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OFERTE SERVICIU

l SC Fan Agroprod Plant SRL, 
având CUI: 33288571, cu sediul 
în Ploiești, str. Bahluiului, nr. 12, 
jud. Prahova, angajează: munci-
tori necalificați în agricultură, 
cod COR 921302- 4 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe 
de limba engleză, cunoștințe în 
agricultură. Selecția are loc în 
data de 06.12.2019, ora 12.00, la 
sediul societății.

l SC Dutch Trading Internati-
onal SRL, având CUI: 24304422, 
cu sediul în Mizil, str. Abato-
rului, nr.1, jud. Prahova, anga-
jează: îngrijitor animale, cod 
COR 921201- 4 posturi. Cerințe: 
studii medii. Cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe și 
experiență în zootehnie. Selecția 
are loc în data de 06.12.2019, ora 
13.00, la sediul societății.

l PFA Dragu Șt. Dragu Vasile, 
având CUI: 25959617, cu sediul 
în sat Banița, com.Săgeata, jud.
Buzău, angajează: îngrijitor 
animale, cod COR 921302- 3 
posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în zootehnie. Selecția 
are loc în data de 09.12.2019, ora 
10.00, la sediul societății.

l Eurolemn Trans SRL - în reor-
ganizare  anunta  angajare 
personal specialitate - evaluator 
autorizat - in vederea realizarii 
evaluarii bunurilor mobile/
imobile af late in patrimoniul 
debitoarei Eurolemn Trans 
S.R.L. Ofertele urmeaza a se 
depune la sediul ales al adminis-
tratorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429.116, pana cel 
tarziu la data de 27.12.2019, 
orele 15.00.

l Andreea Imobil Invest SRL - 
în faliment anunta angajare 
personal specialitate - evaluator 
autorizat - in vederea realizarii 
evaluarii bunurilor mobile/
imobile af late in patrimoniul 
debitoarei Andreea Imobil Invest 
S.R.L. Ofertele urmeaza a se 

depune la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pana cel 
tarziu la data de 20.12.2019, 
orele 15:00.

l Guzel Yurt SRL, cu sediul în 
Sibiu, str. Frigoriferului, nr. 2B, 
biroul 2, jud.Sibiu, telefon/fax: 
0269.228.280, angajăm: manipu-
lant mărfuri -2 posturi/ șofer de 
autoturisme și camionete -2 
posturi. CV-urile se vor trimite 
pe adresa de e-mail: guzel.yurt@
yahoo.com, fax sau se vor 
depune la sediul societăţii până 
la data de 06.12.2019, ora 17.00.

l Tahsin Koncept SRL, cu 
sediul în Sibiu, str. Frigorife-
rului, nr. 2B, jud.Sibiu, telefon/
fax: 0269.228.280, angajăm: 
administrator imobile -1 post/ 
îngrijitor clădiri -1 post. CV-urile 
se vor trimite pe adresa de 
e-mail: guzel.yurt@yahoo.com, 
fax sau se vor depune la sediul 
societăţi i  până la data de 
06.12.2019, ora 17.00.

l Firma SC Pf lege Dobre 24 
SRL,  CUI  37176104, in Sibiu,  
angajaza ingrijitor la domiciliu, 
cod COR 532204. Cerinte: expe-
rienta 1 an cunostinte de limba 
germana . Cei interesati sunt 
rugati sa trimita CV-ul la adresa 
de e-mail: eugen_jump@yahoo.
de. Numai candidatii selectati 
vor fi contactati.

l Comuna Știubieni, jud. Boto-
șani, anunță: Comuna Știubieni, 
cu sediul în localitatea Știubieni, 
comuna Știubieni, jud.Botoșani, 
organizează,  conform HG 
nr.286/2011, concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante de șofer (pentru buldo-
excavator), pentru perioadă 
nedeterminată. Condițiile de 
participare la concurs: Condiții 
generale: poate participa la 
concurs orice persoană care 
îndeplinește condițiile generale 
prevăzute la art.3 din anexa la 
HG nr.286/2011. Condiții speci-
fice: pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiții specifice: studii generale, 
să posede permis de conducere 
categoria B și Tr de minim 2 ani. 
Data și ora desfășurării concur-
sului: proba scrisă: 06.01.2020, 
ora 10.00; interviul se va susține 
în termen de maxim 4 zile lucră-
toare de la data susținerii probei 
scrise. Locul desfășurării concur-
sului: Primăria Comunei Știu-
bieni. Data limită de depunere 

