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OFERTE SERVICIU
l Angajez operator acte notariale cu experiență în domeniu.
Telefon: 0744.360.779 sau e-mail:
office@bnpradulescu.ro.
l Firmă partener Amazon
angajăm șofer cat.B pt.curierat
Anglia și Scoția. Plecare
imediată. Relații la telefon:
0739.615.651.
l Caut menajeră, fără vicii, fără
obligații, pe perioadă lungă, ofer
locuință, cu contract de muncă.
0758/626215.
l SC Konig Frankstahl SRL,
angajam macaragiu pentru depozitul din Sos.Berceni, nr.108,
sector 4, Bucuresti. Detalii suplimentare si programare pentru
interviu apelati 0726126175.
l SC Pan David Sim angajează
m a n i p u l a n ț i m a r f ă . N r.
tel.0751.081.441.
l SC Pan David Sim SRL angajează conducător autospecială.
Nr. tel.0751.081.441.
l ISJ Dâmbovița scoate la
concurs câte un post de responsabil financiar în cadrul Proiectului POCU/74/6/18/105645 și
POCU/73/6/6/104753. Informații
suplimentare pe pagina web:
http://www.isj-db.ro/ și la sediul
ISJ Dâmbovița.
l Primăria Comunei Ciumeghiu,
cu sediul în loc.Ciumeghiu, nr.9,
jud.Bihor, organizează concurs
pentru ocuparea următorului
post contractual temporar vacant
aprobat prin HG nr.286/2011,
modificată și completată de HG
n r. 1 0 2 7 / 2 0 1 4 . D e n u m i r e a
postului: referent M IA, post
temporar vacant, contractual, pe
perioadă determinată. Condiţii
specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: medii;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: 6 ani.
Data, ora și locul de desfășurare
a concursului: -proba scrisă în
data de 18.06.2019, ora 10.00, la
sediul instituției; -proba interviu
în data de 20.06.2019, ora 10.00,
la sediul instituției. Data-limită
până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este de 5 zile lucrătoare
de la afișare, la sediul instituției.
Date contact: Comuna Ciumeghiu, nr.9, telefon 0259.392.009,

e-mail: primaria.ciumeghiu@
gmail.com, persoană de contact:
Duma Adriana -consilier.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.911, organizează concurs în data
de 25.06.2019 pentru ocuparea
unui post vacant de referent de
specialitate, gradul I, nivel studii
S, la Serviciul Achiziții Publice,
pe durată nedeterminată.
Condiții specifice: -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice/economice; -minimum 6 ani și 6 luni
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției.
Concursul se organizează la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina în data de
25.06.2019 -proba scrisă și proba
interviu în maximum 4 zile
lucrătoare de la data susținerii
probei scrise, începând cu ora
9.00. Dosarele se depun la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina -Serv.RUNO, în termen
de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului și trebuie să
conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art.6
din HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Bibliografia și tematica de
concurs sunt afișate la sediul
unităţii și pe site-ul spitalului
(www.spjslatina.ro). Relaţii
suplimentare se pot obține la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina -Serv.RUNO
s a u l a n r. d e t e l e f o n :
0349.802.550.
l Inspectoratul Școlar Județean
Călărași, cu sediul în Călărași, str.
Sloboziei, nr.28-30, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 (două)
posturi contractuale de execuție
vacante, astfel: I.1 (unu) post de
consilier IA(S) -personal care
desfășoară activități la Compartimentul Depozit Manuale. Pentru
a ocupa postul contractual
vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții
specifice: -studii superioare economice de lungă durată/studii
universitare economice de licenţă;
-vechime în muncă de minimum
3 ani pe studii superioare de
lungă durată economice/universitare economice de licență.
Concursul se va organiza
conform calendarului următor:
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➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

31.05.2019
Anunț privind lansarea unei proceduri de achiziție de lucrări de construcție
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Va mulțumim.
Coskunoz MA SRL
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Announcement regarding the launch of 1 procedure for the procurement of
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Thank you.
Coskunoz MA SRL
-25 iunie 2019, ora 10.00: proba
scrisă; -27 iunie 2019, ora 10.00:
interviul. II.1 (unu) post de șofer I
(M) -personal care desfășoară
activități la Compartimentul
Tehnic-Administrativ. Pentru a
ocupa postul contractual vacant,
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice: -studii liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime
în muncă de minimum 3 ani pe
autovehicule pentru transport
persoane; -permis auto categoriile
B și D. Concursul se va organiza
conform calendarului următor:
-25 iunie 2019, ora 10.00: proba
scrisă; -27 iunie 2019, ora 10.00:
interviul. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării prezentului
anunţ în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul Inspectoratului
Școlar Judeţean Călărași. După

afișarea rezultatelor obţinute la
selecţia dosarelor, proba scrisă și
interviu, candidaţii nemulţumiţi
pot depune contestaţie în termen
de cel mult o zi lucrătoare de la
data afișării rezultatului selecţiei
dosarelor, respectiv de la data
afișării rezultatului probei scrise și
a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Condiţiile de

participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul
Inspectoratului Școlar Judeţean
Călărași. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Inspectoratului Școlar Judeţean Călărași,
persoană de contact: Horodniceanu Dan Mihai, telefon:
0242.315.949, fax: 0242.312.810.

NOTIFICARE
Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2,
parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006.
Tel/Fax: 0255/212940, notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei
împotriva debitorului S.C.MIRISERG-TRANS S.R.L. prin Încheierea civilă nr.
27/JS/23.05.2019 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă,
în Dosarul 951/115/2019.
Debitorul S.C. MIRISERG-TRANS S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile
de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele
prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Creditorii debitorului S.C. MIRISERG-TRANS S.R.L cu sediul social în loc.
Reşiţa, Calea Caransebeşului, nr. 1, sc. 5, et. 6, ap. 26, jud. Caraş-Severin,
Număr de ordine în Registrul Comerţului J11/903/2008, CUI 24713257 trebuie
să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de
admitere a creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data
de 08.07.2019. Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.
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l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa
localitatea București, Șos.
Vergului, nr.12, Sector 2, organizează la sediul spitalului concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante contractuale de
execuție, perioadă nedeterminată,
conform HG nr.286/2011, de: -1
post asistent medical generalistPL- Sterilizare; -1 post îngrijitoare- Servicii Comune Spital.
Condițiile generale și specifice:
Asistent medical generalist PL:
-diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă; -6 luni
vechime în specialitate. Îngrijitoare: -școală generală. Data
concursului: -25.06.2019, ora
10.00 -proba scrisă -asistent
medical generalist -Sterilizare;
-25.06.2019, ora 11.30 -proba
scrisă -îngrijitoare -Servicii
Comune Spital -grup lenjerie;
-01.07.2019 -interviul, ora 10.00
-asistent medical generalist -Sterilizare; -01.07.2019 -interviul, ora
11.30 -îngrijitoare Servicii
Comune Spital -grup lenjerie.
Data-limită de depunere a dosarelor: 14.06.2019. Calendarul de
desfășurare a concursului, bibliografia și tematica se afișează la
sediul și pe site-ul spitalului:
www.spitalmalaxa.ro. Date de
contact: ec.Anghel Daniela,
tel.021.255.50.85.
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Olt,
cu sediul în Slatina, str. Prelungirea Crișan, nr. 2 scoate la
concurs, în data de 01.07.2019,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Auditor, grad profesional superior - Compartiment Audit Public
Intern; Condiţii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate - studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știinţă: știinţe
economice sau știinţe juridice;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 7 ani; Cunoștinţe
operare PC - nivel mediu dovada expertizei se va face pe
baza unor documente care să
ateste deţinerea competenţelor
respective, emise în condiţiile
legii; Iniţiativă și creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, aptitudini de comunicare și redactare
foarte bune; Data de desfășurare

a concursului: 01.07.2019 - ora
10:00 - proba scrisă. Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial partea a -III- a, respectiv
în perioada 31.05.201919.06.2019, la sediul, la sediul
AJOFM Olt. Persoană de contact:
secretariatul AJOFM Olt, tel.
0249.438.595, email ajofm@ot.
anofm.ro.
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Covasna, cu sediul în Sfântu
Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore
Bălan, nr. 14, scoate la concurs, în
data de 25.06.2019, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post temporar vacant:
Consilier juridic, grad profesional
principal - Compartiment
Juridic, relaţii cu publicul.
Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
temporar vacante: Pregătire de
specialitate - studii superioare
juridice de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 5 ani;
Iniţiativă și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfășurare a
concursului: 25.06.2019 - ora
10:00 - proba scrisă. Înscrierile se
fac în termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial partea a -III- a, respectiv
în perioada 31.05.201907.06.2019, la sediul AJOFM
Covasna. Persoană de contact:
secretariatul AJOFM Covasna,
tel. 0267.312.157, email ajofm@
cv.anofm.ro.
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Brăila, cu sediul în Brăila, b-dul.
Dorobanţilor, nr. 603-605 scoate
la concurs, în data de 05.07.2019,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Inspector, grad profesional principal - Compartiment Execuţie
Bugetară, Financiar, Contabilitate și Administrare Fond Garantare pentru Plata Creanţelor
Salariale; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate - studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echiva-

