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OFERTE SERVICIU
l Angajăm muncitori în construcții 
pentru străinătate - tencuitori, fini-
sori, zidari -contract de muncă, 
salariu 2000 Euro. Tel 0762219902.

l Easypay Production SRL anga-
jează tâmplar manual ajustor 
montator (COD COR 752210). 
Cerințe de ocupare a postului: studii- 
Certificat de calificare profesională 
nivel 3/ limba străină: engleza. 
Programări interviu și test engleză la 
telefon: 0753.999.918.

l I.S.J. Argeș scoate la concurs 75 
posturi experți în cadrul Proiectului 
“Creșterea calității procesului educa-
țional prin implementarea de măsuri 
integrate, ID 106406.” Informații 
suplimentare pe pagina web: http://
www.isjarges.ro și la sediul I.S.J. 
Argeș.

l Compania Noodle Pack angajeaza 
personal in Baneasa Shopping City 
Casieri si lucratori comerciali - 
Minimum studii medii - Dorinta de a 
activa intr-o pozitie stabila - Dorinta 
de dezvoltare personala Salariu moti-
vant cuprins intre 2000 - 2200 lei net 
(in mana) Contact 0735061107.

l Anunt selecţie. Inspectoratul 
Școlar Județean Giurgiu anunță 
scoaterea la concurs în cadrul proiec-
tului „Acces egal și calitativ la 
educație în județele Giurgiu și 
Teleorman -EDUGREAT”, Cod 
SMIS 2014+ 105966, a 74 posturi de 
experți în cadrul activităților proiec-
tului. Inspectoratul Școlar Județean 
Giurgiu, în calitate de partener, 
anunță procesul de selecție a unor 
experți, în afara organigramei orga-
nizației, pentru proiectul POCU 
„Acces egal și calitativ la educație în 
județele Giurgiu și Teleorman”, ID 
105966. Procesul de selecție se desfă-
șoară în conformitate cu prevederile 
legislației în vigoare aplicabile ale 
ghidului solicitantului, ale cererii de 
finanțare și ale Procedurii de sistem 
privind recrutarea și selecția exper-
ților din cadrul echipelor de proiect, 
a p r o b a t ă  p r i n  O M E N 
nr.3920/08.06.2018. Informațiile 
suplimentare sunt afișate pe site-ul 
Inspectoratului Școlar Județean 
Giurgiu, la adresa: www.isjgiurgiu.ro.

l Școala Gimnazială Dudeștii Noi, 
cu sediul în localitatea Dudeștii Noi, 
str.Calea Sânandreiului, nr.5, judeţul 
Timiș, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.286/2011, 
modificată și completată de HG nr. 
1027/2014, organizează concurs 
pentru ocuparea postului contractual 
temporar vacant de administrator 
patrimoniu- 0,5 normă. Concursul 
pentru postul de administrator patri-
moniu se va desfășura la sediul Școlii 
Gimnaziale Dudeștii Noi, str.Calea 
Sânandreiului, nr.5, judeţul Timiș, 
astfel: -proba scrisă în data de 

23.08.2018, cu începere de la ora 9.00; 
-proba practică în data de 23.08.2018, 
cu începere de la ora 13.00; -interviul 
în data de 24.08.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii specifice: -studii 
superioare; -vechime în funcţia de 
administrator patrimoniu/gestionar 
de minimum 2 ani; -abilităţi de 
operare pe calculator în limbaje 
specifice domeniului contabilitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 
07.08.2018, ora 14.00, la secretariatul 
Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi, str.
Calea Sânandreiului, nr.5, judeţul 
Timiș. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la scretariatul școlii, la 
numărul de telefon: 0256.378.011.

l Școala Gimnazială Dudeștii Noi, 
cu sediul în localitatea Dudeștii Noi, 
str.Calea Sânandreiului, nr.5, judeţul 
Timiș, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.286/2011, 
modificată și completată de HG nr. 
1027/2014, organizează concurs 
pentru ocuparea postului contractual 
vacant de secretar, 0,5 normă pe peri-
oadă nedeterminată. Concursul 
pentru postul de secretar se va desfă-
șura la sediul Școlii Gimnaziale 
Dudeștii Noi, str.Calea Sânandre-
iului, nr.5, judeţul Timiș, astfel: 
-proba scrisă în data de 23.08.2018, 
cu începere de la ora 10.00; -proba 
practică în data de 23.08.2018, cu 
începere de la ora 14.00; -proba orală/
interviu în data de 24.08.2018, cu 
începere de la ora 12.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii 
specif ice:  -studii  superioare; 
-minimum 2 ani vechime în muncă; 
-cunoștinţe de operare pe calculator 
în utilitarele Microsoft Office și 
Internet- nivel mediu. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 14.08.2018, 
ora 14.00, la secretariatul Școlii 
Gimnaziale Dudeștii Noi, str.Calea 
Sânandreiului, nr.5, judeţul Timiș. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
de la scretariatul școlii, la numărul de 
telefon: 0256.378.011.

l Primăria Comunei Sireţel, judeţul 
Iași, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuție vacantă de: -consilier juridic, 
clasa I, grad profesional superior, în 
cadrul compartimentului Juridic și 
Contencios; -referent, clasa III, grad 
profesional principal, în cadrul 
compart imentulu i  Urbanism 
-Construcții. Probele stabilite pentru 
concurs: -selecţia de dosare; -probă 
scrisă; -interviu. A.Condiţii de desfă-
șurare a concursului: -data până la 
care se pot depune dosarele de 
înscriere: 20.08.2018, ora 11.00; -data 
și ora organizării probei scrise: 
31.08.2018, ora 11.00; -interviul se va 
desfășura pe data de 04.09.2018, ora 
15.00; -locul organizării concursului: 
sediul Instituției Prefectului, jud.Iași. 
B.Condiţii de participare la concurs: 

Pentru funcția publică vacantă de 
consilier juridic, clasa I, grad profesi-
onal superior, în cadrul comparti-
mentului Juridic și Contencios: 
Condiții generale: conform art.54 din 
Legea nr.188/1999, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare; Condiții specifice, conform fișei 
postului: -Studii: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul 
juridic; -Vechime: minim 7 ani, în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice. Pentru 
funcția publică vacantă de referent, 
clasa III, grad profesional principal 
în cadrul compartimentului Urba-
nism -Construcții: Condiții generale: 
c o n f o r m  a r t . 5 4  d i n  L e g e a 
nr.188/1999, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare; 
Condiții specifice: nu este cazul: 
-Studii: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -Vechime: 
minim 5 ani, în specialitatea studiilor 
medii necesare ocupării funcţiei 
publice. C.Relații suplimentare se pot 
o b ț i n e  l a  n u m ă r u l  d e  t e l . 
0232.732.251 sau prin e-mail pe 
adresa: primariasiretel@yahoo.com.

