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OFERTE SERVICIU
l Căutăm femeie, vârsta 40-60 ani,
posesoare viză SUA, pentru curățenie și gătit cămin bătrâne, Seattle,
statul Washington, SUA. Minim 6
luni. Condițiile sunt obligatorii.
Rugăm trimiteți datele de contact la:
mconstantines415@yahoo.com.
l Casa Corpului Didactic Dâmbovița scoate la concurs 18 posturi
experți (1 post expert organizare /
monitorizare cursuri, 14 posturi
formatori, 3 posturi examinatori
cursuri credite transferabile) în
cadrul Proiectului INO-PRO
-INOvație și PROgres pentru o
educație școlară de calitate și incluzivă, în județul Dâmbovița, ID
104753. Informații suplimentare pe
pagina web: www.ccd-dambovita.ro
și la sediul CCD Dâmbovița - str.
Calea Domnească, nr.127, Târgoviște, Dâmbovița.
l U.M.02031 București, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea a 6
posturi vacante astfel: -inginer
specialist în instalaţii pentru
construcţii/construcţii civile, industriale și agricole/sisteme tehnologice-mecanică/energetician; -tehnician
în construcţii; -tehnician în
construcţii; -merceolog; -referent;
-muncilor calificat (mecanic, electromecanic). Concursul se va desfășura
la sediul U.M.02031 București,
astfel: -proba scrisă în data de
02.09.2019, începând cu ora 10.00;
-interviul în data de 06.09.2019,
începând cu ora 09.00. Data limită
de depunere a dosarelor, la sediul
U.M.02031 București este
14.08.2019, ora 16.00. Persoană de
contact Cpt. Constantin SOFICA,
telefon 021.776.42.75, interior 106.
l Spitalul Militar de Urgenta Dr. Ion
Jianu Pitesti suspenda concursul
pentru ocuparea postului vacant de
consilier juridic gr.IA (studii superioare) in microstructura juridic, in
conformitate cu prevederile art.37
alin. 2 din Hotararea Guvernului nr.
286/23.03.2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzator functiilor
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar platit
din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare. Procedura de
organizare si desfasurare a concursului va fi reluata la o data ulterioara.
Relatii suplimentare pe site-ul www.
smupitesti.org la rubrica anunturi si
la Biroul Resurse Umane din S.M.U.
Dr. Ion Jianu-Pitesti cu sediul in
Mun. Pitesti, str. Negru Voda nr.47,
jud. Arges-telefon 0248.218.090,
0248.218.172 interior 224, 266.

l Direcţia Sanitară Veterinară și
pentru Siguranţa Alimentelor Călărași, cu sediul în Călărași, str.Prelungirea Dobrogei, nr.4, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante,
pe perioadă determinată, în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr.42/2004, privind
organizarea activităţii sanitar-veterinare și pentru siguranţa alimentelor,
cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului președintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008, privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru organizarea și
desfășurarea activităţii de control
oficial în unităţile de prelucrare,
procesare, depozitare, transport,
valorificare și comercializare a
produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală, prevederile Hotărârii Guvernului nr.
286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale din sectorul bugetar, cu
modificările și completările ulterioare, și Ordinului președintelui
ANSVSA nr.168/2015, pentru aprobarea Normelor privind ocuparea
prin concurs ori prin examen a unui
post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale existente la nivelul ANSVSA și
al unităţilor din subordinea acesteia
astfel: -biolog, grad profesional IA -1
post; -biolog, grad profesional I -1
post; -asistent veterinar, grad profesional treapta I -5 posturi; -asistent
veterinar, grad profesional treapta II
-1 post; -asistent veterinar, grad
profesional debutant -1 post; -tehnician veterinar, grad profesional
treapta I -1 post; -inginer, grad
profesional IA -1 post; -inginer, grad
profesional II -1 post; -subinginer,
grad profesional IA -1 post.
Concursul se va desfășura la sediul
DSVSA Călărași, astfel: -Proba
scrisă: 29.08.2019, ora 10.00; -Proba
interviu: 02.09.2019, ora 10.00.
Condiţii specifice pentru biolog:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental
știinţe biologice și biomedicale,
ramura de știintă biologie, specializarea biologie. Vechime în specialitatea studiilor absolvite pentru
biolog: -biolog, gradul profesional IA
-9 ani; -biolog, gradul profesional I
-7 ani. Condiții specifice pentru asistent veterinar treapta I, asistent
veterinar treapta II, asistent veterinar debutant, tehnician veterinar
treapta I: -studii: liceul agricol
-profil veterinar, dovedite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime în
specialitatea studiilor absolvite
pentru asistent veterinar, tehnician
veterinar treapta I -7 ani; -vechime
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ELECTRICA FURNIZARE SA, cel mai mare furnizor de energie electrică și
gaze naturale, având sediul în București, sector 1, Șos. Ștefan cel Mare, nr.
1A, organizează procedura de achiziție pentru atribuirea acordului cadru de
prestare “SERVICII AGENŢIE SPECIALIZATĂ ÎN ACHIZIŢIE SPAŢIU MEDIA”.
Participarea operatorilor economici interesați la procedura de achiziție este
condiționată de semnarea în prealabil a unui Acord de conﬁdențialitate cu
ELECTRICA FURNIZARE SA. Formularul “Acord de conﬁdențialitate” poate
ﬁ consultat și descărcat de pe site-ul nostru la adresa:
https://eachizitii.electricafurnizare.ro:7443/transfer/index.php/s/EKyUGhQxeJAgiFk

