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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l SC Mono Bau SRL, cu sediul în 
Loc.Gheorgheni, str.Kossuth Lajos, 
nr.18, ap.1, Jud.Harghita, pune la 
dispoziție 10 locuri de muncă pentru 
muncitori necalificați în construcții. 
Detalii la telefon 0744.691.401.

l Aiet Solutions SRL angajează func-
ționar administrativ, studii medii, 
engleza și ebraica, f luent scris și 
vorbit. Interviurile: miercuri 3 aprilie, 
ora 13.00, în București, B-dul.
Decebal, Nr.13, Bl.S15, Sc.3, Et.1, 
Ap.44, Sector 3. Interfon CONTABIZ 
0723.913.232.

l S.C. Abis Studio SRL, cu sediul în 
București, sector 1, Str.Emanoil 
Porumbaru, nr.27, demisol, ap.1, CUI 
8678166, angajează montor imagine 
Cod COR 352108. Pentru CV, la 
adresa de e-mail: office@abisstudio.ro.

l S.C. Romway Engineering 
Construction  SRL, cu sediul în Bucu-
rești, sector 3, Str.Smârdan, nr.18, 
sc.A, et.5, ap.58, CUI 40683921, anga-
jează muncitor necalificat la spar-
gerea si taierea materialelor de 
constructii -20 posturi Cod COR 
931302. Pentru CV, la adresa de 
e-mail: romwaycompany@gmail.com.

l Apa Nova București angajează 
instalator alimentări apă, canal. 
Candidatul ideal: studii: Învățământ 
minim obligatoriu/Medii, calificare: 
Instalator alimentări apă, experiență: 
minim 1 an. Responsabilități: reali-
zarea unor lucrări de întreținere și 
mentenanță în rețeaua de apă pota-
bilă/rețeaua de canalizare, execută 
lucrări de remediere disfuncționali-
tăți din cadrul rețelei de alimentare 
cu apă/rețeaua de canalizare, înlocu-
irea branșamentelor pe rețeaua de 
apă potabilă/rețeaua de canalizare. 
Descrierea companiei: societate furni-
zoare de servicii publice în domeniul 
alimentării cu apă și canalizare a 
Municipiului București. Puteți 
contacta la adresa de e-mail: ro.anb.
recrutare@veolia.com/telefon: 
0374.39.8167.

l Apa Nova București angajează 
electrician. Candidatul ideal: studii: 
Învățământ minim obligatoriu/Medii, 
calificare: electrician, experiență: 
minim 1 an. Responsabilități: efectu-
area de manevre în instalațiile elec-
trice și electromecanice pentru 
asigurarea funcționării stațiilor de 
pompare, executarea de lucrări de 
întreținere specifice instalațiilor de la 
stațiile de pompare, efectuarea de 
intervenții pentru restabilirea para-
metrilor de funcționare a stațiilor de 
pompare. Descrierea companiei: 
societate furnizoare de servicii 
publice în domeniul alimentării cu 
apă și canalizare a Municipiului 
București. Puteți contacta la adresa 
de e-mail: ro.anb.recrutare@veolia.
com, telefon: 0374.39.8167.

l Apa Nova Bucuresti angajează 
lăcătuș mecanic. Candidatul ideal: 
studii: Învățământ minim obliga-

toriu/medii (tehnice), experiență: 
minim 1 an. Responsabilități: efectu-
ează  repararea, întreținerea și înlo-
cuirea rețelelor de apă și canalizare, 
asigură operațiuni de încărcare/
descărcare a materialelor, curăță 
zona de intervenție/balizează zona de 
lucru, securizează operațiunile de 
terasament ale lucrărilor, realizarea 
mentenanței și/sau întreținerea 
curentă a materialelor și echipamen-
telor rețelei de apă potabilă, efectu-
ează reparațiile necesare pe rețeaua 
de apă potabilă sau canalizare. 
Descrierea companiei: societate furni-
zoare de servicii publice în domeniul 
alimentării cu apă și canalizare a 
Municipiului București. Puteți 
contacta la adresa de e-mail: ro.anb.
recrutare@veolia.com/telefon: 
0374.39.8167.

l Apa Nova București angajează 
sudor. Candidatul ideal: studii: Învă-
țământ minim obligatoriu/Medii, 
calificare: sudor electric și autogen, 
experiență: minim 1 an. Responsabi-
lități: execută lucrări de sudură elec-
tric și autogen, remediază avarii la 
rețeaua de apă și canalizare, execută 
construcții metalice. Descrierea 
companiei: societate furnizoare de 
servicii publice în domeniul alimen-
tării cu apă și canalizare a Munici-
piului București. Puteți contacta la 
adresa de e-mail: ro.anb.recrutare@
veolia.com/telefon: 0374.39.8167.

l Apa Nova București angajează 
lăcătuș mecanic. Candidatul ideal: 
studii: Învățământ minim obliga-
toriu/medii (tehnice), experiență: 
minim 1 an. Responsabilități: efectu-
ează repararea, întreținerea și înlocu-
irea rețelelor de apă și canalizare, 
asigură operațiuni de încărcare/
descărcare a materialelor, curăță 
zona de intervenție/balizează zona de 
lucru, securizează operațiunile de 
terasament ale lucrărilor, realizarea 
mentenanței și/sau întreținerea 
curentă a materialelor și echipamen-
telor rețelei de apă potabilă, efectu-
ează reparațiile necesare pe  rețeaua 
de apă potabilă sau canalizare. 
Descrierea companiei: societate furni-
zoare de servicii publice în domeniul 
alimentării cu apă și canalizare a 
Municipiului București. Puteți 
contacta la adresa de e-mail: ro.anb.
recrutare@veolia.com/telefon: 
0374.39.8167.

