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OFERTE SERVICIU
l Firmă partener Amazon
angajăm șofer cat.B pt.curierat
Anglia și Scoția. Plecare imediată.
Relații la telefon: 0739.615.651.
l Societate Comercială cu sediul în
Sebeș angajează 2 muncitori manipulanți marfă. Atribuții: sortare,
încărcare, descărcare, securizare
marfă. Activitate 8h/zi. Cerințe:
studii medii, persoană ordonată și
disciplinată. Inf. la
tel.0747.595.777.
l Angajăm pe termen lung menajeră. Condiții: studii generale (8
clase) și cunoscătoare a limbii ruse
(mediu) și a limbii engleze (începător). Relații tel: 0745-851854.
l Spitalul Prof. Dr. Constantin
Angelescu, cu sediul în București,
str. Aleea-Căuzași, nr.49-51, sector
3, organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual
vacant: -un post infirmieră -Secția
Chirurgie Generală: -curs infirmiere organizat de OAMGMAMR
sau curs de infirmier organizat de
furnizori autorizați de Ministerul
Muncii și Ministerul Sănătății;
-vechime minim 6 luni în specialitate. Pentru a ocupa un post
contractual vacant, candidații
trebuie să îndeplinească condiții
generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23
martie 2011, cu modificările și
completările ulterioare. Dosarele de
înscriere se depun la sediul Spitalului Prof.Dr.Constantin Angelescu
în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
28.05.2019-11.06.2019, între orele
9.00-13.00, și trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Proba
scrisă va avea loc în data de
25.06.2019, ora 10.00, iar proba
practică va avea loc în data de
27.06.2019, ora 10.00, la sediul
Spitalului Prof.Dr.Constantin
Angelescu. Relaţii suplimentare și
tematica se pot obţine de la sediul
Spitalului Prof.Dr.Constantin
Angelescu, Biroul Resurse Umane,
telefon nr.021.323.30.40/int.443.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Dolj, cu sediul în
Craiova, str.C.S.Nicolaescu Plopșor,
nr.4, jud. Dolj, organizează concurs
pentru ocuparea unor posturi
vacante contractuale, astfel: repartizate pe perioadă nedeterminată în
cadrul Biroului de Relații cu
Publicul Segarcea și Biroului de

Relații cu Publicul Calafat din
Serviciul Publicitate Imobiliară
astfel: 1 post asistent registrator
principal debutant- Biroul de
Relații cu Publicul Segarcea, 1 post
asistent registrator principal debutant- Biroul de Relații cu Publicul
Calafat. Condiții specifice de participare la concurs: studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă sau studii universitare cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
ȋn specializarea (programul de
studii): drept; vechimea ȋn muncă
necesară exercitării funcției de
asistent registrator treapta I- nu
necesită. Concursul se va desfășura
astfel: proba scrisă în data de
20.062019, ora 10.00, proba interviu
în data de 26.06.2019, ora 10.00.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data
de 11.06.2019 inclusiv, ora 16.00, la
sediul OCPI Dolj, cam.104. Relaţii
suplimentare la sediul OCPI Dolj
tel.0251.413.128/0251.414.286,
int.118, fax 0251.418.018, e-mail:
dj@ancpi.ro.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Dolj, cu sediul în
Craiova, str.C.S.Nicolaescu Plopșor,
nr.4, jud.Dolj, organizează concurs
pentru ocuparea unor posturi
temporar vacante, contractuale,
astfel: repartizate pe perioadă
determinată până la revenirea titularului pe post, astfel: 1 post consilier cadastru gr.IA în cadrul
Biroului Fond Funciar din Serviciul Cadastru. Condiții specifice de
participare la concurs: studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă sau studii universitare cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
ȋn specializarea (programul de
studii): măsurători terestre și
cadastru, cadastru, geodezie, cartografie; vechime ȋn specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției: minim 6 ani și 6 luni.
Concursul se va desfășura astfel:
proba scrisă în data de 12.06.2019,
ora 10.00, proba interviu în data de
19.06.2019, ora 10.00. Candidaţii
vor depune dosarele de participare
la concurs până la data de
04.06.2019 inclusiv, ora 16.00, la
sediul OCPI Dolj, cam.104. Relaţii
suplimentare la sediul OCPI Dolj
tel.0251.413.128/0251.414.286,
int.118, fax 0251.418.018, e-mail:
dj@ancpi.ro.
l Comuna Blejoi, județul Prahova,
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție, astfel: -1
post inspector de specialitate debutant -Compartiment Asistență
Socială și Autoritate Tutelară.
Concursul se va desfășura la sediul
Primăriei Comunei Blejoi, astfel:

Probele de concurs: -Proba scrisă
-20 iunie 2019, ora 10.00; -Probă
interviu -data și ora se vor anunța
ulterior susținerii probei scrise.
Depunerea dosarelor se va face în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului, la sediul
Comunei Blejoi, județul Prahova,
Compartiment Resurse Umane/
Registratură. Selecția dosarelor va
avea loc în maximum două zile
lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a dosarelor. Condiții generale de participare: Toţi candidaţii vor îndeplini
condiţiile generale prevăzute de
art.3 din HG nr.286/2011, 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, cu modificările și completările ulterioare. Condiţii specifice:
-nivelul studiilor: studii superioare
absolvite cu diplomă de licenţă în
specializarea asistenţă socială; -aviz
de exercitare a profesiei eliberat de
Colegiul Naţional al Asistenţilor
Sociali; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului:
nu este necesară. Dosarul de
înscriere va cuprinde documentele
prevăzute la art.6 din HG
nr.286/2011, 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 sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Comunei
Blejoi și la numărul de telefon:
0244/410.445; 410.660, interior:
116, Compartiment Resurse
Umane, e-mail: blejoiprahova@
yahoo.com.
l Primăria Comunei Vulturești,
județul Vaslui, cu sediul în localitatea Vulturești, str.Principală,
județul Vaslui, în baza Legii
188/1999, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
vacant pentru funcție publică de
execuție: denumirea postului:
inspector, clasa I, grad profesional
superior, Compartimentul Contabilitate. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor:
superioare; -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: 7 ani. Data, ora și locul de
desfășurare a concursului: -Proba
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scrisă: data 28.06.2019, ora 10.00, la
sediul instituției; -Interviul: în
maxim 5 zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise la sediul
instituției, iar data și ora susținerii
interviului se vor afișa odată cu
rezultatele la proba scrisă. Dosarele
de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data
publicării anunțului în Monitorul
Oficial. Date contact: Primăria
Comunei Vulturești, telefon:
0235.457.431, 0740.472.529, Marcu
Anisoara- secretar.
l Școala Gimnazială, comuna
Orlești, județul Vâlcea, organizează
în conformitate cu prevederile art.7
(1) din HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare,
concurs de recrutare în ziua de
20.06.2019, pentru ocuparea unui
post contractual de execuție vacant
de administrator financiar.