accesând secțiunea “SERVICII AGENŢIE SPECIALIZATĂ ÎN ACHIZIŢIE
SPAŢIU MEDIA”.
Dată limită pentru înscrierea la procedura de achiziție, prin transmiterea
Acordului de conﬁdențialitate semnat, este 5.08.2019.
în specialitatea studiilor absolvite
pentru asistent veterinar, treapta II
-4 ani; -vechime în specialitatea
studiilor absolvite pentru asistent
veterinar debutant -fără vechime.
Condiţii specifice pentru ocuparea
posturilor contractuale: -inginer,
gradul profesional IA: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în Domeniul fundamental -știinţe
inginerești, Ramura de științe -Ingineria resurselor vegetale și animale,
Domeniul -Horticultură, Specializarea -Horticultură; -inginer, gradul
profesional II: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în Domeniul
fundamental -știinţe inginerești,
Ramura de știinţe -Ingineria resurselor vegetale și animale, Domeniul
-ingineria produselor alimentare,
Specializarea -Controlul și expertiza
produselor alimentare; -subinginer,
grad profesional IA: -studii universitare de scurtă durată absolvite cu
diplomă de subinginer, Profilul
-Tehnologia și chimia produselor
alimentare și tehnică piscicolă,
Specializarea -Tehnologii extractive
în industrii alimentare; -vechime în
specialitatea studiilor absolvite
pentru inginer, gradul profesional
IA -9 ani; -vechime în specialitatea
studiilor absolvite pentru inginer,
gradul profesional II -3 ani;
-vechime în specialitatea studiilor
absolvite pentru subinginer, grad
profesional IA -9 ani. Dosarele de
înscriere la concurs vor fi depuse la
sediul DSVSA Călărași în termen de

10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului conform art.19 alin.1 din
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,
cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de concurs trebuie să
conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din
H.G.nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Bibliografia
și relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul DSVSA Călărași, telefon
0242.313.676, de luni până joi, între
orele 8.30-17.00, și vineri, între orele
8.30-14.30, fax 0242.311.127, telefon
0242.313.676, interior 105, Compartiment Juridic și Resurse Umane,
persoană de contact: consilier Ţintea
Luminiţa, e-mail: office-calarasi@
ansvsa.ro.
l Complexul Muzeal Arad, cu
sediul în localitatea Arad, P-ța G.
Enescu, nr. 1, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de:
-Director adjunct, S: 1 post, conform
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul
se va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 26.08.2019, ora 09.00;
-Interviu în data de 29.08.2019, ora
9.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă
în domeniul fundamental științe
umaniste și arte, ramura de științe
istorie, sau în domeniile fundamentale: științe inginerești sau științe ale
naturii; -experiență dobândită în
funcții de conducere în cadrul unei
instituții publice de cultură;
-vechime în specialitatea studiilor

