare
pentru femeie de serviciu. Detalii la
0721.490.200.
l Roza Oro Collection SRL, situată în
Mun.Satu Mare, Jud.Satu Mare, angajează
muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor. Cerințe: cunoștințe de
limba engleză. Pentru informații suplimentare, tel.0261.770.141. Cei interesați sunt
rugați să transmita CV-urile la adresa de
e-mail: rozaoro_2000@yahoo.de. Numai
candidații selectați vor fi contactați.
l Raileanu Roxana I.I.-angajeaza ingrijitor spatii hoteliere. Cerinte - studii medii.
Oferta:salariu atractiv. Cv-urile se vor
depune la sediul firmei din loc. Santamaria-Orlea, nr. 24, com. Santamaria-Orlea,
jud. Hunedoara. sau sau e-mail: vilamosie@gmail.com, tel. 0744605262.
l Primăria comunei Berceni, judeţul
Prahova, cu sediul în comuna Berceni, sat
Berceni, str. Prof. Voicu Ion, nr. 140 A, jud.
Prahova, în conformitate cu prevederile
art.39 (2) din HG 611/04.06.2008 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
si prevederile Ordonantei de urgenta nr
57/2019 privind Codul administrativ,
scoate la concurs 1 (un) post de funcţie
publică vacantă din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni, judeţul
Prahova după cum urmează: 1. Un post
auditor, clasa I, grad profesional Principal
in cadrul compartiment Audit. Concursul
va avea loc in data de 18.12.2019 ora 10.00,
iar interviul va avea loc in maxim 5 zile
lucrătoare. Pentru funcția publică vacantă
de execuție de auditor, clasa I, grad profesional Principal, se vor avea în vedere
următoarele: Condiții generale de participare: Candidații trebuie să îndeplineasca
condițiile generale prevăzute de art. 465
alin (1) din Ordonanta de urgenta nr
57/2019 privind Codul admnistrativ.
Condiții specifice: • studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durata, absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul stiințelor economice; • Vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani.
Dosarul de înscriere va cuprinde documentele, conform prevederilor art. 49 din H.G.
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, cu modificările și

completările ulterioare. Informaţii suplimentare la secretariatul comisiei de
concurs din cadrul Primăriei comunei
Berceni, persoana de contact: Oancea
Mihaela Simona - Tel. 0244.470.216,
0244.470.588 (int. 200).
l Consiliul Judeţean Suceava anunţă:
Consiliul Judeţean Suceava organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de inspector de
specialitate gradul IA la Compartimentul
monitorizare proceduri administrative din
cadrul Direcției administrație publică
locală a Consiliului Județean Suceava.
Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Suceava, în data de
10.12.2019, orele 10:00, proba scrisă. Interviul va avea loc într-un termen de
maximum 4 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise. I. Condiţii generale:
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul
- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. II. Condiţiile specifice:
-studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 4 ani și 6 luni. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării în Monitorul Oficial partea a
-III-a, la sediul Consiliului Judeţean
Suceava din str. Ștefan cel Mare nr. 36.
Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot
obţine de la: -avizierul instituţiei; secretarul comisiei, tel. 0230/210148 -interior
142.
l U.M. 01835 București, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concursul/
examenul pentru ocuparea postului
temporar vacant de personal civil contractual de economist specialist IA/ studii
superioare, cu o vechime în muncă de 6 ani
și 6 luni, astfel: -03.12.2019, ora 10.30proba scrisă; -09.12.2019, ora 10.00- interviul. -data limită de depunere a
dosarelor- 25.11.2019, ora 13.00. Depunerea dosarelor și organizarea concursului
se vor face la sediul UM 01835 București,
șoseaua București- Ploiești Km. 10,5, sector
1, București, unde vor fi afișate și detaliile
organizatorice necesare. Date de contact
ale secretariatului, la telefon:
021.319.40.00, interior 316.
l Unitatea Militară 02412 București organizează concurs pentru încadrarea unui
post vacant de execuţie- personal civil
contractual, perioadă nedeterminată de
asistent medical generalist, grad principal
(studii postliceale) în cabinetul hematologie- 5 ani vechime ca asistent medical
generalist. Concursul se va desfășura,
astfel: Proba scrisă în data de 10.12.2019,
începând cu ora 10.00; Interviu în data de
16.12.2019, începând cu ora 10.00. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor
depune la sediul U.M. 02412 București,
microstructura personal, etaj 1, camera
116, strada Grigore Cobălcescu nr. 26,