l Anunț de participare pentru anga-
jarea unei firme de arhivare. Subscrisa 
Consultant Insolvență SPRL, cu sediul 
ales în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, 
nr. 7A, jud. Mehedinţi, RFO nr. 0649, 
având CUI 31215824, prin reprezen-
tant ec. Popescu Emil, în calitate de 
administrator judiciar al debitoarei SC 
Mecanoenergetica SA – în reorgani-
zare judiciara, in judicial reorganistion, 
en redressement, cu sediul în locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Calea Timi-
șoarei, nr. 22, jud. Mehedinţi, cod unic 
de identificare fiscală 1605469, înregis-
trată în Registrul Comerţului sub nr. 
J25/348/1991, numit prin încheierea 
pronunţată de către Tribunalul Mehe-
dinți, Secţia a II – Civilă, de Conten-
cios Administrativ și Fiscal, în dosarul 
nr. 7395/101/2015, în temeiul dispoziți-
ilor art. 61 din Legea 85/2014 anga-
jeaza FIRMA DE ARHIVARE in 
vederea predarii si depozitarii docu-
mentelor contabile si tehnice ce au 
apartinut debitorului SC Mecanoener-
getica SRL; Documente contabile – 
aproximativ 300 ml; Documente 
personal – aproximativ 70 ml. Docu-
mentele descrise anterior se află depo-
zitate în Dr. Tr. Severin, str. Calea 
Timisoarei, nr. 22, jud. Mehedinţi. 
Administratorul judiciar precizează 
faptul că ofertele cu privire la efectu-
area procedurilor de arhivare trebuie 
să cuprindă: -onorariul solicitat pentru 
efectuarea procedurilor de arhivare 
(inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe, 
impozite și contribuții); Ofertele pot fi 
transmise pe fax 0252354399 sau email 
office@consultant-insolventa.ro sau 
direct la sediul din Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți  
până la data de 02.08.2018 orele 1600.

l Spitalul Clinic de Obstetrică și 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
cu sediul în București, Str. Calea 

Giulești Nr. 5, sector 6, organizează 
concurs pentru ocuparea urmatoa-
relor posturi de: • Consilier juridic IA 
– Compartiment juridic, 1 post 
vacant (contractual) conform HG nr. 
286 / 2011, HG nr. 1027 / 2014 și 
Dispoziţia Primarului General al 
Municipiului București nr. 1736/2015. 
Concursul se va desfășura astfel: - 
Proba scrisă în data de 24.08.2018, 
ora 9.00; - Proba interviu în data de 
29.08.2018, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
Condiţii generale: - cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic 
European și domiciliul în România; - 
cunoaște limba română, scris și 
vorbit; - vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale; - capacitate 
deplină de exerciţiu; - stare de sănă-
tate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; - îndeplinește 
condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor posturilor scoase la 
concurs; - (candidatul /candidata) nu 
a fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii specifice: 
- Nivel de studii: diploma de licenta; 
- Vechime in specialitate: 6 ani si 6 
luni. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până la data 
de: 14.08.2018, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică și 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
București, Str. Calea Giulești Nr.5, 
Sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalul Clinic de Obstetrică și Gine-
cologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
București, telefon: 021/303.50.50 – 
Biroul RUNOS.

l Spitalul Clinic de Obstetrică și 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
cu sediul în București, Str. Calea 
Giulești Nr. 5, sector 6, organizează 
concurs pentru ocuparea urmatoa-
relor posturi de: • Inginer IA Securi-
tatea muncii, PSI, Protectie civila si 
situatii de urgenta – Compartimentul 
Securitatea muncii, PSI, Protectie 
civila si situatii de urgenta, 1 post 
vacant (contractual) conform HG nr. 
286 / 2011, HG nr. 1027 / 2014 și 
Dispoziţia Primarului General al 
Municipiului București nr. 1736/2015. 
Concursul se va desfășura astfel: - 
Proba scrisă în data de 23.08.2018, 
ora 11.00; - Proba interviu în data de 
28.08.2018, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
Condiţii generale: - cetăţenia română, 

cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic 
European și domiciliul în România; - 
cunoaște limba română, scris și 
vorbit; - vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale; - capacitate 
deplină de exerciţiu; - stare de sănă-
tate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; - îndeplinește 
condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor posturilor scoase la 
concurs; - (candidatul/candidata) nu 
a fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii specifice: 
- Nivel de studii: diploma de licenta; 
- Vechime in specialitate: 6 ani si 6 
luni. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până la data 
de: 14.08.2018, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică și 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
București, Str. Calea Giulești Nr.5, 
Sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalul Clinic de Obstetrică și Gine-
cologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
București, telefon: 021/303.50.50 – 
Biroul RUNOS.

l Spitalul Clinic de Obstetrică și 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
cu sediul în București, Str. Calea 
Giulești Nr. 5, sector 6, organizează 
concurs pentru ocuparea urmatoa-
relor posturi de: • Referent de specia-
litate gr. III - Compartimentul 
Achizitii, 2 posturi vacante (contrac-
tual) conform HG nr. 286 / 2011, HG 
nr. 1027 / 2014 și Dispoziţia Prima-
rului General al Municipiului Bucu-
rești nr. 1736/2015. Concursul se va 
desfășura astfel: - Proba scrisă în 
data de 23.08.2018, ora 9.00; - Proba 
interviu în data de 28.08.2018, ora 
9.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: condiţii gene-
rale: - cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European și 
domiciliul în România; - cunoaște 
limba română, scris și vorbit; - vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; - capacitate deplină de exer-
ciţiu; - stare de sănătate corespunză-
t o a r e  p o s t u l u i  p e n t r u  c a r e 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de medicul 
de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; - îndeplinește condiţiile de 
studii și, după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor posturilor scoase la concurs; - 
(candidatul/candidata) nu a fost 
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condamnată definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii specifice: 
- Nivel de studii: diploma de licenta; 
- Curs expert achizitii publice; - 
Vechime în specialitate: minim 1 an. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de: 14.08.2018, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, Str. Calea Giuleşti Nr.5, 
Sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalul Clinic de Obstetrică şi Gine-
cologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, telefon: 021/303.50.50 – 
Biroul RUNOS.

l Şcoala Gimnazială nr. 168, cu 
sediul în Bucureşri, sector 6, str. 
Alizeului nr. 9, anunţăm scoaterea a 
două posturi contractuale vacante de 
îngrijitor (grădiniţă). Condiţiile speci-
fice necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcţiei contrac-
tuale; -nivelul studiilor- medii. Proba 
concursului se va desfăşura astfel; 
-proba scrisă: 23 august 2018, ora 
10:00-12:00; -proba practică: 27 
august 2018, între orele 10:00-12:00; 
-proba interviu: 28 august 2018, ora 
10:00. Data limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 14 august 
2018, ora 14:00, la sediul şcolii. Date 
de contact la serviciul secretariat, 
strada Alizeului nr. 9, sector 6, Bucu-
reşti, telefon: 031/ 432.60.90.

l Liceul Tehnologic  Dragomir 
Hurmuzescu organizează concurs 
pentru ocuparea  următorului post 
vacant: -1 post Secretar (pe perioadă 
nedeterminată); (probe: scrisă, 
interv iu) .  Data  concursului : 
24.08.2018. Depunerea dosarelor se 
face până pe 21.08.2018, în intervalul 
orar 10:00-14:00 la secretariatul 
un i tă ţ i i .  Re la ţ i i  l a  t e l e fon : 
021 .256 .00 .83 ;  0759.992.849; 
0759.992.872.