l Primăria Comunei Cervenia, cu 
sediul în localitatea Cervenia, str.
Vedea, nr.123, judeţul Teleorman, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
p a z n i c ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă în data 
de 23.04.2019, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 24.04.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: generale; 
-vechime: 3 ani; -atestat profesional 
conform Legii nr.333/2003; -permis de 
conducere categoria B. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-

toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Cervenia. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Cervenia, 
persoană de contact: Dumitrescu 
M a r i u s  Va l e n t i n ,  t e l e f o n : 
0784.292.983.           

l Primăria Comunei Găgești, județul 
Vaslui, cu sediul în localitatea Găgești, 
județul Vaslui, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante: 
consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, din cadrul Compartimen-
tului Agricol, Cadastru, Amenajarea 
Teritoriului și Urbanism, 1 post. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Găgești, județul 
Vaslui, în data de 07 mai 2019, ora 
10.00, proba scrisă. Interviul se va 
susține cu respectarea prevederilor 
art.56 alin.(1) din HG nr.611/2008, 
după susținerea probei scrise. 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; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minimum 1 an; -cunoștințe de operare 
calculator: Word, Excel, nivel mediu. 
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 Comunei Găgești, 
județul Vaslui. Relaţii suplimentare și 
coordonatele de contact pentru depu-
nerea dosarelor de concurs: la sediul 
instituției: Primăria Comunei Găgești, 
județul Vaslui, persoană de contact: 
Stupu Milica, consilier principal, 
telefon/fax: 0235.429.788, e-mail: 
primariagagesti@yahoo.com.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, b-dul Revolu-
ţiei, nr.77, judeţul Arad, organizează 
concurs în vederea ocupării următo-
rului post vacant: -1 (un) post de 
administrator patrimoniu, gr.I S, cod 
COR 263111, pe perioadă nedetermi-
nată, în cadrul Departamentului de 
Comunicare și Asigurare a Transpa-
renţei. Condiţii specifice: -studii supe-
rioare -specializare Comunicare și 
Relaţii Publice; -competenţe de comu-
nicare, capacitate analitică și organi-
zaţională; -abilităţi avansate de lucru 
cu calculatorul; -cunoașterea de limbi 

străine, limba engleză și limba fran-
ceză constituie un avantaj. Data-li-
mită de depunere a dosarelor de 
concurs: 15.04.2019, ora 16.00. Data 
susţinerii probei scrise: 23.04.2019, 
ora 10.00. Data susţinerii interviului: 
25.04.2019, ora 10.00. Toate probele se 
vor susţine la sediul Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad, b-dul Revo-
luţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde 
conţinutul dosarului de concurs, 
condiţiile generale și specifice, calen-
darul de desfășurare a concursurilor, 
bibliografia și, după caz, tematica se 
publică pe portalele: www.posturi.gov.
ro și pe: www.uav.ro.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Sector 1 
organizează concurs pentru ocuparea 
unor funcţii de natură contractuală 
vacante, în următoarele condiţii: 
Denumirea posturilor și nivelul studi-
ilor: educator S, educator M, infir-
mieră M,G. Vechimea în specialitatea 
studiilor necesare ocupării posturilor: 
nu se solicită vechime în specialitatea 
studiilor, conform anunţului publicat 
la sediul instituției organizatoare; 
relaţii suplimentare în anunţul 
publicat la sediul instituţiei precum și 
pe pagina de internet. Data, ora și 
locul de desfășurare: proba scrisă: 30 
aprilie 2019, începând cu ora 10:00; - 
interviul- data se va anunţa odată cu 
afișarea rezultatelor la prima probă; - 
probele se susţin la sediul din Bucu-
rești, Sector 1, Bdul Mareșal Al. 
Averescu nr. 17. Data limită până la 
care se pot depune dosarele de 
concurs: 12 aprilie 2019-data înregis-
trării dosarului de concurs. Date de 
contact privind secretariatul comisiei 
de concurs: Tel: 021.222.37.67; www.
dgaspc-sectorul1.ro.

l Direcţia Generală de Impozite și 
Taxe Locale Sector 6 anunţă organi-
zarea concursului de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacantă, respectiv: •1 post inspector, 
clasa I, grad profesional superior, în 
cadrul Serviciului Inspecție Fiscală. 
Desfășurarea concursului: •Proba 
suplimentară de verificare a cunoștin-
ţelor de operare pe calculator –nivel 
avansat- 08.05.2019, ora 10.00; •Proba 
scrisă –13.05.2019, ora 10.00; •Interviul 
–data și ora vor fi comunicate ulterior. 
Locul organizării probei scrise: sediul 
D.G.I.T.L Sector 6, situat în Str. 
Drumul Taberei, nr. 18, Sector 6, Bucu-
rești. Dosarele de înscriere la concurs 
se depun în termen de 20 zile de la data 