Concursul se va desfășura la sediul
Școlii Gimnaziale, com.Orlești,
j u d e ț u l Vâ l c e a , î n z i u a d e
20.06.2019, ora 10.00- proba scrisă
și 24.06.2019- ora 10.00- interviul.
Dosarele de înscriere se vor depune
la secretariatul școlii, ultima zi de
depunere fiind de 11.06.2019, ora
14.00. Condiții obligatorii: studii
superioare, cu diplomă de licență în
studii economice; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: minim 3 ani în
domeniul finanțelor publice sau
private; -atestat pentru operare pe
calculator. Persoană de contact:
Rada Iulian Ilie, tel.0765.623.505.
l Spitalul de Pneumoftiziologie
Leordeni, cu sediul în localitatea
Leordeni, str.Coloniei, nr.106,
județul Argeș, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
contractual vacant: 1 post: îngrijitoare în cadrul Secției Pneumologie
II, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura la sediul
unității, astfel: 1.Proba scrisă:
20.06.2019, ora 10.00; 2.Interviul:
25.06.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 1.Îngrijitoare. Criterii
la angajare: -școală generală;
-vechime minimă în muncă: nu este
cazul. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până
la data de 11.06.2019, ora 14.00, la
sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului de
Pneumoftiziologie Leordeni,
persoană de contact: ref.Safta Gina
Mirela, telefon: 0248.653.695, fax:
0248.653.690, e-mail: runos@
spitalleordeni.ro.
l Unitatea Militară 02046
Constanţa, din Ministerul Apărării
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Naţionale, cu sediul în str.Tulcea,
nr.21, oraș Constanţa, judeţul
Constanţa, organizează concurs,
conform HG nr.286/2011, pentru
ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de personal
civil contractual de îngrijitor debutant, studii generale, fără vechime
în specialitate, astfel: -Data-limită
de depunere a dosarelor:
12.06.2019, ora 15.00; -Proba scrisă
(subiecte tip test-grilă): 20.06.2019,
ora 10.00; -Interviul: 27.06.2019,
ora 11.00. Depunerea dosarelor de
concurs, detalii privind condițiile
generale și specifice pentru
ocuparea postului și organizarea
concursului se vor face la sediul
UM 02046. Tematica și bibliografia
de concurs se pot obține la sediul
UM 02046 Constanța, str.Tulcei,
nr.21. Detaliile organizatorice se
vor publica și pe site-ul: www.navy.
ro. Date de contact ale secretarului,
telefon: 0241.667.985/interior: 416.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Teleorman, cu sediul în
Alexandria, str. Independenţei nr. 4
bis, etaj 1, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de
execuţie de consilier cadastru gr. II
pe perioadă determinată de 36 de
luni din cadrul Biroului Înregistrare Sistematică, Serviciul
Cadastru. Concursul se va desfășura în perioada 20 -25.06.2019,
orele 10.00. Perioada de depunere a
dosarelor este 29.05.2019
-11.06.2019, la sediul OCPI
Teleorman. Pentru date suplimentare consultaţi site-ul OCPI
Teleorman: www.ocpitr.ro.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Teleorman, cu sediul în
Alexandria, str. Independenţei nr. 4
bis, etaj 1, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de
execuţie de referent tr. IA pe perioadă nedeterminată din cadrul
Biroului Fond Funciar, Serviciul
Cadastru. Concursul se va desfășura în perioada 20 -25.06.2019,
orele 10.00. Perioada de depunere a
dosarelor este 29.05.2019
-11.06.2019, la sediul OCPI
Teleorman. Pentru date suplimentare consultaţi site-ul OCPI
Teleorman: www.ocpitr.ro.
l Academia Romana - Filiala Iasi
cu sediul in Iasi, Bld. Carol I, nr. 8,
organizeaza concurs pentru
ocuparea unui post contractual
vacant, conform HG
286/23.03.2011 (actualizata), de Sef
birou gradul II, - din cadrul Biroului Tehnic, Administrativ, SU si
SSM, norma intreaga, perioada
nedeterminata. Concursul va
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consta in doua probe: proba scrisa
in data de 15.07.2019, ora 10.00 si
interviul in data de 18.07.2019, ora
10.00. Conditii: studii superioare de
lunga durata absolvite cu diploma
de licenta sau echivalenta, in domeniul tehnic, juridic sau economic.
vechime: o vechime totala in munca
de minim 5 ani pe un post in conditiile detinerii unei diplome de absolvire a studiilor superioare de
specialitate, thnice, juridice sau
economice, din care minim 3 ani in
specialitatea studiilor necesare
functiei de executie intr-un departament financiar – contabil sau in
domeniul administrativ, tehnic,
investitii sau administrare patrimoniu. Termenul de depunere a
dosarelor este 11.06.2019, ora 14.00.
Relatii suplimentare la telefon
0332101115, Biroul Resurse
Umane, Salarizare si la sediul Filialei.