Sector 1, București, până la data de
02.12.2019, ora 15.00. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.313.88.05,
int. 114.
l U.M. 01835 București, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concurs/
examen pentru ocuparea postului vacant
de execuţie de personal civil contractual de
expert gr. III/ studii superioare, cu o
vechime în muncă de minim 6 luni, astfel:
-11.12.2019, ora 10.30- proba scrisă;
-17.12.2019, ora 10.00- interviul. -data
limită de depunere a dosarelor- 02.12.2019,
ora 13.00. Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul UM
01835 București, șoseaua BucureștiPloiești Km. 10,5, sector 1, București, unde
vor fi afișate și detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale secretariatului, la telefon: 021.319.40.00, interior 326.
l Institutul Clinic Fundeni, cu sediul în
localitatea București, șos.Fundeni, nr.258,
sector 2, anunţă amânarea concursului,
conform HG nr. 286/2011, pentru ocuparea
posturilor contractual vacante de: șef
serviciu evaluare și statistică medicală, 1
post; șef serviciu administrativ, 1 post;
economist specialist, gr.IA- Serviciul
RUNOS, 1 post; economist specialist, gr.II
-Serviciul RUNOS, 1 post; referent, treapta
IA (M) -Serviciul RUNOS, 1 post; economist specialist, gr.IA -Serviciul Aprovizionare, 2 posturi; expert, gr.II (specialitate
economică) -Serviciul Achiziţii, 3 posturi;
referent de specialitate, gr.I (specialitate
juridică) -Serviciul Achiziţii, 1 post; referent de specialitate, gr.II (specialitate
tehnic) -Serviciul Achiziţii, 1 post; consilier
juridic, gr.IA -Compartiment Juridic, 1
post; consilier juridic debutant -Compartiment Juridic, 1 post; referent de specialitate debutant -Serviciul de Management al
Calităţii Serviciilor Medicale, 1 post; referent de specialitate, gr.III -Serviciul de
Management al Calităţii Serviciilor Medicale, 1 post; inginer debutant specializare
echipamente și sisteme medicale -Serviciul
Tehnic, 1 post, organizat iniţial: -Proba
scrisă în data de 19.11.2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 25.11.2019, ora
10.00, astfel: -la o dată care se va comunica
ulterior. Prin acest anunţ venim în completarea celui publicat în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, număr 1257/28 octombrie
2019, pagina 4-5, cod 230.341.
l Biblioteca Centrala Universitara “Eugen
Todoran” din Timisoara, Str. Vasile
Parvan, nr. 4A, in temeiul Hotararii de
Guvern nr. 286/2011, modificata si actualizata, art. 7, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor sase
functii contractuale de executie vacante:
Un post bibliotecar cu studii superioare
treapta profesionala SIA, post cu norma
intreaga, pe perioada nedeterminata. Un
post bibliotecar cu studii superioare treapta
profesionala SII, post cu jumatate de
norma, pe perioada nedeterminata. Un
post bibliotecar cu studii medii treapta
profesionala MIA, post cu norma intreaga,
pe perioada nedeterminata. Un post administrator financiar S I, post cu norma
intreaga, pe perioada nedeterminata-Compartimentul financiar-contabil Doua
posturi bibliotecar cu studii superioare
treapta profesionala SII, posturi cu cu
norma intreaga, pe perioada determinata.
-pentru posturile de bibliotecar cu studii
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superioare treapta profesionala SIA candidatii trebuie sa fie absolventi cu diploma de
licenta, studii postuniversitare sau de
masterat in domeniul biblioteconomie si
stiinta informarii, curs de perfectionare
bibliotecar cu studii superioare, organizat
de ANBPR, cu o vechime in specialitate de
minimum sase ani si sase luni. -Sa
cunoasca cel putin o limba straina de circulatie internationala (limba engleza, franceza, germana, spaniola) si/ sau o limba de
circulatie regionala (maghiara, sarba)- scris
vorbit- nivel minim B1; -Pentru posturile
de bibliotecar cu studii superioare treapta
profesionala SII candidatii trebuie sa fie
absolventi cu diploma de licenta, studii
postuniversitare sau de masterat in domeniul biblioteconomie si stiinta informarii,
curs de perfectionare bibliotecar cu studii
superioare, organizat de ANBPR, cu o
vechime in specialitate de minimum sase
luni. -Sa cunoasca cel putin o limba straina
de circulatie internationala (limba engleza,
franceza, germana, spaniola) si/ sau o
limba de circulatie regionala (maghiara,
sarba )- scris vorbit- nivel minim B1;
-Pentru postul de bibliotecar cu studii
medii treapta profesionala MIA candidatii
trebuie sa fie absolventi de liceu cu diploma
de baccalaureat, si o vechime in munca de
minimum sase ani si sase luni. -Pentru
postul de administrator financiar treapta
profesionala SI candidatii trebuie sa fie
absolventi cu diploma de licenta, in domeniul economic, cu o vechime in specialitate
de minimum sase ani si sase luni. Dosarele
de concurs se vor depune la sediul institutiei, la compartimentul resurse umane
pana la data 27.11.2019 ora 15.00 -pentru
posturile pe perioada determinata si pana
in data de 28.11.2019, ora 15.00, pentru
posturile pe perioada nedeterminata
Concursul se va organiza la sediul institutiei, conform calendarului urmator: -05
decembrie 2019, ora 10:00 proba scrisa si
proba practica; -10 decembrie 2019: ora
10.00 proba interviu. Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt
disponibile la sediul Bibliotecii Centrale
Universitare “Eugen Todoran” din Timisoara, Str. Vasile Parvan, nr. 4A, telefon
0256/494.004, int. 622, persoana de contact
Daniela Cretan, compartiment Resurse
Umane.
l Anunt pentru selectia si recrutarea unui
Director General pentru SC Active Conexe
SA. In conformitate cu OUG 109/2011
privind Guvernata corporativa a intreprinderilor publice, completata cu Legea
111/2016, SC Active Conexe SA a selectat
SC Alira Recruitment SRL pentru a-i oferi
asistenta in procesul de selectie pentru
ocuparea postului de Director General.
Societatea Active Conexe SA a fost infiintata ca urmare a obligatiilor asumate de
catre statul roman (prin AAS) si Ford
Romania in procesul de privatizare al
Daewoo Automobile Craiova. Active
Conexe este persoana juridical romana,
avand forma juridica de societate pe
actiuni si isi desfasoara activitatea in
conformitate cu legislatia romana si cu
actul constitutiv al societatii aprobat de
Adunarea Generala a Actionarilor. Societatea desfasoara in principal activitati in
domeniul imobiliar si secundar administrarea depozitelor ecologice si administrarea imobilizarilor financiare. Criterii de
calificare: 1. Studii universitare de preferat
in stiinte administrative sau economice; 2.
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Experienta de minim 5 ani in activitatea de
management a unor societati comerciale
private sau publice; 3. Cunostinte cu
privire la bune practici de guvernanta
corporative; 4. Abilitati de management; 5.
Bune competente interpersonale (abilitati
de comunicare, organizare, negociere,
lucru in echipa); Criterii care constituie
avantaje: 1. Studiile masterale in management/leadership; 2. Bune cunostine de
limba engleza; 3. Bune cunostinte de
afaceri/legislative specific domeniului de
activitate a societatii-tranzactii privind
domeniul imobliar; 4. Experienta in domeniul pietelor de capital. Procedura de
evaluare/selectie cuprinde 3 etape: 1.
Selectia CV-urilor 2. Interviurile cu consultantul extern 3. Interviurile finale cu reprezentantii Consiliului de Administratie al
SC Active Conexe SA. Depunerea candidaturii: CV-urile candidatilor vor fi trimise,
numai in format electronic, pe adresele de
e-mail alina.dobra@alirajobs.ro sau
ramona.lapadatescu@alirajobs.ro pana cel
tarziu in data de 15 decembrie 2019. Nu se
trimit alte documente in afara CV-ului
(diplome, recomandari etc.); acestea vor fi
trimise ulterior, la cerere. Toate aplicatiile
primesc confirmare de primire cu „reply”
catre adresa de la care au fost trimise,
raspuns trimis de catre un consultant al
Alira Recruitment. Candidatii care nu sunt
invitati la interviu in cel mult 10 zile de la
confirmarea primirii aplicatiei vor fi considerati respinsi, fara a fi nevoie de alta
informare. Numai candidatii selectati de
catre firma de recrutare in urma interviurilor (vor fi instiintati individual) vor
depune urmatoarele documente necesare
pentru inregistrarea candidaturii, pe
suport hartie, in plic inchis si sigilat, pe
care se va mentiona: „Procedura de selectie
pentru completarea postului de membru al
Director General al Active Conexe SA,
Nume si Prenume Candidat”, la adresa de
corespondenta S.C. Alira Recruitment
SRL., str. Jiului nr. 2A, sector 1 Bucuresti:
• Curriculum Vitae in limba romana •
Doua scrisori de recomandare, care sa
contina numele si datele de contact ale
persoanelor care ofera referintele • Copie a
actului de identitate • Copii ale actelor de
studii; • Cazier Judiciar • Declaratie pe
propria raspundere din care sa rezulte ca in
perioada in care a ocupat o functie de
administrare/management in cadrul unei
regii sau societati comerciale, aceasta a
inregistrat profit cel putin pe parcursul
unui exercitiu financiar • Declaratie pe
propria raspundere data in conformitate cu
prevederile art.33 din OUG 109/2011
privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice si ale art. 292 din Codul
Penal privind falsul in declaratii • Declaratie pe propria raspundere privind
statutul de functionar public sau alta categorie de personal din cadrul autoritatii
publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice, asa cum este
prevazut la art. 28 din OUG 109/2011 •
Declaratie pe propria raspundere privind
starea de compatibilitate a candidatilor in
conformitate cu prevederile legii 161/2003
privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea deminitatilor
publice, a functiilor publice si in mediul de
afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si completarile urmatoare. Reprezentantii Consiliului de
Administratie vor lua decizia finala in ceea
ce priveste stabilirea candidatilor finali.
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Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi
dau acordul implicit ca datele lor personale
sa fie procesate in scopul procedurii de
recrutare si selectie. SC Active Conexe SA
isi rezerva dreptul de a intervieva numai
candidatii selectati.
l Liceul Teoretic „George Șt.Marincu”, cu
sediul în localitatea Poiana Mare, str.Mihail
Kogălniceanu, nr.21, judeţul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de secretar școală, 1
post, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 10.12.2019, ora 10.00;
-Proba practică în data de 11.12.2019, ora
10.00; -Proba interviu în data de
12.12.2019, ora 10.00. Pentru participarea
la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: superioare; -vechime: minim 3 luni în
specialitatea postului (secretar școală);
-cunoștințe de utilizare și operare PC
(Excel, Word); -disponibilitate la timp de
lucru prelungit. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Liceului
Teoretic „George Șt.Marincu”, Poiana
Mare, Dolj. Relaţii suplimentare la sediul
Liceului Teoretic „George Șt.Marincu”,
Poiana Mare, Dolj, persoană de contact:
Ticu Simona, telefon: 0785.292.241, fax:
0251.235.027, e-mail: liceulpoianamare@
yahoo.com
l Centrul de Îngrijire și Asistență pentru
Persoane Adulte cu Handicap Urlați, cu
sediul în Urlați, str.Orzoaia de Jos, nr.50B,
jud.Prahova, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual
vacant, perioadă nedeterminată: -1 post
vacant -infirmier debutant/G: -studii generale absolvite cu diplomă de școală generală; -certificat de calificare pentru
infirmier; -vechime în muncă necesară: nu
este cazul. Concursul se organizează la
sediul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova și va
consta în proba scrisă în data de
10.12.2019, ora 10.00, și interviul în data de
12.12.2019, ora 10.00, în conformitate cu
Hotărârea de Guvern nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în
grade/trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele
de înscriere se depun la sediul Centrului de
Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Handicap Urlați, str.Orzoaia de
Jos, nr.50B, până la data de 29.11.2019,
inclusiv, ora 12.00. Relații suplimentare se
pot obține la sediul Centrului de Îngrijire și
Asistență pentru Persoane Adulte cu
Handicap Urlați, telefon nr.0344.266.017,
persoană de contact: Popa Ioana Daniela.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, cu sediul în localitatea
Ploiești, str.Unirii, nr.2, judeţul Prahova,
anunţă amânarea concursului, conform
HG nr.286/2011, pentru ocuparea postului
contractual vacant de referent, treapta II,
organizat iniţial: -Proba scrisă în data de
03.12.2019, ora 10.00, -Proba interviu în
data de 06.12.2019, ora 10.00, astfel: -Proba
scrisă în data de 16.12.2019, ora 10.00,
-Proba interviu în data de 19.12.2019, ora
10.00. Prin acest anunţ venim în completarea celui publicat în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, număr 1323/11.11.2019,
pagina 2-3, cod 232.457. Restul anunţului
rămâne neschimbat.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, cu sediul în localitatea
Ploiești, str.Unirii, nr.2, judeţul Prahova,
anunţă amânarea concursului, conform