până la care se pot depune actele 
pentru dosarul de concurs: 10 
zile lucrătoare de la data afișării 
anunțului. Dosarele de concurs 
trebuie să conțină, în mod obli-
gatoriu, documentele prevăzute 
la art.6 din HG nr.286/2011, 
modificată și completată de HG 
nr.1027/2014. Datele de contact 
ale secretarului comisiei de 
concurs: Dobrea Mirela- referent 
Primăria Comunei Știubieni, 
tel.0231.562.403, e-mail: prima-
riastiubieni@yahoo.com

l Primăria Comunei Vultu-
rești, județul Vaslui, cu sediul 
în localitatea Vulturești, str.
Principală,  județul  Vaslui , 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de șef SVSU, pe peri-
oadă nedeterminată, în cadrul 
compartimentului SVSU din 
Aparatul de specialitate al 
Primarului Comunei Vultu-
rești, județul Vaslui, conform 
HG nr.  286/23.03.2011,  cu 
modificările și completările 
ulterioare. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 06.01.2020, ora 
10.00; -Proba interviu în maxim 
5 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise la sediul 
instituției, iar data și ora susți-
nerii interviului se va afișa o 
dată cu rezultatele la proba 
scrisă. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată,  absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă; -cunoștinţe operare pe 
c a l c u l a t o r,  n i v e l  m e d i u 
(Windows, Microsoft Office, 
Internet, Excel), modalitate 
prin care se va face dovada 
competențelor specifice privind 
cunoștințele de operare pe 
calculator este pe baza docu-
mentelor care atestă deținerea 
competențelor respective, emise 
în condițiile legii; -vechime în 
muncă 1 an; -permis de condu-
cere categoria  B; -condiţiile 
prevăzute de art.3 din Regula-
mentul-cadru, anexă la HG nr. 
286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
par t i c ipare  la  concurs  în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului  în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul institu-
ției. Relaţii suplimentare se pot 
obține la sediul instituției sau 
la telefon nr.0235.457.431 și 
0740.472.529 sau primaria.

vulturesti@yahoo.com și www.
vulturesti_vaslui.ro, persoană 
de contact: Marcu Anișoara, 
secretar general UAT.

l Grădin i ța  cu  Program 
Prelungit Nr.1 Oravița, cu sediul 
în Oravița, str.Zona Gării, 
județul Caraș-Severin, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contrac-
tuale vacante, aprobat prin HG 
nr. 286/2011, modificată și 
completată de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: -0,25 admi-
nistrator patrimoniu, pe peri-
oadă nedeterminată; -2 posturi 
îngrijitor, pe perioadă nedetermi-
nată; -1 post bucătar, pe peri-
oadă nedeterminată. Data, ora și 
locul de desfășurare a concur-
sului: -proba scrisă în data de 
31.12.2019, ora 10.00, la sediul 
instituției -administrator de 
patrimoniu și bucătar; -proba 
practică în data de 31.12.2019, 
ora 10.00, la sediul instituției 
-îngrijitor; -proba interviu în 
data de 3.01.2020, ora 10.00, la 
sediul instituției -administrator 
de patrimoniu, îngrijitor și 
bucătar. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: Condiţii de 
participare la concurs: Adminis-
trator de patrimoniu: -nivelul 
studiilor: superioare; -vechime: 
minim 1 an. Îngrijitor: -nivelul 
studiilor: medii; -vechime: nu 
necesită. Bucătar: -nivelul studi-
i lor :  medii  de special i tate 
(bucătar); -vechime: minim 6 
luni de voluntariat în pregătirea 
hranei pentru copii la Cantina 
socială a orașului Oravița. 
Data-limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la afișare, la sediul 
ins t i tu ț i e i .  Date  contac t : 
Grădinița cu Program Prelungit 
Nr.1 Oravița, director telefon: 
0774.639.264.

l Unitatea Militară 02196 
Manga l ia ,  d in  Min i s te ru l 
Apărării Naţionale, organizează 
concursuri pentru ocuparea pe 
per ioadă nedeterminată  a 
postului vacant de personal civil 
contractual, astfel: -referent de 
specialitate, gradul III, în micro-
structura Secretariat/Învăță-
mânt. Condiţii specifice de 
participare: 1.Studii superioare 
de lungă durată (4 ani cu 
diplomă de licenţă) sau absol-
vent învăţământ tip Bologna 
finalizat -3 ani studii universi-
tare de licenţă, în unul sau mai 
multe din domeniile: științe juri-
dice /științe administrative/ 