l Comuna Micula, cu sediul în: loca-
litatea Micula, str.Principală, nr.293, 
județul Satu Mare, în baza Legii nr. 
188/1999, organizează concurs pentru  
promovarea a două posturi funcție 
publică de execuție: Denumirea 
postului: Consilier Superior. Compar-
timente: Financiar contabil şi achiziții 
publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului; Autoritate 
tutelară. Condiții specifice de partici-
pare la concurs: candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 (r2) privind statutul func-
ționarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare; -nivelul studi-
ilor: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență, în 
domeniul ştiințelor economice sau 
echivalena în acest domeniu; 
-vechime în specialitate studiilor 
necesare ocupării postului: conform 
art.I, pct.12, lit. ”b” din Legea 
nr.156/2018 pentru modificarea Legii 
nr.188/1999. Proba scrisă: 27.08.2018, 
interviu: 29.08.2018. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției 
în termen de 20 de zile de la data 

publicării anunțului în Monitorul 
Oficial şi vor conține în mod obliga-
toriu toate documentele prevăzute la 
art.45, alin.1 din HG nr.611/2008, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Bibliografia şi relațiile supli-
mentare se obțin la sediul Primăriei 
comunei Micula, județul Satu Mare. 
Date contact: Lung Iacob secretar, 
tel.0361.425.002, 0728.176.852, 
primaria.micula@yahoo.com.

CITAȚII  
l Subsemnata Roibu Irina chem în 
judecată în calitate de pârât pe Roibu 
Laurenţiu Toader în dosarul nr. 
1204/297/2018 al Judecătoriei Săveni, 
având ca obiect divorţ, solicitând 
desfacerea căsătoriei din culpa pârâ-
tului şi revenirea la numele avut 
anterior căsătoriei.

DIVERSE  
l S.C. Ecosystima Construct 
S.R.L., cu sediul în Mun.Bucureşti, 
sector 3, Str.Lipscani, nr.90A,  titu-
lari ai planului/programului „Plan 
Urbanistic Zonal -Ansamblu Mixt 
Locuire Colectivă şi Servicii”, din 
jud.Ilfov, oraş Bragadiru, Str.Unirii, 
nr.83, N.C.118996, anunță publicul 
interesat asupra parcurgerii etapei 
de încadrare în cadrul sedinței 
Comitetului Special Constituit, 
urmând ca planul/programul 
propus să fie supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu. Obser-
vații/comentarii  şi  sugestii  se 
primesc în scris la sediul A.P.M. 
I l f o v  ( t e l . 0 2 1 4 . 3 0 1 . 5 2 3 , 
0214.301.402, 0746.248.440), în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării anunțului.

l SC Complex Agrozoolact BS SRL, 
anunta publicul interesat asupra soli-
citarii de obtinere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Infiintare 
ferma de vaci pentru productie de 
lapte” in Seitin, extravilan (CF 
302571 Seitin), jud. Arad. Informatiile 
privind potentialul impact asupra 
mediului al proiectului propus pot fi 
consultate  la sediul A.P.M. Arad, 
Splaiul Mures, FN, intre orele 
9oo-l3oo si la sediul SC Complex 
Agrozoolact BS SRL din Seitin, FN, 
Grajdul nr. 9 din incinta fostutui CAP 
Seitin, judelul Arad. Observaliile 
publicului se primesc zilnic la secreta-
riatul Agentiei  pentru Proteclia 
Mediului Arad, Splaiul Mures, FN.

l Admite cererea formulată de recla-
manta Varzari Mariana, cu domiciliul 
procesual ales la Cabinet de Avocat  
Țugui-Pralea Florentina, cu sediul în 
Iaşi, str. Neculau nr. 1, bloc 588, scara 
A, etaj 4, ap. 15, jud. Iaşi contradic-
toriu cu pârâtul Thais ( fost Iacob) 
Ovidiu, CNP 180012922685, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Lupeni, 
str. Bărbăteni, bloc 21, scara 1, etaj 2, 
ap. 5, jud. Hunedoara. Dispune ca 
autoritatea părintească cu privire la 
minorii Iacob Mario Aleksandru, 
născut la data de 23.07.2012 şi Thais 
Sofia Elena, născută la data de 
07.02.2015 să exercite în exclusiv de 
cătrereclamantă. Stabileşte locuința 
minorilor Iacob Mario Aleksandru, 
născut la data de 23.07.2012 şi Thais 
Sodia Elena, născută la data de 
07.02.2015 la mama acestora, recla-
manta Varzari Mariana. Obligă 
pârâtul la plata în favoarea fiecăruia 
dintre minorii Iacob Mario Alek-
sandru, născut la data de 23.07.2012 
şi Thais Sofia Elena, născută la data 
de 07.02.2015 a unei pensii lunare de 
întreținere în sumă de 266 lei lunar 
pentru fiecare minor de la data intro-
ducerii acțiunii (22.05.2018) şi până 
data rămânerii definitive a sentinței 
ce va fi pronunțată în dosarul nr. 
3085/239/2017 al Judecătoriei Hârlău, 
dar nu mai târziu de majoratul copi-
ilor. Suplineşte consimțământul pârâ-
tului în scopul obținerii paşapoartelor 
şi pentru deplasarea în Italia a mino-
rilor Iacob Mario Aleksandru, născut 
la data de 23.07.2012 şi Thais Sofia 
Elena, născută la data de 07.02.2015, 
precum şi pentru întocmirea altor 
acte de stare civilă şi pentru înscrierea 
copiilor la orice formă de învățământ 
şi pentru acordarea de înghijiri şi 
tratamente medicale. Măsurile 
dispuse prinprezenta au caracter 
provizoriu, respectiv până la rămâ-
nerea definitivă a hotărârii ce va fi 
pronunțată în acțiunea de drept-
comun ce formează obiectul dosa-
r u l u i  n r.  3 0 8 5 / 2 3 9 / 2 0 1 7  a l 
Judecătoriei Hârlău. Obligă pârâtul 
la plata către reclamantă a sumei de 
1660 lei cu titlu de cheltuieli de jude-
cată. Cu drept de apel în termen de 5 
zile de la pronunțare. Cererea şi moti-
vele de apel se vor depune la Judecă-
toria Hârlău sub sanțiunea nulității, 
conform art. 471 alin. 1 C. pr. civ. 
Pronunțată conform art. 396 alin. 2 
C. pr. civ. azi 12.07.2018.

l 1.Comuna Ilişeşti, str.Principală, 
nr.150, judeţul Suceava, cod fiscal: 

4326930, telefon/fax: 0230.521.248, 
email: primaria_ilisesti@yahoo.com. 
În calitate de autoritate contractantă, 
acordă finanţare nerambursabilă 
pentru activităţi nonprofit, în confor-
mi ta te  cu  preveder i l e  Leg i i 
nr.350/2005 privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 2.
Eligibilitate: solicitanţii persoane 
juridice -cultele religioase recunos-
cute de lege. 3.Acţiuni eligibile: Se 
derulează conform Regulamentului 
finanţărilor nerambursabile din anul 
2018. 4.Domenii: Cultele religioase. 
Finanţarea se asigură din bugetul 
local al comunei Ilişeşti. 5.Durata 
f i n a n ţ ă r i i  n e r a m b u r s a b i l e : 
02.08.2018-31.12.2018. 6.Buget 
alocat: 80.000 lei- alocat în întregime 
pentru culte religioase, aprobat prin 
HCL nr.10/20.02.2018. 7.Documen-
taţie: Solicitanţii persoane juridice 
vor depune: a)formularul de solici-
tare a finanţării; b)bugetul de venituri 
şi cheltuieli al programului/ proiec-
tului; c)act constitutiv, statut şi certi-
ficat de înregistrare fiscală; d) situaţia 
financiară a anului precedent; e)
CV-ul coordonatorului programului/ 
proiectului; f)certificat fiscal fără 
datorii pentru solicitant; g)declaraţie 
de imparţialitate; h)buget de funda-
mentare pe categorii de cheltuieli. 8.
Contractele vor fi incheiate în 
termenul legal prevăzut în Regula-
mentul finanţărilor nerambursabile 
pe anul 2018.