lentă în ramura de știinţă: știinţe
economice; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 5 ani;
Cunoștinţe operare PC - nivel
mediu - dovada expertizei se va
face pe baza unor documente
care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în
condiţiile legii; Iniţiativă și creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, aptitudini de comunicare și
redactare foarte bune; Data de
desfășurare a concursului:
05.07.2019 - ora 10:00 - proba
scrisă. Înscrierile se fac în termen
de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial
partea a -III- a, respectiv în perioada 31.05.2019-19.06.2019, la
sediul, la sediul AJOFM Brăila.
Persoană de contact: secretariatul
AJOFM Brăila, tel. 0239.611.386,
email ajofm@br.anofm.ro.
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Olt,
cu sediul în Slatina, str. Prelungirea Crișan, nr. 2 scoate la
concurs, în data de 02.07.2019,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Inspector, grad profesional superior - Compartiment Formare
Profesională; Condiţii specifice
de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacante: Pregătire de
specialitate - studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 7 ani;
Cunoștinţe operare PC - nivel
mediu - dovada expertizei se va
face pe baza unor documente
care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în
condiţiile legii; Iniţiativă și creativitate, capacitate de adaptare
la muncă în echipă, efort intelectual, aptitudini de comunicare și
redactare foarte bune; Data de
desfășurare a concursului:
02.07.2019 - ora 10:00 - proba
scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a -III- a,
respectiv în perioada 31.05.201919.06.2019, la sediul, la sediul
AJOFM Olt. Persoană de
contact: secretariatul AJOFM
Olt, tel. 0249.438.595, email
ajofm@ot.anofm.ro.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l Autoritatea Națională de
Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice
-ANRSC, cu sediul în strada
Stavropoleos, nr.6, sector 3, București, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractuale, de conducere,
vacante, pe durată nedeterminată: Direcția Dezvoltare Instituțională, Resurse Umane și IT:
1.Biroul Resurse Umane și Prevenirea și Protecția Muncii -șef
birou -1 post. Condiții specifice:
studii de specialitate: studii
universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic,
economic, tehnic etc., vechime în
specialitatea studiilor: minimum
2 ani. 2.Biroul IT -șef birou -1
post. Condiții specifice: studii de
specialitate: studii universitare de
licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic sau
tehnic, vechime în specialitatea
studiilor: minimum 2 ani.
Concursul se organizează în data
de 20.08.2019, ora 12.00 -proba
scrisă și în data de 23.08.2019, ora
12.00 -interviul, la sediul
ANRSC. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune la sediul
ANRSC, până la data de
14.06.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până
vineri, între orele 9.00-13.00.
Condițiile de participare, bibliografia și actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere
se afișează la sediul instituției și
pe pagina de internet: www.anrsc.
ro. Relații suplimentare se pot
obține la sediul ANRSC și la
numărul de telefon:
021.317.97.51, int.167.
l Autoritatea Națională de
Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice
-ANRSC, cu sediul în strada
Stavropoleos, nr.6, sector 3, București, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractuale, de execuție,
vacante, pe durată nedeterminată: 1.Direcția Juridică -Biroul
Metodologie -consilier juridic,
gradul profesional IA -1 post.
Condiții specifice: studii de specialitate: studii universitare de
licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echiva-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
lentă în domeniul științe juridice/
drept, vechime în specialitatea
studiilor: minimum 6 ani și 6 luni.
2.Direcția Dezvoltare Instituțională, Resurse Umane și IT
-Compartimentul Implementare
SCIM și SNA -expert, gradul
profesional IA -1 post. Condiții
specifice: studii de specialitate:
studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul
juridic, economic, tehnic, universitar etc., vechime în specialitatea
studiilor: minimum 6 ani și 6 luni.
Concursul se organizează în data
de 20.08.2019, ora 10.00 -proba
scrisă și în data de 23.08.2019, ora
10.00 -interviul, la sediul
ANRSC. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune la sediul
ANRSC, până la data de
14.06.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până
vineri, între orele 9.00-13.00.
Condițiile de participare, bibliografia și actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere
se afișează la sediul instituției și
pe pagina de internet: www.anrsc.
ro. Relații suplimentare se pot
obține la sediul ANRSC și la
numărul de telefon:
021.317.97.51, int.167.
l Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș, cu sediul în localitatea Măieruș, strada Nicolae
Bălcescu, numărul 2, judeţul
Brașov, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de:
-muncitor necalificat în silvicultură: 1 post, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 18.06.2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
18.06.2019, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -vechime: nu este
obligatoriu; -studii generale.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
5 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Regiei Publice Locale a Pădurilor
Măieruș. Relaţii suplimentare la
sediul Regiei Publice Locale a
Pădurilor Măieruș, persoană de
contact: Petreanu Silvia, telefon:
0740.965.767, e-mail: contact@
rplpmaierus.ro
l Primăria Municipiului Târnăveni, județul Mureș, organizează
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l Municipiul Sighetu Marmaţiei,
cu sediul în Sighetu Marmaţiei,
str.Bogdan Vodă, nr.14, judeţul
Maramureș, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului Municipiului Sighetu Marmației: -1
post consilier juridic, grad profesional asistent, la Compartimentul Juridic: -studii
universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: știinţe juridice; -vechime în specialitatea

studiilor, potrivit art.57 din Legea
nr.188/1999 (r2): 1 an. Data
desfășurării concursului: -proba
scrisă în data de 08.07.2019, ora
10.00; -data și ora interviului vor
fi comunicate ulterior. Condiţii de
participare: generale, prevăzute
de art.54 din Legea nr.188/1999
(r2). Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituţiei, cam.6,
în termen de maximum 20 de zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Municipiului Sighetu Marmaţiei, număr
de telefon: 0262.311.300, interior:
138, fax: 0262.311.296, persoană
de contact: Mesaros Alexandra
-consilier superior- Salarizare,
Resurse Umane, e-mail:
primaria@primariasighet.ro
l Unitatea Militară 01871 Deveselu, cu sediul în localitatea
Deveselu, strada Nicolae
Bălcescu, nr.17, judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale vacante, conform HG
286/23.03.2011, astfel: -contabil
IA -salarizare și decontări,
compartimentul financiar-contabil; -muncitor calificat III
(lăcătuș mecanic), grupa instalații sanitare și alimentare,
plutonul exploatare instalații,
compania geniu sprijin general;
-muncitor calificat III (sudor),
grupa instalații sanitare și
alimentare, plutonul exploatare
instalații, compania geniu sprijin
general. Concursul se va desfășura astfel: Pentru postul de
contabil IA: -proba scrisă în data
de 25.06.2019, ora 10.00; -interviul în data de 01.07.2019, ora
10.00. Pentru posturile de
muncitor calificat III (lăcătuș
mecanic) și muncitor calificat III
(sudor): -proba scrisă în data de
25.06.2019, ora 10.00; -proba
practică în data de 01.07.2019,
ora 10.00; -interviul în data de
05.07.2019, ora 10.00. Condiţii
specifice pentru postul de
contabil IA: -studii medii în
domeniul economic -specializarea contabilitate (liceu cu
diplomă de bacalaureat) sau
studii medii (liceu cu diplomă de
bacalaureat) și absolvirea unui
curs de contabilitate care să
ateste calificarea de contabil,
autorizat de Ministerul Educației
și Învățământului; -vechime în
specialitate minim 6 ani și 6 luni.
Condiţii specifice pentru posturile de muncitor calificat III
(lăcătuș mecanic) și muncitor