solicitate: minim 5 ani; -cunoașterea
unei limbi străine de circulație internațională: nivel mediu; -cunoștințe
operare calculator: nivel mediu;
-constituie avantaj deținerea permisului de conducere, categoria B.
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 Complexului
Muzeal Arad, P-ța G.Enescu, nr.1.
Relaţii suplimentare la sediul
Complexului Muzeal Arad, P-ța G.
Enescu, nr.1, persoană de contact:
Corina Ghilea, telefon:
0257.281.847, luni-vineri, între orele
09.00-15.00.
l Primăria Orașului Ardud, județul
Satu Mare, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi
contractuale vacante de execuție de
mediator sanitar. Condiţii minime
pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție de mediator sanitar
în cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară: -condiții generale,
conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286 din 23 martie
2011, cu modificările și completările
ulterioare; -nivelul studiilor: liceale;
-cunoștințe de operare pe calculator:
nivel minim; -absolvent al cursurilor
de formare profesională cu certificat
de calificare în ocupația de mediator
sanitar conform legislației în
vigoare; -nu se solicită vechime.
Concursul se va desfășura la sediul
Primăriei Orașului Ardud, astfel: -În
data de 26 august 2019, ora 10.00,
proba scrisă; -Data și ora interviului
și a probei practice se vor comunica
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după susținerea probei scrise. Dosarele de înscriere se depun la sediul
instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului,
01.08.2019, în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, și trebuie
să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de articolul 6 din
Regulamentul-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23
martie 2011, cu modificările și
completările ulterioare. Informații
suplimentare se pot obține la sediul
instituției sau la telefon:
0261.767.130, e-mail: primaria.
ardud@yahoo.com.
l U.M. 01835 București, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursuri/ examene pentru
ocuparea posturilor vacante de
personal civil contractual de economist gr. I/ studii superioare, cu o
vechime în muncă și în specialitate
de minim 3 ani și 6 luni și economist
gr. II/ studii superioare, cu o vechime
în muncă și în specialitate de minim
6 luni, astfel: -27.08.2019, ora 10.30
-proba scrisă; -02.09.2019, ora 10.00
-interviul. -data limită de depunere a
dosarelor -16.08.2019, 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 326.
l Direcţia Generală de Poliţie
Locală și Control a Municipiului
București cu sediul în B-dul Libertăţii nr.18, bl.104, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea a trei
posturi contractuale de execuție
vacante de guard (M), în data de
26.08.2019, ora 10:00 -proba scrisă și
proba interviu în data de 29.08.2019,
ora 10:00. Pentru ocuparea posturilor sunt necesare studii medii/
generale absolvite cu diplomă de
bacalaureat și vechime în specialitatea studiilor de minim 2 ani.
Condiţiile de desfășurare și participare la concurs, condiţiile specifice
ocupării postului contractual de
execuție vacant, bibliografia se vor
afișa la sediul Direcției Generale de
Poliție Locală și Control a Municipiului București, pe site-ul instituției
(www.plmb.ro) și la avizierul instituției. Dosarele de înscriere se depun
la Serviciul Resurse Umane, Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul
Direcţiei Generale de Poliţie Locală
și Control a Municipiului București
cu sediul în B-dul Libertăţii nr.18, bl.
104, sector 5, în termen de 10 de zile
lucrătoare, în perioada 01.08.2019
–14.08.2019, de luni-joi în intervalul
orar 08.30 –16.00 și vineri între orele
08.30- 13.30. Relaţii suplimentare la
Serviciul Resurse Umane, Securitate
și Sănătate în Muncă, telefon
021/539.14.25.

CITATII
l Domnul Nastasă Valentin, domiciliat în satul Fedeleșeni, comuna
Strunga, jud. Iași, este citat la Judecătoria Pașcani, jud. Iași, pentru
termenul de judecată din data de 12
septembrie 2019 ora 9, complet de
judecată C9 MF, în dosarul civil nr.
5359/866/2018 în contradictoriu cu
reclamanta Nastasă Axinia și cu
obiect divorț fără minori.
l Numitul Ștefana Ion, cu ultimul
domiciliu cunoscut în localitatea
Craiova, strada George Enescu,
bl.39, sc. 3, et. 2, ap. 10, județul Dolj,
este citat la Judecătoria Craiova pe
data de 23.09.2019, ora 12.00,
completul Civil 15, în calitate de
pârât în dosarul nr.17985/215/2018,
în procesul având ca obiect declararea judecătorească a morții, cu
reclamanta Enescu Cristina.
l Eventualii moștenitori ai defunctului Enescu Ion, decedat la data de
10.11.2018, cu ultimul domiciliu în
București, str. Radovici Ion Dr. Nr.5,
et.1, ap.2, sector 5, sunt citaţi să se
prezinte la sediul Biroului Individual Notarial Jura din București,
Bdul.Ferdinand, nr.18, sector 2, la
data de 6 august 2019, ora 14.30,
pentru a participa la dezbaterea
procedurii succesorale a defunctului,
aflată pe rolul biroului notarial mai
sus menţionat, având dosar
nr.06/2019. Se vor aduce toate actele
deţinute în legătură cu această
succesiune (acte de stare civilă, acte
de identitate, acte juridice, titluri de
propietate etc).
l Numita Richard Nancy Marie
Louise, cu ultimul domiciliu în Vise,
Rue de Ecoles, Nr. 88 D2, Bl. 4600,
Belgia, este chemată în fața Curții
de Apel Iași, Str. Elena Doamna nr.
1A, Cod poștal 700398, camera Sala
nr. VI „Dimitrie Alexandresco” Etajul II, în ziua de 16.09.2019,
Completul Civil-Apel_3, ora 09:00,
in calitate de Apelant în cadrul
Dosarului nr. 7003/86/2013*/a5, în
proces cu Cabinet Individual de
Insolvenţă Solcan Ingrid Bianca
Suceava - Administrator Judiciar al
SC Halterra SRL Dărmănești în
calitate de Intimat, Fonai Maria în
calitate de Intimat Apelant, Fonai
Sorin-Daniel în calitate de Intimat
Apelant, Maidan Oana Florina în
calitate de Intimat Apelant, Angajarea răspunderii conform art. 138
din Legea nr. 85/2006 antrenare
răspundere materială - strămutare.
În caz de neprezentare a părţilor,
judecata se va face în lipsă, dacă se
solicită în scris acest lucru de către
una din părţi. Prin publicare într-un
ziar național de largă răspândire.
Prin înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire, personal sau prin
reprezentant legal sau convenţional,
pentru un termen de judecată, cel
citat este prezumat că are în cunoș-