HG nr.286/2011, pentru ocuparea postului
contractual vacant pe perioadă determinată de 36 luni de referent, treapta II,
organizat iniţial: -Proba scrisă în data de
03.12.2019, ora 10.00, -Proba interviu în
data de 06.12.2019, ora 10.00, astfel: -Proba
scrisă în data de 16.12.2019, ora 10.00,
-Proba interviu în data de 19.12.2019, ora
10.00. Prin acest anunţ venim în completarea celui publicat în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, număr 1323/11.11.2019,
pagina 3, cod 232.455. Restul anunţului
rămâne neschimbat.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, cu
sediul în Vaslui, str.Ștefan cel Mare, nr.233,
judeţul Vaslui, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale vacante
de: -infirmieră debutantă la UPU-SMURD
-1 post; -merceolog debutant la Serviciul
Administrativ -1 post. Candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de HG nr.286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare. Concursul se
va desfășura astfel: -proba scrisă în data de
10.12.2019, ora 09.00; -proba interviu în
data de 16.12.2019, ora 09.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: I.Infirmieră debutantă: -diplomă de absolvire a
școlii generale; -fără vechime în activitate.
II.Merceolog debutant: -diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate sau diplomă de bacalaureat; -fără
vechime în activitate. 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 Spitalului Judeţean
de Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimentare la
sediul: Spitalul Judeţean de Urgenţă
Vaslui, persoană de contact: economist
Juverdianu Bogdan, telefon: 0235.312.120,
interior: 138.
l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman, str.Libertății, nr.1,
organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual vacant: 1 post
technician medical principal în cadrul
secției UPU- Alexandria. Condiții specifice
de participare la concurs pentru postul de
tehnician medical principal: -Condiţii de
studii: diplomă de studii în specialiate;
diplomă de grad principal; -Condiţii de
vechime: 5 ani vechime în specialitate.
Concursul se organizează la sediul Spitalului Județean de Urgență în data de
11.12.2019, ora 10.00, proba scrisă, iar data
și ora interviului vor fi anunțate după
rezultatul probei scrise. Dosarele se depun
la sediul Spitalului Județean de Urgență în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului și trebuie să conțină,
în mod obligatoriu, documentele prevăzute
la art.7 din HG nr.286/2011, cu modificările
și completările ulterioare. Bibliografia și
relații suplimentare la avizierul Spitalului
Județean de Urgență Alexandria, la serviciul RUNOS sau la telefonul: 0247.306.723.
l Primăria Orașului Murfatlar, cu sediul
în localitatea Murfatlar, str.Calea Dobrogei,
nr.1, judeţul Constanţa, în baza Ordonanţei
de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019, privind
Codul Administrativ, organizează concurs
recrutare funcţie publică de execuţie
vacantă, IdPost 236923, consilier, clasa I,
grad profesional superior, compartiment
administrarea domeniului public și privat,
urmărirea veniturilor, executări silite, achiziţii publice, Serviciul buget, finanţe, contabilitate. Condiţii specifice de participare la
examen: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: 7 ani; -să îndeplinească condiţiile
de ocupare a unei funcţii publice prevazute
la art.465 alin.(1) din Codul Administrativ.
Data, ora și locul de desfășurare a examenului: -proba scrisă în data de 18.12.2019,
ora 10.00, la sediul primăriei; -data și ora
interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile
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lucrătoare după susţinerea probei scrise.
Dosarele de înscriere se depun la sediul
instituției până la data de 09.12.2019. Date
contact: Primăria Orașului Murfatlar,
Calea Dobrogei, nr.1, telefon: 0241.234.350,
fax: 0241.234.516, e-mail: consiliu-local@
primaria-murfatlar.ro, web-site: www.
primaria-murfatlar.ro, persoană de
contact: Zugravu Simona -consilier grad
profesional superior.
l Sport Club Municipal Bacău, cu sediul
în județul Bacău, str.Pictor Th.Aman,
nr.94, organizează în conformitate cu
prevederile HG nr.286/2011 concurs/
examen pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere: contabil șef.
Angajarea se face cu contract individual de
muncă, pe durată nedeterminată, cu normă
de muncă 8 ore. Condiții de participare:
absolvent al Facultății de Științe Economice, să aibă calitatea expert contabil, să
dețină certificat SEC, să fi lucrat într-un
club sportiv minim 10 ani și o vechime în
domeniu de cel puțin 10 ani. Concursul va
avea loc în data 11.12.2019, proba scrisă,
ora 10.00, proba interviu în data
11.12.2019, ora 14.00. Dosarele se depun la
Compartimentul Resurse Umane din
cadrul SCM Bacău, în perioada 19.11.201902.12.2019. Relații suplimentare la secretarul comisiei de concurs, telefon:
0234.512.404.
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu
sediul în București, B-dul Ion Mihalache,
nr.37-39, sector 1, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor funcţii
contractuale: -3 (trei) posturi asistent
medical Secţie Chirurgie generală II, nivel
studii PL, vechime în specialitate minim 6
luni -perioadă nedeterminată; -1 (un) post
asistent medical Secţie Chirurgie generală
II, nivel studii S, vechime în specialitate
minim 6 luni –perioadă nedeterminată.
Acte necesare în vederea participării la
concurs: -cererea de înscriere la concurs;
-copia actului de identitate; -copia certificatului de naștere, de căsătorie; -copie acte
studii și alte acte care atestă efectuarea
unor specializări (cursuri); -copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă
care să ateste vechimea în muncă și, după
caz, în specialitate; -cazierul judiciar;
-certificat de integritate comportamentală;
-adeverinţă medicală care să ateste starea
de sănătate corespunzătoare; -curriculum
vitae. Condiţii de participare la concurs:
-are cetăţenie română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului European și
domiciliul în România; -cunoaște limba
română, scris și vorbit; -are vârsta-limită
reglementată de prevederile legale; -are
capacitate deplină de exerciţiu; -are o stare
de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberată de medicul
de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
-îndeplinește condiţiile de studii și, după
caz, de vechime sau de condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
-nu a fost condamnat definitiv pentru
săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii pentru
ocuparea posturilor vacante și temporar
vacante, conform Ordinului MS
nr.1470/2011: -diplomă de școală sanitară
postliceală sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare conform
HG 797/1997; -concurs pentru ocuparea
postului. Concursul se va desfășura la
sediul unităţii conform calendarului
următor: -16 decembrie 2019, ora 10.00proba scrisă; -18 decembrie 2019, ora
10.00- interviul. Data-limită pentru depunerea dosarelor la concurs: 02 decembrie

2019, ora 15.00. Relaţii suplimentare:
Compartiment RUNOS, tel.021.222.35.59.
l Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, cu sediul în localitatea Târgoviște, str.
Alexandru Ioan Cuza, nr.15, judeţul
Dâmboviţa, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale temporar
vacante de referent resurse umane, gradul
profesional II, în cadrul Compartimentului
Juridic -Resurse Umane, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
3.12.2019, ora 10.00; -Proba interviu va
avea loc în termen de maximum 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise, iar data și ora susţinerii interviului
se vor afișa o dată cu rezultatele la proba
scrisă. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul știinţelor umaniste, știinţelor
juridice, știinţelor economice sau știinţelor
inginerești; -Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minim 1
an. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 5 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Centrului Judeţean de
Cultură Dâmboviţa. Relaţii suplimentare
la sediul Centrului Judeţean de Cultură
Dâmboviţa, persoană de contact: Mihaela
Constantinescu, telefon/fax: 0245.613.112,
e-mail: office@cjcd.ro