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 HGR
611/04.06.2008 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, 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 de Inspector, clasa I, grad
profesional Asistent, in cadrul
Compartimentului Urbanism,
Amenajarea teritoriului, Sistematizare şi Peisagistică. Concursul va
avea loc pe data de 27.06.2019, ora
10.00, iar interviul va avea loc in
maxim 5 zile lucrătoare. Pentru
funcția publică vacantă de execuție
de Inspector, clasa I, grad profesional Asistent în cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea
teritoriului, Sistematizare şi Peisagistică se vor avea în vedere următoarele: Condiții generale de
participare: Candidații trebuie să
indeplinească condițiile generale
prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici (R2), cu modificările
şi completările ulterioare; Condiții
specifice: - pregatire de specialitate:
studii universitare absolvite cu
diplomă de licență, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură şi
urbanism. - Cunoştinte operare PC
- nivel avansat. (Microsoft Office,
AutoCAD). Dosarul de înscriere va
cuprinde documentele, conform
prevederilor art. 49 din H.G. nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea

carierei funcționarilor publici, cu
modificările şi 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 Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti (U.T.C.B.) cu
sediul în Bucureşti, Bd. Lacul Tei, nr.
122-124, Sectorul 2, organizează
concurs, conf. H.G. nr.286/2011,
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale, vacante: 1)
administrator financiar I (S) - 1 post
în cadrul Direcţiei Resurse
Umane-Salarizare, Serviciul Salarizare. Condiţii specifice: studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă, vechime în
muncă de minimum 3 ani, cunoştinţe de operare pe calculator (MS
Office, Internet Explorer, etc.) - nivel
mediu, cunoaşterea legislaţiei şi a
normelor specifice activităţii de salarizare din învăţământul superior,
limbi străine: engleză – nivel mediu,
abilităţi bune de comunicare şi
păstrarea confidenţialităţii informaţiilor, punctualitate, atenţie la detalii,
capacitate de a lucra în condiţii de
stress, disponibilitate pentru
program prelungit, atunci când este
cazul şi nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 3 ani. 2) administrator financiar (S) -1 post în
cadrul Direcţiei Economice. Condiţii
specifice: absolvent cu studii superioare economice, cu o vechime în
specialitatea studiilor de minim 2
ani, cunoştinţe operare PC: Word,
Excell– nivel mediu. Data limită
până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs este
11.06.2019 la sediul U.T.C.B., din
Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul
2, Blocul Administrativ, camera nr.
33, în intervalul orar: 08:00 – 15:30.
Proba scrisă va avea loc în data de
20.06.2019, după cum urmează: -ora
14:00 la sediul U.T.C.B, din Bd.
Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2,
Blocul Administrativ, camera nr.41,
et.1 pentru postul de administrator
financiar(S) din cadrul Direcţiei
Resurse Umane-Salarizare, Serviciul
Salarizare; - ora 10:00 la sediul
U.T.C.B, din Bd. Lacul Tei, nr.
122-124, Sectorul 2, Blocul Administrativ, camera nr. 43, et.1 pentru
postul de administrator financiar (S)
din cadrul Direcţiei Economice.
Data şi ora interviului vor fi anunţate după proba scrisă. Relaţii suplimentare la sediul U.T.C.B. din Bd.
Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2,
Blocul Administrativ, camera nr. 33,
pe www.utcb.ro sau la telefon:
0212421208, persoana de contact:
Dragomir Margareta.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Constanța, cu sediul în
Mun. Constanța, str. Mihai Viteazu
nr.2B, jud. Constanța organizează,
în temeiul H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată, concurs pentru
ocuparea unui post vacant, încadrare pe perioadă nedeterminată
corespunzător funcțiilor contractuale de execuție, după cum
urmează: Serviciul Cadastru
-Biroul Avize şi Recepţii; -1 post
consilier cadastru -gradul IA.
Cerinţele postului: -studii de specialitate -studii universitare de lungă
durată, absolvite cu diplomă -specializarea cadastru, geodezie, topografie, masurătorii terestre;
-vechimea în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului -minim
6 ani şi 6 luni; -cunoştințe operare
PC. Candidații vor depune dosarele
de participare la concurs până la
data de 11.06.2019 inclusiv, ora
16,30 la sediul OCPI Constanța,
secretariat. Concursul se va desfăşura astfel: Proba scrisă:
-20.06.2019, ora 10.00; -Interviul:
-26.06.2019, ora 10.00. Relații suplimentare: la sediul OCPI
Constanța, Mun Constanța, str.
Mihai Viteazu nr.2B, telefon
0241/488625, e-mail: ct@ancpi.ro şi
pe site-ul www.ocpict.ro.
l Institutul de Fonoaudiologie şi
Chirurgie Funcțională -ORL „ Prof.
Dr. Dorin Hociotă ”, cu sediul în Str.
Mihail Cioranu nr. 21, Sector 5,
Bucureşti, organizeaza în perioada
28.05– 26.06.2019, cu respectarea
Regulamentului de de organizare şi
desfăşurare a concursului şi a
examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante,
precum şi stabilirea criteriilor de
evaluare a performanțelor profesionale individuale la promovare prin
examen a personalului contractual
din sistemul sanitar, aprobat prin
H.G. nr. 286 / 2011 (*actualizata*),
cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea
urmatoarelor posturi vacante: -1
post asistent medical generalist pr.
(PL) -Secţia A.T.I. Condiţii
-diplomă de bacalaureat; -diplomă
şcoală postliceală; -dovada obţinerii
gradului principal; -vechime în
specialitatea studiilor -minim 5 ani;
-cunoştinţe operare PC -nivel baza;
-1 post asistent medical generalist
pr. (PL) -Secţia Clinica nr. IV.
Condiţii -diplomă de bacalaureat;
-diplomă şcoala postliceală; -dovada
obţinerii gradului principal;
-vechime în specialitatea studiilor
-minim 5 ani; -cunoştinţe operare
PC -nivel bază; -1 post asistent
medical dietetician pr. (PL) –
Compartimentul Dietetică; Condiţii
-diploma de bacalaureat; -diplomă
şcoală postliceală; -dovada obţinerii

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
gradului principal; -vechime în
specialitatea studiilor - minim 5 ani;
-cunoştinţe operare PC - nivel bază;
-1 post îngrijitoare -Secţia nr. VI
-Intr. Ciuboţica Cucului. Condiţii
-şcoala generală; -1 post spălătoreasă -Spălătorie; Condiţii -şcoala
generală; -2 posturi bucatar –Blocul
Alimentar; Condiţii -act calificare.