științe ale comunicării / socio-
logie/ științe politice/ științe 
militare/ informații și ordine 
publică/științe ale educației; 
2.Deprinderi de operare pachet 
Microsoft Office; 3.Vechime: 6 
luni în specialitatea studiilor 
superioare. Proba scrisă: data 
14.01.2020, ora 09.00; Proba 
practică: data 16.01.2020, ora 
11.00; Interviul: data 20.01.2020, 
ora 10.00; Data-limită de depu-
nere a dosarelor: 17.12.2019, ora 
14.30. Depunerea dosarelor și 
organizarea concursului se vor 
face  la  sed iu l  UM 02196 
Mangalia, Bld.1 Decembrie 
1918, nr.72a, jud.Constanţa, 
unde se vor afișa și detaliile orga-
nizatorice necesare. Detaliile 
organizatorice se vor publica și 
pe site-ul: www.navy.ro. Date de 
contact ale secretariatului, 
telefon: 0241.751.358/interior: 
168 și 151.

l SC Pasirom Interactiv SRL, 
având CUI: RO14947358, cu 
sediul în București, str.Intrarea 
Horbotei, nr.4, bl.G5, sc.1, et.5, 
ap.23, sector 3, angajează: 
-maistru instalații, cod COR 
311208- 3 posturi; -inginer insta-
lații, cod COR 214203- 3 posturi; 
-buldoexcavatoriști, cod COR 
834201- 5 posturi. Cerințe: studii 
de specialitate, experiență min.1 
an. Selecția are loc în data de 
06.12.2019, ora 12.00, la sediul 
societății. Persoană de contact: 
Ivanov Mădălina- 0756.195.196.

l Institutul Clinic Fundeni, cu 
sediul în localitatea București, 
Șos.Fundeni, nr.258, sector 2, 
anunţă amânarea concursului, 
conform HG nr.  286/2011, 
pentru ocuparea posturilor 
contractual vacante de: șef 
serviciu evaluare și statistică 
medicală, 1 post; șef serviciu 
administrativ, 1 post; economist 
special ist ,  gr.IA -serviciul 
RUNOS, 1 post; economist 
spec ia l i s t ,  gr. II  - serv ic iu l 
RUNOS, 1 post; referent, treapta 
IA (M) -serviciul RUNOS, 1 
post; economist specialist, gr.IA 
-Serviciul aprovizionare, 2 
posturi; expert, gr.II (specialitate 
economică) -Serviciul Achiziţii, 3 
posturi; referent de specialitate, 
gr.I (specialitate juridică) -Servi-
ciul Achiziţii, 1 post; referent de 
specialitate, gr.II (specialitate 
tehnic) -Serviciul Achiziţii, 1 
post; consilier juridic, gr.IA 
-Compartiment juridic, 1 post; 
cons i l ier  jur idic  debutant 
-Compartiment juridic, 1 post; 
referent de specialitate debutant 
-Serviciul de Management al 
calităţii serviciilor medicale, 1 

Antena TV Group               
angajează femeie de        

serviciu pentru birouri, în 
locația Iride Business Park 

(langă stația de metrou 
Pipera). Program de lucru 

în ture.                                    
TEL: 0748.035.750TEL: 0748.035.750



II ANUNȚURI

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

Joi, 5 decembrie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

post; referent de specialitate, gr.
III - Serviciul de Management al 
calităţii serviciilor medicale, 1 
post; inginer debutant speciali-
zare echipamente şi sisteme 
medicale -Serviciul Tehnic, 1 
post; organizat iniţial: -Proba 
scrisă în data de 19.11.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
25.11.2019, ora 10.00; astfel: 
-Proba  s c r i să  în  da ta  de 
9.12.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 12.12.2019, 
ora 10.00. Acest anunţ înlocu-
ieşte pe cel publicat în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, număr 
1361/18.XI.2019, pagina 6-7, cod 
233.633.

l Liceul Tehnologic ,,Constantin 
Brâncuşi” organizează concurs 
pentru ocuparea a 0,5 post 
vacant contractual de Secretar. 
Se pot înscrie la concurs absol-
venţi ai învăţământului superior. 
Vechimea în specialitate 10 ani. 
Dosarele de concurs pot fi 
depuse la secretariatul liceului în 
perioada 06.12.2019- 19.12.2019, 
de luni până vineri, între orele 
10-14. Proba scrisă se va desfă-
şura în data de 06.01.2020, ora 
10. Data de susţinere a inerviului 
se va comunica ulterior. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
l a  n u m ă r u l  d e  t e l e f o n 
0786.289.614 de luni până vineri, 
între orele 10-14.