apariției anunțului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III a, respectiv în 
intervalul 01.04.2019 –22.04.2019. 
Coordonate de contact pentru primirea 
dosarelor de concurs: -adresa de cores-
pondență –Str. Drumul Taberei, nr. 18, 
Sector  6 ,  Bucureșt i ;  - te lefon/ 
fax-021.413.77.90/ 021.413.77.89; 
-telefon Biroul Resurse Umane 
–0374.817.720; -e-mail: biroul.resurseu-
mane@taxelocale6.ro; -persoană de 
contact: Gheorghe Alina –Inspector, 
Biroul Resurse Umane. Candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcționa-
rilor publici, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Dosarul 
de înscriere depus de către candidați la 
concurs, va conține în mod obligatoriu 
următoarele documente: a)formularul 
de înscriere (disponibil și pe site-ul 
instituţiei); b)curriculum vitae, modelul 
comun european; c)copia actului de 
identitate; d)copii ale diplomelor de 
studii, certificatelor și altor documente 
care atestă efectuarea unor specializări 
și perfecționări; e)copia carnetului de 
muncă și după caz, a adeverinței elibe-
rate de angajator pentru perioada 
lucrată, care să ateste vechimea în 
muncă și, după caz, în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcției 
publice; f)copia adeverinței care atestă 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul 
de familie al candidatului; g)cazierul 
judiciar; h)declarația pe propria 
răspundere sau adeverința care să 
ateste calitatea sau lipsa calității de 
lucrător al Securității sau colaborator 
al acesteia. Actele mai sus menționate, 
se prezintă în copii legalizate sau copii 
însoțite de documente originale și se 
certifică pentru conformitatea cu origi-
nalul de către secretarul comisiei de 
concurs. Condițiile de participare la 
concurs, bibliografia și atribuțiile 
prevăzute în fișa postului, se afișează la 
sediul D.G.I.T.L. Sector 6 și pe pagina 
de internet www.taxelocale6.ro. Condi-
țiile de participare pentru postul de 
inspector, clasa I, grad profesional 
superior –Serviciul Inspecție Fiscală: 
-Studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în știinţe 
juridice; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice de execuție vacantă, inspector 
-grad profesional superior - minim 7 
ani.
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l Institutul de Cercetare -Dezvoltare 
pentru Industrializarea şi Marketingul 
Produselor Horticole- Horting scoate 
la concurs, conform HG nr.286/2011, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, următoarele posturi temporar 
vacante: -1 post de economist IA, 
pentru o perioadă de 12 luni, cu posibi-
litate de prelungire. Condiţii specifice 
în vederea participării la concurs: -să 
fie absolvent studii superioare -Facul-
tatea Management financiar contabil, 
specializarea Contabilitate şi Informa-
tică de Gestiune; -să detină cunoştinţe 
cu privire la contabilitatea şi gestiunea 
instiţutiilor publice; -vechime în 
funcţie de minim 10 ani. -1 post de 
muncitor calificat -electrician, pentru o 
perioadă de 12 luni, cu posibilitate de 
prelungire. Condiţii specifice necesare 
în vederea participării la concurs 
pentru postul de muncitor calificat– 
electrician: -să fie absolvent studii 
medii; -să aibă calificare de electrician; 
-vechime în funcţie de minim 10 ani. 
-1 post de muncitor necalificat în agri-
cultură, pentru o perioadă de 12 luni, 
cu posibilitate de prelungire. Condiţii 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs pentru postul de 
muncitor necalificat în agricultură: -să 
fie absolvent studii medii sau generale; 
-să aibă cunoştiinţe practice specifice 
postului de muncitor necalificat în 
agricultură; -vechime în muncă de 
minim 10 ani. Dosarele pentru concurs 
se depun în perioada 02.04.2019 
-16.04.2019, la sediul ICDIM-
PH-HORTING - secretariatul institu-
ţiei, str.Drumul Gilăului 5N, sector 4, 
Bucureşti. Concursul va cuprinde 
următoarele etape: -17.04.2019 rezul-
tatul selecţiei dosarelor; -18.04.2019 
contestaţii privind rezultatul selecţiei 
dosarelor; -19.04.2019 afişarea rezulta-
telor contestaţiilor la selecţia dosarelor, 
ora 14; -23.04.2019 ora 10 –interviu, 
ora 10; -23.04.2019 ora 11 -proba 
scrisă, probă practică pentru muncitor 
necalificat; -24.04.2019 afişare rezul-
tate probă scrisă/ practică şi interviu; 
-25.04.2019 contestaţiile privind rezul-
tatele la proba scrisă/ practică şi 
interviu, ora 12 25.04.2019 afişarea 
rezultatelor finale, ora 16. Dosarul de 
înscriere va cuprinde următoarele 
documente: -cerere de înscriere la 
concurs; -C.I. sau B.I (copie); -act de 
naştere şi căsătorie (copie);-curriculum 
vitae; -documente ce atestă nivelul 
studiilor (copie), calificări; -carnet de 
muncă (copie) şi adeverinţă ce atestă 
vechimea în muncă, după caz; -cazier 
judiciar; -adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate corespunză-
toare eliberată de către medicul de 
familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; -alte docu-
mente relevante (cursuri, specializări). 
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în 
original în vederea verificării confor-
mităţii copiilor cu acestea. Relaţii 
suplimentare privind concursul se pot 
obţine de la compartimentul resurse 
umane, tel.0214603440 şi accesând 
pagina oficială.

l Primăria comunei Măneşti judeţul 
Damboviţa organizează  concurs la 
sediul său din comuna Măneşti sat 
Măneşti, la data de 09.05.2019  ora  

900  proba scrisă (data şi ora inter-
viului se vor comunica ulterior) 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante  de: 1 -consilier, clasa 
I, grad  ASISTENT în cadrul biroului 
agricol şi amenajarea teritoriului. 
Condiţii de participare: -Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei publice pentru 
funcţia  publică de executie  -consilier, 
clasa I, grad ASISTENT în cadrul 
biroului agricol şi amenajarea terito-
riului: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice:  
minim 1(un)an; Dosarele de înscriere 
la concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute de 
art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guver-
nului nr. 611/2008 şi se vor depune în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României partea a III. Relaţii supli-
mentare cu privire la acest concurs se 
pot obţine la sediul primăriei Măneşti 
judeţul Damboviţa, precum şi la 
numărul de telefon 0245/732011.

l SC Carpatian Hides SRL cu sediul 
în municipiul Botoşani, strada Octav 
Onicescu, nr. 45, angajează pentru 
punctul de lucru din localitatea 
Zăiceşti, judeţul Botoşani, o persoană 
în funcţia de controlor calitate COD 
COR 754301, vorbitor limbă ucrai-
neană şi engleză, studii -liceu, UE, pe 
perioadă nedeterminată, 8 ore/zi. 
Valabilitatea ofertei 14.03.2019-
30.04.2019.Telefon: 0231.708.428.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând casă şi teren 3.600 mp sau 
1.800 mp teren intravilan, în zona 
Metropolitană Braşov. 0722/795.029; 
0726/060.126.