CITAŢII
l În data de 12.12.2019 are loc la Judecătoria Tg-Jiu, judecarea cauzei de partaj cu
nr. 7592/318/2019 în care numita Crețan
Diana Maria are calitate de pârâtă.
l Se citează pârâții Sahn Ana, Lambertus
Ștefan și Lambertus Ecaterina, prin
curator Gorbe Birta-Ladislau, la Judecătoria Arad, pentru ziua de 10.12.2019, ora
8:30, sala 146, în proces cu Baltag Gabriela
Adriana și Baltag Dumitru, în dosar civil
nr. 12241/55/2019, având ca obiect radiere
uzufruct.
l Se citează eventualii succesibili/moștenitori pentru a participa la dezbaterea succesiunii defunctei Drăghici Maria, decedată
la data de 04 decembrie 2018, cu ultimul
domiciliu în sat Feldioara (comuna Feldioara), str. Octavian Goga, nr. 174, județ
Brașov. Dezbaterea va avea loc la data de
28.11.2019, ora 16.00, în cadrul Societății
Profesionale Notariale Marin Ion și Ion
Cătălin din localitatea Feldioara, str. Octavian Goga, nr. 129, județ Brașov.
l Manolache Mihai domiciliat în sat
Cârniceni, com.Ţigănești, jud.Iași este
chemat în data de 11.12.2019, ora 8:30 la
judecătoria Iași în dosar nr. 14112/245/2018
complet C11M, obiect divorţ cu minori.
l Subscrisa, Konica Minolta Business Solutions Romania SRL, având număr de ordine
în Registrul Comerţului J40/1831/1991, cod
unic de înregistrare: 2786070, cu sediul în
municipiul București, str.Copilului, nr.18,
parter, sector 1, e-mail: office@konicaminolta.ro, în calitate de reclamant-creditor,
cheamă în judecată pe Mar.Po.Global
Service SRL, cu sediul Iași, Șoseaua Națională nr.178-180, biroul 3, etajul 3, jud.Iași,
CUI: 23999461, înregistrată la Registrul
Comerțului cu J22/1763/2008, în calitate de
pârât-debitor, în dosarul nr.12550/245/2019obiect dosar -cerere cu valoare redusă
-Fond, aflat pe rolul Judecătoriei Iași- Iași,
str.Anastasie Panu, nr.25, jud.Iași, secția
Civilă, camera sala 4- camera de consiliu,
complet C17, la data de 07 ianuarie 2020,
ora 8.30. În caz de neprezentare a părților se
va putea trimite un înscris, judecata
urmând a se face în lipsă.

DIVERSE
l Aceasta informare este efectuata de
Mazarine Energy Romania S.R.L, Soseaua
Bucuresti - Ploiesti, nr. 42-44, Baneasa
Bussines & Technology Park, cladirea b,
aripa b1, etajul 1, camera 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, ce intentioneza sa solicite
de la Administratia Bazinala de Apa
Buzau-Ialomita, aviz de gospodarire a
apelor pentru realizarea lucrarilor de
“Lucrari de amenajare drum acces si careu
foraj sonda 330 Ileana” propus a fi
amplasat in extravilanul localitatii Ileana,
Judetul Calarasi. Aceasta investitie este
noua. Ca rezultat al procesului de
productie nu vor rezulta ape uzate. Aceasta
solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele
care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa
solicitantului sau la Expert Serv SRL, cu
sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1,
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 100329,
tel/fax: 0244-513233.
l Comuna Buești anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
“Reabilitare front captare din sistemul de
alimentare cu apă în comuna Buești,
judeţul Ialomiţa” propus a fi amplasat în
comuna Buești, jud. Ialomiţa”. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Ialomiţa, loc. Slobozia, str. M.
Viteazul, nr. 1, în zilele de luni-joi, 08.0016.30 și vineri între orele 8.00-14.00 și la
sediul Primăriei Buești. Observaţiile
publicul se primesc zilnic la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Ialomiţa.
l Aceasta informare este efectuata de: SC
Corylus Avellana SRL, cu sediul in Arad,
str. AVRIG, nr. 43, jud. Arad, ce intentioneaza sa solicite de la ABA Crisuri Oradea,
Aviz de gospodarire a apelor pentru “Infiintare plantatie de alun etapa 3” aflata in
extravilanul loc. Prunisor, com. Sebis, jud.
Arad. Aceasta investitie este o investitie
noua. Ca rezultat al procesului de realizare
a investitiei vor rezulta ape uzate care vor fi
colectate intr-un bazin vidanjabil. Aceasta
solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele
care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de
gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa
solicitantului la adresa sus mentionata sau
pot inainta observatii in termen de 5 zile de
la data publicarii la A.B.A. Crisuri, str. I.
Bogdan, nr. 35, mun. Oradea, jud. Bihor.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL
reprezentată prin asociat coordonator
Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al Karori SRL desemnat prin hotararea din data de 13.11.2019, pronunţată
de Tribunalul București - Secţia a VII -a
Civilă, în dosar nr. 31793/3/2018, notificã
deschiderea falimentului prin procedură
simplificată prevazută de Legea nr. 85/2014
împotriva Karori SRL, cu sediul social în
București Sectorul 2, Aleea Lunca Florilor,
Nr. 2, Bloc 11, Scara 1, Etaj 3, Ap. 40, CUI
17681896, nr. de ordine în registrul comerţului J40/10465/2005. Persoanele fizice și
juridice care înregistrează un drept de
creanţă împotriva Karori SRL vor formula
declaraţie de creanţă care va fi inregistrată
la grefa Tribunalul București - Secţia a
VII-a Civilă, cu referire la dosarul nr.
31793/3/2018, în urmatoarele condiţii: a)
termenul limită pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanţelor în tabelul crean-
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ţelor 27.12.2019; b) termenul limita pentru
verificarea creanţelor, intocmirea, afişarea
şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor 21.01.2020; c) termenul limita
pentru definitivarea tabelului creanţelor la
31.01.2020; d) data primei şedinţe a
adunarii generale a creditorilor 24.01.2020,
ora 14.00; e) adunarea generală a asociaţilor Karori SRL la data de 25.11.2019, ora
14.00 la sediul lichidatorului judiciar.

Turbo S.A. în data de 19 Decembrie 2019
ora 12,00 la sediul din Bucureşti, sector 4,
Şos. Berceni nr.104. În cazul neîntrunirii
cvorumului, a doua convocare este fixată
în data de 20 Decembrie 2019 la aceeaşi
oră şi în acelaşi loc. Ordinea de zi pentru
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este următoarea: 1. Schimbarea
obiectului de activitate (înlocuirea codului
CAEN principal cu unul secundar).

l Barnutiu Octavian Ion si Barnutiu
Mihaela, având domiciliul în mun. Arad,
Ale. Rasaritului, nr. 1, bl. 20, ap. 1, jud.
Arad, titular al P.U.Z. - “construire locuinta unifamiliala,P+1E, copertina auto si
imprejmuire proprietate” amplasat in
intravilan mun. Arad, str. Maciesului, nr.
20, C.F. nr. 350172 Arad, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
obţinere a avizului de mediu pentru
P.U.Z.-ul menţionat şi declanşarea etapei
de încadrare. Prima versiune a P.U.Z.-ului
poate fi consultată la sediul APM ARAD,
strada Splaiul Muresului, FN, localitatea
Arad, judeţul Arad, de luni până joi între
orele 09 - 16.00, vineri între orele 09 13.00. Observaţii/comentarii şi sugestii se
primesc în scris la sediul APM Arad, în
termen de 15 zile de la data publicării
anunţului.