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

tinţă și termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a
fost înmânată.

depuse prin orice alte mijloace decât
cele menționate mai sus nu vor fi
luate în considerare.
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l SC Vinex Murfatlar SRL, cu
sediul în loc. Cernavodă, Șos. Cochirleni, Nr. 1, solicită de la Agenția de
Protecție a Mediului, obținerea autorizației de mediu pentru obiectivul
FABRICAREA VINULUI DIN
STRUGURI, amplasat în Loc.
Cernavodă, Șos.Cochirleni, Nr.1.
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune eventuale contestații
sau sugestii la sediul APM
Constanța, Str. Unirii, Nr. 23, tel.
0241.546.696.

l ANAF intenţionează să închirieze
spaţii/hale pentru depozitare dotate
cu logistica aferentă transportului și
manipulării. Detaliile complete pot fi
găsite pe site-ul www.anaf.ro, sectiunea “Anunţuri” - “Anunţuri de
achiziţie de bunuri și servicii”.
l Tempo Insolv SPRL anuntă
deschiderea procedurii generale de
insolventă privind pe Drametal Stil
Investment SRL, cu sediul în
Ploiesti, str. Poet Gheorghe Sion, nr.
4, camera 2, Judetul Prahova,
J29/129/2011, CUI 27982470, dosar
nr. 2076/105/2019 la Tribunalul
Prahova. Termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor 26/07/2019, termenul
tabel preliminar 15/08/2019, termen
tabel definitiv 09/09/2019, adunarea
creditorilor va avea loc la 21/08/2019
ora 10 la sediul administratorului
judiciar din Ploiesti, P-ta Victoriei,
nr. 7, bl. A Est, sc. D, ap. 51, Judetul
Prahova.
l Anunţ public pentru solicitare
autorizaţie de mediu. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
195/2005 privind protecția mediului,
cu modificările și completările ulterioare, și a Ordinului M.M.D.D. nr.
1798/2007, SC Ekol International
Logistics SRL cu sediul în București
str. Dr. Iacob Felix, nr. 87, Secțiunea
3.1.3., Biroul 1, Felix Office Building, et. 3, sectorul 1, anunță public
solicitarea de obținere a autorizației
de mediu pentru obiectivul „Depozitul Logistic Ekol BUW 7”
amplasat în sat Joița, com Joița, str.
DC 147, Prologis Park Bucharest
A1, clădire DC1, județul Giurgiu.
Informațiile/observațiile privind
potențialul impact asupra mediului
al activității desfășurate, pot fi
consultate/depuse zilnic, timp de 10
zile lucrătoare de la data publicării
anunțului, la sediul A.P.M. Giurgiu,
Șos. București, bl.111, sc.A+B, et.1,
de luni până joi între orele 9.0014.00 și vineri între orele 9.00-12.00.
l Unitatea administrativ-teritorială
Amărăștii de Sus, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.1, 2, 4 începând cu data de 07.08.2019, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul
Comunei Amărăștii de Sus, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul
primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară. Cererile de rectificare

l Yorlucoserv SRL, cu sediul social
in Pancota, str. Closca nr.72, jud
Arad, CUI 41410210, J02/1327/2019,
tel 0748092519, prin Yordachescu
Ana-Maria, doreste sa obtina autorizatie de mediu la sediul social
pentru activitatea de Spalatorie
auto CAEN 4520, avand ca principalele faze ale procesului tehnologic:
primirea masinilor, spalarea si curatirea lor. Masurile de protectie a
factorilor de mediu sunt: Apa: bazin
de decantare. Aer: un este cazul. Sol:
Platforma betonata. Gestiunea deseurilor: Pubele. Observatiile publicului formulate in scris/informatiile
privind potentialul impact asupra
mediului se depun/pot fi consultate
la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Arad, Splaiul Muresului
FN, COD 310132, telefon
0257/280.331 fax 0257/284.767, in
timp de 10 zile lucratoare dupa data
publicarii prezentului anunt.
l Boom Crepes & Sandwiches SRL
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
Construire pensiune in regim de
indltime P+1E, propus a fi amplasat
in satul Cozla, comuna Berzasca,
judetul Caras-Severin, identificat
prin nr. cadastral 31175. Informatiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Caras-Severin
din Resita, Petru Maior, 73 si la
sediul titularului din sat Olari, nr.
34, comuna Olari, judetul Arad, in
zilele de luni-vineri, intre orele 8-14.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Caras- Severin,
R e s i t a , P e t r u M a i o r, 7 3 , t e l .
0255223053, fax 0255226729, e-mail:
office@apmcs.anpm.ro.
l SC MSL Invest Impex, anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul Construire
Spaţii Depozitare, propus a fi
amplasat în Voluntari, B-dul Voluntari nr. 100. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul autorităţii competente pentru
protecţia mediului Agenţia Protecţia
Mediului Ilfov, Aleea Lacul Morii,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
nr. 1, sector 6, în zilele de L -V, între
orele 9:00 -13:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului Ilfov.