PROPUNERI AFACERI
l Dinu Urse şi Asociații SPRL, 
desemnată lichidator judiciar prin 
Încheierea de şedință din data de 
11.04.2017, de Tribunalul Bucureşti, 
Secția a VII – a Civilă, în dosarul nr. 
20990/3/2016 pentru debitoarea SC 
Stabilo Contractor SRL, invită firmele 
interesate să depună oferte la sediul 
ales al acestuia din Bucureşti, Str. 
Buzeşti, Nr. 71, Etaj 5, Sector 1, Tel./
Fax: (+40) 21.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com, în vederea selecției 
de oferte pentru arhivarea documen-
telor aparținând societății debitoare. 
Ofertele pot fi transmise şi pe faxul 
sau email-ul  menționat în anunț, 
până în data de 15.04.2019.

CITAŢII
l Bunea Cătălin Florin domiciliat în 
comuna Brabova, str. Centrală, nr.62, 
județul Dolj şi Gheorghe Pătru domi-

ciliat în Drăgăşani, str. Deleanca, 
nr.41,județul Vâlcea, sunt chemați 
personal la interogatoriu la Tribunalul 
Specializat Argş, cu sediul în Piteşti, 
str. IC Brătianu, nr. 7, sala 4, complet 
3 la data de  23.04.2019 ora 10 în cali-
tate de pârâți  în dosarul nr. 
346/1259/2017/a1 în proces cu SC 
Gold Silver Lili 2008 SRL. În caz de 
neprezentare a părților, se vor putea 
trimite înscrisuri, judecata urmând a 
se face în lipsă.

l Beleț Ion, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Malaia, județul 
Vâlcea este citat în dos 1279/198/2017, 
al Judecătoriei Brezoi, cu termen în 
28.06.2019, având ca obiect alimen-
tare cu energie electrică imobil.

l Reclamantele Fulger Carmen şi 
Bădescu Angela cităm pe pârâtul 
Bădescu Laurențiu Dan, în dosar nr. 
5499/288/2018, aflat pe rolul Judecă-
toriei Rm. Vâlcea, având ca obiect 
declararea judecătorească a morții, cu 
termen în data de 17.05.2019; pârâtul 
fiind dispărut de mai mulți ani.

l Judecătoria  Lugoj ,  Dosar 
nr.65/252/2019. Pârâtul Crăciun 
Neculai Dionisie, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Racovița, nr.150, 
jud.Timiş, în prezent cu domiciliu 
necunoscut, este citat la Judecătoria 
Lugoj pentru termenul din 25 aprilie 
2019, ora 09.00, sala 10, Complet C5, 
în proces cu reclamanta Crăciun 
Doina Ramona, având ca obiect divoț. 
Preşedinte- Simona Mihai, grefier 
Tautu Ștefan Marius.

l Numitul Duțu Constantin, cu ultim 
domiciliu cunoscut în comuna Podari, 
sat Livezi, jud.Dolj, este citat la Jude-
cătoria Craiova în data de 17.04.2019, 
ora 09.00, Complet 17, în dosarul 
nr.17665/215/2018, pentru declararea 
judecătorească a morții. Orice 
persoană care cunoaşte date despre 
Duțu Constantin este invitată să le 
comunice Judecătoriei Craiova.

DIVERSE
l PUR ȘI SIMPLU IND SRL anunţă 
intenţia de obţinere a autorizaţiei de 
mediu pentru activitatea cod CAEN 
4675 Comerț cu ridicata al produselor 
chimice şi cod CAEN 4941 Transpor-
turi rutiere de mărfuri, desfăşurată la 
punctul de lucru din Calea Stan 
Vidrighin, nr.3, Timişoara, jud.Timiş.

l În conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, şi a Ordinului 
M.M.D.D. nr. 1798/2007, SC Helios 
Service SRL, cu sediul în Focşani, 
Calea Moldovei, nr. 31, T29, P149/1/1, 
județul Vrancea, anunţă public solici-
tarea de obţinere a autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul „SHOW 
ROOM şi SERVICE AUTO”. Even-
tualele propuneri şi sugestii din partea 
publicului privind activitatea menţio-
nată, se vor prezenta în scris, sub 
semnătură şi cu datele de identificare, 
în zilele de luni – joi, între orele 8.00 - 
16.00 şi vineri între orele  8.00 – 14.00, 

la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Vrancea - Focşani, str. 
Dinicu Golescu nr. 2, județul Vrancea, 
telefon 0237.216.812, unde se poate 
consulta şi documentația tehnică 
depusă.

l Aceasta informare este efectuata 
de OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 
22, sector 1, Bucuresti, ce intentioneza 
sa solicite de la Administratia Bazi-
nala de Apa Buzau - Ialomita, aviz de 
gospodarire a apelor pentru realizarea 
lucrarilor de “lucrari de suprafata 
foraj, echipare si conducta de amestec 
la sonda 527 Barbuncesti” propus a fi 
amplasat in localitatea Barbuncesti, 
extravilan, Judetul Buzau. 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 supli-
mentare 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 reco-
mandari 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 Aceasta informare este efectuata 
de OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 
22, sector 1, Bucuresti, ce intentioneza 
sa solicite de la Administratia Bazi-
nala de Apa Buzau - Ialomita, aviz de 
gospodarire a apelor pentru realizarea 
lucrarilor de “lucrari de suprafata 
foraj, echipare si conducta de amestec 
sonda 524 Barbuncesti” propus a fi 
amplasat in localitatea Barbuncesti, 
extravilan, Judetul Buzau. 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 supli-
mentare 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 reco-
mandari 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 Aceasta informare este efectuata 
de OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 
22, sector 1, Bucuresti, ce intentioneza 
sa solicite de la Administratia Bazi-
nala de Apa Buzau - Ialomita, aviz de 
gospodarire a apelor pentru realizarea 
lucrarilor de “lucrari de suprafata 
foraj, echipare si conducta de amestec 
sonda 529 Barbuncesti” propus a fi 
amplasat in localitatea Barbuncesti, 
extravilan, Judetul Buzau. 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 supli-
mentare 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 reco-
mandari 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 SC Broker Ideal SRL, prin SC 
Urban Plan Concept SRL, având 
sediul în str.Solidarității, nr.17-19, 
localitatea Bragadiru, titular al 
planului/programului „Elaborare 
Plan Urbanistic Zonal, în scopul 
construirii ansamblu rezidențial locu-
ințe izolate, cuplate P+1E+2Eretras 
din oraş Tunari, str.Alexandru I.Cuza, 
Tarla 41, Parcela 159/A7”, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a avizului de 
mediu pentru planul/programul 
menționat şi declanşarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ilfov, din Aleea Lacul Morii, 
nr.1, sector 6, de luni până joi, între 
orele 9.00-13.00. Observații/comen-
tarii şi sugestii se primesc în scris la 
sediul APM Ilfov (tel.021.430.15.23, 
021.430.14.02) în termen de 15 zile de 
la data publicării anunțului.