calificat III (sudor): -cel puțin
absolvent al învățământului
general obligatoriu, conform
Legii educației naționale
nr.1/2011, actualizată; -vechime
în meseria de lăcătuș mecanic/
sudor: minim 3 ani; -să dețină cel
puțin un certificat/atestat de calificare profesională în meseria de
lăcătuș mecanic/sudor. 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
UM 01871 Deveselu. Relaţii
suplimentare la sediul UM 01871
Deveselu, persoană de contact:
plutonier adjutant principal
Velea Paul, telefon: 0249.515.736.
l În conformitate cu prevederile
HG 286/2011, modificată prin
HG 1027/2014, pentru aprobarea
Regulamentului de ocupare a
posturilor vacante sau temporar
vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar, Şcoala Gimnazială Ghercești, cu sediul în
comuna Ghercești, judeţul Dolj,
organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual
vacant de îngrijitor la Şcoala
Primară Gîrlești, 1/2 normă, perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice postului: -studii: liceu
-diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă: minim 3 ani;
-absolvirea unui curs de igienă în
anul curent; -disponibilitate
program flexibil; -aviz psihologic.
Data, ora și locul de desfășurare
a concursului: -18.06.2019
-selecţia dosarelor; -25.06.2019
-ora 10.00 -proba scrisă;
-25.06.2019 -ora 13.00 -proba
practică; -25.06.2019 -ora 14.00
-interviul la Şcoala Gimnazială
Ghercești. Data-limită până la
care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este 14
iunie 2019, ora 14.00, la sediul
Şcolii Gimnaziale Ghercești, str.
Eroilor, nr.109, com.Ghercești,
Dolj, persoană contact: Areţu
Mădălina. Date contact: scoalaghercesti@yahoo.com, tel./fax:
0251.450.449.
l Agenția pentru Protecția
Mediului Covasna, cu sediul în
localitatea Sfântu Gheorghe,
str.G-ral Grigore Bălan, nr.10,
judeţul Covasna, organizează
concurs conform Legii
nr.188/1999 pentru ocuparea
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concurs de recrutare pentru
ocuparea unui post contractual
vacant de execuție din cadrul
Creșei -Direcția de Asistență
Socială: -1 post educator puericultor principal. Condiții necesare ocupării postului vacant:
Condiții generale: Poate ocupa
un post vacant sau temporar
vacant persoana care îndeplinește condiţiile prevăzute la art.3
din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare, aprobat
prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011. Condiții specifice:
-studii medii liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat în domeniul pedagogic și curs de puericultură sau de educație timpurie
efectuate pe parcursul studiilor;
-3 ani vechime în specialitate.
Pentru înscrierea la concurs,
candidaţii vor prezenta un dosar
de concurs care va conţine documentele prevăzute la art.6 din
HGR nr.286/2011. Concursul
constă din 2 probe și se va desfășura conform calendarului:
-termenul-limită de depunere a
dosarelor de înscriere este de 10
zile lucrătoare de la data afișării
anunțului, ora 15.00, la sediul
instituției, P-ţa Primăriei, nr.7,
municipiul Târnăveni; -proba
scrisă: în data de 25.06.2019, ora
10.00, la sediul instituţiei; -interviul: în data 28.06.2019, ora
10.00, la sediul instituţiei,
persoană de contact: d-na
Salahub Cristina Ecaterina,
consilier, telefon: 0265.443.40,
interior: 39.
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funcţiei publice vacante, de:
-Consilier, clasa I, grad profesional superior -1 post, în cadrul
Compartimentului Buget,
Finanțe, Administrativ și Resurse
Umane. Concursul se va desfășura la sediul Agenției pentru
Protecția mediului Covasna,
astfel: -Proba scrisă în data de 04
iulie 2019, ora 10.00; -Proba
interviu se va susține după expirarea termenului pentru contestații. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: științe inginerești: Agronomie, Horticultură,
Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare
rurală, Ingineria produselor
alimentare, Silvicultură, Inginerie civilă, Ingineria mediului,
Inginerie mecanică; științe
sociale: științe administrative,
Drept; științe economice: Contabilitate, Economie, Management;
Matematică; științe ale naturii:
știința mediului; științe umaniste
și arte: Arhitectură, Urbanism;
-vechime în specialitatea studiilor: 7 ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a (până pe 21
iunie 2019) la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului
Covasna. Relaţii suplimentare și
coordonatele de contact pentru
depunerea dosarelor de concurs:
La sediul instituției: Agenția
pentru Protecția Mediului
Covasna. Persoană de contact:
Gheorghe Neagu -Director
E x e c u t i v, t e l e f o n / f a x :
0267.323.701/0267.324.181,
E-mail: office@apmcv.anpm.ro
l Centrul Cultural „Bucovina”,
cu sediul în localitatea Suceava,
str.Universității, nr.48, județul
Suceava, organizează concurs
pentru ocuparea unui post
temporar vacant corespunzător
funcției contractuale de execuție:
Economist gr.I A (studii superioare)- Biroul achiziții publice.
Condițiile de participare: cetăţenie română; fără antecedente
penale; cunoașterea limbii
române vorbit și scris; studii
economice superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență; vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării

GATA!
Simplu, nu?

postului: minimum 6 ani și 6 luni,
conform HGR 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.
Concursul se va desfășura la
sediul Centrului Cultural “Bucovina” din Suceava, str.Universității, nr.48, etajul III, după cum
urmează: Proba scrisă în data de
18.06.2019, ora 10.00; Interviul se
va susține în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei
scrise. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs
la sediul instituției, în termen de
5 zile lucrătoare de la apariția
anunțului în Monitorul Oficial
(data afișării anunțului la sediul
instituției și pe site-ul acesteia).
Relaţii suplimentare la sediul: din
str.Universității, nr.48, telefon/
fax: 0230.551.372, e-mail:
contact@centrulculturalbucovina.ro
l Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor
Balotești (ICDCB Balotești) cu
sediul în localitatea Balotești,
șoseaua București-Ploiești km.
21, jud. Ilfov, anunță scoaterea la
concurs a următoarelor posturi
vacante: Cercetător Ştiințific
gradul II (CSII) -3 posturi;
Cercetător Ştiințific gradul III
(CSIII) -1 post; Cercetător Ştiințific (CS) -2 posturi; Asistent de
Cercetare Ştiințifică (ACS) -3
posturi; Şef bază zootehnică
-1post; Economist -2 posturi;
Contabil -1 post; Inspector de
specialitate -1 post; Arhivar
-1post; Muncitor necalificat -3
posturi. Dosarele de înscriere se
depun la sediul ICDCB Balotești.
Condiţiile de participare și alte
informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul ICDCB Balotești,
telefon 021-3501026 sau pagina
web www.icdcb.ro.

CITAŢII
l Subsemnatul Dumbravă Ion,
este chemat, în calitate de pârât,
în dosarul nr. 9913/311/2017, al
Judecătoriei Slatina, la data de
12.06.2019, în contradictoriu cu
reclamanta Barbu Floarea.
l Sobeschi Costel este chemat pe
data de 14.06.2019, ora 13.00, la
Societatea Profesională Notarială
Constantinescu Maricica și
Potarniche Alina, cu sediul în
Galați, str.Brăilei, nr.136, bl.B-3,
parter, apt.41, pentru dezbaterea
succesorală privind defuncta
Sobeschi Elena- cod numeric
personal 2420605170357, decedată la data de 13.08.2017, fosta
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cu ultim domiciliu în mun.Galați,
str.Dorobanți, nr.29, jud.Galați.
l Dl. Pali Gheorghe, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Apold,
nr.354, jud.Mureș, este citat în
data de 18.06.2019 la Judecătoria
Sighișoara în Dosarul
nr.2959/308/2018 sala A, ora 13.00
în calitate de pârât în proces cu
Faghi Daniela pentru acțiune în
constatare.
l Se citează pârâtul Giurgea
Valentin, cu ultimul domiciliu
cunoscut în București, str.Nicolae
Filimon, nr.32, bl.16, sc.1, et.6,
ap.38, în data de 19.06.2019, ora
8.30, la Judecătoria sector 6 în
dosarul 1822/303/2019 complet
C1 Familie, dosar având ca obiect
exercitarea autorității părintești,
stabilire domiciliu, pensie de întreținere, în contradictoriu cu reclamamta Voicu Daniela Cateluța.
l Numitele Niță Ștefania și Niță
Anca sunt citate în calitate de
intimate-pârâte pentru termenul
din 20 iunie 2019, ora 11.30, la
Tribunalul Călărași, sala 1,
Complet c18, în dosarul
nr.768/249/2017 având ca obiect
apel succesiune dezbatere succesorală +partaj succesoral, apelanti
fiind Costache Costina, Niță
Floarea și Niță Mihai.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze spaţii de depozitare și servicii
conexe. Detaliile complete pot fi
găsite pe site-ul www.anaf.ro,
sectiunea “Anunţuri” - “Anunţuri
de achiziţie de bunuri și servicii”.
l Administrator judiciar C.I.I.
Rusu Ciprian Marian cu sediul in
Ploiesti, Str. Valeni, nr. 65, jud.
Prahova, notifica deschiderea
procedurii generale a insolventei
impotriva debitoarei SC Marmara
Trading Development SRL, dosar
nr. 2072/105/2019, Tribunalul
Prahova. Termen depunere
creante: 11.07.2019, Termen tabel
preliminar: 31.07.2019, Termen
tabel definitiv: 23.08.2019,
Adunarea creditorilor: 05.08.2019.
l Anunţ prelabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice
ale cadastrului. Denumire judeţul:
Prahova. Denumire UAT: Măgurele. Sectoare cadastrale: 60 si 61.
OCPI Prahova anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale

nr. 60 si 61 din UAT Măgurele,
judeţul Prahova, pe o perioadă de
60 de zile calendaristice, conform
art.14,alin.(1) si (2) din Legea
cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările si completările ulterioare. Data de inceput a afișării:
6.06.2019. Data de sfarșit a
afișării: 4.08.2019. Adresa locului
afișării publice:Sediul Primăriei
comunei Măgurele, judeţul
Prahova. Repere pentru identificarea locaţiei : centrul comunei
Măgurele la intersecţia dintre
DN1 A cu DJ 231 Măgurele-Gornet. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei
comunei Măgurele si pe site-ul
ANCPI. Alte indicaţii utile pentru
cei interesaţi :proprietarii imobilelor vor putea viziona documentele la sediul Primăriei comunei
Măgurele zilnic intre orele 8,0016,00. Informaţii privind
Programul national de cadastru si
carte funciara 2015-2013 se pot
obţine pe site-ul ANCPI la adresa:
http://www.ancpi.ro/pnccf/

tului, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre APM ILFOV,
in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul “Extindere hala
existent autorizata initial cu AC
nr 30/14.08.2007 si construire hala
unitate productive manufacturiera si de depozitare mic-gros
P+1 Ep”, propus a fi amplasat in
com. Stefanestii de Jos, str.Sinaia,
nr.1, nc. 619, jud.Ilfov. Proiectul
deciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul autoritatii
competente pentru protectia
mediului Ilfov din Aleea Lacul
Morii Nr.1, Sector 6, ucuresti, in
zilele de luni-joi, intre orele 9:0013:00, vineri intre orele 9:00-12:00,
precum si la urmatoarea adresa
de internet: http:///apmif.anpm.ro/
Publicul interesat poate inainta
comentearii/ observatii la
proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de
internet a autoritatii competente
pentru protectia mediului.