Înscrierile se pot face la secretariatul instituției până cel târziu
11.06.2019, ora 15,00. Concursul se
va desfăşura la sediul instituției,
Sala de lectură, astfel: -proba scrisă
-20.06.2019 –ora 10.00; -proba practică/ interviu –25.06.2019 –ora
10.00; -rezultate finale –26.06.2019
–ora 13.00. Relaţii cu privire la
conţinutul dosarului de înscrierile la
concurs şi bibliografie, se găsesc pe
site-ul www.ifacforl.ro şi la Biroul
RUNOS, telefon 021/410.21.70
int.172 si 0744.346.544 – ref. Tufan
Jenica, zilnic între orele 9,00 –15,00.

CITAŢII
l Se citează pârâtele Ilii Emilia si
Anghel Adriana cu domiciliu necunoscut, la Judecatoria Arad, în
data de 06.06.2019, sala 146,
Complet c16-2019 ora 8.30, în
dosar nr.6430/55/2019, având ca
obiect anulare act, în proces cu
reclamantii Anghel Voicu Ioan si
Anghel Razvan Gheorghe.
l Se citează Verdeş Terezia la
Judecătoria Petroşani în dosarul
civil 10615/278/2018, în data de
12.06.2019, ora 10:30, pentru
divorţ.
l Rusz Anghelina, vaduva lui
Nichita Obresaneasa, Nechita
Sofron, Nechita Maria, Dereban
Ilianeasa, nascuta Nichita, Glava
Ilona, sotia lui Turan Ilioneasa,
Glava Ilona, sotia lui Oprea Ignat,
Nechita Ioneasa Glava, Glava
Iozsef, Glava Maria, Oprea Ignat,
Purv Vazul, Purv Athanas, Purv
Vurvara, casatorita Togya si
Nichita Ioan sunt citati in 6.06.2019
la Judecatoria Turda, in dosar civil
1027/328/2018 pentru succesiune.
l Amjad Alhammad este citat la
Judecătoria Iaşi, pentru data de
03.06.2019, ora 8.30, camera sala 5,
c o m p l e t C 3 9 M , d o s . n r.
13476/245/2019, în proces cu Gavril
Luminița pentru ordonanța preşedințială suplinire acord parental.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze spaţii de depozitare şi servicii
conexe. Detaliile complete pot fi
găsite pe site-ul www.anaf.ro, sectiunea “Anunţuri” - “Anunţuri de
achiziţie de bunuri şi servicii”.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l I.F. Dancu Ianos “Heliantus” cu
sediul social Pecica, str. 401, nr.75,
jud Arad, CUI 13791845,
F02/127/2001, mail dadancu.
angela@yahoo.ro, tel 0744885491,
prin Dancu Ianos -Titular, doreste
sa obtina autorizatie de mediu in
afara sediului social pentru activitatea de: Activitati auxiliare pentru
productia vegetala, COD CAEN
0161 avand ca principalele faze ale
procesului tehnologic: receptia
produselor pentru protectia plantelor, formarea amestecului,
tratarea culturilor etc. Masurile de
protectie a factorilor de mediu
sunt: Apa: de la retea; Aer: un este
cazul; Sol: terenuri agricole; Gestiunea deseurilor : Pubele, bidoane
refolosibile. 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 Prin Sentinta civila nr.5627 din
05.04.2013 pronuntata in Dosarul
nr.16073/300/2012 -Judecatoria
Sector 2 Bucuresti -Sectia Civila a
horatit: Admite actiunea formulata
de reclamanta Azimkhani Lenuta
Florentina, cu domiciliul ales la
C.I.A. Debrezeni Daniela Roxana
in Bucuresti, bd. Octavian Goga nr.
4, bl. M26, sc. 3, et. 7, ap. 68,sector
3, in contradictoriu cu paratul
Chiban Youssef ,cu ultimul domiciliu cunoscut in Bucuresti, Aleea
Barajul Dunarii nr. 9, bl. Z10,sc.
2,et. 3, ap. 25,sector 3 - citat si prin
publicitate. Constata ca imobilul
apartament nr. 211 situat in Bucuresti, sos. Panelimon nr. 237, bl. 65,
sc. 5, et. 9,sector 2, astfel cum este
descris prin contractul de vanzare
cumparare autentificat sub nr.
30347/10.11.1995 de Notariatul de
Stat al Sectorului 2, dobandit de
parti in timpul casatoriei,este bunul
propriu al reclamantei. Ia act ca nu
s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Cu apel in termen de 15 zile de la
comunicare. Pronuntata in sedinta
publica, astazi, 05.04.2013.
l SC Rewe România SRL, cu
sediul în comuna Ștefăneştii de Jos,
str. Buşteni, nr.7, județul Ilfov,
anunță public solicitarea de obținere a autorizației de mediu pentru
obiectivul „Penny Market”
amplasat în municipiul Codlea,
strada Muntişor, județul Braşov.
Eventualele propuneri şi sugestii
din partea publicului privind activitatea menționată vor fi transmise în
scris şi sub semnătură la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
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l SC Rewe România SRL, cu
sediul în comuna Ștefăneștii de
Jos, str. Bușteni, nr.7, județul Ilfov,
anunță public solicitarea de obținere a autorizației de mediu pentru
obiectivul „Penny Market”
amplasat în municipiul Făgăraș,
strada Tăbăcari/Azotului, județul
Brașov. Eventualele propuneri și
sugestii din partea publicului
privind activitatea menționată vor
fi transmise în scris și sub semnătură la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Brașov din
municipiul Brașov, str. Politehnicii
nr. 3, județul Brașov, în zilele de
luni - joi, între orele 8.00-16.30 și
vineri între orele 8.00–14.00, în
termen de cel mult 10 zile de la
data publicării prezentului anunț.
l SC Rewe România SRL, cu
sediul în comuna Ștefăneștii de
Jos, str. Bușteni, nr. 7, județul Ilfov,
anunță public solicitarea de obținere a autorizației de mediu pentru
obiectivul „Penny Market”
amplasat în localitatea Râșnov,
strada Gării nr. 10, județul Brașov.