ADUNĂRI GENERALE  
l SCM ORRIS cu sediul în Bucu-
reşti, str. Lt. Ilie Câmpeanu, nr. 22, 
ap. 2 sector 5, anunţă amânarea  
Adunării Generale din data de 
01.08.2018, la o altă dată ulterioară 
care va fi anunţată din timp.

l Consiliulul de Administrație al SC 
ALLEGRO MAXI-TAXI SA, cu 
sediul în Bucureşti, str.Chitila Triaj, 
nr.4, sect. 6, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a acționa-
rilor în data de 03.09.2018, ora 11.00, 
la sediul din str.Chitila Triaj, nr.4, 
sect.6, Bucureşti, cu următoarea 
ordine de zi: 1.Modificarea actului 
constitutiv al societății astfel: CAPI-

TOLUL IV. Adunarea Generală a 
acţionarilor. Art.11.Atribuţii. Se 
modifică art. 11.3 litera b, şi va avea 
următorul conținut: b.1.să aleagă şi să 
revoce administratorul şi cenzorii; b. 
2 aprobă organigrama de funcționare 
a societății şi numărul de posturi pe 
funcții, b.3 numeşte şi revocă direc-
torul general; b.4 hotărăşte cu privire 
la tariful de închiriere şi aprobă 
încheierea contractelor de închiriere 
având ca obiect birourile, spațiile de 
lucru şi de teren disponibile. Se modi-
fică art. 11.3 literele c, d, j şi vor avea 
următorul conținut: c.să fixeze renu-
merația cuvenită pentru exercițiul în 
curs al Administratorului, cenzorilor 
şi directorului general; d.să se 
pronunțe asupra gestiunii adminis-
tratorului, j.hotărăşte acționarea în 
justiție a Administratorului, a cenzo-
rilor şi a directorului general pentru 
paguba produsă societății. Art.12.
Convocarea Adunării Generale a 
Acţionarilor. Se modifică art.12.1; 
12.3 şi vor avea următorul conținut: 
12.1.Adunarea Generală se convocă 
d e  c ă t r e  A d m i n i s t r a t o r. 
12.3.Administratorul convoacă de 
îndată adunarea generală, la cererea 
acţionarilor reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capi-
talul social dacă cererea cuprinde 
dispoziţii ce intră în atribuţiile 
adunării generale. Art.13.Organi-
zarea Adunării Generale a Acţiona-
rilor. Se modifică art. 13.1, 13.3, 13.4 
13.5, 13.6, 13.7 şi 13.8 şi vor avea 
următorul conținut: 13.1.Adunarea 
Generală Ordinară este constituită 
valabil în prezența acționarilor care 
să reprezinte cel puțin 61% din 
numărul total de drepturi de vot, iar 
hotărârile trebuie să fie luate cu cel 
puțin 61% din voturile exprimate. 
13.3. Adunarea Generală Extraordi-
nară poate fi constituită valabil la 
prima convocare în prezenţa acţiona-
rilor deţinând cel puţin 61% din 
numărul total de drepturi de vot, iar 
la convocările următoare, prezenţa 
acţionarilor reprezentând cel puţin 
60% din numărul total de drepturi de 
vot. 13.4.Hotărârile Adunării Gene-
rale Extraordinare sunt luate cu cel 
puțin 61% din voturilor deţinute de 
acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. 
Decizia de modificare a obiectului 
principal de activitate al societăţii, de 
reducere sau majorare a capitalului 
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social, de schimbare a formei juridice, 
de fuziune, divizare sau de dizolvare 
a societăţii se ia cu o majoritate de cel 
puţin două treimi din drepturile de 
vot deţinute de acţionarii prezenţi sau 
reprezentaţi. 13.5.Adunarea Generală 
a Acționarilor este prezidată de 
Administator sau un înlocuitor al 
acestuia desemnat de adunarea gene-
rală a acționarilor, dintre acționarii 
prezenți în adunare. 13.6.Adunarea 
Generală va alege, dintre acționarii 
prezenți, un secretar, care va întocmi 
lista de prezenta a acționarilor, indi-
când numărul de acțiuni pe care le 
deține fiecare, conform listei furnizate 
de depozitar, verifică îndeplinirea 
tuturor condițiilor și formalităților 
cerute de lege și de statut pentru 
ținerea Adunării Generale în condiții 
legale și statutare. 13.7.Secretarul 
întocmește procesul-verbal al ședinței 
Adunării Generale. 13.8.Un proces-
verbal, semnat de Administrator sau 
înlocuitorul acestuia, respectiv direc-
torul general, va constata îndeplinirea 
formalităților de convocare, data și 
locul Adunării Generale, acționarii 
prezenți, numărul acțiunilor, dezbate-
rile în rezumat, hotărârile luate, iar la 
cererea acționarilor declarațiile făcute 
de ei în ședință. Art.14.Exercitarea 
dreptului de vot în Adunarea Gene-
rală a Acţionarilor. Se modifică 
art.14.2 și va avea următorul 
conținut: 14.2.Votul secret este obliga-
toriu pentru alegerea Administrato-
rului și a cenzorilor, pentru revocarea 
lor și pentru luarea hotărârilor referi-
toare la răspunderea administrato-
rului a cenzorilor și a directorului 
general. CAPITOLUL V. Adminis-
trarea Societăţii. Art.15.Organizarea 
administrării societăţii. Se modifică 
art.15.1, 15.2 și 15.3 și vor avea urmă-
torul conținut: 15.1.Societatea este 
condusă de un Administrator. 
15.2.Administratorul este ales pe o 
perioadă de maxim 4 (patru) ani cu 
posibilitatea de a fi reales. 15.3.Admi-
nistratorul primește o indemnizație 
lunară stabilită prin Hotărâre a 
Adunării Generale a Acționarilor. 
Articolele 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 15.8; 
15.9; 15.10; 15.11; 15.12; 15.13; se 
abrogă. Art.16. și 16.1 se modifică și 
vor avea următorul conținut: Art.16.
Atribuţiile Administratorului. 
16.1.Administratorul are în principal 
următoarele atribuții: Art.16.1 lit.g, c 
și n se abrogă. Art.16.1 lit.p și m se 
modifică și vor avea următorul 
conținut: 16.1 lit.p.Aprobă încheierea 
sau rezilierea contractelor de prestări 
servicii (transport persoane, ITP, 
service auto). 16.1. lit.m.Aprobă 
operațiunile de cumpărare și vânzare 
de bunuri în limita unei valori repre-
zentând 10% din valoarea capitalului 
social; Art.17.1, 17.2 și 17.3 se abrogă. 
Art.18; 18.1 și 18.2 se abrogă. Art.19.2 
se modifică și va avea următorul 
conținut: Art.19.2 Adunarea generală 
alege un cenzor supleant, care va 