ADUNARI GENERALE
l Convocator. În conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/ 1990 republicată, modificată și completată
prin Legea 441/2006 și prin OUG
82/2007, Consiliul de Administrație
al Societății Comerciale ICPE
SAERP SA cu sediul în București
str. Splaiul Unirii nr. 313 , Sector 3,
convoacă, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății în data
de vineri 06.09.2019, ora 13.30,
pentru toți acționarii înregistrați în
registrul acționarilor la sfârșitul zilei
de 06.08.2019 considerată ca dată de
referință, la sediul societății, cu
participarea tuturor acționarilor în
nume propriu și al acelora care vor
putea fi reprezentați, având următoarea ordine de zi: -Desemnarea
persoanelor cu drept de semnatură
în relaţia cu băncile, din partea
societăţii SC ICPE SAERP SA
București.-Prezentarea situaţiei
actuale a societăţii și planurile de
viitor. -Diverse. Conform prevederilor Art. 125 din Legea nr. 31/1990
republicată și modificată privind
societățile comerciale, acționarii
persoane fizice pot participa și vota
în Adunarea Generală Ordinară prin
reprezentare, în baza unei împuterniciri sau procură specială. Aceasta
va fi depusă în original cu 48 ore
înainte de ședință sub sancțiunea
pierderii exercițiului dreptului de
vot. În cazul neîndeplinirii cvorumului, ședința se va ține în data de
sâmbată 07.09.2019 ora 10.00, la
sediul societății, și cu aceeași ordine
de zi.

LICITATII
l SC AUTO RO SRL, societate
aflata in faliment, prin lichidator
judiciar anunta vanzarea la licitatie
a urmatorului bun mobil af lat in
patrimoniul debitoarei, si anume:
Dacia Logan, PH 08 UFG, an fabricatie 2005, ~280.000 km, la pretul
de 2.238 lei (fara TVA). Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu
40% fata de cel stabilit in raportul
de evaluare aprobat de Adunarea
Creditorilor in 15.11.2018. Sedintele
de licitatii vor avea loc pe data de:
20.08.2019, 05.09.2019, 12.09.2019,
19.09.2019, 26.09.2019 la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1,
et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la
sediul lichidatorului judiciar, cat si
la telefon 0344104525.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Avantaj Med SRL, desemnat prin
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Sentinta Civila nr. 2457 din data de
24.04.2018, pronuntata in Dosar nr.
14407/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la vanzare
a bunurilor mobile aflate in proprietatea Avantaj Med SRL, constand
mijloace de transport compus din 2
autoturisme Dacia 1310 si un
Hyunday Terrancan in valoare
totala de 3.085 RON fara TVA.
Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza
in data de 12.08.2019 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 5 (cinci)
licitatii saptamanale in datele de
19.08.2019, 28.08.2019, 02.09.2019,
09.09.2019 si 16.09.2019 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.
Caietele 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 100 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 Licitatia se va desfasura in data
de 14.08.2019, ora 09:00, la sediul
Primariei Dumbrava, CUI 2843329,
adresa: comuna Dumbrava, str.
Principala, nr. 448, judetul Prahova,
tel/fax 0244471400/0244471951,
e-mail: primariadumbrava@gmail.
com. Inscrierile la licitatie se vor
face in perioada 01.08.201913.08.2019 inclusiv, intre orele 7.30
si 14.00 la sediul Primariei
Dumbrava, comuna Dumbrava , str.
Principala, nr. 448, jud. Prahova,
tel/fax 0244471400/0244471951,
e-mail: primariadumbrava@gmail.
com. Imobilul, cota 1/2 coproprietate a Primariei comunei Dumbrava
ce face obiectul vanzarii se afla in
comuna Dumbrava, sat Zanoaga,
nr.113, jud. Prahova. Informatii
privind regulamentul pentru
procedura de vanzare a bunurilor
imobile din domeniul privat al
comunei Dumbrava consultand
pagina de internet a Primariei
comunei Dumbrava: dumbrava.
infoprimarie.ro “ANUNTURI”.
Persoanele interesate pot obtine
informatii privind documentatia de
l i c i t a t i e l a n r. d e t e l e f o n