Eventualele propuneri și sugestii
din partea publicului privind activitatea menționată vor fi transmise
în scris și sub semnătură la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Brașov din municipiul Brașov, str.
Politehnicii nr. 3, județul Brașov, în
zilele de luni - joi, între orele 8.0016.30 și vineri între orele 8.00–
14.00, în termen de cel mult 10 zile
de la data publicării prezentului
anunț.
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
administrator judiciar al Edica
Solution SRL desemnat prin hotararea din data de 24.05.2019,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar
nr. 43944/3/2018, notificã deschiderea procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva
Edica Solution SRL, cu sediul
social in București Sectorul 6,
Aleea PARVA, Nr. 6, Bloc C37,
Scara 4, Etaj 4, Ap. 152, CUI
23402066, nr. de ordine in registrul
comertului J40/3708/2008. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta
impotriva EDICA SOLUTION
SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la
grefa Tribunalului București secţia a VII-a Civila, cu referire la

dosarul nr. 43944/3/2018, in urmatoarele conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra averii
debitorului 05.07.2019; b) termenul
de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante
19.07.2019; c) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv la 02.08.2019; d) data
primei sedinte a adunarii generale
a creditorilor 25.07.2019, ora 14.00;
e) adunarea generala a asociatilor
la data de 05.06.2019, ora 14.00 la
sediul administratorului judiciar.
l Societatea Eftelar Team SRL,
cod unic de inregistrare 30852110.
Notificare privind deschiderea
procedurii generale a insolventei.
Date privind dosarul: Numar dosar
403/105/2019,Tribunalul Prahova,
Sectia a II-a Civila.de Contencios
Administrativ si Fiscal. Judecator
sindic: Dinu Bianca. Arhiva /registratura instantei: Adresa: Ploiesti,
str. Valeni, nr. 44, jud. Prahova.
Debitor: Eftelar Team SRL, Cod de
identificare fiscala 30852110, sediul
social in Ploiesti, str. Gheorghe
Grigore Cantacuzino, nr. 136, bl.
10D, ET.6, AP. 24, jud. Prahova,
numar de ordine in registrul
comertului J29/1688/2012. 1.
Administrator judiciar: CII
PETCU VIORICA, Cod de identificare fiscala RO 20856009, sediul
social in Ploiesti, str. Splaiului, nr.
26, bl. 34R2, ap. 2, jud. Prahova.
Numar de inscriere in tabloul practicienilor in insolventa RFO II0033, tel/fax. 0244513366,
0743023634, E-mail cabav.petcu@
gmail.com. 2. Subscrisul Cabinet
Individual de Insolventa Petcu
Viorica, in calitate de administrator
judiciar al debitorului Eftelar Team
SRL, conform Sentintei nr.
490/14.05.2019 pronuntata de
Tribunalul Prahova, sectia a II-a
Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr.
403/105/2019, in temeiul art. 99 si
100 din Legea 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa notifica: 3.
Deschiderea procedurii generale a
insolventei impotriva debitorului
Eftelar Team SRL conform
Sentintei nr. 490/2019 din data de
14.05.2019 pronuntata de Tribunalul Prahova, Sectia a II-a Civila,
de Contencios Administrativ si
Fiscal in dosar nr. 403/105/2019.
3.1. Creditorii debitorului Eftelar
Team SRL trebuie sa procedeze la
inscrierea la masa credala a acesteia prin depunerea cererii de
admitere a creantei in conditiile
urmatoare: 1. Termenul limita
pentru inregistrarea cererilor de
admitere a creantelor asupra averii

debitoarei, conform art. 100 alin. 1
lit. b din Legea 85/2014 este
27.06.2019; In temeiul art. 100, 102
coroborat cu art. 114 din Legea
85/2014 nedepunerea cererii de
admitere a creantei pana la
termenul limita stabilit de instanta
atrage decaderea creditorului din
drepturile privind creanta pe care o
detine impotriva debitorului. 2.
Alte termene stabilite prin hotararea de deschidere a procedurii: termenul limita pentru depunerea
de catre creditori a opozitiilor in 10
zile de la primirea notificarii si
termenul limita pentru solutionarea opozitiilor de 10 zile dupa
formularea cererii. - termenul
limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea
tabelului preliminar al creantelor,
potrivit art. 100 alin. 1 lit. c din
Legea 85/2014 este 17.07.2019. termenul limita pentru definitivarea tabelului creantelor conform
art. 100 lit. d din Legea 85/2014
este 09.08.2019. 4. Adunarea creditorilor. Se notifica faptul ca prima
Adunare a creditorilor va avea loc
la sediul administratorului judiciar
din Ploiesti, str. Splaiului, nr. 26, bl.
34 R2, ap. 2, jud.Prahova in data
de 22.07.2019, ora 14,00 cu urmatoarea ordine de zi: - prezentarea
situatiei debitorului; - constituirea
Comitetului creditorilor; - confirmarea administratorului judiciar
cu o retributie de 500 lei lunar plus
TVA si un procent de 3% plus TVA
din sumele distribuite in procedura.
Creditorii pot fi reprezentati in
adunare prin imputerniciti cu
procura speciala autentica sau, in
cazul creditorilor bugetari si al
celorlalte persoane juridice, cu
delegatie semnata de conducatorul
unitatii. Creditorii vor putea vota si
prin corespondenta. Scrisoarea
prin care isi exprima votul semnata
de creditor sau inscrisul in format
electronic caruia i s-a incorporat,
atasat ori asociat, semnatura electronica extinsa, pot fi comunicate
prin orice mijloace, pana in ziua si
ora fixate pentru exprimarea
votului, administratorului judiciar.