l Societatea Complex Ovidiu Melody S.A.
Staţiunea Mamaia, Hotel Florida, J
13/2216/1995, CUI 8290619. Convocare.
Subsemnata, Neacsu Maria, în calitate de
administrator unic, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Complex Ovidiu Melody - S.A. (“Societatea”), persoană juridică română, cu
sediul în Staţiunea Mamaia, Hotel Florida,
judeţul Constanţa, înregistrată la O.R.C.
de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr.
J13/2216/1995, având CUI 8290619, în
data de 19.12.2019, ora 12.00, la sediul
societăţii din staţiunea Mamaia, Hotel
Florida, judeţul Constanţa, cu următoarea
ordine de zi: 1. Repartizarea profitului
către acţionari; 2. Diverse. În cazul în care
la data şi la ora precizate se constată că nu
sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru
desfăşurarea Adunării Generale Ordinare,
se convoacă o nouă Adunarea Generală
Ordinară, cu aceeaşi ordine de zi şi în
acelaşi loc, în data de 20.12.2019, ora
12.00. La Adunarea Generală Ordinară vor
participa toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la data de
01.12.2019, stabilită ca dată de referinţă.
Acţionarii pot participa la adunare direct
sau prin mandatari împuterniciţi cu
procură specială, ce se va depune la sediul
societăţii până la data de 18.12.2019.
Administrator Unic, Neacsu Maria.

l SDEE Muntenia Nord SA -SDEE
Galaţi, cu sediul în judeţul Galați, municipiul Galați, str.Nicolae Bălcescu, nr. 35A,
titular al proiectului: „Implementarea
distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă
de consumatori casnici de energie electrică
-cartierele Ţiglina I, Ţiglina II, Ţiglina III,
Ţiglina IV (Micro 17) din Mun.Galaţi”,
anunţă publicul interesat asupra luarii
deciziei etapei de încadrare fără evaluarea
impactului asupra mediului de către APM
Galați, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru
proiectul: „Implementarea distribuţiei
inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică -cartierele Ţiglina I, Ţiglina II, Ţiglina III,
Ţiglina IV (Micro 17) din Mun.Galaţi”,
propus a fi amplasat în județul Galați,
municipiul Galați, sector Țiglina 1, Țiglina
2, Țiglina 3, Micro 17 (Țiglina 4). Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul
APM Galaţi, str.Regiment 11 Siret, nr.2,
Galaţi, în zilele de luni-joi, între orele
08.30-16.00, şi vineri, între orele 08.3013.30, precum şi la următoarea adresă de
internet: http://apmgl.anpm.ro la Reglementări- Acordul de mediu- Proiect decizie
etapă de încadrare. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul de încadrare în termen de 10 zile
de la data publicării anunțului pe pagina
de internet a APM Galați.
l Novo Hidraulic SRL, cu sediul în Bucureşti, str.Badea Cartan, 14, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
autorizaţie de mediu, în scopul desfăşurării activității de Operațiuni mecanică
generală şi producția de piese şi accesorii
pentru autovehicule şi motoare de autovehicule (CAEN 2852, 3430) pe amplasamentul din blv.Basarabiei, 256, hala IX.
Informaţii privind impactul asupra
mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate
zilnic, de luni până vineri, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bucureşti,
Aleea Lacul Morii, 1, Sector 6, Bucureşti.
Observațiile, sugestiile şi/sau propunerile
publicului se primesc în scris la sediul
APM Bucureşti.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al societăţii
ICPET Turbo S.A. -cu sediul în Bucureşti,
sector 4, Şos. Berceni nr.104, C.U.I.
RO16951576, J40/18782/17.11.2004
-convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din societatea ICPET

l Societatea Granat S.A. Cap Aurora,
Hotel Granat, Mangalia, jud. Constanța, J
13/2198/1995, CUI: RO 7616130. În
temeiul dispozițiilor art. 117 al Legii nr.
31/1990 privind societățile comerciale,
modificată şi republicată subsemnatul
Nicula George Gabriel, în calitate de
Administrator Unic Convoc Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor societății
Granat S.A. (“Societatea”), persoană juridică română, cu sediul în Cap Aurora,
Hotel Granat, jud. Constanța, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Constanța sub nr.
J13/2198/1995, având C.I.F. 7616130, în
data de 19.12.2019, ora 12:00, pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la următoarea locație: Constanța, str.
Timisana nr. 34, bloc BRD, etaj 3, jud.
Constanța, cu următoarea ORDINE DE
ZI: 1. Repartizarea profitului către acționari; 2. Diverse. În cazul în care la data şi
la ora precizate se constată că nu sunt
îndeplinite condițiile necesare pentru
desfăşurarea Adunării Generale Ordinare,
se convoacă o nouă Adunare Generală
Ordinară, cu aceeaşi ordine de zi şi în
acelaşi loc, în data de 20.12.2019, ora
12.00, pentru Adunarea Generală Ordinară. La Adunarea Generală Ordinară vor
participa toți acționarii înregistrați în
Registrul Acționarilor la data de
01.12.2019, stabilită ca dată de referință.
Acționarii pot participa la adunare direct
sau prin mandatari împuterniciți cu
procură specială, ce se va depune la sediul
societății până la data de 18 .12.2019.
Administrator Unic, Nicula George
Gabriel.
l Societatea Alliance Qwest Company
S.A. Constanţa, str. Timisana nr. 34,
camera 7, etaj 4, J 13/1894/2013, CUI
32155852. Convocare. Subsemnatul,
Raduca Septimiu Manuel, în calitate de
administrator unic al societății Alliance
Qwest Company S.A., convoacă adunarea
generală ordinară a acționarilor Societății
Alliance Q West Company - S.A. (“Societatea”), persoană juridică română, cu

sediul în Constanța, str. Timisana nr. 34,
camera 7, etaj 4, județul Constanța, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul
Constanța sub nr. J13/1894/2013, având
CUI 32155852, în data de 19.12.2019, ora
12.00, la sediul societății din Constanța,
str. Timisana nr. 34, camera 7, etaj 4,
județul Constanța, cu următoarea ordine
de zi: 1. Repartizarea profitului către acționari; 2. Diverse. În cazul în care la data şi
la ora precizate se constată că nu sunt
îndeplinite condițiile necesare pentru
desfăşurarea Adunării Generale Ordinare,
se convoacă o nouă Adunare Generală
Ordinară, cu aceeaşi ordine de zi şi în
acelaşi loc, în data de 20.12.2019, ora
12.00. La Adunarea Generală Ordinară vor
participa toți acționarii înregistrați în
Registrul Acționarilor la data de
01.12.2019, stabilită ca dată de referință.
Acționarii pot participa la adunare direct
sau prin mandatari împuterniciți cu
procură specială, ce se va depune la sediul
societății până la data de 18.12.2019.
Administrator Unic, Raduca Septimiu
Manuel.
l Convocare Adunarea Generala a Actionarilor. Număr: 3708, Data emiterii:
14.11.2019. 1. Date privind dosarul:
Număr dosar 3622/101/2019, Tribunalul
Mehedinti, Secţia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal; 2. Debitor:
Societatea Pentru Exploatare Portuara
Drobeta S.A., cu sediul in Orsova, str.
Tufari nr.2, jud. Mehedinti cod de identificare fiscala RO 1605558, J25/98/1991; 3.
Administrator judiciar: Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL, Cod de identificare fiscală
20904335, Sediul social Bucuresti, Str.
Buzesti nr.71, et.5, cam. 502 - 505, sector 1,
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0092/2006, Tel/
Fax 021.318.74.25, E-mail dinu.urse@
gmail.com, Nume şi prenume reprezentant
administrator judiciar, Asociat Coordonator Dan Urse; 4. Subscrisa: Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Societatea
Pentru Exploatare Portuara Drobeta S.A.,
conform încheierii de sedinta din data de
01.11.2019, pronunţată de Tribunalul
Mehedinti, Secţia a II-a Civila, de contencios administrativ si fiscal în dosarul
3622/101/2019, în temeiul art.99 şi art.100
din Legea nr.85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Convoacă Adunarea Generala a Actionarilor Societatea pentru Exploatare
Portuara Drobeta S.A. Adunarea Generala
a Actionarilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1.
Data: 06.01.2020 Ora 14:00. Actionarii pot
fi reprezentaţi în cadrul adunării prin
împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, in cazul persoanelor juridice, cu
delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Actionarii pot vota şi prin corespondenţă.
Scrisoarea prin care se exprimă votul,
semnată de actionar, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi
atestată de un avocat, sau înscrisul în
format electronic, căruia i s-a raportat,
ataşat sau asociat semnătura electronică
extinsă, bazată pe un certificat calificat
valabil, poate fi comunicată prin orice
mijloace şi înregistrată la administratorul
judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data
fixată pentru exprimarea votului. Ordinea
de zi: -Desemnarea administratorului
special al societatii Societatea Pentru
Exploatare Portuara Drobeta S.A. Dinu,
Urse Si Asociatii SPRL Asociat Coordonator Dan Urse.
l Convocator. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului
A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de
instrumente financiare şi operațiuni de