l Liceul Tehnologic ,,Constantin 
Brâncuşi” organizează concurs 
pentru ocuparea a 0,5 post 
vacant contractual de Adminis-
trator Financiar. Se pot înscrie la 
concurs absolvenţi ai învăţămân-
tului superior de lungă durată, 
cu  pregăt i re  în  domeniu l 
economic. Vechimea în speciali-
tate nu este necesară. Dosarele 
de concurs pot fi depuse la secre-
tariatul liceului în perioada 
06.12.2019- 19.12.2019, de luni 
până vineri, între orele 10-14. 
Proba scrisă se va desfăşura în 
data de 06.01.2020, ora 10. Data 
de susţinere a inerviului se va 
comunica ulterior. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
numărul de telefon 0786.289.614 
de luni până vineri, între orele 
10-14.

CITAŢII
l Doamna Popescu Daniela, cu 
domiciliul în comuna Botoroaga, 
județul Teleorman, este chemată 
la Judecătoria Alexandria, în 
dosarul civil nr. 6727/740/2018, 
cu termen de judecată la data de 
12.12.2019.

l Toloiu Vasilie şi sotia Oltean 
Victoria sunt citati in 5.12.2019, 

la judecatoria Turda., in dosar 
civil 3211/328/2019, pentru 
succesiune.

l Se citează la Judecătoria 
Reşița, în dosar 4046/290/2017, 
având ca obiect rectificare carte 
funciară, respectiv rectificarea 
suprafeței de 1.151mp înscrisă în 
CF 31488 Caraşova, nr. top. 119, 
la suprafața de 3.216mp, sau la 
suprafața ce va rezulta în urma 
expertizei topgrafice dispusă în 
cauza numita Hațegan Maria, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Caraşova, nr.222, domi-
ciliată în comuna, nr.222, fiică a 
defunctei Pauta Rozalia, recla-
mant fiind Ghera Ioan, pentru 
termenul de judecată din data de 
12.02.2020.

l Numitul Scîrneciu Marius 
Dumitru este citat în calitate de 
p â r â t  î n  D o s .  C i v.  N r. 
1791/197/2017 al Judecătoriei 
Braşov pentru termenul de jude-
cată din 21.01.2020, Sala J1, ora 
9.00.

l Se citează eventualii moşteni-
tori să se prezinte la Biroul Indi-
v i d u a l  N o t a r i a l  M i t i t i u c 
Adriana-Madalina, cu sediul în 
municipiul Bucureşti, Bd. Octa-
vian Goga, nr.23, bl.M106, sc.4, 
et.2, ap.108, sectorul 3, la data 
de 12 decembrie 2019, ora 13.00, 
în vederea dezbaterii procedurii 
succesorale privind pe defuncta 
Predescu Larisa, decedată la 
data de 21 aprilie 2008, cu 
ultimul domiciliu în municipiul 
Bucureşti, str.Găgeşti, nr. 23, 
sectorul 5.

l Se citează eventualii moşteni-
tori să se prezinte la Biroul Indi-
v i d u a l  N o t a r i a l  M i t i t i u c 
Adriana-Madalina, cu sediul în 
municipiul Bucureşti, Bd. Octa-
vian Goga, nr. 23, bl.M106, sc.4, 
et.2, ap.108, sectorul 3, la data 
de 12 decembrie 2019, ora 13.00, 
în vederea dezbaterii procedurii 
succesorale privind pe defuncta 
Predescu Mihaela-Silvia, dece-
dată la data de 25.10.2018, cu 
ultimul domiciliu în municipiul 
Bucureşti, str. Găgeşti, nr. 23, 
sectorul 5.

l Se citează la sediul Biroului 
Individual Notarial Ene Frosina, 
din municipiul Tulcea, str. Păcii 
nr.7, bl.P.21, sc.C, ap.28, judeţul 
Tulcea, la data de 19.12.2019, 
ora 10,00, persoanele cu vocaţie 
succesorală legală sau testamen-
tară, la succesiunea defunctei 
Ganciar Niculina, decedată la 
data de 26.04.2019, cu ultimul 
domiciliu în municipiul Tulcea, 

judeţul Tulcea, în Dosar succe-
soral nr.146/2019, în vederea 
dezbaterii succesiunii.