înlocui în condițiile legii cenzorii titu-
lari. Art.19.4 lit.a și b se modifică și va 
avea următorul conținut: Art.19.4 
lit.a.”în cursul exercițiului economi-
co-financiar verifică gospodărirea 
fondurilor fixe și a mijloacelor circu-
lante, a portofoliului de efecte, casa și 
registrele de evidență contabilă și 
informează Administratorul asupra 
neregurilor constatate”; Art.19.4 lit.b 
„la încheierea exercițiului financiar 
controlează exactitatea inventarului, 
a documentelor și informațiilor 
prezentate de Administrator asupra 
conturilor societății, a bilanțului și a 
contului de profit și pierderi, prezen-
tând Adunării Generale a Acționa-
rilor un raport scris”; Art.19.5; 19.6; 
19.7; 19.9; 19.10; 19.11 se modifică și 
vor avea următorul conținut: 
Art.19.5.Comisia de cenzori se întru-
nește la sediul societății și ia decizii în 
unanimitate. Dacă nu se realizează 
unanimitatea, raportul cu divergențe 
se înainteaza Administratorului sau 
Adunării Generale a Acționarilor, 
după caz. Art.19.6.Comisia de cenzori 
poate convoca Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor dacă 
aceasta nu a fost convocată de Admi-
nistrator de câte ori considera necesar 
pentru situații, privind încălcarea 
dispozițiilor legale și statuare. 
Art.19.9.Cenzorii și cenzorul supleant 
se numesc pe o perioadă de maximum 
3 ani și pot fi realeși. Art.19.10.
Cenzorii și cenzorul supleant pot fi 
revocati de AGA. Art.19.11.Renume-
rația lunară a cenzorilor se stabilește 
de Adunarea generală a acționarilor. 
Art.19.7.Se abrogă. 2.Stabilirea tari-
fului de închiriere, aprobarea sau 
rezilierea contractelor având ca obiect 
bunuri imobile aflate în proprietatea 
sau folosința societății. În cazul în 
care nu se întrunește cvorumul de 
reprezentare, prevăzut de lege, 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor SC Allegro Maxi Taxi 
SA va avea loc la data de 04.09.2018, 
în același loc și la aceeași oră. La 
adunarea generală pot participa și 
vota acționarii care figurează în 
Registrul acționarilor Registrul 
Miorița SA la data de 15.08.2018, 
aceasta fiind data de referință, și au 
drept de vot personal sau prin repre-
zentanţii legali, cu numărul de acţiuni 
cu care sunt consemnaţi în acest 
registru, în conformitate cu prevede-
rile legii 31/1990, completate și modi-
ficate până la data publicării 
convocării în Monitorul Oficial. Acți-
onarii pot participa la Adunare direct 
sau prin mandatari împuterniciți prin 
procura specială. Procurile speciale se 
depun la sediul SC Allegro Maxi Taxi 
SA din str.Chitila Triaj, nr.4, sect.6, 
până pe data de 31.08.2018, ora 
10.00. La adunare acționarii și repre-
zentanții vor prezenta actul de identi-
tate pentru a-și proba identitatea. 
Unul sau mai mulţi acţionari repre-
zentând, individual sau împreună, cel 

puţin 5% din capitalul social, au 
dreptul de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 
de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală și de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse 
pe ordinea de zi a adunării generale. 
Propunerile vor fi transmise în scris la 
sediul societății personal sau prin 
poștă pana cel tarziu 13.08.2018, ora 
10.00.

LICITAȚII  
l S.C. Flasim Com S.R.L, prin lichi-
dator judiciar C.I.I Rusu Ciprian 
Marian, cu sediul in Ploiesti, str. 
Valeni, nr.65, judetul Prahova scoate 
la vanzare prin licitatie publica cu 
strigare teren intravilan arabil situat 
in Boldesti - Scaeni, jud. Prahova in 
suprafata de 2.235 m.p. tarlaua 50, 
parcela A 2572/62 la pretul de 75.012 
lei la care se adauga cota de TVA 
conform legislatiei in vigoare. Lici-
tatia pentru bunul imobil se va tine la 
sediul lichidatorului in data de 
08.08.2018 ora 15.00, iar in cazul in 
care bunul nu va fi adjudecat de la 
prima licitatie, aceasta va fi reprogra-
mata pentru 15.08.2018, 22.08.2018, 
29.08.2018, 05.09.2018, 12.09.2018 , 
19.09.2018, 26.09.2018, 03.10.2018, 
10.10.2018, aceeasi ora si aceeasi 
locatie. Inscrierea se va efectua cu 48 
de ore inainte de data inceperii licita-
tiei. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului si la numerele de 
telefon: 0722267433, 0733723417, 
avciprianrusu@gmail.com.