piață şi ale Actului Constitutiv al
ROMAERO S.A., Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. - cod unic de
inregistrare RO 1576401, număr de ordine
in Registrul Comerţului J40/3940/1991 convoacă: Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor (A.G.O.A.) la data de
19.12.2019 ora 14.00, la sediul societăţii
din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44,
Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi
în Registrul Acţionarilor la data de referinţă de 11.12.2019, având următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea rectificării
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al
ROMAERO S.A. pentru anul 2019; 2.
Aprobarea ex-date de 09.01.2020 şi a datei
de 10.01.2020 ca dată de înregistrare; 3.
Aprobarea împuternicirii directorului
general al societăţii pentru a îndeplini
toate formalităţile necesare în vederea
înregistrării hotărârilor Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor în faţa autorităţilor competente, incluzând, dar fără a se
limita, la Oficiul Registrului Comerţului,
Autoritatea de Supraveghere Financiară,
Bursa de Valori Bucureşti. Mandatarul sus
menţionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei
persoane după cum consideră necesar. La
sedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
societăţii la data de 11.12.2019, stabilită ca
dată de referinţă. Documentele şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi precum şi proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării A.G.O.A.
sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A.,
la Secretariatul A.G.A., începând cu data
de 18.11.2019, precum şi pe website-ul
societăţii ROMAERO S.A.: www.romaero.
com. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social au dreptul: de
a introduce până la data de 03.12.2019
puncte pe ordinea de zi a adunării generale
ordinare a acţionarilor, cu condiţia ca
fiecare punct să fie însoţit de o justificare
sau de un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală ordinară a
acţionarilor; de a prezenta până la data de
03.12.2019 proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale
ordinare. Fiecare acţionar are dreptul să
adreseze întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub condiţia
respectării art. 198 din Regulamentul
A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute
anterior pot fi exercitate numai în scris
(transmise prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice). Acţionarii înscrişi în
registrul acţionarilor la data de referință
pot exercita dreptul de vot direct, prin
reprezentant sau prin corespondență.
Formularul de vot prin corespondență atât
în limba română, cat şi în limba engleză, se
pun la dispoziţia acţionarilor la sediul
societăţii precum şi pe pagina de Internet a
societăţii www.romaero.com, începând cu
data de 18.11.2019. Formularul de vot prin
corespondență, completat de către acţionar
şi însoțit de o copie a actului de identitate a
acţionarului persoană fizică, respectiv
Certificat de înregistrare eliberat de ORC
împreună cu copia actului care dovedeşte
calitatea de reprezentant legal al acestora,
în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societăţii cu
cel puţin o oră înainte de adunare
(19/20.12.2019 ora 13.00) cu menţiunea
scrisă pe plic în clar şi cu majuscule “VOT
PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACŢIONARILOR DIN 19/20.12.2019”.
Buletinele de vot prin corespondenţă care
nu sunt primite în forma şi în termenul
stipulat în prezentul convocator nu vor fi
luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot precum şi la
numărătoarea voturilor în Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor. În
temeiul prevederilor legale (art. 92 alin.
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(10) - Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi
reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei
Împuterniciri speciale (Procuri speciale),
înscris sub semnatură privată, pusă la
dispoziţie de către Consiliul de Administraţie sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma
Împuternicirii speciale (Procurii speciale)
atât în limba română, cât şi în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor
atât la sediul societăţii cât şi pe pagina de
Internet a societăţii www.romaero.com şi
pot fi consultate începând cu data de
18.112019. Împuternicirea specială
(Procura specială) se depune sau se poate
expedia, în original, la societate cu cel
puţin o oră înainte de adunare (
19/20.12.2019 ora 13.00). În cazul în care
Împuternicirea specială (Procura specială)
se expediază prin poştă trebuie facută pe
plic menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
DIN 19/20.12.2019”. Procurile speciale
care nu sunt primite în termenul stipulat în
prezentul convocator nu vor fi acceptate de
către Societate. Formularele de vot prin
corespondenţă sau împuternicirile speciale
pot fi transmise şi prin email cu semnatură
electronică extinsă încorporată conform
Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte de
adunare (19/20.12.2019 ora 13.00), la
adresa office@romaero.com, menţionând la
subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
DIN DATA DE 19/20.12.2019”. Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acţionarii
se poate face şi în baza unei Împuterniciri
generale (Procuri generale) valabilă pentru
o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze
în toate aspectele af late în dezbaterea
adunării generale a acţionarilor societăţii
cu condiţia ca împuternicirea generală să
fie acordată de către acţionar, în calitate de
client, unui Intermediar definit conform
art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017
sau unui avocat. Împuternicirile generale
(Procurile generale) trebuie să conţină
informaţiile prevăzute la art. 202 din
Regulamentul ASF nr. 5/2018 şi se depun/
expediază la societate cu cel puţin o oră
înainte de adunare (19/20.12.2019 ora
13.00), în copie, cuprinzând menţiunea
conformităţii cu originalul, sub semnătura
reprezentantului. Copiile certificate ale
Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reţinute de societate, făcându-se
menţiune despre acestea în procesul verbal
al adunării generale. Acţionarii nu pot fi
reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană
care se află într-o situaţie de conflict de
interese, în conformitate cu dispoziţiile art.
92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu
modificările şi completările ulterioare. În
cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/
validitate prevăzute de Actul Constitutiv al
societăţii pentru prima convocare,
A.G.O.A. se reprogramează pentru data de
20.12.2019, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu
aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă.
Informaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82.
Preşedintele C.A. Ştefan Paraschiv.
l Administratorul unic al Macomb SA,
înmatriculată sub nr.J40/345/1991,
CUI:1568174, cu sediul în Bucureşti, str.
Pictor Stahi, nr.9, parter, corp principal,
camera 5, sector 1, în temeiul actului
constitutiv al societății şi al prevederilor
art.117 şi următoarele din Legea
nr.31/1990 privind societățile comerciale,
republicată, Convoacă Adunarea generală
extraordinară a acționarilor pentru data
de 19 decembrie 2019, ora 11.00. Şedința
adunării generale extraordinare a acționarilor va avea loc la sediul societății. La
această adunare sunt invitați să participe
acționarii aflați în evidență la Depozitarul
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Central SA, la sfârșitul zilei de 13 decembrie 2019. Ordinea de zi este următoarea:
1.Vânzarea imobilului (teren) situat în
București, str.Soveja, nr.120, Sectorul 1,
către Akcent Construction Projects SRL
sau orice altă societate, în condițiile pe care
le va negocia în mod direct administratorul
societății, la prețul net de 320Euro/mp
pentru suprafața rezultată din documentația cadastrală care urmează să fie întocmită pentru acest imobil. În cazul în care
nu se poate întocmi documentația cadastrală pentru toată suprafața pe care
subscrisa o mai deține în patrimoniu,
pentru suprafața necadastrată/neintabulată se vor derula proceduri pentru reglementarea situației juridice prin demararea
de proceduri aferente și posibilitatea
înstrăinării acestei suprafețe ca drept litigios la un preț modic, negociat în mod
direct de administratorul societății,
mandatat în acest sens cu depline puteri,
respectiv la un preț de minim net de
50.000EURO. La prețurile mai sus menționate se va adăuga TVA în condițiile legii
sau se aplică taxare inversă, după caz, în
funcție de încadrarea ca plătitor/neplătitor
de TVA al cumpărătoarei. Daca în cursul
procedurii de intabulare a terenului mai
sus menționat se va obține o nouă adresă
poștală pe strada Carpați din sectorul 1,
București, toate prevederile și deciziile
adoptate pentru acest imobil rămân valabile și se vor aduce la îndeplinire întocmai.
2.Autorizarea administratorului unic al
societății să semneze toate documentele
aferente încheierii contractului de vânzare,
inclusiv antecontractul, contractul de
vânzare, declarații în formă autentică,
tranzacții, litigii, cereri de chemare în judecată, adrese către instituțiile competente și
persoane fizice implicate, cesiuni de drepturi și orice altă procedură juridică în
legătură cu imobilul situat în București, str.
Soveja, nr.120, Sectorul 1 (sau același
imobil purtând număr poștal pe strada
Carpați, sector 1, București. 3.Aprobarea
datei de 07 ianuarie 2020 ca dată de înregistrare conf. art.238 din legea nr.297/2004.
În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor nu va putea delibera
în mod valid din lipsă de cvorum, o a doua
adunare generală se va întruni pe data de
20 decembrie 2019, ora 11.00 în același loc
și cu aceeași ordine de zi. După publicarea
convocării, acționarii, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: a)de a introduce
puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la
publicarea convocării, cu condiția ca
fiecare punct să fie însoțit de o justificare
sau un proiect de hotărâre propus spre
adoptare adunării generale ordinare a
acționarilor; b)de a prezenta proiecte de
hotărâre, în termen de 15 zile de la data
publicării convocării, pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale ordinare
a acționarilor. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii
de curierat). Acționarii își pot exercita
dreptul prevăzut la alineatul precedent,
lit.a) în termen de cel mult 15 zile de la
data publicării convocării, iar dreptul
prevăzut la lit.b) a aceluiași alineat, cel
târziu cu o zi înainte de data adunării
generale. Acționarii ce vor fi împiedicați de
anumite împrejurări să participe la această
adunare, vor putea mandata, în conformitate cu art.125 din Legea 31/1990 republicată, printr-o procura specială, o terță
persoană care să participe și să voteze în
numele lor și pentru ei, în condițiile legii.
Procurile speciale pot fi ridicate de la locul
de desfășurare a adunării generale, începând cu data convocării, între orele 10.0011.00 și vor fi depuse spre înregistrare,
până pe data de 05 decembrie 2019, între
orele 10.00-11.00, repezentantul acționarului fiind obligat ca la data adunării
generale să aibă asupra sa procura în
original. Acționarii au dreptul să formuleze întrebări privind punctele de pe
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ordinea de zi a adunării generale, după ce
acționarii vor fi identificați sau dacă buna
desfășurare și pregătirea adunării generale
precum și protejarea confidentialității și
intereselor comerciale ale societății, permit
acest lucru. Documentele privind problemele incluse pe ordinea de zi a adunării
generale extraordinare pot fi consultate la
sediul societății, de la data publicării
convocării.