l S.C. Movi Design Factory
S.R.L., cu sediul social în București, sector 3, B-dul Unirii, nr. 55,
bloc E4A, scara 2, etaj 5, ap. 40,
telefon: 0722.124.236, punct de
lucru: B-dul Constructorilor, nr.
16A, Hala Forja, sector 6, Bucuresti, Cod Unic de Inregistrare
16601651, nr. de ordine în Registrul Comerţului București
J40/11400/15.07.2004, reprezentată prin Doamna Florescu
Mihaela –Corina -Administrator,
informează pe cei interesați că s-a
depus solicitarea pentru emiterea
autorizației de mediu pentru activitățile -Fabricarea de mobilă
n.c.a. -cod CAEN: 3109, Fabricarea de mobilă pentru birouri și
magazine -cod CAEN: 3101, și
Fabricarea de mobilă pentru
bucătării –cod CAEN: 3102.
Informatii se pot solicita la sediul
Age nti e i Pentru Protectia
Mediului București din sectorul 6,
Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul
Lacul Morii -in spatele benzinariei
LUKOIL), intre orele 9.00-12.00,
de luni pana vineri. Propuneri sau
contestatii se pot depune la sediul
A.P.M. București in termen de 10
zile de la data publicarii prezentului anunt.

l Anunţ prelabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice
ale cadastrului. Denumire judeţul:
Prahova. Denumire UAT: Măgurele, Sectoare cadastrale: 60 si 61.
OCPI Prahova anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr. 60 si 61 din UAT Măgurele,
judeţul Prahova, pe o perioadă de
60 de zile calendaristice, conform
art.14,alin.(1) si (2) din Legea
cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările si completările ulterioare. Data de inceput a afișării:
6.06.2019. Data de sfarșit a
afișării: 4.08.2019. Adresa locului
afișării publice:Sediul Primăriei
comunei Măgurele, judeţul
Prahova. Repere pentru identificarea locaţiei : centrul comunei
Măgurele la intersecţia dintre
DN1 A cu DJ 231 Măgurele-Gornet. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei
comunei Măgurele si pe site-ul
ANCPI. Alte indicaţii utile pentru
cei interesaţi :proprietarii imobilelor vor putea viziona documentele la sediul Primăriei comunei
Măgurele zilnic intre orele 8,0016,00. Informaţii privind
Programul national de cadastru si
carte funciara 2015-2013 se pot
obţine pe site-ul ANCPI la adresa:
http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Anunt public privind decizia
etapei de incadrare (titularul
proiectului) SC Amplitecna
Romania SRL, titulat al proiec-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l Consiliul Judeţean Alba.
Comunicat de presă. Consiliul
Judeţean Alba anunţă plata
dobânzii aferentă cuponului 41
(15.02.2019 - 14.05.2019) in
valoare de 0,43 lei/obligatiune și
a-41-a rată de principal în valoare
de 1,41 lei/obligaţiune, a obligaţiunilor emise în anul 2009, conform
Prospectului de Ofertă Publică
Primară de Vânzare de Obligaţiuni, autorizat prin decizia
CNVM nr. 159/03.02.2009. Plata
dobânzii se va efectua in data de
15.05.2019, prin intermediul BT
Capital Partners, în calitatea sa de
Agent de Plată, care va efectua
plăţi către obligatarii înregistraţi
în registrul deţinatorilor de obligaţiuni la data de 10.05.2019. Rata
dobânzii Obligaţiunilor Consiliului Judeţean Alba, calculată și
plătită trimestrial, pentru perioada 15.05.2019 - 14.08.2019,
15.08.2019 - prima zi de plată,
calculată conform prospectului de
ofertă publică, este de 4,085%.
Rata dobânzii este calculată după
formula
(ROBID+ROBOR)/2+0,95%,
unde ROBID și ROBOR reprezintă ratele dobanzilor interbancare considerate la 3 luni, cotate
cu două zile lucrătoare anterior
începutului perioadei de dobândă,
respectiv din data de 10.05.2019.
Pentru acest cupon, data de referinta este 12.08.2019.
l Administrația Bazinală de Apă
Banat anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Regularizare
pârâu Cremeni în orașul Bocșa,
jud.Caraș-Severin”, propus a fi
amplasat în intravilanul orașului
Bocșa, județul Caraș-Severin.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Caraș-Severin, din
Reșiţa, str.Petru Maior, nr.73 și la
sediul Administrației Bazinale de
Apă Banat, Timișoara, str.Mihai
Viteazu, nr.32 și b-dul 16 Decembrie, nr.2, în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-13.00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Caraș-Severin, tel./fax:
0255.223.053/0255.226.729,
e-mail: office@apmcs.anpm.ro.
l Comuna Sâncrăieni prin Consiliul Local Sâncrăieni ca organ al
autorității administrației publice
locale, cu sediul în Sâncrăieni,
nr.522, județul Harghita, cod

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
poștal: 537265, telefon:
0266.332.502, fax: 0266.332.741,
e-mail: primaria@sancraieni.ro,
cod fiscal: 4246297. Solicitanţii
pot fi: cluburile sportive de drept
privat și asociaţiile pe ramura de
sport local, care își desfășoare
activitatea pe raza administrativ-teritorială a Comunei Sâncrăieni și care dispun de certificat de
identitate sportivă. Reglementări
legale: Legea nr.350/2005, privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de
interes general, cu modificările și
completările ulterioare; HCL
34/2019. Se acordă finanţare
nerambursabilă pentru: finanţarea
proiectelor sportive. Suma aprobată: 7.000Lei. Durata programului: anul bugetar 2019.
Termenul-limită de depunere a
propunerilor de proiecte: 04 iulie
2019, ora 14.00, la Registratura
Primăriei, în dosare complete
conform Regulamentului. După
data de mai sus-amintită, nu se
mai acceptă depunerea de dosare.
Perioada de selecţie și evaluare a
propunerilor de proiecte:
05.07.2019-09.07.2019. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la
sediul Primăriei Comunei Sâncrăieni, nr.522 și pe site-ul: www.
sancraieni.ro
l Primăria Ardud, str.Nouă, nr.1,
Ardud, judeţul Satu Mare,
telefon: 0261.767.130, fax:
0261.771.016, e-mail: primaria.
ardud@yahoo.com, cod fiscal:
3897173. 1.Reglementări legale
privind acordarea de finanţare
nerambursabilă: -Legea nr.
350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general;
-Ordonanța Guvernului
nr.51/1998, privind îmbunătățirea
sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, cu
modificările și completările ulterioare; -Legea nr.69/2000, a educației fizice și sportului, cu
modificările și completările ulterioare; -Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.664/2018,
privind finanțarea din fonduri
publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și
completările ulterioare; -Hotărârea nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru
activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare; 2.
Perioada de finanţare: anul 2019.
3.Domeniile pentru care se acordă
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finanţarea nerambursabilă:
450.000Lei, defalcat pe domenii
de activitate astfel: 300.000Lei
pentru cultură, 26.000Lei pentru
social, 49.000Lei pentru culte și
75.000Lei pentru sport. 4.Criteriile de acordare a finanţărilor
nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul privind
regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local
pentru activitățile nonprofit de
interes local. 5.Documentația
pentru elaborarea și prezentarea
propunerilor de programe/
proiecte/ acțiuni culturale și
proiecte /programe sportive se
poate obține de pe site-ul Orașului
Ardud: www.orasardud.com. 6.
Data-limită pentru depunerea
propunerilor de proiecte:
19.06.2019, ora 14.00. Conform
art.20, alin.2 din Legea 350/2005,
din motive de urgență, Primăria
Ardud are dreptul de a accelera
aplicarea procedurii de selecție de
proiecte prin reducerea numărului de zile, în caz contrar ar
cauza prejudicii autorității finanțatoare. 7.Perioada la care se
desfășoară selecția de proiecte,
verificarea eligibilității, a îndeplinirii criterilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și
evaluarea propunerilor de
proiecte este: 20.06.201924.06.2019. 8.Anuntul de program
anual a fost publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea a
VI-a, nr.85 din 30.05.2019.
l HOTARAREA nr. 1 a Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor FLAMURA SA din data
de 15.05.2019 La data de
15.05.2019, la sediul social al
societatii FLAMURA S.A.,
persoana juridica romana, din
Bucuresti, Str.Lanariei nr. 90,
sector 4, Reg.Com. J40/536/1991;
Cod Unic 386930, s-a intrunit la a
doua convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Societatii. Adunarea este prezidata de dl. Corovie Sorinel -presedinte CA. Presedintele sedintei
Adunarii deschide sedinta precizand ca aceasta se desfasoara la a
doua convocare si propune actionarilor prezenti ca dl. Radu
Badita Razvan sa fie secretar de
sedinta. Supusa la vot, aceasta
propunere este aprobata in unanimitate de actionarii prezenti.
Secretarul de sedinta informeaza
actionarii prezenti asupra formalitatilor de convocare a Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de