Deschiderea procedurii generale a
insolventei se notifica si Oficiului
Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Prahova pentru efectuarea mentiunii. 5. Informatii suplimentare: 1. In vederea inscrierii la
masa credala este necesar sa se
completeze si sa se transmita la
Tribunalul Prahova, pentru dosarul
nr. 403/105/2019, cererea de
inscriere a creantei in tabelul preliminar cu respectarea dispozitiilor
art. 104 din Legea 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. 2. Cererea
de inscriere a creantei in tabelul
preliminar va fi insotita de docu-
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Brașov din municipiul Brașov, str.
Politehnicii nr. 3, județul Brașov, în
zilele de luni - joi, între orele 8.0016.30 și vineri între orele 8.0–14.00,
în termen de cel mult 10 zile de la
data publicării prezentului anunț.
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mente justificative ale creantei si
actele care atesta constituirea de
garantii, in copii certificate. 3.
Cererea de inscriere a creantei si
documentele care o insotesc vor fi
depuse la dosar la registratura
instantei sau prin posta pe adresa
instantei in dublu exemplar, unul
pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a
ramane la dosarul instantei, cu
mentiunea ca exemplarul pentru
administratorul judiciar poate fi
comunicat in mod direct acestuia,
prin posta, la adresa indicata in
prezenta notificare. Cererea ce va
ramane la dosarul instantei va fi
insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru in suma de 200 lei.
4.Toate inscrisurile depuse la dosar
pot fi consultate la arhiva Tribunalului Prahova. Restrictii pentru
creditori: De la data deschiderii
procedurii se suspenda de drept
toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare
silita pentru realizarea creantelor
asupra averii debitorului. (art. 75
din Legea 85/2014).
l Societatea Metalex Remad
Recycling NCM SRL, cod unic de
inregistrare 30863135. Notificare
privind deschiderea procedurii
generale a insolventei. Date privind
dosarul: Numar dosar
407/105/2019, Tribunalul Prahova,
Sectia a II-a Civila.de Contencios
Administrativ si Fiscal. Judecator
sindic: Dinu Bianca. Arhiva /registratura instantei: Adresa: Ploiesti,
str. Valeni, nr. 44, jud. Prahova.
Debitor: Metalex Remad Recycling
NCM SRL, Cod de identificare
fiscala 30863135, sediul social in
Plopeni, str. Smardan, nr. 5, bl. 26,
et. 1, ap. 11 jud. Prahova, numar
de ordine in registrul comertului
J29/1708/2012. 1. Administrator
judiciar: CII Petcu Viorica, Cod de
identificare fiscala RO 20856009,
sediul social in Ploiesti, str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, ap. 2, jud.
Prahova. Numar de inscriere in
tabloul practicienilor in insolventa
RFO II- 0033, tel/fax. 0244513366,
0743023634, E-mail cabav.petcu@
gmail.com. 2. Subscrisul Cabinet
Individual de Insolventa Petcu
Viorica, in calitate de administrator
judiciar al debitorului Metalex
Remad Recycling NCM SRL,
c o n f o r m S e n t i n t e i n r.
491/14.05.2019 pronuntata de
Tribunalul Prahova, sectia a II-a
Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr.
407/105/2019, in temeiul art. 99 si
100 din Legea 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa notifica: 3.
Deschiderea procedurii generale a
insolventei impotriva debitorului

GATA!
Simplu, nu?

Metalex Remad Recycling NCM
SRL conform Sentintei nr.
491/2019 din data de 14.05.2019
pronuntata de Tribunalul Prahova,
Sectia a II-a Civila, de Contencios
Administrativ si Fiscal in dosar nr.
407/105/2019. 3.1. Creditorii debitorului Metalex Remad Recycling
NCM SRL trebuie sa procedeze la
inscrierea la masa credala a acesteia prin depunerea cererii de
admitere a creantei in conditiile
urmatoare: 1. Termenul limita
pentru inregistrarea cererilor de
admitere a creantelor asupra averii
debitoarei, conform art. 100 alin. 1
lit. b din Legea 85/2014 este
27.06.2019; In temeiul art. 100, 102
coroborat cu art. 114 din Legea
85/2014 nedepunerea cererii de
admitere a creantei pana la
termenul limita stabilit de instanta
atrage decaderea creditorului din
drepturile privind creanta pe care o
detine impotriva debitorului. 2.
Alte termene stabilite prin hotararea de deschidere a procedurii: termenul limita pentru depunerea
de catre creditori a opozitiilor in 10
zile de la primirea notificarii si
termenul limita pentru solutionarea opozitiilor de 10 zile dupa
formularea cererii. - termenul
limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea
tabelului preliminar al creantelor,
potrivit art. 100 alin. 1 lit. c din
Legea 85/2014 este 17.07.2019. termenul limita pentru definitivarea tabelului creantelor conform
art. 100 lit. d din Legea 85/2014
este 09.08.2019. 4. Adunarea creditorilor. Se notifica faptul ca prima
Adunare a creditorilor va avea loc
la sediul administratorului judiciar
din Ploiesti, str. Splaiului, nr. 26, bl.
34 R2, ap. 2, jud. Prahova in data
de 22.07.2019, ora 13,30 cu urmatoarea ordine de zi: - prezentarea
situatiei debitorului; - constituirea
Comitetului creditorilor; - confirmarea administratorului judiciar
cu o retributie de 500 lei lunar plus
TVA si un procent de 3% plus TVA
din sumele distribuite in procedura.
Creditorii pot fi reprezentati in
adunare prin imputerniciti cu
procura speciala autentica sau, in
cazul creditorilor bugetari si al
celorlalte persoane juridice, cu
delegatie semnata de conducatorul
unitatii. Creditorii vor putea vota si
prin corespondenta. Scrisoarea
prin care isi exprima votul semnata
de creditor sau inscrisul in format
electronic caruia I s-a incorporat,
atasat ori asociat, semnatura electronica extinsa, pot fi comunicate
prin orice mijloace, pana in ziua si
ora fixate pentru exprimarea
votului, administratorului judiciar.