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare Străzi S3
SRL intenționează să încheie un contract de
achiziție publică de lucrări de proiectare,
furnizare și execuție instalații piscine interioare pentru realizarea contractului având
ca obiect „Modernizare și reabilitare Parc
Pantelimon”. „Documentația de atribuire”
se poate solicita la adresa de e-mail: achizitii@as3-strazi.ro sau la sediul societății,
din strada Calea Vitan, nr.242, Corp C, etaj
1, Sector 3, București. Data-limită de depunere a ofertelor este 25.11.2019, ora 10.00.
l Denumire instituție: DJST Cluj. Condiții
de participare: orice persoană fizică sau
juridică, română ori străină, are dreptul de
a participa la procedura pentru atribuirea
contractului de închiriere. Cuantumul și
forma garanției de participare: 3 (trei) chirii
minime lunare, care se vor depune în
numerar la casieria DJST Cluj. Descrierea
bunului: -spațiu în suprafață de 19mp
compus dintr-o încăpere, cu destinația de
depozit materiale sportive. Spațiul este
situat în incinta Sălii Sporturilor „H.
Demian”, Cluj-Napoca, str. Splaiul Independenței, nr.6. Data, adresa și ora-limită a
depunerii ofertelor: 02.12.2019, ora 10.00,
sediul DJST Cluj, Cluj-Napoca, B-dul
Eroilor, nr.40, jud.Cluj. Data, ora și locul
deschiderii ofertelor: 03.12.2019, ora 10.00,
sediul DJST Cluj, Cluj-Napoca, B-dul
Eroilor, nr.40, jud.Cluj. Modul de obținere a
documentației: începând cu data de
18.11.2019, pe bază de solicitare scrisă de la
sediul DJST Cluj, c/val.documentației fiind
de 50Lei, achitată în numerar la casieria
DJST Cluj.
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL
reprezentata prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Mantser Group SRL, desemnat prin
Sentinta civila nr. 7158 din data de
03.12.2018, pronuntata de Tribunalul
Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in dosar nr.
33479/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a
bunurilor mobile af late in proprietatea
Mantser Group SRL, constand in mijloace
de transport: Mercedes-Benz CLS350, autoturism, 2005, benzina/ 3.498 cc in valoarea
de 4.480 euro exclusiv TVA si BMW X5
autoturism, fara serie motor, 2007, diesel/
4.799 cc in valoarea de 8.800 euro exclusiv
TVA. Vanzarea bunurilor mobile apartinand
societatii falite se va organiza in data de
25.11.2019 ora 14.00, prin licitatie publica
cu strigare. In cazul in care bunurile mobile
nu se vor adjudeca la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza alte licitatii saptamanale la aceeasi ora, in acelasi loc si in
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a
licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3,
unde se vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei,
ora 12.00. Date despre starea bunurilor,
pretul acestora, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de organizare a
acestora se pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de
sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Direcţia Silvică Sălaj, cu sediul în Zalău,
str. Tipografilor nr.1, vinde prin licitaţie
publică deschisă cu strigare următoarele
mijloace fixe casate: Nr. crt. / Denumirea
mijloc fix / Cod clasificare / Nr. inventar /
Anul punerii în funcţiune / Unitatea in care
se afla / Valoare de incepere a licitatiei lei
fara TVA / Valoarea garantiei de participare
10% lei fara TVA. 1 / Fierastrau panglica
FP 10 / 2.1.8.4 / 406663 / 2010 / Almas / 180
/ 18. 2 / Remorca tractor 5 tone / 2.3.2.2.6 /
62700177 / 2015 / Cehu Silvaniei / 2643 /
264. 3 / Motosapa RK 02B / 2.1.8.7 /
3543015 / 2005 / Ileanda / 571 / 57. 4 / Motocoasa FS 300 / 2.1.8.7 / 354303 / 2004 /
Ileanda / 3.6 / 1. 5 / IFRON / 2.1.1.8 /
5540686 / 1994 / Jibou / 2000 / 200. 6 /
Pompa-012-SHE-50X / 2.1.8.7 / 3543016 /
2005 / Ileanda / 600 / 60. 7 / Tractor U650 /
2.3.2.2.5 / 3001983 / 1985 / Ileanda / 8200 /
820. Licitaţia publică cu strigare se va
desfășura la data de 26.11.2019, ora 11.00,
la sediul Direcţiei Silvice Sălaj, str. Tipografilor, nr. 1, loc Zalău, jud. Sălaj. Caietul de
sarcini al licitaţiei, poate fi achiziţionat de la
sediul direcţiei silvice, contra sumei de 25
lei. Documentele de participare la licitaţie
pot fi depuse până la data de 25.11.2019 ora
16:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la
nr. de telefon 0260631170, persoană de
contact ing. Muresan Vlad.
l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Argeș organizează, în data de 02.12.2019,
ora 10.00, licitaţie publică cu strigare pentru
atribuirea contractului de închiriere a unor
spaţii, împărţite în trei loturi, cu o suprafaţă
totală de 4 mp din două pavilioane situate
în Municipiul Pitești, jud. Argeș, str.
Smeurei nr. 21, respectiv Aleea Negoiu nr. 2,
în scopul montării unor aparate de preparare băuturi calde și automate pentru
băuturi răcoritoare, nealcoolice și produse
de patiserie. Persoanele interesate se vor
prezenta la sediul unităţii din Municipiul
Pitești, Aleea Negoiu nr. 2, jud. Argeș, de
unde, în perioada 19-25.11.2019, ora 15.00,
pot solicita în scris fișa de date a achiziţiei,
care se obţine contra sumei de 3 lei.
l Debitorul SC De Fringhii Constructii
Transporturi Daniel SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Stoc
de marfa af lat in patrimoniul societatii
debitoare, in valoarea de 51.218, 77 Lei
exclusiv TVA. Pretul de pornire al licitatilor reprezinta 20% din valoarea de piata
exclusiv TVA aratat in Raportul de
evaluare. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul nr.
RO76 UGBI 0000 8020 0329 3RON deschis
la Garanti Bank SA -Ag. Ploiesti Mihai
Viteazul pana la orele 14 am din preziua
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din
pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a Regulamentelor de licitatie pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru stocul de marfa
prima sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 29.11.2019, ora 15:00, iar daca
bunurile nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in
data de 06.12.2019; 13.12.2019; 20.12.2019;
10.01.2020, ora 15:00. Toate sedintele de
licitatii se vor desfasura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str.
Cuptoarelor, Nr.4, Jud. Prahova. Pentru
relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relatii suplimentare si vizionare
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan. Anuntul poate fi vizualizat si pe
site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul Seliron SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.
Proprietate imobiliara constituita din
cladiri C1 -spatii birouri, avand Sc
-157,27mp, Scd -346,4mp, Sud -329 mp si
C2 -anexa, avand Sc -92,63mp, Sud
-82,50mp. edificate pe teren in suprafata