14.05.2019 si data de 15.05.2019,
ora 11:00, care s-au efectuat in
concordanta cu prevederile Legii
nr. 31/1990 republicata si modificata, ale actului constitutiv al
Societatii, ale Legii nr. 24/2017 si
ale Regulamentului ASF nr.
5/2018. Convocatorul a fost
publicat in ziarul Romania Libera
din data de 04.04.2019 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.
1505/04.04.2019, cu instiintarea
ASF si a Bursei de Valori Bucuresti. Conform Structurii Sintetice
eliberata de Depozitarul Central
SA sub nr. 14798/09.05.2019, la
data de referinta 30.04.2019,
capitalul social al FLAMURA SA
este de 1.462.788,10 lei, fiind
divizat in 14.627.881 actiuni in
valoare nominala de 0,10 lei/
actiune. Secretarul de sedinta
procedeaza la verificarea
prezentei si a procesului verbal
intocmit constatand ca la sedinta
sunt prezenti urmatorii actionari:
-CHIBRO SA, reprezentata prin
Pietrareanu Mariana, presedinte
CA, detinatoare a unui nr. de
3.409.207 actiuni, reprezentand
23,3062 % din capitalul social
total; -MODERN CONSTRUCT
INVEST SRL, reprezentata prin
Radu Badita Razvan, administrator unic, detinatoare a unui nr.
de 3.596.387 actiuni, reprezentand
24,5858% din capitalul social
total; -GREEN LAND INVEST
SRL, reprezentata prin Popescu
Adriana, administrator unic, detinatoare a unui nr. de 1.818.598
actiuni, reprezentand 12,4324%
din capitalul social total; Secretarul sedintei informeaza asupra
faptului ca actionarii prezenti
detin in total un numar de
8.824.192 actiuni, reprezentand
60,3244% din capitalul social si
din cota de participare la beneficii
si pierderi. In aceste conditii,
presedintele sedintei constata ca
Adunarea Generala Extraordinara, la a doua convocare,este
statutar si legal constituita,
putand sa delibereze in mod valid
asupra problemelor inscrise pe
ordinea de zi. In urma votului
exprimat adunarea a hotarat in
unanimitate urmatoarele: 1. S-a
aprobat: a) retragerea de la tranzactionare a actiunilor emise de
societate , in temeiul prevederilor
art.60 lit. c, din Legea 24/2017 si
art. 218 coroborat cu art.115 din
Regulamentul ASF nr. 5/2018 si b)
radierea actiunilor societatii din
evidentele ASF si transformarea
societatii, in societate de tip
inchis, ca urmare a retragerii de la

tranzactionare. 2. S-a prezentat
raportul de evaluare intocmit de
evaluatorul independent autorizat
inregistrat ASF -societatea ALFA
CHIM CONSULTING SRL, cu
privire la pretul pe actiune care
urmeaza a fi achitat in cazul
retragerii actionarilor din cadrul
societatii. 3. S-a aprobat raportul
de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat independent
autorizat la ASF -societatea
ALFA CHIM CONSULTING
SRL si pretul de 0,13 lei/actiune ,
care urmeaza a fi achitat in cazul
retragerii actionarilor din cadrul
societatii. 4. S-a aprobat aplicarea
procedurii de exercitare a dreptului de retragere al actionarilor si
a procedurii de achitare catre
actionarii care se retrag a contravalorii actiunilor, in conformitate
cu art. 115 lit.b, punctul A din
Regulamentul ASF nr. 5/2018,
dupa cum urmeaza: Actionarii
existenti la data de inregistrare,
care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea Flamura
SA, de la tranzactionare, pot solicita retragerea din societatea
FLAMURA SA, in termen de 45
de zile de la data de inregistrare
printr-o cerere scrisa transmisa
catre Flamura SA, cu conditia ca
acestia sa fi detinut respectivul
pachet de actiuni la data de inregistrare (03.09.2019) si la data de
referinta (30.04.2019) aferente
prezentei adunari. In cererea de
retragere din societate, actionarul
trebuie sa precizeze modalitatea
prin care doreste efectuarea platii,
cu indicarea contului bancar in
care sa se efectueze plata. Solicitarea de retragere din societatea
FLAMURA SA se va face prin
cerererea de retragere, conform
modelului anexat. Cererea de
retragere din societate se face pe
raspunderea exclusiva a semnatarului acesteia, privind calitatea de
actionar, dobandirea cu buna
credinta a actiunilor, faptul ca
acestea sunt libere de sarcini /
garantii/ executari silite, precum
si privind respectarea legislatiei
aplicabile. Cererile de retragere
din societate pot fi depuse
personal la sediul social al societatii sau pot fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare
de primire sau prin servicii de
curierat rapid la sediul social al
societatii FLAMURA SA, din
Bucuresti, str. Lanariei nr. 90,
sector 4. Cererea de retragere din
societate este irevocabila si
produce efecte juridice incepand
cu data primirii acesteia la sediul
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societatii. In cazul cererilor de
retragere din societate transmise
prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire sau prin
servicii de curierat rapid cu
confirmare de primire , vor fi luate
in considerare doar acele cereri de
retragere expediate in 45 zile de la
data de inregistrare. Cererea de
retragere din societate semnata de
actionar/imputernicit va fi insotita
obligatoriu in cazul actionarilor
-persoane fizice, de o copie a
actului de identitate , certificata
pentru conformitate cu originalul
si de procura in original, dupa
caz, iar in cazul actionarilor –
persoane juridice, de o copie a
certificatului de inregistrare al
persoanei juridice, copie certificata pentru conformitate cu originalul, dovada ca persoana care a
semnat cererea de retragere din
societate este reprezentantul legal
/conventional al actionarului
persoana juridica, copie a actului
de identitate a reprezenatantului
legal/conventional, certificata
pentru conformitate cu originalul
si, daca va fi cazul, de alte documente conform legii. De
asemenea, cererea de retragere
din societate va contine inclusiv
adresa de email si numarul de
telefon la care pot fi contactati
actionarii sau reprezentantii acestora, dupa caz, in eventualitatea
unor clarificari. Pentru orice nelamuriri in legatura cu procedura
de retragere a actionarilor din
societate, actionarii pot contacta
societatea la sediul social, precum
si la numarul de telefon
021.667.20.03 sau la adresa de
e-mail flamura_flamura@yahoo.
com. Flamura SA va achita actionarilor care solicita retragerea din
societate contravaloarea actiunilor detinute de acestia, la pretul
mentionat, in termen de cel mult
15 zile lucratoare, de la data
primirii cererii, in modalitatea in
care actionarii au solicitat expres
efectuarea platii prin cererea de
retragere formulata. ANEXA:
MODEL DE CERERE DE
RETRAGERE din societatea
FLAMURA SA. Subsemnatul(a)
_______(nume si prenume),
persoana fizica, cetatean _____,
identificat(a) cu CI/BI/Pasaport/
Legitimatie de sedere seria____
nr.____, emis de ___, la data de
____, valabil pna la data de
________, avand CNP______,
domiciliat(a) in localitatea_____,
str. ____nr.____, bloc____, etaj___,
ap._____,sector____, judetul____,tara_____, telefon____,

GATA!
Simplu, nu?