l SC Petroutilaj SA, societate aflata 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Just Insolv SPRL, anunta vanzarea 
la licitatie publica a activului imobil 
Statie de epurare situat in com. 
Poiana Campina,  sat  Poiana 
Campina, inscris in CF 21061, 
compus din teren in suprafata de 
5304 mp si urmatoarele constructii: 
cladire vestiar – C1, cladire decantor 
– separator C2, pista decantor, 
aparat clorinat apa, la pretul total 
de 84.864 lei (fara TVA). Conform 
Certificatului de urbanism nr. 
23/16.03.2018, destinatia stabilita 
este pentru constructii, instalatii, 
retele aferente echiparilor tehnico – 
edilidare, constructii administrative, 
incinte tehnice cu cladiri si instalatii 
pentru sistemul de alimentare cu 
apa, canalizare, alimentare cu 
energie electrica si termica, gaze 
naturale. Daca cumparatorul este o 
societate platitoare de TVA, va 
opera taxarea inversa, iar pretul nu 
va fi purtator de TVA. Licitatia 
publica are loc in baza hotararilor 
Adunarilor Creditorilor din data de 
19.12.2016 si 29.11.2017 si a regula-
mentului de participare la licitatie. 
Pretul  este  ce l  mentionat  in 
Raportul de evaluare. Sedintele de 
licitatii vor avea loc pe data de: 
20.08.2018, 21.08.2018, 04.09.2018, 
05.09.2018, 11.09.2018, 12.09.2018, 
18.09.2018, 19.09.2018, 25.09.2018 si 
26.09.2018, orele 12.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, 
et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la 
la sediul lichidatorului judiciar, la 
telefon 0344104525, cat si in caietul 
de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar in cuantum de 2.000 lei fara 
TVA.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata 
in faliment, prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie stocului 
de piese auto si bunuri mobile aflat in 
patrimoniul debitoarei si anume: 
amortizoare, set centura, axiale, 
discuri de frana, suport cutie de 
viteza, biele, cap bara, legatura axal, 
bara directie, bielelte de directie, 
bielete reglabile, brate, bucse, pipe 
bielete, covorase, brate suspensie, 
placa ambreaj, pivoturi, placute de 
frana, saboti de frana, filtre, filtre aer, 
filtre pompe de ulei, filtre benzina, 
filtre pentru motor, fise bujii, furtune 
de frana, ornament de frana de levier, 
de antena, ornament banda, orna-
mente levier, set ochi pisica, set 
pedale, set tuning, huse, covorase, 
carpete, pentru diverse tipuri de auto-
turisme, la pretul de 145.129,5 lei 
(fara TVA). Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 50 % din cel stabilit 
in raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 
si in conformitate cu Adunarea 
Creditorilor din 08.05.2018. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 
04.09.2018, 11.09.2018, 18.09.2018, 
25.09.2018 si 09.10.2018 orele 13.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimen-
tare la sediul lichidatorului judiciar, 
cat si la telefon 0344104525.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata 
in faliment, prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie a urma-
toarelor bunuri mobile aflate in patri-
moniul debitoarei si anume: Fiat 
Doblo, nr. inmatriculare PH-12-VDB, 
an fabricatie 2006, la pretul de 4.450 
lei (fara TVA), Seat Altea nr. inmatri-
culare PH-13-JYJ, an fabricatie 2005, 
la pretul de 7.800 lei (fara TVA), Seat 
Altea nr. inmatriculare PH-13-JNX, 
an fabricatie 2005, la pretul de 8250 
lei (fara TVA). Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 50 % din cel 
stabilit in raportul de evaluare 
aprobat de Adunarea Creditorilor in 
13.08.2015 si in conformitate cu 
A d u n a r e a  C r e d i t o r i l o r  d i n 
08.05.2018. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 04.09.2018, 
11.09.2018, 18.09.2018, 25.09.2018 si 
09.10.2018, orele 13.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et.7, cab 
7B. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar, cat si la telefon 
0344104525.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata 
in faliment, prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie a urmato-
rului bun imobil aflat in patrimoniul 
debitoarei: Teren intravilan in supra-
fata de 965 mp, situat in orasul 
Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71, 
compus din suprafata de 347 mp, 
inscrisa in CF nr.5127 a localitatii 
Comarnic, suprafata de 193 mp 
inscrisa in CF nr. 5125 a localitatii 
Comarnic, suprafata de 425 mp 
inscrisa in CF nr.1007 a localitatii 
Comarnic. Terenul intravilan in 
suprafata de 965 mp, situat in orasul 
Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71 cu 
componenta mentionata mai sus se 
vinde la pretul de 15.900 lei (fara 
TVA). Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 
si in conformitate cu Adunarea 
Creditorilor din 08.05.2018. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 

04.09.2018, 11.09.2018, 18.09.2018, 
25.09.2018 si 09.10.2018, orele 13.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimen-
tare la sediul lichidatorului judiciar, 
cat si la telefon 0344104525.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata 
in faliment, prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie a urmato-
rului bun mobil aflat in patrimoniul 
debitoarei, si anume: Autoutilitara 
Volkswagen LT 46, nr. inmatriculare 
PH-08-ZDA, an fabricatie 2002, la 
pretul de 7.125 lei (fara TVA). Pretul 
de pornire al licitatiei este cel stabilit 
in raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 
si in conformitate cu Adunarea 
Creditorilor din 29.08.2018 si din 
13.06.2018. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 04.09.2018, 
11.09.2018, 18.09.2018, 25.09.2018 si 
09.10.2018 orele 13.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl.33S1, et. 7, cab 
7B. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar, cat si la telefon 
0344104525.

l Private Liquidation Group IPURL 
numit lichidator în dosarul nr. 
1424/111/2012 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, privind pe debitoarea 
Sigma Prescom SRL, J05/841/1991, 
CUI: 70812 scoate la vânzare prin 
licitație publică: 1) imobil, în natură 
teren cu construcție (Calea Clujului, 
nr.25), preț de strigare: 128.880,00 lei; 
2) imobil, în natură parcelă de teren 
neconstruit în suprafață de 360 mp 
(Calea Clujului, nr. 27), preț de stri-
gare: 117.810,00 lei; 3) imobil, în 
natură apartament în casă comună 
(Calea Clujului, nr. 29), preț de stri-
gare 26.280,00 lei; 4) imobil, în natură 
apartament în casă comună (Calea 
Clujului, nr. 29), preț de strigare 
8.190,00 lei; 5) bunurile mobile, în 
speță mașini și utilaje din domeniul 
prelucrării metalelor, făcând parte 
din categoria utilajelor de prelucrare 
prin așchiere, precum și bunuri din 
categoria biroticelor, preț de strigare 
65.970,00 lei. Licitația va avea loc în 
data de 03.08.2018 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea str. Avram 
Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereușită 
licitația se va relua în data de 
10.08.2018, 17.08.2018, 24.08.2018, 
31.08.2018 la aceeași oră și adresă. 
Participanți vor trebui să achizițio-
neze un caiet de sarcini în valoare de 
500 lei + TVA pentru bunuri mobile și 
1.500 lei + TVA pentru bunuri imobile 
ce va cuprinde și regulamentul de 
vânzare. Cererea de participare la 
licitație se depune la sediul lichidato-
rului judiciar fie personal fie prin fax 
/ e-mail cu cel puțin 3 zi înainte de 
data licitației publice. Cererii de 
participare la licitație i se va anexa 
dovada achitării caietului de sarcini și 
dovada achitării unei garanții de 10% 
din prețul de pornire al bunului 
pentru care se licitează. Informații 
suplimentare se pot obține de la lichi-
dator :  Te l :0359 /463661  Fax : 
0359/463662 E-mail: office@plginsolv.
ro.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Total 
Confort SRL desemnat prin sentinta 
civila nr. 3250/ 25.05.2017, pronun-
tata in dosar nr. 13833/3/2013 aflat pe 
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rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare prin licitatie publica a bunu-
rilor mobile constand in mijloace de 
transport, instalatii tehnice, apara-
tura de masurat si electronice birou, 
mobilier si aparatura birotica, in 
valoarea totala de 771.012 lei  
exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor 
mobile apartinand societatii falite se 
va organiza in data de 13.08.2018 ora 
14.00, prin licitatie publica. In cazul 
in care bunurile nu se vor adjudeca la 
termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza alte 4 (patru) licitatii sapta-
manale, în datele de 20.08.2018, 
27.08.2018, 03.09.2018 si 10.09.2018, 
la aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de orga-
nizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietul de sarcini se 
poate achizitiona la sediul lichidato-
rului judiciar sau prin virament 
bancar. Costul unui caiet de sarcini 
este de 500 lei exclusiv TVA. Achiziti-
onarea caietului de sarcini este obli-
gatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

l Direcţiei Asigurare Logistică Inte-
grată, organizează licitaţie publică cu 
strigare pentru atribuirea contrac-
tului de închiriere a unui spatiu  în 
suprafaţă de 42,46mp, dintr-un 
imobil situat în Bucureşti, sectorul 6, 
Bdul Timisoara , nr.10B, în scopul 
desfăşurării actrivității de depozitare 
arhivă. Persoanele fizice/juridice inte-
resate se vor prezenta la sediul Direc-
ţiei Asigurare Logistică Integrată din 
str. Eforie nr. 3, sector 5, Bucureşti, 
tel. 021.303.70.80, interior 30141, de 
unde, în perioada 31.07. -06.08.2018, 
între orele 10.00 -14.00, pot solicita 
Fişa de date a achiziţiei şi Caietul de 
sarcini.