de 973mp, situata in Oras Baicoi, Str.
Republicii, Nr.108, Judet Prahova. Pret
pornire licitatie 62.550,00 EURO exclusiv
TVA; 2.Autoutilitara Fiat Doblo, an fabricatie 2006, pret pornire licitatie -450,00
euro exclusiv TVA. -Pretul Caietului de
sarcini pentru imobil 1.000,00 Lei exclusiv
TVA. -Pretul de pornire al licitatilor pentru
proprietatea imobiliara si autoutilitara
apartinand societatii debitoare Seliron SRL
reprezinta 45% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun in parte, iar
listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO30 BREL 0002 0018 0298
0100 deschis la Libra Internet Bank Sucursala Ploiesti pana la orele 14 am din
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de
10% din pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a Caietului
de sarcini si Regulamentului de licitatie
pentru bunurile din patrimoniul debitoarei,
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru
proprietatea imobiliara si autoutilitara,
prima sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 25.11.2019, ora 11.00, iar daca
bunurile nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in
data de 02.12.2019; 09.12.2019; 16.12.2019;
23.12.2019; 06.01.2020; 13.01.2020;
20.01.2020, ora 11:00. Toate sedintele de
licitatii se vor desfasura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti,
Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova.
Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan.

nr.85/2006, vinde prin negociere directă
bunul imobil înscris în CF nr.35057
Constantin Daicoviciu, nr. cad. 35057 localitatea Zagujeni, jud.Caraș-Severin, teren
în intravilan în suprafață de 27.500mp, cu
construcții anexe (11 buc), în care este
încorporată și construcția cu nr. cad.
35057-C1, având denumirea Conacul
”Juhasz”, care a fost declarat monument
istoric, înscrisă în LMI 2015 jud.Caraș-Severin, la nr. crt. 805, având cod LMI
CS-II-m-B-11228, în suprafață construită
de 836mp, atestată în anul 1896, proprietatea debitorului societate. Prețul de
pornire pentru vânzare prin negociere
directă a imobilului este de 3.707.000Lei, în
echivalent de 778.500Euro, fără TVA.
Imobilul se vinde liber de orice sarcini.
Termenul de depunere la sediul lichidatorului judiciar a scrisorii de intenție de
participare la negocierea directă, împreună
cu documentele doveditoare prevăzute în
Regulamentul de vânzare
nr.265/09.10.2019, este până la data de
11.12.2019, ora 14.00, dată la care se va
desfășura și ședința de negociere directă
asupra vânzării bunului imobil. Componența, descrierea bunurilor și documentația de înscriere la vânzarea prin
negociere directă a bunului mobil scos la
vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini,
care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi lucrătoare din
perioada 27.11.2019-09.12.2019. Caietul de
sarcini se eliberează în termen de 24 de ore
de la depunerea cererii și a dovezii de achitare a contravalorii acestuia. Informații
suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar sau la tel.0255.511.433/
0744.669.068.

l Ocolul Silvic Penteleu al Academiei
Române, cu sediul în Calea Mihai Viteazul,
nr.45A, oraș Nehoiu, judeţul Buzău,
telefon/fax: 0238.554.900, 0238.554.990,
organizează la sediul Academiei Române
din Calea Victoriei, nr.125, parter, sala de
Consiliu, în data de 04.12.2019, ora 12.00,
licitaţia pentru vânzarea de masă lemnoasă
pe picior -producţia anului 2020, tipul licitației- Licitație publică în plic închis.
Volumul total de masă lemnoasă pe picior
oferit la licitație este de 44964m3, din care
pe natură de produse: produse principale
37216m3 și produse secundare 7748m3,
respectiv pe specii și grupe de specii: rășinoase 24708m3, fag 17922m3, diverse
tari1270 m3 și diverse moi 1064m3. Pentru
participarea la licitaţie, agenţii economici
vor depune documentaţia de preselecţie în
formă scrisă. Înscrierea la licitaţie se face
până la data de 28.11.2019, ora 14.00, la
Ocolul Silvic Penteleu, cu sediul în Calea
Mihai Viteazul, nr. 45A, oraș Nehoiu,
judeţul Buzău. Preselecția agenților economici înscriși va avea loc în data de
29.11.2019, între orele 10.00-12.00. Rezultatul preselecției se afișează la sediul organizatorului și se comunică reprezentantului
agentului economic. Relaţii suplimentare
se pot obține la Ocolul Silvic Penteleu prin
telefon la nr.0238.554.900 sau prin e-mail
la adresa: ospenteleu@gmail.com. Documentația de participare la licitație (caietul
de sarcini, lista cu partizile/loturile de
masă lemnoasă pe picior scoase la licitație,
prețurile de pornire la licitație/negociere,
modelul contractului de vânzare-cumpărare etc) se obțin de la Compartimentul
Fond Forestier. Persoană de contact: ing.
Cirstian Robert, care va coordona și vizualizarea în teren a partizilor din listă.

l SC New RMG Luciano SRL declară
pierdut certificatul constatator la beneficiar.
Se declară nul.

l CII Briac Ion CI, cu sediul în Caransebeș, str.Mihai Viteazu, nr.8, et.1, ap.1,
jud.Caraș-Severin, lichidator judiciar al
debitorului SC Agromec Zagujeni SA, cu
sediul în comuna Constantin Daicoviciu,
sat Zagujeni, nr.13, jud.Caraș-Severin, în
faliment, în dos. nr.168/115/2014, înregistrat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, în
conformitate cu prevederile Legii

PIERDERI

l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto – transport
marfă, eliberat de ARR Vâlcea, pe numele
Goagă Petre, din comuna Corbu, județul
Constanța. Se declară nul.
l Pierdut certificat Manager de Transport
Marfa pe numele Tolos Gheorghe eliberat
de ARR agentia Bistrita in data de
25.03.2015.Se declara nul.
l Pierdut Contract de vanzare-cumparare
din 19.12.1996, incheiat intre
C.G.M.B.-DPI-DAFI Bucuresti si Danciulescu Mircea si Danciulescu Elena pentru
apartamentul din sectorul 2, Bucuresti,
Strada Stefan cel Mare, nr.30A, etaj P, ap.3.
Il declar nul.
l Se declară pierdut și nul Atestat Transport marfă eliberat de ARR Dolj pe numele
Neață Dorinel.
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto emis de ARR
Deva pe numele Manoila Vasile. Se declară
nul.
l Pierdut certificat de ambarcațiune seria
14357 eliberat la 27.02.2006 de ANR- Căpitănia Port Jurilovca, Jud. Tulcea ptr.
ambarcațiunea de agrement 0368 –JR, pe
numele Curlișcă Boris. Se declară nul.
l Pierdut certificat de ambarcațiune seria
13945 eliberat la 29.09.2010 de ANR -Căpitănia Port Jurilovca, jud. Tulcea ptr. ambarcațiunea de agrement 0345-JR, pe numele:
Hapei Miron. Se declară nul.
l Subscrisa SVA Agent de Asigurare SRL,
cu sediul în București, Str. Spătaru Preda
nr.7 A, înregistrată la ONRC sub nr.
J40/12515/1998, CUI 11348222, prin reprezentant legal, prin prezentul anunţ declar
pierdut originalul certificatului de înmatriculare a societăţii.