l Prin sentinta civila nr. 767/2018 
pronunta in dosar nr. 273/265/2017 al 
Judecatoriei Nasaud, s-a admis acti-
unea dormulata de reclamant impo-
triva paratilor astfel, s-a constat ca 
reclamantul angelini Vasile a 
dobandit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra terenului inscris in 
cf 25163 nr. top 2524 salva, s-a dispus 
rectificarea prin majorare a terenului 
inscris in cf 25162 nr. top 2525 Salva, 
s-a constatat componenta maselor 
succesorale dupa defunctii angelini 
Ioan, angelini Anchidim, atribuin-
du-se in intregime reclamantului, s-a 
dispus intabularea dreptului de 
proprietate pe numele reclamantului 
conform raportului de expertiza efec-
tuat de inginer Amarie Sinziana. Fara 
cheltuieli de judecata. Cu drept de 
apel in termen de 30 de zile de la 
comunicare. Pronuntata in sedinta 
publica din data de 03 aprilie 2018.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Sibiu. 
Denumire UAT: Sadu. Sectoare cadas-
trale: 10 şi 11. Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Sibiu anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.10 şi 11, pe o perioadă de 60 de 
zile calendaristice, conform art.14 alin.
(1) şi (2) din Legea Cadastrului şi a 
Publicității Imobiliare nr.7/1996, repu-
blicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Data de început a afişării: 
08.04.2019. Data de sfârşit a afişării: 
07.06.2019. Adresa locului afişării 
publice: Comuna Sadu, str.Inocențiu 
Micu Klein, nr.36, la sediul Primăriei 
Comunei Sadu, județul Sibiu. Repere 
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pentru identificarea locației: Primăria 
Comunei Sadu. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei Comunei 
Sadu, de luni până joi, între orele 8.30-
15.00, și vineri, între orele 8.30-12.00, 
și pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Informații privind Programul național 
de cadastru și carte funciară 2015-
2023 se pot obține pe site-ul ANCPI, la 
adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.

SOMAŢII
l România. Judecătoria Târnăveni, 
Târnăveni, str.Republicii, nr.48, judeţul 
Mureș, cod poștal: 545600, tel./fax: 
0265.443.714, e-mail: judecatoria.
t a r n a v e n i @ j u s t . r o .  D o s a r 
nr.406/323/2018, data: 18.03.2019. 
Somaţie. În baza cererii de dobândire 
a dreptului de proprietate prin uzuca-
piune, formulată de reclamanta Suciu 
Elisabeta, CNP: 2300307267391, BI 
seria DS nr.491444, domiciliată în 
satul Adămuș, comuna Adămuș, str.
Salcâmilor, nr.56, judeţul Mureș, cu 
domiciliul procesual ales la Cabinet de 
avocat Ostroveanu Gheorghe Alin, cu 
sediul în Târnăveni, str.Republicii, 
nr.68, judeţul Mureș, cu privire la 
imobilul situat administrativ în 
comuna Adămuș, sat Adămuș, str.
Salcâmilor, nr.56, judeţul Mureș, 
înscris în CF 421(A+1) a localităţii 
Adămuș sub nr.top 912, CF 421 top 
913(A+4) aflat în intravilanul comunei 
Adămuș în suprafaţă de 2660mp prin 
uzucapiune, prin joncţiunea posesiilor. 
Prin prezenta sunt chemaţi toţi cei 
interesaţi să formuleze opoziţie în 
termen de o lună de la afișarea 
prezentei somaţii, având în vedere 
faptul că pe rolul Judecătoriei Târnă-
veni se află dosarul cu nr.406/323/2018, 
în care reclamanta Suciu Elisabeta a 
solicitat instanţei: -să se stabilească că 
reclamanta a dobândit dreptul de 
proprietate asupra imobilului situat 
administrativ în satul Adămuș (com.
Adămuș), str.Salcâmilor, nr.56, jud.
Mureș, înscris în CF 421(A+1) a locali-
tăţii Adămuș sub nr.top 912, CF 421 
top 913 (A+4) aflat în intravilanul 
comunei Adămuș în suprafaţă de 
2660mp prin uzucapiune; -înscrierea 
în cartea funciară a dreptului de 
proprietate asupra imobilului situat 
administrativ în sat Adămuș (com.
Adămuș), str.Salcâmilor, nr.56, înscris 
în CF 421, sub nr.cadastral/topografic 
912, 913, compus din teren intravilan 
în suprafaţă de 2660, în cotă de 1/1 
părţi pe numele reclamantei; -cu chel-
tuieli de judecată în caz de opoziţie. 
Termenul de judecată este stabilit la 
data de 08 mai 2019. Persoanele inte-
resate pot face opoziţie la cererea 
numitei Suciu Elisabeta, în lipsa aces-
teia instanţa urmând să treacă la 
judecarea cauzei. Prezenta somaţie va 
fi afișată timp de o lună la imobilul în 
litigiu, așa cum a fost identificat mai 
sus, la sediul Judecătoriei Târnăveni, 
la sediul Primăriei Comunei Adămuș, 
la sediul BCP1 Târvăveni și va fi 
publicată într-un ziar de largă răspân-
dire, de circulaţie naţională. Preșe-
dinte, Rus Alin Marinel. Grefier, 
Daniela Tiuca.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al Obștii 
Moșnenilor Muntele Sterminoasa și 
Budislavu, cu sediul în sat Bradu-Clo-
cotici, str. Bradului, nr. 10, com. Raco-
vița, Jud. Vâlcea, în baza art. 18 și 32 
din Statutul obștii ,  convoacă 
Adunarea Generală a Obștii în data 
de 21.04.2019 cu următoarea ordine 
de zi: - Pagube aduse obștii; - Darea 
de seamă a Consiliului de Adminis-
trație pe anul 2018; - Raportul Comi-
siei de Cenzori pe anul 2018 și 
descărcarea de gestiune; - Bugetul de 
venituri și cheltuieli pe anul 2019; - 
Lucrări ce urmează a fi desfășurate în 
cei doi munți în 2019; - Modificări 
acte constitutive și statut; - Diverse. 
Adunarea Generală se va ține în data 
de 21.04.2019, ora 13.00, în sat 
Blănoiu, com. Racovița, jud. Vâlcea, 
la domiciliul președintelui obștii, 
Frântu Ion. Dacă nu se întrunește 
50%+1 din numărul acționarilor, 
Adunarea Generală se va ține, peste o 
săptămână, în data de 28.04.2019, la 
aceeași adresă, oră și cu aceeași 
ordine de zi.

l Ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a SCM ORRIS, ce va avea 
loc în data de 17.04.2019, ora 9.00 la 
sediul social din Calea 13 Septembrie 
nr.113, bloc 109, cam.4, 5, 6, sector 5, 
București. 1. Raportul privind activi-
tatea economico -financiară aferentă 
anului 2018, prezentat de Consiliul de 
Administraţie al Societăţii. 2.
Raportul privind realizarea bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2018. 
3.Contul de profit și pierderi și repar-
tizarea acestuia aferent anului 2018. 
4.Aprobarea Programului de moder-
nizare și dezvoltare pe anul 2019 și a 
planului de investiţii pe anul 2019. 5.
Proiectul bugetului de venituri și 
cheltuieli al societăţii pe anul 2019. 
6.Raportul Comisiei de cenzori. 7. 
Raportul Consiliului social.  8.Ratifi-
carea deciziilor, hotărârilor și contrac-
telor de închiriere luate și aprobate în 
cursul anului 2018 de către Președin-
tele și Consiliului de Administrate al 
societăţii.  9. Aprobarea sistemului de 
salarizare pe anul 2019. 10.Descar-
cărea de gestiune a Președintelui și 
Consiliului de Administraţie pe anul 
2018. 11.Aprobarea retragerii din 
societate a membrilor cooperatori 
plecaţi. 12.Aprobarea Hotărârii 
Adunării Generale referitoare la clau-
zele generale privind raporturile de 
munca în cadrul societăţii. 13.Coop-
tarea de noi membrii cooperatori. 
14.Diverse. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a SCM 
ORRIS, ce va avea loc în data de 
17.04.2019, ora 9.00 la sediul social 
din Calea 13 Septembrie nr.113, bloc 
109, cam.4, 5, 6, sector 5, București. 
1.Marirea capitalului social prin 
suplimentarea pana la 150 parti 
sociale minim/ cooperator. 2. Apro-
barea vânzării următoarelor spaţii: 
-Sos. Mihai Bravu nr.200, Sector 3, 
București -Iuliu Maniu nr.55, Sector 
6, Bucuresti -parţial. 3.Actualizarea 
Actului Constitutiv: calitatea de 
membru cooperator. 4.Diverse.

LICITAŢII
l Filarmonica „George Enescu” din 
București, cu sediul în str.Franklin, 
nr.1-3, sector 1, în conformitate cu 
prevederile HG nr.841/1995, anunţă 
organizarea unei licitaţii pentru 
vânzarea unui autoturism Dacia 1310 
Break, an de fabricaţie 2002, sursa de 
energie -benzină, culoarea alb, număr 
de locuri 4+1. Licitaţia bunului, cu 
preţul de pornire 2.200Lei, va avea 
loc în data de 22.04.2019, ora 10.00, la 
sediul instituţiei din str.Franklin, 
nr.1-3, sector 1, București. Documen-
tele de participare: 1.Pentru persoa-
ne le  jur id ice :  1 .1 .Cerere  de 
participare; 1.2.Copie de pe Certifi-
catul de înmatriculare la Registrul 
Comerţului; 1.3.Copie de pe codul 
unic de înregistrare fiscală. 2.Pentru 
persoanele fizice: 2.1.Copie de pe 
cartea de identitate. Documentele de 
participare se depun până la data de 
17 aprilie 2019. În caz de neadjude-
care, licitaţia se va relua în data de 06 
mai 2019, ora 10.00, și 13 mai 2019, 
ora 10.00, la sediul instituţiei. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la numărul 
de telefon/fax: 021.315.00.26.