0244471400/ 0738181784, persoana
de contact Picior Elena, Compartiment Contabilitate /Achizitii
Publice.
l Debitorul Bet Café Arena SRL
societate in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse si Asociatii
S.P.R.L., scoate la vanzare pachetul
de bunuri mobile: Aparate aer
conditionat, anvelope, autovehicule,
echipamente birotica, diverse, echipamente antiefractie, electrocasnice, electronice, investitii, kituri
pentru aparate de jocuri, licente
software, mobilier, obiecte sanitare,
obiecte reclama, scule, aparate
jocuri/sloturi, stingatoare, telefoane.
Pretul de pornire a licitatiei este de
10.564.294,53 lei exclusiv TVA,
reprezentand 50% din valoarea
stabilita prin raportul de evaluare.
Licitatiile se vor desfasura in
conformitate cu prevederile Regulamentului de vanzare si ale art. 846
alin.9 Cod proc.civ. Participantii la
licitatie vor trebui sa achizitioneze
pana la data si ora licitatiei Caietul
de Sarcini ce cuprinde Regulamentul de vanzare unde se regaseste
lista cu bunurile scoase la licitatie.
Pretul caietului de sarcini este de
1.000 Euro, exclusiv TVA, pentru
pachetul de bunuri mobile. Contravaloarea caietului de sarcini se va
achita prin OP in contul nr. RO43
INGB 5514 9999 0051 3726, deschis
la ING Bank sucursala Dorobanti,pe seama lichidatorului judiciar
Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in
numerar la sediul lichidatorului
judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti
nr. 71, et. 5, sector 1. Participarea la
licitatie este conditionata de
consemnarea in contul nr. RO18
BREL 0002 0017 4502 0100, deschis
la Libra Internet Bank SA, cel
tarziu pana la data si ora sedintei de
licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al licitatiei pentru
fiecare bun pentru care se liciteaza.
Lista cu toate bunurile scoase la
licitatie se poate obtine de la lichidatorul judiciar. Prima sedinta de
licitatie a fost fixata in data de
12.08.2019 , ora 14.00 iar daca
acestea nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor fi in data de: 19.08.2019,
26.08.2019 si 02.09.2019, ora 14.00.
Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti
nr. 71, et. 5, sector 1. Pentru relatii
suplimentare sunati la
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.
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 -346,4 mp., Sud -329 mp.si C2
-anexa, avand Sc -92,63 mp., Sud
-82,50 mp. edificate pe teren in