adresa de email_____, reprezentat
legal/conventional prin dl./dna
_______, in calitate de _____, in
baza procurii nr._____din
data_______
Sau
Subscrisa _______persoana juridica, avand CUI _____, nr. de
inreg. ONRC _____,cu sediul
social in _____, telefon_____,
adresa de email____, reprezentata
legal/conventional prin dl./
dna.___ ___, in calitate de
_______, in baza________. Detinator a ______actiuni
FLAMURA SA, la data de referinta 30.04.2019 a ADUNARII
GENERALE EXTRAORDINARE a ACTIONARILOR
FLAMURA SA din data de
15.05.2019, avand in vedere ca
detin acelasi pachet de actiuni si
la data de inregistrare 03.09.2019,
aprobata prin Hotararea AGEA
nr. 1/15.05.2019, precum si faptul
ca acestea sunt libere de sarcini si
executari silite si nu exista niciun
impediment pentru transferul
dreptului de proprietate asupra
acestora; imi exercit prin
prezenta, in mod irevocabil ,
dreptul de a ma retrage din societate FLAMURA SA, in baza
dreptului conferit de art. 115 lit.
b) punctul A din Regulamentul
ASF nr.5/2018 si solicit contravaloarea tuturor actiunilor detinute
la FLAMURA SA, atat la data de
inregistrare 03.09.2019, cat si la
data de referinta 30.04.2019,
(______actiuni), la pretul de 0,13
lei/actiune, stabilit prin evaluare
de catre evaluatorul independent
autorizat inregistrat ASF – societatea ALFA CHIM CONSULTING SRL. Va rog sa efectuati
plata pretului actiunilor in contul
IBAN nr. ______, deschis la
Banca _____, al carui titular sunt/
este___________. Prin semnarea
prezentei cereri de retragere din
societate, subsemnatul/subscrisa,
imi dau consimtamantul si autorizez FLAMURA SA, pentru
urmatoarele operatiuni: - sa prelucreze datele mele cu caracter
personal, cu respectarea prevederilor legale, in scopurile mentionate in prezenta cerere ; cunosc
faptul ca , potrivit dispozitiilor
legale, am dreptul de acces,
dreptul de a corecta datele mele
personale, dreptul de opozitie si
dreptul de a fi informat de catre
FLAMURA SA; - sa efectueze
toate demersurile necesare pentru
transferarea tuturor actiunilor
mele FLAMURA SA, de pe
numele meu , pe numele societatii
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FLAMURA SA. Prin semnarea
prezentei, cereri de retragere,
subsemnatul/subscrisa, sub sanctiunile prevazute de Codul Penal,
pentru fals in declaratii, declar, pe
propria raspundere, urmatoarele:
- nu am instrainat, in nici o modalitate, actiunile Flamura SA,
mentionate in prezenta cerere si
nici nu am dobandit, alte actiuni
FLAMURA SA, in perioada
cuprinsa intre data de inregistrare
03.09.2019 si data prezentei cereri;
- declar pe propria raspundere si
ma angajez sa nu instrainez si/sau
sa nu dobandesc sub nicio forma
actiuni FLAMURA SA pana la
data transferarii actiunilor de pe
numele meu pe numele
FLAMURA SA, ca efect al
prezentei cereri de retragere; actiunile FLAMURA SA pe care
le detin la data de inregistrare
03.09.2019 nu fac obiectul
vreunei ipoteci, sechestru, interdictie de vanzare sau alte sarcini,
nu fac obiectul vreunei executari
silite si nu exista niciun impediment pentru a fi transferate catre
Flamura SA; - ma angajez sa nu
constitui niciun fel de sarcini
asupra acestora pana la data
transferarii actiunilor de pe
numele meu pe numele
FLAMURA SA, ca efect al
prezentei cereri de retragere.
Atasez prezentei cereri: - Pentru
persoane fizice: a) Copia actului
de identitate al actionarului
persoana fizica si al mandatarului
acestuia, daca este cazul, certificate pentru conformitate cu originalul; b) Procura speciala
acordata mandatarului, in
original, daca este cazul; c) Extras
de cont bancar, pentru confirmarea IBAN; - Pentru persoane
juridice: a) Copia certificatului de
inregistrare al persoanei juridice si
dovada privind reprezentantul
legal, copie certificata pentru
conformitate cu originalul, b)
Procura speciala acordata reprezentantului conventional al
persoanei juridice, in original,
daca este cazul, c) Extras de cont
bancar, pentru confirmarea IBAN
SOLICITANT (Nume, Prenume)
(Semnatura). 5. S-a aprobat modificarea si actualizarea corespunzatoare a actului constitutiv al
societatii, astfel: - La art. 2, pct.
2.1. se modifiica prima propozitie
dupa cum urmeaza: Societatea
FLAMURA S.A. este o persoana
juridica romana, avand forma
juridica de societate de tip inchis
pe actiuni; - La art. 6, pct. 6.2. se
modifica dupa cum urmeaza:

Actiunile nominative sunt in
forma dematerializata si vor fi
evidentiate in Registrul Actiunilor
si in Registrul Actionarilor; - La
art. 7, pct. 7.2. se modifica dupa
cum urmeaza: Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor societatii se va face in
conformitate cu legislatia aplicabila societatilor pe actiuni de tip
inchis; - La art. 7, pct. 7.4. se
modifica dupa cum urmeaza:
Evidenta actiunilor si a actionarilor se va tine intr-un registru
unic tinut de catre societate,
conform prevederilor legale in
vigoare; - La art. 8, pct. 8.16. se
elimina ultimul aliniat. 6. S-a
aprobat actul constitutiv actualizat al societatii, cu toate modificarile la zi. 7. S-a aprobat
imputernicirea deplina a presedintelui C.A. si a consiliului de
administratie al societatii, pentru
semnarea tuturor actelor necesare, inclusiv a actului constitutiv
actualizat, in vederea aducerii la
indeplinire a deciziilor ce au fost
luate in adunarea generala extraordinara. 8. S-a aprobat data de
03.09.2019, ca data de identificare
(inregistrare) a actionarilor
asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari si ex -date
02.09.2019. Presedinte de sedinta,
COROVIE SORINEL, Secretar,
Radu Badita Razvan. ANEXA
L A H O TA R A R E A A G O A
FLAMURA SA. Subsemnatul
________________declar ca
H O TA R A R E A A G O A
FLAMURA SA, contine semne
(caractere si spatii). Semnatura__________.

SOMAŢII
l Se aduce la cunostinta ca pe
rolul Judecatoriei Chisineu Cris
se afla dosarul nr. 1042/210/2019
cu termen de judecata la data de
09.07.2019, avand ca obiect
cererea lui Haica Liliana din
Nadab str. Vasile Goldis nr. 2,
pentru constatarea dobandirii de
catre aceasta a dreptului de
proprietate prin uzucapiune prin
jonctiunea posesiilor, asupra
imobilului situat Santana str.
Unirii nr. 1A jud. Arad inscris in
CF 301731 Santana topo
1584.1606/7/1, avand proprietar
tabular pe Tomuta Onut. Persoanele interesate pot face opozitie la
numarul de dosar indicat mai sus
in termen de o luna de la data
publicarii prezentei somatii.
l Prin cererea inregistrata sub
dosar nr. 931/246/2019, petentul

Costea Cosmin Marin, cu domiciliul ales la Cabinet de avocat
Bodea Ioan, cu sediul in Ineu, Str.
Republicii nr. 20, jud. Arad a solicitat inscrierea dreptului de
proprietate pe titlu de uzucapiune, prin jonctiunea posesiilor
cu numitul Caprariu Mircea
asupra imobilului inscris in CF nr.
308344 Sicula, (CF vechi nr. 643
Sicula), cu nr. top 466-468/a,
compus din teren intravilan in
suprafata de 1080 mp, asupra
caruia apar inscrisi ca proprietari
tabulari numitii: Caprar Florita,
decedata la data de 18.11.1949,
Caprariu Sofia, decedata la data
de 25.121954 si caprariu Emilian
decedat la data de 18.08.1963.
petentul Sustine ca prin jonctiunea posesiei cu a intimatului
capariu Mircea, folosesc acest
imobil de peste 25 de ani.

LICITAŢII
l Comuna Grindu, județul
Tulcea, vinde prin licitație publică
cu strigare un Buldoexcavator
Komatsu WB 93S -5EO. Documentația de participare poate fi
procurată contra cost de la sediul
Primăriei Comunei Grindu,
județul Tulcea, până la data de
07.06.2019, ora 10.00. Data-limită
de depunere a ofertelor este
12.06.2019, ora 14.00. Ședința
publică cu strigare va avea loc în
data de 18.06.2019, ora 10.00.
l Radcar Autoserv SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL
scoate la vânzare in bloc prin licitaţie publică la valoarea de piaţa
redusa cu 50% de 1.241.000,00 lei
C1-service auto Sc-1082 mp,
C2-cabina poarta Sc-6 mp si
C3-hala mecanica Sc-490 mp
situate in comuna Bucov, sat
Bucov, nr. 1271, jud. Prahova.
Terenul pe care se afla amplasate
construcţiile nu face obiectul
vanzarii fiind concesionat de la
Primăria Bucov, jud. Prahova.
Preturile nu conţin TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul
de prezentare de la lichidatorul
judiciar şi vor depune documentele
de participare la licitaţie cu o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia
va avea loc în data de 07.06.2019,
ora 14/00 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploieşti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800. In
cazul neadjudecării, licitaţiile vor fi
reluate la 21.06.2019, respectiv
11.07.2019 si 25.07.2019 la aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
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l Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică bunuri imobile la valoarea
de piata redusa cu 30%(cladire
complex) Plopeni, str. Republicii,
nr. 21,jud. Prahova - spatiu administrativ, suprafata utila 319 mp,
data construirii 1969 = 377.554,10
lei fara TVA, (constructii industriale) Plopeni Sat, comuna
Dumbravesti, punct gara, jud.
Prahova - cladire magazie(baraca
metalica), baraca metalica, bazar,
sopron, cabina wc, baraca si platforma betonata, suprafata utila
604,67 mp, data construirii 1980
amenajata partial in 2012 =
142.387,70 lei fara TVA. Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie
cu cel putin o zi înainte de data
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
05.06.2019, ora 13:30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în
ziua de 12.06.2019, 19.06.2019 si
26.06.2019 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică la valoarea de piata
redusa cu 30% (50.802,50 lei fara
TVA) bun imobil (teren intravilan) in suprafata de 792,09 mp
situat in Tuzla, str. Morii (str.
Meduzei), nr. 5 A, jud. Constanta.
Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de
la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia
va avea loc în 05.06.2019, ora
14/00 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 12.06.2019,
19.06.2019 si 26.06.2019 aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
l Penitenciarul Bistriţa cu sediul
în Bistriţa, str. Tărpiului, nr. 22,
organizează licitaţie publică cu
strigare în data de 01.07.2019, ora
12,30, pentru vânzarea a 2 (două)
Autoutilitare. Autovehiculele pot
fi văzute la sediul unităţii. La licitaţie poate participa orice
persoană fizică sau juridică care
va depune, până la data de
28.06.2019, ora 12.00, documen-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
tele solicitate în caietul de sarcini.
Preţurile de pornire sunt următoarele: 11.918,32 lei pentru
Autoutilitara Roman 16215F (BN
04 ANP); 3.528,45 lei pentru
Autoutilitara ARO 330 TDX 2
(BN 07 ANP). Preţurile nu conţin
TVA. Garanţia de participare este
stabilită în cuantum de 10 % din
preţul de pornire a licitaţiei,
pentru fiecare autoutilitară. În caz
de neadjudecare licitaţia se va
repeta în zilele de 10.07.2019 şi
17.07.2019. Caietul de sarcini,
informaţiile privind organizarea
şi desfăşurarea licitaţiei precum şi
alte informaţii se pot obţine la
sediul unităţii sau la telefon
0263.238.175, fax 0263.234.439,
email pbistrita@anp.gov.ro.
l Primăria Municipiului PiatraNeamţ anunţă organizarea licitaţiei publice deschise în vederea:
Inchirierii unei suprafețe de 1 mp
în sediul central al Primăriei
Municipiului Piatra-Neamț din
str. Ștefan cel Mare, nr.6-8, în
vederea amplasării unui automat
de cafea, în conformitate cu HCL
nr.353 din 28.11.2018. Preţul de
pornire la licitaţie este de 17,68
lei/mp/lună, conform HCL nr.351
din 28.11.2018. Licitaţia va avea
loc în data de 12 iunie 2019, ora
16,30, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra-Neamţ,
cu sediul în str. Ștefan cel Mare
nr.6-8. Înscrierile si depunerea
ofertelor se fac până la data de 11
iunie 2019, ora 16,30, inclusiv, la
Primăria municipiului PiatraNeamţ, str. Ștefan cel Mare, nr.
6-8, Direcția Patrimoniu, zilnic
între orele 8,00–16,30, de unde se
poate achiziţiona şi documentaţia
licitaţiei. Relaţii suplimentare la
telefon 0233/218991, interior 152,
zilnic între orele 8,00–16,30.
l Debitorul Societatea de
Constructii Poduri ARPOM SA
-in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL,
scoate la vanzare: -Dreptul litigios
asupra imobilului –teren situat in
str. Aeroportului FN, sector 1.
Pretul de pornire al licitatiei este
de 118.280 euro exclusiv TVA.
Pretul Caietului de sarcini este de
1.000 lei +TVA. Prima sedinta de
licitatie va avea loc in data de
12.06.2019, ora 15:00. Daca
imobilul nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor avea loc in data de:
19.06.2019, 26.06.2019,
03.07.2019, 10.07.2019,
17.07.2019, 24.07.2019,
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l Debitorul SC De Fringhii
Constructii Transporturi Daniel
SRL societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1. Stoc de marfa aflat in
patrimoniul societatii debitoare,
in valoarea de 87.651,42 Lei
exclusiv TVA. Pretul de pornire al
licitatilor reprezinta 30% din
valoarea de piata exclusiv TVA
aratat in Raportul de evaluare.
Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO76 UGBI 0000 8020
0329 3RON deschis la Garanti
Bank SA - Ag. Ploiesti Mihai
Viteazul pana la orele 14 am din
preziua stabilita licitaţiei, a
garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei; - achizitionarea pana la aceeasi data a
Regulamentelor de licitatie
pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru stocul de
marfa prima sedinta de licitatie a
fost fixata in data de 07.06.2019,
ora 15.00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in
data de 14.06.2019; 21.06.2019;
28.06.2019; 05.07.2019, ora 15.00.
Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str.
Cuptoarelor, Nr. 4, Jud. Prahova.
Pentru relatii suplimentare sunati