l Debitorul SC Drum Design 
Consult S.R.L. societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1. 
Ipad 2 Apple; 2. Ipad 2 Apple; 3. 
Laptop Acer; 4. Telefon Iphone 4. 
Prețul caietului de sarcini pentru 
bunurile mobile aflate în proprietatea 
Sc Drum Design Consult SRL este de 
200 lei exclusiv TVA. Prețul de 
pornire al licitaților pentru bunurile 
mobile aparținând SC Drum Design 
Consult SRL este de 1.380,5 lei 
exclusiv TVA reprezentând 50% din 
valoarea stabilită prin raportul de 
evaluare. Participarea la licitație este 
condiționată de: -consemnarea în 
c o n t u l  n r . 
RO54BREL0002001156560100 
deschis la Libra Internet Bank, până 
la data și ora stabilite pentru ședința 
de licitație, a garanției de 10% din 
prețul de pornire al licitației; -achiziți-
onarea până la data și ora stabilite 
pentru ședința de licitație a caietului 
de sarcini ce se achită prin op în 
contul nr.  RO 43 INGB 5514 9999 
0051 3726 deschis la Ing Bank -  
Sucursala Dorobanți, pe seama lichi-
datorului judiciar Dinu Urse și 
Asociații SPRL sau în numerar la 
sediul lichidatorului judiciar din 
București, Str. Buzești, Nr.71 Et.5  

sector1. Lichidatorul judiciar a 
procedat la organizarea de licitații 
publice cu strigare, după cum 
urmează: Prima ședință de licitație a 
fost fixată la data de 15.04.2019, ora 
14.00 iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
ledințe de licitații au fost fixate în 
data de 22.04.2019, 29.04.2019, 
06.05.2019, și 13.05.2019, ora 14.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din București, Str. 
Buzești, Nr. 71, et.5, sector 1. Pentru 
relații sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Anunțul 
poate fi vizualizat și pe site www.
dinu-urse.ro. 

l Turnatoria Centrala Orion S.A., 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, 
conform hotararii creditorilor, vinde 
la licitatie, urmatoarele bunuri: - 
Masina de impuscat miezuri BICOR, 
avand nr. inventar 20136, la pretul de 
33.822,85 euro, fara TVA; - Linie de 
formare in forme fara rame, avand 
nr. inventar 20418, la pretul de 
285.530,10 euro, fara TVA; - Insta-
latie dezbatere, avand nr. inventar 
20375, la pretul de 13.928,90 euro, 
fara TVA; - Instalatie de regenerat 
nisip, avand nr. inventar 20236, la 
pretul de 28.875,25 euro, fara TVA; - 
Instalatie formare cu silicat, avand nr. 
inventar 20388, la pretul de 789,45 
euro, fara TVA; Pretul bunurilor 
mobile mai sus mentionate, este dimi-
nuat cu 5 % din pretul de evaluare, 
conform Hotararii creditorilor nr. 
707/29.03.2019.  Licitatia se va tine in 
data de 02.04.2019 ora 11:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, iar 
in cazul in care bunurile nu vor fi 
adjudecate, licitatia se va tine in data 
de 03.04.2019, 04.04.2019, 05.04.2019, 
08.04.2019, 09.04.2019, 10.04.2019. 
Cererile de inscriere la licitatie se 
depun in original la sediul lichidato-
rului judiciar insotite de toate docu-
mentele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei. Dosarul de prezentare 
si conditiile de participare se pot 
obtine numai de la sediul lichidato-
r u l u i  j u d i c i a r.  Te l e f o n / f a x : 
0244597808; email:office@andreiioan.
ro; mobil: 0723357858; www.andre-
iioan.ro.

l Turnatoria Centrala Orion S.A., 
societate in faliment, prin lichidator 

judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde 
la licitatie, urmatoarele bunuri, in 
bloc sau individual, in functie de 
valoarea acestora: I. Stoc de marfuri, 
materii prime si materiale:  1. stoc 
modele (batiuta; garnituri model 
lemn; model lemn; montanti; repere, 
etc.); 2. stoc obiecte de inventar 
depozit 1 (bonfaier; burghie; calibre; 
filiere; freze; mandrina; menghina; 
tarod; sublere, etc.); 3. stoc materiale 
consumabile CTC (centralizator 
platina; deseu argint; deseu platina; 
perborat de sodiu, etc.); 4. stoc echi-
pamente de protect ie  (casca 
protectie; cisme cauciuc; antifoane 
externe, etc.); 5. stoc produse finite 
(disc frana; anozi fonta silicoasa; 
flansa antrenare; pump body, etc.); 6. 
stoc materiale consumabile deposit 1 
(arzator arc 900; aspersoare; boloboc; 
cablu telefon; corpuri electrice; cuie; 
lac colorat; prize electrice; semering; 
sina electrica, etc.); 7. stoc piese de 
schimb (aplica; broasca usa; diblu; 
holsurub; motor electric; rulmenti; 
sigurante; supape, etc.); 8. stoc mate-
riale auxiliare (bara grafit; ciocan 
cauciuc; piatra polizor; sarma legat, 
etc.); 9. stoc materii prime (activator 
500TI; disc abraziv; pasta alumi-
nium; sulfat de magneziu; sulfat de 
bariu, etc.). II. Bunuri de natura 
mijloacelor fixe si obiecte de 
inventar: 1. Mijloace fixe (cuptor 
tratament calire dinte; masina de 
impuscat miezuri bicor; masina de 
miezuit tip carusel; cuptor TT cu 
vatra mobile; rame formare; insta-
latie de sablat tip Schlick LS; cuptor 
uscat miezuri; instalatie de regenerat 
nisip; linie formare L3; instalatie de 
vopsit; amestecator minimixer; 
modernizare linii; masina de sablat 
cu alice; linie de formare in forme 
fara rame; modernizare centrala 
ventilatie; masina amestecat pulbere; 
instalatie topire inductie; baterii 
cuptoare; cuptoare cu arc; strunguri; 
spectro analitic, etc.); 2. Obiecte 
inventar gestiune SDV (universal 
strung; sublere; burghie; rafturi 
metalice; dulapuri metalice; freze; 
polizor pneumatic; masini gaurit; 
strunguri; poduri rulante, etc.); 3.  
Obiecte inventar gestiune hala 
monobloc (polizoare; trusa sudura; 
ciocan de abataj, etc.); 4. Obiecte 
inventar gestiune modele (placi port-
model; placi pormodel linia 1, 2; 
rame, etc.); 5. Obiecte inventar 
gestiune turnare centrifugala 
(masina turnat centrifugal; ames-
tecat vopsea. Etc.); 6. Obiecte 
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inventar gestiune linii grele (eleva-
toare; poduri rulante; macara pivo-
tanta, etc.); 7. Obiecte inventar 
gestiune linii usoare (polizor; toba 
curatire; cale rulare  transport; rame 
formare, etc.); 8. Obiecte inventar 
gestiune elaborare (oale turnare; 
system racier cuptor; poduri rulante, 
etc.); 9. Obiecte inventar gestiune 
cantina (masini gatit; pahare; 
farfurii; oale, etc.); 10. Obiecte 
inventar gestiune CTC (strunguri; 
micrometru, etc.); 11. Obiecte 
inventar gestiune garaj (trusa ADR; 
polizor unghiular); 12. Obiecte 
inventar gestiune protectie civila 
(cap sirena; targi sanitare etc.); 13. 
Obiecte inventar gestiune adminis-
trativ (dulap metallic; casa bani; 
scaune, birou; copiator, etc); 14. 
Obiecte inventar gestiune mecano 
energetic (boiler apa; convrtizor 
sudura; electropalan; menghina; 
nivela lase; poduri rulante, etc.). 
Lista completa a bunurilor, poate fi 
consultata in anexa de pe site-ul 
lichidatorului judiciar www.andre-
iioan.ro. Conform Hotararii credito-
rilor nr. 707/29.03.2019, pretul 
bunurilor mobile, se va diminua cu 5 
% din pretul de evaluare. Licitatia se 