suprafata de 973 mp., situata in
Oras Baicoi, Str. Republicii, Nr. 108,
Judet Prahova. Pret pornire licitatie
83.400,00 EURO exclusiv TVA; 2.
Autoutilitara Fiat Doblo, an fabricatie 2006, pret pornire licitatie
-600,00 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 60% 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
12.08.2019, ora 11.00, iar daca
bunurile nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor fi in data de 19.08.2019;
26.08.2019; 02.09.2019; 09.09.2019;
16.09.2019; 23.09.2019; 30.09.2019,
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.
l Activ Insolv SPRL, lichidator
judiciar al SC Total Distribution
G r o u p Va l c e a S R L , a n u n ţ ă
vânzarea prin licitatie publică, în
condiţiile art. 154 alin. 2 din Legea
nr. 85/2014, a urmatoarelor bunuri
imobile proprietatea debitoarei: 1.
Teren intravilan in suprafata totala
8.414 mp din acte si masuratori,
teren avand categoria de folosinta
curti constructii, situat la adresa
RM Valcea, strada Riureni, Pct.
„Acasa”, jud. Valcea, la pretul de
pornire de 170.000 Euro, exclusiv
TVA; 2. Spatiu productie-depozitare
situat în localitatea Rm Valcea,
strada Timis, nr. 6, judetul Valcea,
compus din Teren in suprafata de
5235 mp, avand categoria de folosinta curti constructii, situat in
intravilanul localitatii Rm. Valcea,
strada Timis, nr. 6, judetul Valcea,
judetul Valcea , avand urmatoarele
Construcţii: - C1 - cu regim de inaltime P, cu suprafata construita la
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sol de 78,02 mp, suprafata desfasurata de 78,02 mp, suprafata utila
estimata de cca 70 mp; - C2 - cu
regim de inaltime P, cu suprafata
construita la sol de 136,44 mp,
suprafata desfasurata de 136,44
mp, suprafata utila estimata de cca
123 mp; - C3 - cu regim de inaltime
P, cu suprafata construita la sol de
64,11 mp, suprafata desfasurata de
64,11 mp, suprafata utila estimata
de cca 58 mp; - C4 - Bazin de apa cu regim de inaltime P, cu suprafata
construita la sol de 87,08 mp, suprafata desfasurata de cca 87,08 mp,
suprafata utila estimata de cca 78
mp;- C5 - Statie pompe - cu regim
d e i n a l t i m e P, c u s u p r a f a t a
construita la sol de 56 mp, suprafata desfasurata de 56 mp, suprafata
utila estimata de cca 50 mp; - C6 Post Trafo - cu regim de inaltime P,
cu suprafata construita la sol de
34,66 mp, suprafata desfasurata de
34,66 mp, suprafata utila estimata
de cca 31 mp; - C7 - Cabina portar
- cu regim de inaltime P, cu suprafata construita la sol de 43,58 mp,
suprafata desfasurata de 43,58 mp,
suprafata utila estimata de cca 39
mp. la pretul de pornire de 168.000
Euro, exclusiv TVA. 3. Spatiu
comercial situat în localitatea RM
Valcea, zona Traian, strada Iancu
Pop, nr 2-4, judetul Valcea, spatiu
compus din: Teren in proprietate, in
suprafata de 210 mp, teren avand
categoria de folosinta curti
constructii, situat in intravilanul
localitatii RM Valcea, zona Traian,
strada Iancu Popp, nr 2-4, judetul
Valcea impreuna cu cota parte indiviza de 57,40 mp din suprafata
aleilor de acces. Construcţii: C1 Spatiu comercial - cu regim de
inaltime P+1E, cu suprafata
construita la sol de 145,87 mp,
suprafata desfasurata estimata de
291,74 mp si suprafata utila de
264,9 mp, la pretul de pornire de
134.300, Euro exclusiv TVA. 4.
Spatiu depozitare si birouri situat în
localitatea TG Jiu, Bdul Ecaterina
Teodoroiu , nr 516, judetul Gorj,
spatiu compus din: Teren in proprietate, in suprafata de 1546 mp,
teren avand categoria de folosinta
curti constructii, situat in intravilanul localitatii TG Jiu, Bdul
Ecaterina Teodoroiu, nr 516, judetul
Gorj. Construcţii: C1 - Spatiu depozitare - cu regim de inaltime P+2E
partial, cu suprafata construita la
sol de 1167 mp, suprafata desfasurata estimata de 1446 mp si suprafata utila de 1349,04 mp, la pretul
de pornire de 340.900 Euro, exclusiv
TVA; 5. Spatiu depozitare situat în
localitatea TG Jiu, Bdul Ecaterina
Teodoroiu, nr 516, judetul Gorj,
spatiu compus din: Teren in proprietate, in suprafata de 1619 mp,
teren avand categoria de folosinta
curti constructii, situat in intravilanul localitatii TG Jiu, Bdul
Ecaterina Teodoroiu , nr 515,

GATA!
Simplu, nu?