Deschiderea procedurii generale a
insolventei se notifica si Oficiului
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Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Prahova pentru efectuarea mentiunii. 5. Informatii suplimentare: 1. In vederea inscrierii la
masa credala este necesar sa se
completeze si sa se transmita la
Tribunalul Prahova, pentru dosarul
nr. 407/105/2019, cererea de
inscriere a creantei in tabelul preliminar cu respectarea dispozitiilor
art. 104 din Legea 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. 2. Cererea de
inscriere a creantei in tabelul preliminar va fi insotita de documente
justificative ale creantei si actele
care atesta constituirea de garantii,
in copii certificate. 3. Cererea de
inscriere a creantei si documentele
care o insotesc vor fi depuse la dosar
la registratura instantei sau prin
posta pe adresa instantei in dublu
exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si
unul pentru a ramane la dosarul
instantei, cu mentiunea ca exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat in mod
direct acestuia, prin posta, la adresa
indicata in prezenta notificare.
Cererea ce va ramane la dosarul
instantei va fi insotita de dovada
platii taxei judiciare de timbru in
suma de 200 lei. 4. Toate inscrisurile
depuse la dosar pot fi consultate la
arhiva Tribunalului Prahova.
Restrictii pentru creditori: De la
data deschiderii procedurii se
suspenda de drept toate actiunile
judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra averii
debitorului. (art. 75 din Legea
85/2014).
l SC Simart Arhitecture SA, titularul proiectului: Aqua City anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: Aqua City
propus a fi amplasat în Bucureşti,
Sector 6, Str. Intrarea Rocilor, Nr.
12-16. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Bucureşti din Aleea Lacul
Morii, Nr. 1, Sector 6, Bucureşti şi la
sediul titularului din Strada
Intrarea Rocilor, Nr. 12-16, Sector 6,
Bucureşti, În zilele de Luni până
Vineri între orele 9.00 –12.00. Observaţiile publicului (formulate în
scris) se primesc zilnic, de Luni
până Vineri, la sediul APM Bucureşti.
l S.C. GEO2000 Trading Exim
SRL, titular al proiectului
„Construire Hală Metalică P+1E şi
împrejmuire teren”, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM
Ilfov, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra

mediului, pentru proiectul
„Construire Hală Metalică P+1E şi
împrejmuire teren”, propus a fi
amplasat în județul Ilfov, Oraşul
Bragadiru, Prelungirea Ghencea 97
şi 97 C. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului APM Ilfov, din
Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6,
Bucureşti, în zilele de 28.05
-10.06.2019 între orele 9:00 –13:00,
precum şi la următoarea adresă de
internet www.apm-ilfov.ro. Publicul
interest poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile, de la
data publicării anunţului pe pagina
de interent a autorităţii competente
pentru protecţia mediului.

SOMAŢII
l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos.
nr. 840/246/2019. Petenta Rusu
Dorina solicită înscrierea dreptului
de proprietate pe titlu de uzucapiune asupra imobilului identificat
în c.f. 309694 Târnova (provenit din
c.f. 965 Agrişu Mare) A1 nr.top.
338-339/b-1 loc de casă în supr. de
719 mp. asupra căruia figurează ca
proprietar întabulat sub B.1 şi 2
Hurdea Gheorghe care a decedat în
data de 5 ianuarie 1981. Petenta
susţine că foloseşte acest imobil de
peste 35 de ani de la moartea
proprietarului în mod continuu,
paşnic, public şi sub nume de
proprietar. Toţi cei interesaţi sunt
somaţi să depună de îndată opoziţie
la Judecătoria Ineu deoarece în caz
contrar în termen de 30 de zile de la
ultima publicaţie se va proceda la
rezolvarea cererii.

LICITAŢII
l Primăria Comunei Moroeni, cu
sediul în comuna Moroeni, sat
Lunca, Strada Principală, nr. 152,
județul Dâmbovița, cod fiscal
4280116, telefon 0245772213, fax
0245772084, e-mail: primaria_
moroeni@yahoo.com, cod IBAN
RO95TREZ27521A300530 XXXX,
deschis la Trezoreria Pucioasa,
scoate la concesionare prin licitație
publică cu oferte în plic, în condițiile Legii, următoarele trupuri de
păşune din proprietatea publică a
comunei Moroeni. 1. Păşune
alpină, situată în comuna Moroeni,
județul Dâmbovița, punct
”BLANA 1”, în suprafață de 63.76
ha (blocurile fizice 169, 223 şi
2.714). 2. Păşune alpină, situată în
comuna Moroeni, județul Dâmbovița, punct ”BLANA 2”, în suprafață de 63.76 ha (blocurile fizice
223 şi 2.714). 3. Păşune alpină,
situată în comuna Moroeni, județul

Dâmbovița, punct ”OBOARE 1”,
în suprafață de 97.27 ha (blocurile
fizice 358, 3.343, 210, 2.700, 2.363 şi
169). 4. Păşune alpină, situată în
comuna Moroeni, județul Dâmbovița, punct ”OBOARE 2”, în
suprafață de 70.40 ha (blocurile
fizice 358 şi 2.363). 5. Păşune
alpină, situată în comuna Moroeni,
județul Dâmbovița, punct
”DICHIU 1”, în suprafață de 88.57
ha (blocurile fizice 380, 398 şi
2.443). 6. Păşune alpină, situată în
comuna Moroeni, județul Dâmbovița, punct ”DICHIU 2”, în suprafață de 88.02 ha (blocurile fizice
380, 381, 393, 388, 383 şi 3.343). 7.
Păşune alpină, situată în comuna
MOROENI, județul Dâmbovița,
punct ”MĂGURI”, în suprafață de
27.45 ha (blocurile fizice 494 şi
2.621). Pentru participarea la licitație ofertanții trebuie să achite la
casieria organizatorului sau în
contul RO85TREZ27521180250
XXXX, deschis la Trezoreria
Pucioasa, prețul Documentației de
atribuire –50 lei, precum şi contravaloarea garanției de participare,
î n
c o n t u l
RO64TREZ2755006XXX000771,
deschis la Trezoreria Pucioasa,
astfel: -pentru păşunea BLANA I 4.687 lei; -pentru păşunea BLANA
II - 4.687 lei; -pentru păşunea
OBOARE I - 7.831 lei; -pentru
păşunea OBOARE II - 5.668 lei;
-pentru păşunea DICHIU I - 7.130
lei; -pentru păşunea DICHIU II 7.086 lei; -pentru păşunea
MĂGURI - 2.210 lei, Documentele
solicitate şi criteriile de validare a
dosarelor de licitaţie sunt prevăzute în Documentaţia de atribuire.