l Debitorul SC Nightlife Bar SRL - 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Și Asociații S.P.R.L., 
scoate la vânzare următoarele active 
necorporale: 1. Marcă figurativă bici-
cletă EST. 2012 M2016 00242 -la 
prețul de 187,99 Euro exclusiv TVA. 
2.Marcă verbală bicicletă M2012 
03177 - la prețul de 49,06 Euro 
exclusiv TVA. Prețul caietului de 
sarcini este de 10% din valoarea 
bunurilor pentru care se licitează 
+TVA şi se achită prin OP în contul 
nr. RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK –Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului  
judiciar Dinu Urse şi Asociații SPRL 
sau în numerar la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Garanția 
de participare la liciatație, în valoare 
de 10% din prețul de pornire al licita-
ției pentru bunul pentru care se lici-
tează, va fi plătită în lei la cursul 
BNR din data efectuării plății, pe 
seama debitoarei SC Nightlife Bar 
SRL în contul de lichidare nr. 
RO58BREL0002001787870100  
deschis la Libra Internet Bank. 
Dovada achitării caietului de sarcini 

cât şi dovada achitării garanției de 
participare la licitație se vor depune 
în original la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr.71, et.5, sector 1, cel mai 
târziu cu o zi înainte de data şi ora 
stabilite pentru şedința de licitație. 
Prima şedință de licitație a fost fixată 
în data de 13.08.2018, ora 14.00 iar 
dacă acestea nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe de 
licitații vor fi în data de:  20.08.2018, 
27.08.2018, 03.09.2018 şi 10.09.2018 
ora 14.00. Toate şedințele de licitații 
se vor desfăşura la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr.71, et.5, sector 1. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.

l Debitorul SC Super Color Impex 
Com SRL , cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. Crişan, nr. 14, jud. 
M e h e d i n t i ,  C I F :  5 6 5 7 8 1 9 ; 
J25/154/1998, aflata în procedură de 
insolventa, in insolvency, en proce-
dure col lect ive ,  în  dosar  nr. 
832/101/2017 prin administrator 
judiciar Consultant Insolvență SPRL 
reprezentata de asociat coordonator 
Popescu Emil, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi, scoate la vânzare la 
pretul stabilit prin raportul de 
evaluare nr.42/27.03.2018 si aprobat 
de adunarea creditorilor din data de 
13.07.2018 bunul imobil: - Proprie-
tate imobiliara compusa din spatiu 
comercial, birou, hol si grupuri sani-
tare, situata in loc. Dr. Tr. Severin, 
str. B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 
110, bl. TS10, parter , jud. Mehedinti, 
Sc = 120,74 mp, Su = 99,99 mp, nr. 
cadastral 50010-C1-U18, nr. Carte 
Funciara 50010-C-U18 Dr. Tr. 
Severin (nr. cadastral vechi 380-C1-
U28, nr. CF vechi 3566) la prețul de 
48100,00 euro– echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii, pret 
neafectat de TVA. Bunul imobil 
descris anterior se afla in garantia 
creditorului  Garanti Bank SA 
conform incheiere de autentificare 
n r.  2 3 3 5 8 / 0 3 . 0 8 . 2 0 1 1 ,  n r. 
2 4 2 1 / 3 1 . 0 1 . 2 0 1 2 ,  n r . 
19578/10.07.2012 si act notarial nr. 
2051/03.08.2011, nr. 251/31.01.2012, 
nr. 1648/10.07.2018. Titlul executoriu 
în baza căruia administratorul judi-
ciar procedează la vânzarea bunului 
imobil descris anterior, o reprezinta 
sentinta nr.  117 din data de 
07.06.2018 pronunțată de către jude-
cătorul  s indic in dosarul  nr. 
832/101/2017/a6 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinti. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la 
data de 06.08.2018 orele 14:00. 
Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei şi să achiziționeze 
caietul de sarcini in cuantum de 1000 
lei. Contul de insolvență al debitoarei 
SC Super Color Impex Com SRL 
este deschis la Banca Romaneasca 
S u c .  D r . T r . S e v e r i n  – 
RO11BRMA0999100083671032. 
Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la şedinţa de licitaţie din data de 
06.08.2018 să depună oferte de 
cumpărare şi documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a fost 
achitată garanția de licitație şi 
contravaloarea caietului de sarcină 
in suma de 1000 lei până la data de 

06.08.2018 orele 11,00 la adresa 
menționată anterior, respectiv locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului 
nr. 7A, jud. Mehedinţi. Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunului imobil sa anunțe 
administratorul judiciar înainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relaţii la sediul administrato-
rului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau la adresa de email : 
office@consultant-insolventa.ro.; site 
www.consultant-insolventa.ro. 
Administrator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL prin asociat coor-
donator ec. Emil Popescu.

l În temeiul art.250 alin.(2) din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, se face cunoscut că 
în ziua de 30.08.2018, ora 12.00, în 
localitatea Bucov, str.Constantin 
Stere, nr.1, județul Prahova, se vor 
vinde prin licitație următoarele 
bunuri imobile, proprietate a debito-
rului S.C Europe Games S.R.L, 
C.U.I: 14147789, cu sediul social 
declarat în Bucureşti, sector 1, str.
Axinte Uricanu, nr.1, bl,3, sc.A, et.2, 
ap.17, licitația a I-a. Bunurile care se 
vor licita sunt situate în comuna 
Bucov, sat Chitorani, județul 
Prahova. Denumirea bunurilor 
imobile: -C1-locuință în suprafață 
construita de 265,28 mp, suprafață 
utilă de 221.07 mp, regin înălțime: 
parter+beci, anul construcției 1938, 
fundații din beton, zidărie cărămidă, 
acoperiş şarpantă lemn, învelitoare 
tablă, pardoseli –duşumea, tâmplărie 
interioară /exterioară din lemn, 
racordat la energie electrică, fără 
împrejmuire, preț pornire licitație 
30.961 lei, exclusiv TVA; -Teren intra-
vilan în suprafață de 1.111,19mp, 
categoria curți construcții, preț 
pornire licitație 28.424Lei, exclusiv 
TVA. Preț total de pornire licitație: 
59.535Lei, exclusiv TVA.  Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înştiințeze despre 
aceasta organului de executare, 
înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să se prezinte 
la termenul de vânzare la locul fixat 
în acest scop şi până la acel termen să 
prezinte oferte de cumpărare. Pentru 
participarea la licitație ofertanții 
depun, cu cel puțin o zi înainte de 
data licitației, următoarele docu-
mente: a) oferta de cumpărare; b)
dovada plății taxei de participare sau 
a constituirii garanțieri sub forma 
scrisorii de garanție bancară, repre-
zentând 10% din totalul prețului de 
pornire a licitației pentru bunurile 
imobile decsrise mai sus, în contul: 
RO62TREZ5395006XXX000056, cod 
fiscal: 2843531 -Primăria Comunei 
Bucov, indicându-se pe documentul 
de plată al acestei taxe, denumirea 
completă a ofertantului, C.U.I sau 
C.N.P;  c)împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant;  d)
pentru persoanele juridice de națio-
nalitate română -copie de pe certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comertului; e)
pentru persoanele juridice străine 
-copie de pe actul de identitate /paşa-
port;  f)pentru persoanele fizice 
române -copie de pe actul de identi-
tate; g)pentru persoanele fizice 
străine -copie de pe actul de identi-
tate/paşaport; h)declarația pe própria 

răspundere o ofertantului prin care 
certifică faptul că nu este persoană 
interpusă cu debitorul. Cumpărăto-
rului îi revine obligația de a respecta 
prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligațiile de mediu, obligațiile de 
conservare a patrimoniului national 
sau altele asemenea, respectiv: Nu 
este cazul. Pentru informații supli-
mentare vă puteți adresa la sediul 
nostru sau la telefon numărul: 
0244.275.046 int.17.