judetul Gorj. Construcţii: C1 Abator - cu regim de inaltime P, cu
suprafata construita la sol de 171
mp, suprafata desfasurata de 171
mp si suprafata utila estimata de
154 mp, la pretul de pornire de
34.200 Euro, exclusiv TVA; 6.
Spatiu depozitare situat în localitatea Dragasani, strada Podgoriei,
judetul Valcea, spatiu compus din:
teren in proprietate, in suprafata de
1770 mp, teren avand categoria de
folosinta curti constructii, situat in
intravilanul localitatii Dragasani,
strada Podgoriei, judetul Valcea.,
impreuna cu 1 - Depozit - cu regim
d e i n a l t i m e P, c u s u p r a f a t a
construita la sol de 317 mp, suprafata desfasurata de 317 mp si
suprafata utila estimata de 285 mp,
la pretul de pornire de 33.000 Euro,
exclusiv TVA. Sedinţa de licitaţie
publică se organizează la sediul
lichidatorului din Rm. Vâlcea, str.
Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, sc. A,
parter, in ziua de 20.08.2019 ora
12:00. In caz de neadjudecare, licitatia se va relua in data de
27.08.2019, respectiv 03.09.2019
avand acelasi pret de pornire, in
acelasi loc si aceeasi ora. In temeiul
art. 839. alin. 1 lit. j Cod Procedura
Civila, lichidatorul invita toate
persoanele care pretind un drept
asupra bunului scos la vanzare sa
anunte inainte de data stabilita de
vanzare. Prezentul anunt constituie
si notificare catre creditori, debitor
si orice persoana fizica sau juridica
interesata in cauza. Caietul de
sarcini si orice informatii se pot
obţine la sediul lichidatorului sau la
telefon 0743050727; 0742307351,
fax 0350414880.
l Consiliul Local al Comunei
Floreşti, Judeţul Mehedinţi, organizează licitaţie publică a terenului în
suprafață de 5804 mp din domeniul
public, situat în Comuna Floreşti,
sat Zegujani, Județul Mehedinți,
înscris în cartea funciară nr. 51338.
Concedent: Consiliul Local al
Comunei Floreşti. Adresa: Comuna
Floreşti Județul Mehedinți, tel./fax:
0252383375, e-mail: f lorestiprimaria@yahoo.com. Obiectul concesiunii îl reprezintă suprafața de
5804 mp din domeniul public al
Comunei Floreşti, situat în Comuna
Floreşti, sat Zegujani, Județul
Mehedinți, înscris în cartea funciară
nr. 51338. Data limită de depunere a
ofertelor: 26.08.2019, ora 11.00, la
sediul Primăriei Comunei Floreşti.
Data licitației: 27.08.2019, ora
11.00, la sediul Consiliului Local
Floreşti. Informații privind documentația de atribuire se pot obține
la telefon 0252/383375.
l Anunț de participare la procedura de licitație deschisă: cântar
auto 60 to - Salina Ocnele Mari
Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea. 1.
Societatea Națională a Sării S.A.
Bucureşti organizează procedura de
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achiziție prin licitație deschisă
pentru încheierea unui contract de
furnizare - cântar auto 60 to Salina
Ocnele Mari - 1 BUC., Sucursala
Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea. 2.
Legislația aplicabilă: ”Regulamentul
privind organizarea și desfășurarea
procedurilor de achiziție de produse,
servicii și lucrări aplicabil în cadrul
S.N.S. S.A. București”, care va fi pus
la dispoziția ofertanților împreună
cu documentația de atribuire. 3.
Procedura aplicată: licitație deschisă.
Achizitorul își rezervă dreptul de a
negocia prețul de vânzare a produselor înainte de declararea ofertei
câștigătoare, conform art. 66, alin. 4
din Regulament. Negocierea prețului
va avea loc cu toți ofertanții declarați admisibili și se va face prin
depunerea în plic închis a unei noi
oferte financiare reduse (doar pentru
elementul preț!!!). Clasamentul va fi
refăcut (se va reaplica criteriul de
atribuire), după depunerea noilor
oferte financiare. 4. Cod CPV
:42923230-3. 5. Valoare estimată:
150.000 LEI fără T.V.A. 6. Principalul loc de furnizare a produsului:
Sucursala Exploatarea Minieră Rm.
Vâlcea, Salina Ocnele Mari, Str.

Pinilor Nr. 27 bis, Jud. Vâlcea. 7.
Termenul limită de primire a ofertelor: 19.08.2019, ora 11:00. 8.
Adresa la care se transmit ofertele:Str. Căpitan Negoescu nr. 15, Rm.
Vâlcea, Jud. Vâlcea. 9. Limba de
redactare a ofertelor: limba română.
10. Data, ora și locul deschiderii
ofertelor: 19.08.2019, ora 12:00, Str
Căpitan Negoescu nr. 15, Rm.
Vâlcea, Jud. Vâlcea.Garanția de
participare: 3.000 lei fără T.V.A.Garanția de participare va fi constituită
conform indicațiilor din documentația de atribuire. 11. Perioada de
timp în care ofertantul trebuie să își
mențină oferta valabilă: 120 de zile.
12. Criteriul de atribuire a contractului: cea mai avantajoasă ofertă
tehnico-economică. Documentația
de atribuire se poate obține, începând cu data publicării prezentului
anunț de participare. Informații
suplimentare puteți obține la
numărul de telefon: 0250. 733402,
Tel. Mobil 0726.196.512, e-mail dan.
voicila@ramnicuvalcea.salrom.ro;
sns@salrom.ro. Documentația va fi
pusă la dispoziția dumneavoastră
prin e-mail, după primirea unei solicitări făcută în scris, datată, semna-

tăși înregistrată. Director Miu
Cristian. Șef Serviciu Achiziții,
Administrativ, Logistică Irimescu
Gheorghe.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
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IN MEMORIAM ACADEMICIANULUI MARCIAN BLEAHU

PIERDERI
l Pierdut Atestat de Competenta
Profesionala conducator auto
eliberat conform art.5 din Regulamentul UE 1072/2009, eliberat de
ARR Bihor pentru SC Marvicon
SRL, CUI RO 34957399 pe numele
conducatorului auto Uncu Nicolae
atestat nr. 0006634. Il declaram
nul.
l Golumbu Sorina Maria, notar
public în cadrul Biroului individual
notarial Golumbu Sorina Maria, cu
sediul în localitatea Făget, str. Calea
Lugojului, nr.30, județul Timiș, anunț
pierderea sigiliului biroului notarial,
scos din uz la finele anului 2018,
format rotund, cu amprenta din exterior in interior: România, Făget,
Golumbu Sorina Maria, notar public,
stema României, cu două steluțe sub
stemă. Declar NULITATEA acestui
sigiliu.
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