Ofertele vor fi depuse într-un
singur exemplar. Data limită
pentru solicitarea clarificările solicitate este cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru
depunerea ofertelor: 11.06.2019,
ora 16.00. Data limită de depunere
a ofertelor pentru procedura de
atribuire a contractelor de concesionare prin licitație publică a trupurilor de păşune alpină este
18.06.2019, până la ora 16,00, la
sediul Primăriei comunei Moroeni,
județul Dâmbovița. Procedura de
deschidere a plicurilor cu ofertele
în vederea atribuirii contractelor de
concesionare prin încredințare
directă sau prin licitație publică va
avea loc în data de 19.06.2019 de
la ora 11,00. Sesizarea instantei cu
privire la eventualele suspiciuni de
încălcare a cadrului legal de desfăşurare a procedurii de atribuire a
contractelor de concesionare prin
încredințare directă sau prin licitație publică, se face potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulteri-
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oare, iar acţiunea în justiţie se
introduce la secţia de contencios
administrativ a tribunalului în a
cărui jurisdicţie se af lă sediul
c o n c e d e n t u l u i – Tr i b u n a l u l
Dâmbovița, Secția Civilă, cu sediul
în Târgovişte, Calea Bucureşti , nr.
3, județul Dâmbovița, tel
245612344, fax 0245216622. Documentația de atribuire şi alte informații privind procedura de
atribuire a contractelor de concesionare prin licitație publică a trupurilor de păşune alpină aparținând
patrimoniului public al comunei
Moroeni, se pot obține, de către
persoanele interesate, de la sediul
Primăriei comunei Moroeni,
Compartimentul Achiziții publice
- persoană de contact Ctistina
Tronaru, sau la numarul de telefon
0245 772213 sau 0733919922.
l Debitorul SC Monalisa Investments SRL societate in faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse
si Asociatii S.P.R.L., scoate la
vanzare urmatoarele imobile: 1.
Teren extravilan situat in com.
Stefanestii de Jos, judetul Ilfov,
tarlaua 10, parcela 40/3/25, in
suprafata de 12.000 mp. Pretul de
pornire al licitatiei este de 54.238,83
euro exclusiv TVA. Pretul caietului
de sarcini este de 2.000 lei exclusiv
TVA. 2.Teren extravilan situat in
com. Stefanestii de Jos, judetul
Ilfov, tarlaua 10, parcela 40/4/23, in
suprafata de 22.336 mp. Pretul de
pornire al licitatiei este de
100.956,78 euro exclusiv TVA.
Pretul caietului de sarcini este de
3.000 lei exclusiv TVA. 3.Teren
extravilan situat in com. Stefanestii
de Jos, judetul Ilfov, tarlaua 10,
parcela 40/3/26, in suprafata de
12.800 mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 57.854,78 euro exclusiv
TVA. Pretul caietului de sarcini este
de 2.000 lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie este conditionata
de consemnarea in contul nr.
RO31BFER 140000010832RO01,
deschis la Banca Comerciala Feroviara, Ag. Popa Tatu, sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu cu o zi
inainte de data si ora sedintei de
licitate, a garantiei de 10% din
pretul de pornire a licitatiei si de
achizitionarea pana la aceeasi data
a Caietului de sarcini. Pretul Caietului de sarcini se achită prin OP in
contul nr. RO 43 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 ales al lichidatorului judiciar
din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et.
5, cam. 504, sector 1. Pentru imobilele mentionate mai sus, prima
sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 06.06.2019, ora 15.00, iar
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daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatii vor avea loc in datele de
13.06.2019, 20.06.2019, 27.06.2019,
04.07.2019, 11.07.2019, 18.07.2019,
25.07.2019, 01.08.2019 si 08.08.2019
ora 15.00. Toate sedintele de licitatii
se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505,
sector 1. Pentru relatii suplimentare
sunati la tel.: 021.318.74.25, dinu.
urse@gmail.com.
l SC Mas Mireii Avantaje SRL - în
faliment anunta vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile,
reprezentând stoc marfă, aflat în
proprietatea debitoarei S.C. Mas
Mireii Avantaje S.R.L. Reşița.
Pretul de pornire al licitatiei este de
75% din pretul de evaluare,
respectiv 12.770,25 Lei. Caietele de
sarcini se pot achizitiona de la sediul
ales al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918,
nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin, telefon 0355-429 116, pretul
caietelor de sarcini fiind de 500 lei +
T.V.A. Licitatia va avea loc in data
de 04.06.2019, orele 12.00, la sediul
ales al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918,
nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se va
organiza o noua licitatie in data de
11.06.2019, orele 12.00.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional transport marfa emis pe numele Dragu
Ion. Il declar nul.
l Pierdut atestat taxi emis de ARR
Dolj pe numele Șerban Marin. Se
declară nul.
l Pierdut legitimație de transport
pe numele Pora Jenica emisă de
Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca. O declar nulă.
l SC Eximod Pneumatic Expert
SRL, declară pierderea plăcuţei de
înmatriculare al auto Toyota cu nr.
B -92 -BPH.
l Pierdut adresă de atribuire, nr. de
ordine fiscală MB0254037442 de la
casa de marcat tip Selirom ER 04R
cu seria 001263.
l Pierdut Atestat profesional transport marfă eliberat de ARR Argeş
pe numele Dumitru Nicolae, din
Piteşti. Se declară nul.
l Pierdut certificat profesional
pentru manager transport
marfa pe numele de Mihai
Daniel cu seria 0039231
eliberat de ARR, il declar nul.