l Debitorul SC Mecanoenergetica 
SA , cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
Calea Timişoarei, nr.22, jud.Mehe-
dinţi, CIF:RO1605469, J25/348/1991, 
aflata  în procedură de reorganizare 
judiciara, in judicial reorganisation, 
en redressement, în dosar nr. 
7395/101/2015 prin administrator 
judiciar Consultant Insolvență SPRL 
reprezentata de Popescu Emil, cu 
sediul în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrău-
ţului, nr.7A, jud.Mehedinţi,  scoate la 
vânzare:
 -Activ Functional format din Teren 
fără construcții SL=20.509,89 mp, 
Constructii (C30 – hala mecanica 
grea P+1E, Scd=4125,43 mp – nr. 
cadastral 52844-C1, C39- hala meca-
nica usoara P+2E, Scd=2815,86 mp 
– nr. cadastral 52841-C1, C24 – hala 
sablare vopsire Sc=1680 mp, nr. 
cadastral 52840-C1, C20 – pavilion 
administrativ P+2E, Scd=672,85 mp, 
nr. cadastral 52842-C1, C9 – micro-
cantina, Sc=178 mp, nr. cadastral 
52839-C1, C8 – corp TS laboratoare 
P+2E, Scd=1366,38 mp, nr. cadastral 
52845-C1, C7-Hala constructii meta-
lice, Sc=2582 mp, nr. cadastral 
1377/7, C25-statie trafo 6kv, Sc=457 
mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C25, 
C23-castel apa, Sc=18 mp, nr. cadas-
tral 1377/1/1/1/1-C23, C22-atelier 
instalatori, Sc = 162 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C23, C21-stocator 
oxigen, Sc=10 mp (demolat) nr. 
c a d a s t r a l  1 3 7 7 / 1 / 1 / 1 / 1 - C 2 1 , 
C12/2-magazie centrala, Sc = 492 
mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C12/2, 
C27-statie compresoare, Sc=116 mp, 
nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C27, 
C28-depozit de table si agregate, 
Sc=41 mp (demolat) nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C28, retea canalizare, 
statie epurare SBR 16000 L)  Insta-
latii tehnice ( Cap frezat FLN, Cazan 
basic, presa pit abcant, instalatii 
sudare, aere conditionate, instalarii 
incalzire, masini debitat, strunguri, 
masini de gaurit, compresoare,prese 
hidraulice, masini de frezat, poduri 
rulante, celule electrice, transforma-
toare, calculatoare, etc.), Utilaje, 
Mijloace de transport (Autoturisme 
Daewoo Cielo, Nubira, Autotrator 
Roman, etc.), Mobilier, Aparatura, 
Birotica, Sisteme protectie, Instalatie 
electrica subterana de forta 6Kv – 2 
cabluri cu o lungime de 1340 ml 
(Raport de evaluare nr. 50/05.04.2018 
intocmit de expert evaluator Cojo-
caru Marian si aprobat prin hota-
rarea comitetului creditorilor nr. 
227/20.04.2018)  la  pretul  de 
2.647.610,00 euro. Valorile nu includ 
TVA (19%) şi plata se va face in lei la 
cursul BNR din ziua plății. -Creditori 
garantați:BCR SA, DGRFP Craiova 
A.J.F.P.Mehedinti, Electroargeş SA, 
Energomontaj SA. Titlul executoriu 
în baza căruia administratorul judi-
ciar procedează la vânzarea Activului 
functional al debitoarei SC Mecanoe-
nergetica SA descris anterior, o repre-
zinta sentinta nr. 43 din data de 
30.05.2018 de confirmare a planului 

de reorganizare modificat pronunțată 
de către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr. 7395/101/2015 aflat 
pe rolul Tribunalului Mehedinti. Lici-
taţia va avea loc la biroul lichidato-
rului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la 
data de 29.08.2018 orele 14:00. 
Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei şi să achiziționeze 
caietul de sarcini in cuantum de 1000 
lei. Contul unic de insolvență al debi-
t o a r e i  e s t e  l a  B C R  – 
RO66RNCB0179034575100001. 
Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la şedinţa de licitaţie din data de 
29.08.2018 să depună oferte de 
cumpărare şi documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a fost 
achitată garanția de licitație şi 
contravaloarea caietului de sarcină in 
suma de 1000 lei până la data de 
28.08.2018 orele 17,00 la adresa 
menționată anterior. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra 
Activului functional al debitoarei SC 
Mecanoenergetica SA sa anunțe 
administratorul judiciar înainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Raportat la dispozitiile art. 91 
din Legea 85/2014, Activul functional 
al debitoarei SC Mecanoenergetica 
SA se vinde liber de orice sarcini, 
precum privilegii, ipoteci, gajuri, sau 
drepturi de retentie, sechestre, de 
orice fel. Relaţii la sediul administra-
torului judiciar sau la telefon 
0742592183, 0756482035, tel./fax : 
0252354399 sau la adresa de email : 
office@consultant-insolventa.ro.; 
Administrator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL prin ec. Emil 
Popescu.

PIERDERI  
l Pierdut cerificat manager trans-
port marfă nr. 24782 pe numele 
Nueleanu Gheorghe Iulian. Îl declar 
nul.

l Pierdut Certificate constatator 
n r. 6 1 2 0 7 / 1 8 . 1 0 . 2 0 1 3  s i  n r. 
56536/24.09.2013, apartinand SC 
Vinci Develop SRL. Le declar nule.

l Pierdut atestat profesional marfă, 
atestat ADR şi cartelă tahograf pe 
numele Adam Marinel, eliberate de 
ARR Dolj. Le declar nule.

l Pierdut atestat taxi seria CPTX nr. 
0112036 pe numele de Andriţoiu 
Răzvan, emis de ARR pe data de 
28.07.2014, valabil până pe data de 
27.07.2019.

l Dinamic Insolv IPURL în calitate 
de administrator judiciar al SC Nico-
renabis SRL Bistrita - 17712712, 
J06/583/2005, anunta pierderea 
urmatoarelor acte emise de ONRC 
BN: - certificat de inmatriculare al  
SC Nicorenabis SRL; - certificat 
constatator al SC Nicorenabis SRL.

l Dinamic Insolv IPURL în calitate 
de administrator judiciar al SC 
Teknicos Meccanica Service SRL 
Bistrita - 33608366, J06/508/2014, 
anunta pierderea urmatoarelor acte 
emise de ONRC BN: - certificat de 
inmatriculare al  SC Teknicos Mecca-
nica Service SRL; - certificat consta-
tator al SC Teknicos Meccanica 
Service SRL.