va tine in data de 05.04.2019 ora 
11:00, la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, iar in cazul in care bunu-
rile nu vor fi adjudecate, licitatia se 
va tine in data de 08.04.2019, 
10.04.2019, 12.04.2019, 15.04.2019, 
17.04.2019, 19.04.2019 Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul lichidatorului judi-
ciar insotite de toate documentele 
prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei. Dosarul de 
prezentare si conditiile de participare 
se pot obtine numai de la sediul lichi-
datorului judiciar. Telefon/fax: 
0244597808; email: office@andre-
iioan.ro; mobil: 0723357858; www.
andreiioan.ro.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, in calitate de lichidator 
judiciar al LACTOPROD INTER-
NATIONAL SRL desemnat prin 
Sentinta Comerciala nr. 6820 din 
data de 02.11.2010, pronuntata in 
Dosar nr. 16931/3/2010 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti- Sectia a VII 
a Civila, anunta scoaterea la vanzare 
a bunurilor imobile aflate in proprie-

tatea LACTOPROD INTERNATI-
ONAL SRL constand in teren 
extravilan arabil in suprafata de 
6.102,5 mp din acte (6.100 mp din 
masuratori) situat in Comuna 
Jilava, judetul Ilfov, sola 37, parcela 
131 si teren extravilan arabil in 
suprafata de 6.102,5 mp din acte 
(6.100 mp din masuratori) situat in 
Comuna Jilava, judetul Ilfov, sola 
37, parcela 131 si constructia edifi-
cata pe acesta in suprafata de 367 
mp (fara acte), in valoare de 55.000  
lei. Licitatia va fi organizata in data 
de 09.04.2019, ora 14.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. In cazul in care 
bunurile nu se vor vinde la termenul 
de licitatie stabilit, se vor organiza 
licitatii saptamanal, in aceeasi zi, la 
aceeasi ora si in aceleasi conditii. 
Date suplimentare privind bunurile 
scoase la vanzare, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si modul 
de organizare se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichi-
datorul judiciar. Costul unui caiet de 
sarcini este de 700 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini si 
plata taxei de participare la licitatie 

sunt obligatorii pentru toti partici-
pantii la licitatie. Caietul de sarcini 
se poate achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar mentionat 
mai sus. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

PIERDERI
l Pierdut certificat atestat manager 
transport marfă și persoane pe 
numele Mihu Valentin Nicolae. 
Declar nul.

l Pierdut act Ordinul Prefecturii 
privind constatarea dreptului de 
proprietate privata asupra unui teren 
in conditiile art.23 din legea nr 
18/1991,Republicata.Are numarul 
1686 din data de 04.11.2002 pe 
numele de Barbu Stefan si Barbu 
Steliana catre Prefectura Judetului 
Ilfov. Îl declar pierdut si nul.

l Societatea FEAST 4 YOU SRL, cu 
sediul în București, sectorul 4, bd.
Constantin Brâncoveanu, nr.105, 
bl.V3, sc.1, et.10, ap.41,  CUI: 
23710694, J40/6617/2008, declară 
pierdute Certificatul constatator de 
autorizare și Certificatul de înregis-

trare, motiv pentru care le declară 
nule.

l Fota Nicușor –Marian PFA, sediul 
Baia de Arieș nr. 7, sector 6, București, 
solicită publicarea pierdereii; autori-
zaţie pentru comercianţi persoane 
fizice, nr. 788, elib. 17.02.2006, prim. S 
6, Buc., certificat de înregistrare emis 
la 13.04.2009 seria B nr. 1723225, 
elibarat la 14.04.2009, de Oficiul Naţi-
onal al Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul București, certificat 
constatator nr. 181773, eliberat la data 
de 13.04.2009 de Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul București. 

l SC Mediteran Taxi SRL cu sediul 
în București, identificat cu CUI 
38772504, pierdut Agreare Taxi cu 
șasiu UU1LSDAEH 40184459 emis 
de RAR.

l SC Jar Intermed SRL, cu sediul în 
Tulcea str. Babadag nr. 148, bl. 11, sc. 
A, ap. 12, jud. Tulcea, J36/321/2006, 
CUI 1880767 pierdut certificat de 
înregistrare eliberat de ONRC Tulcea 
în anul 2006. Se declară nul.