la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru
relatii suplimentare si vizionare
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anuntul poate fi
vizualizat si pe site www.dinuurse.ro.
l Debitorul SC Vigomarm SRL
-in lichidare, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL,
scoate la vanzare urmatoarele: 1.
Teren 499mp + 1/100 cota indiviza
teren 4,023 mp. situat in Com.
Barcanesti, Sat Tatarani, Jud.
Prahova. Pret pornire licitatie
1.077,90 Euro exclusiv TVA; 2.
Autoutilitara Dacia Pick - up
Double Cab, proprietatea SC
Vigomarm SRL, pret pornire licitatie - 1.044,00 Lei exclusiv TVA;
3. Mijloace fixe si obiecte de
inventar apartinand SC Vigomarm SRL in valoare de 7.096,80
Lei exclusiv TVA. Pretul de
pornire al licitatilor pentru teren,
autoutilitara, mijloace fixe si
obiecte de inventar apartinand
debitoarei Vigomarm SRL, reprezinta 30% 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. RO93
WBAN 0099 1V03 1682 RO01
deschis la Intesa Sanpaolo Bank
SA, pana la orele 14.00 am din
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de pornire a
licitatiei; -achizitionarea pana la
aceeasi data a Regulamentelor de
licitatie pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
proprietatea imobiliara, autoutilitara, mijloacele fixe si obiectele de
inventar prima sedinta de licitatie
a fost fixata in data 06.06.2019 ora
16.00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in
data de 13.06.2019; 20.06.2019;
27.06.2019; 04.07.2019, ora 16.00.
Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti,
Str. Elena Doamna, Nr. 44 A, Jud.
Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare cu un telefon in prealabil
dl Cristian Ciocan, 0753.999.028.
Anuntul poate fi vizualizat si pe
site www.dinu-urse.ro.

l Lichidator judiciar, societăți
profesionale de insolvență,
asociate prin contract, YNA
C O N S U LT I N G S P R L Ş I
CONSULTANT INSOLVENTA
SPRL, cu sediul procesual ales în
Drobeta-Turnu-Severin, str.Mărășești, nr.18, jud.Mehedinți, anunţă
licitație publică cu strigare pentru
vânzarea bunurilor imobile existente în proprietatea debitoarei
SC IZOMETAL-MAGELLAN
SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str.I.C.Brătianu,
nr.11, parter, camera 2, judeţul
Mehedinți, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului Mehedinți sub nr.J25/276/2012, având
cod de identificare fiscală
nr.6633311, aflată în procedura
de faliment, conform sentinței
nr.177/2016 din ședința publică
din data de 16.05.2016 pronunțată de Tribunalul Mehedinți în
dosar nr.6902/101/2012, după
cum urmează: 1.*TEREN
EXTRAVILAN cu S=
510.100mp, (cu destinația de
Exploatare Balastieră), situat în
Zona Vladimirescu-Aluniș-Terasa, Județul Arad*, având
următoarele numere de carte
funciară și numere cadastrale: nr.
crt./Carte Funciara/ Nr. cadastral/
Suprafața mp: 1/305261/
305261/7700; 2/307700/
307700/5000; 3/304783/
304783/4300; 4/ 305582/
305582/4400; 5/307678/
307678/6300; 6/306920/
306920/2700; 7/307126/
307126/1900; 8/ 306911/
306911/1900; 9/306029/
306029/4200; 10/306929/
306929/1800; 11/305424/
305424/2300; 12 /303591/ 179/981/
2/51/1800; 13/306934/
306934/2400; 14/305241/
305241/3200; 15/306910/ 306910
/8500; 16/307740/ 307740/4100;
17/307714/ 307714/8400;
18/307698/ 307698/10000; 19/
305255/ 305255/6100; 20/305377/
305377/1400; 21/300147/
300147/1500; 22/ 307708/ 307708
/6800; 23/300218/ 300218/3000;
24/307732/ 307732/1200;
25/305434/ 305434/2200;
26/305248/ 305248 /4700;
27/307693/ 307693/5000;
28/305266/3593; 179.981/
2/9/3900; 29/307684/ 307684/
2200; 30/307722/ 307722/3600;
31/307706/ 307706/900;
32/305263/ 305263/1500;
33/305382/ 305382 /2000;
34/307757/ 307757/8800; 35
/300142/ 300142 /2700; 36
/307657/ 307657/1600; 37/

➤ alege ziua apariţiei

ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

31.07.2019, 07.08.2019 si
14.08.2019 ora 15:00, pretul de
pornire ramanand acelasi. Toate
sedintele de licitatie se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti
nr.71, et.5, cam. 502 –505, sector
1. Participarea la licitatie este
conditionata de consemnarea in
contul nr. RO64 BSEA 0070 0000
0175 8962 deschis la Credit Agricole Bank, Sucursala Victoriei pe
seama debitoarei ARPOM SA,
pana la data si ora stabilita
pentru desfasurarea licitatiei, a
garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei si de achizitionarea pana la aceeasi data si ora
a Caietului de sarcini. Pretul
Caietului de sarcini poate fi
achitat in contul lichidatorului
judiciar nr. RO43 INGB 5514
9999 0051 3726 deschis la ING
BANK –Sucursala Dorobanti sau
in numerar la sediul acestuia din
Bucuresti, str. Buzesti, nr.71, et.5,
cam. 502 –505, sector 1. Pentru
relatii suplimentare sunati la
telefon/fax: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com.
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305276/ 305276/1400; 38/305410/
305410/2800; 39/305245/ 305245
/3000; 40 /307730/ 307730 /4700;
41 /307789/ 307789/5400;
42/300150/ 300150/2300; 43/
307736/ 307736/2800; 44/305436/
305436/ 3300; 45/ 305281 / 305281
/2800; 46 /305254/ 305254 /1200;
47/307696/ 307696/7700; 48
/307711/ 307711/5200; 49/305270/
305270/3900; 50/ 307682 / 307682
/6800; 51 /301152/ 301152 /4100;
52/307680/ 307680/3100;
53/307119/ 307119 /2600;
54/306030/ 306030/1900; 55/
306928 / 306928 /9200; 56
/307127/ 307127/2400; 57/
303800/ 303800/1300; 58/304793/
304793/2300; 59 /305646/
305646/1700; 60 /307109 / 307109
/5600; 61 /301154/ 301154/4400;
62/305661/ 305661 /10000;
63/306908/ 306908/3200; 64/
305648/ 305648/6400; 65 /304799
/ 304799 /5200; 66 /300136/
300136 /1800; 67/305251/
305251/5400; 68/303797/
303797/1200; 69/311485/
311485/3600; 70 /311550/ 311550/
2600; 71 /300398/ 300398/10000;
72/311493/ 311493/1500;
73/300391/ 300391 /3100;
74/303602/ 303602/5400; 75
/311488/ 311488 /2300; 76/311492/
311492/2400; 77/311507/
311507/3500; 78/ 307750/
307750/1700; 79/311548/
311548/2500; 80 /305594/ 305594
/2000; 81/ 304797/ 304797/2600;
82/304784/ 304784/2900;
83/311484/ 311484/1500;
84/311541/ 311541/5000; 85
/311547/ 311547 /1900; 86/303978/
303978/1400; 87/311514/
311514/12500; 88/307803/ 307803
/2900; 89/305239/ 305239/2200; 90
/306932/ 306932 /3900; 91/305381/
305381/7500; 92/ 305244/ 305244
/3800; 93/300198/ 300198/3100;
94/305257/ 305257/4200; 95
/306915/ 306915 /1500; 96
/307676/ 307676/3800; 97/306909/
306909/4800; 98/306916/
306916/3800; 99 /300139/ 300139
/9900; 100 /300155/ 300155/7400;
101/305649/ 305649/5000;
102/305380/ 305380 /10000; 103
/311549/ 311549/4300;
104/304796/ 304796/2600; 105
/303783/ 303783/5900;
106/303785/ 303785 /2000;
107/307159/ 307159/3300;
108/300405/ 300405/2500;
109/300149/ 300149/9400; 110
/306912/ 306912 /2100; 111/
306924/ 306924/ 1700; 112/
305279/ 305279/5600; 113
/307738/ 307738 /1000; 114/
307686/ 307686 /1300; 115/

GATA!
Simplu, nu?

305383/ 305383/ 4300;
116/300234/ 300234/13800; 117/
307688/ 307688 /1300;
118/305386/ 305386/ 3100; 119
/307727/ 307727 / 10000; 120
/307724/ 307724 /5400; 121
/307765/ 307765 /5700; 122
/307763/ 307763/ 2300; 123/
304797/ 304797 /2600; 124/
304796 / 304796/ 2600; 125/
303398/ 303398/ 10000, la prețul
de pornire a licitației de
816.160,00Euro (echivalentul în
lei la cursul BNR din ziua plății),
valoarea nu include TVA;
2.*teren extravilan cu S=
303.770mp, (cu destinația de
Exploatare Balastieră), situat în
Zona Criciova- Jdioara, Județul
Timiș*, având următoarele
numere cadastrale: Nr. Crt./Nr.
cadastral/ Suprafața mp:
1/400575/ 8.700; 2/400520/ 9.700;
3/ 400591/ 3.846; 4/400603/ 4.812;
5/400593/ 5.800; 6/400594/ 5.800;
7/ 400588/ 5.800; 8 /400580/ 5.800;
9/400581/ 11.547; 10/400613/
2.900; 11/400579/ 4.300; 12
/400595/ 11.283; 13 /400515/
5.800; 14/400590/ 20.399;
15/400651/ 5.800; 16/400571/
5.800; 17/400582/ 8.700; 18/
400576/ 6.100; 19/400583/ 5.800;
20/400650/ 5.800; 21/400577/
2.900; 22/400587/ 11.550; 23
/400585/ 2.760; 24/400584/ 4.270;
25 /400596/ 11.600; 26/400194/
17.400; 27/400635/ 83.078; 28
/400573/ 5.800; 29/ 400578/
11.541; 30/400572/ 5.624;
31/400615/ 2.760, la prețul de
pornire a licitației de
413.120,00Euro (echivalentul în
lei la cursul BNR din ziua plății),
valoarea nu include TVA. Licitația va avea loc la la punctul de
lucru al lichidatorului judiciar
Yna Consulting SPRL, situat în
Drobeta-Turnu-Severin, str.Iuliu
Maniu, nr.20, bl.KM4, sc.1, ap.2,
jud.Mehedinţi, la data de
11.06.2019, ora 13.00, iar în cazul
în care bunurile nu vor fi valorificate, licitația va fi reluată, în
aceleași condiții, la data de
25.06.2019, ora 13.00, la data de
09.07.2019, ora 13.00, la data de
23.07.2019, ora 13.00, la data de
06.08.2019, ora 13.00, respectiv la
data de 20.08.2019, ora 13.00.
Participarea la licitație este condiţionată de achiziționarea caietului
de sarcini și consemnarea unei
cauțiuni de 10% din prețul de
pornire al licitației, până la începerea licitației în contul unic de
insolvență deschis la BRD GSG
SA Dr.Tr. Severin, sub nr.RO 94
BRDE 260 SV 576 5840 2600.
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Invităm pe toți cei care vor să se
prezinte la ședință de licitație la
termenul de vânzare, la locul fixat
în acest scop și până la acel
termen să depună oferte de
cumpărare. Somăm pe toți cei
care pretind vreun drept asupra
imobilelor să anunțe lichidatorul
judiciar înainte de data stabilită
pentru vânzare în termen, sub
sancțiunea prevăzută de lege.
Informații suplimentare privind
bunurile scoase la licitație, la telefoanele: 0252.328.293,
0744.528.869, 0252.354.399,
0742.592.183, 0256.220.827 sau
0745.267.676 și pe site-urile: www.
ynaconsulting.ro și www.consultant-insolventa.ro.
l Primăria Comunei Dor
Mărunt, cod fiscal: 3796730, cu
sediul în Șos.București-Constanța, nr.229, comuna Dor
Mărunt, județul Călărași, telefon/
fax: 0242.644.111, e-mail:

primaria.dormarunt@yahoo.com,
anunță organizarea licitației
publice deschise cu ofertă în plic
în vederea concesionării unui
teren. Obiectul concesiunii îl
reprezintă imobilul teren aflat în
proprietatea privată a comunei
Dor Mărunt, în suprafață de
743mp, situat în sat Dor Mărunt,
Șos.București-Constanța, nr.45,
cu număr cadastral 1009. Preţul
de pornire a licitaţiei este de
2014Lei/an. Persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire
înaintând o solicitare scrisă în
acest sens. Documentația va fi
pusă la dispoziția solicitantului
contra cost, la o valoare de 20Lei,
plătibili la casieria unității.
Data-limită pentru solicitare de
clarificări: 20.06.2019, ora 14.00.
Data-limită pentru depunerea
ofertelor: 24.06.2019, ora 12.00.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Dor

Mărunt, Șos.București-Constanța,
nr.229, registratură, parter.
Ședința publică de deschidere a
ofertelor se va desfășura în data
de 26.06.2019, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Dor Mărunt,
Șos.București-Constanța, nr.229.

PIERDERI
l SC GUARD PGA Security
Profesional Associattion SRL, cu
sediu in Timisoara, Str. Ana
Ipatescu, Nr. 9, Bl. B34, Ap. 4,
J u d . Ti m i s , a v a n d C U I
RO29505141, declar pierdut
Certificat Marca Inregistrata Nr.
124117 individuala, combinata cu
denumirea Guard P.G.A Security
Profesional Associattion S.R.L.
emis de Oficiul de Stat pentru
Inventii si Marci.
l Pierdut legitimatie de serviciu
ANAF nr. 5343 pe numele Lilian
Onescu. Se declara nula.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l S-a pierdut Certificat de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Brașov al societății
Neomeq SRL, cu sediul social în
Brașov, str.Oltului, nr.6, etaj S-P,
ap.4, Număr de ordine în Registrul Comerțului J08/1487/2011,
Cod unic de înregistrare
RO29104220 din data de
15.09.2011. Îl declarăm nul.
l Loreno Prime Srl-D, cu sediul
în Sat Lunca, Com.Lunca,
Marginea, nr.67, Jud.Teleorman,
CUI: 32667445, J34/21/2014,
declară pierdute și nule certificatele constatatoare de la sediu/terți/
puncte de lucru.
l Țavoc Vasile Alexandru cu
domiciliul în Com. Aninoasa, sat
Sterpoaia nr. 135, jud. Gorj,
declară pierdut Atestat transport
marfă, eliberat A.R.R. Gorj. Se
declară nul!

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l MB Europa Broker de Asigurare SRL declar pierdut chitanț i e r,
s e r i a
A S T
nr.2118431-2118440. Se declară
nul.
l Pierdut legitimaţie de student
pe numele Roncea Laura –Cristina, eliberată de Facultatea
Hyperion.
l Pierdut talon de mașină autopropulsată pentru lucrări Greder
marca New Holland cu nr. de
înmatriculare, B 11560 serie
NABF40214 eliberat de Primăria
București. Talon deţinut de SC
Strabag SRL.
l SC Star Gold Solution Wide
SRL, anunţă pierderea actului
DGRFP cu număr de ordine
atribuit: 189921, serie fiscală:
MB0367189921, serie de fabricaţie 13024442. Îl declar
nul.