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

l În temeiul art. 99 alin. (3) 
din Legea 85/2014 comunicăm 
deschiderea procedurii gene-
rale de insolvenţă a debitorului 
SC Telvas Terra SRL, CIF: 
34608100, J25/167/2015, dosar 
nr. 4572/101 anul 2019 -Tribu-
nalu l  Mehedinţ i .  Termen 
pentru depunerea cererilor de 
c r e a n ţ ă  l a  0 6 . 0 1 . 2 0 2 0 ; 
Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabe-
lului preliminar al creanţelor la 
20.01.2020; Termen pentru 
depunerea eventualelor contes-
tații este de 7 zile de la publi-
carea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preli-
minar şi pentru afişarea tabe-
lului definitiv al creanţelor la 
03.02.2020. Administrator 
judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL.

l SPN Corona Notarialis, din 
Mun. Braşov, str. Agrişelor, nr. 
19, ap. 4, telefon: 0268-474640, 
a n u n ţ ă  c ă  l a  d a t a  d e 
09.01.2020, ora 10:00, are loc 
dezbaterea succesiunii după 
defunctul Roman Radames, 
fiul lui Roman Ladislau şi al lui 
Lazăr Maria, decedat la data 
de 06.05.2008, fost cu ultimul 
domic i l iu  în  Braşov,  s t r. 
Hărmanului, nr. 23 A, bl. 219, 
sc. A, ap. 1. Rudele defunctului 
sunt rugate să se prezinte la 
dezbaterea succesiunii.

l SC Rewe România SRL, cu 
sediul în comuna Ștefăneştii de 
Jos, str. Buşteni, nr.7, județul 
Ilfov, anunță public solicitarea 
de obținere (reînnoire) a auto-
rizației de mediu pentru obiec-
t i v u l  „ P e n n y  M a r k e t ” , 
amplasat în localitatea Năvo-
dari, str. Pescăruşului nr. 83C, 
județul Constanta. Eventualele 
propuneri şi sugestii din partea 
publicului privind activitatea 
menționată vor fi transmise în 
scris şi sub semnătură la sediul 
Agenției  pentru Protecția 
Mediului Constanța din muni-
cipiul Constanța, Str. Unirii 
nr.23, județul Constanța, în 
zilele de luni-joi, între orele 

8.00-16.30 şi vineri între orele 
8.00-14.00, în termen de cel 
mult 10 zile de la data publi-
cării prezentului anunț.

l Notificare privind deschi-
derea procedurii  falimentului 
- procedura generală. Date 
privind dosarul: Număr dosar: 
2601/115/2017, Tribunalul 
Caraş-Severin Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios, Admi-
nistrativ şi Fiscal; Judecător 
s ind ic :  Deteşan  Danie la . 
Debitor: Francigrin S.R.L.; 
Cod Unic de Înregistrare: 
19039567; Sediu social: Reşiţa, 
B-dul Republicii, nr. 8, sc.6, 
ap.22, Jud. Caraş-Severin ; 
Număr de Ordine în Registrul 
Comerţului:  J11/972/2006. 
Subscr i sa  Darada  Inso lv 
I.P.U.R.L. în calitate de lichi-
dator judiciar al debitorului 
Francigrin S.R.L. Notifică. 
Deschiderea procedurii  fali-
mentului - procedura generală 
- împotriva debitoarei  Franci-
grin S.R.L., prin  Sentinţa 
Civilă nr. 292/JS din data de 
21.11.2018, pronunţată de 
către Tribunalul Caraş-Severin, 
Secţia a II-a Civilă, de Conten-
cios Administrativ şi Fiscal,  în 
dosarul nr. 2601/115/2017. 
Debitorul Francigrin S.R.L. are 
obligaţia ca până cel târziu la 
data de 22.12.2019 să predea 
gestiunea către lichidatorul 
judiciar, împreună cu lista 
actelor şi operațiunilor efec-
tuate după deschiderea proce-
durii.Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţelor asupra averii 
debitoarei, născute dupa data 
deschiderii procedurii este: 
06.01.2020. Termenul limită de 
verificare a creanţelor, de 
admitere, afişare şi publicare a 
Tabelului suplimentar al crean-
ţelor este: 06.02.2020.Termenul 
pentru întocmirea, depunerea 
şi publicarea Tabelului definitiv 
consolidat al creanţelor este: 
09.03.2020. Darada Insolv 
I.P.U.R.L. lichidator judiciar 
c.j.Coman Ionel.

l Anunta publicul,autoritatile 
interesate si proprietarii tere-
nurilor din zona despre elabo-
rarea propunerilor preliminare 
de PUZ şi RLU pentru “zona  
prestari  servicii” in intravi-
l a n u l  o r a s u l u i  C h i s i n e u 
Cris,strada Garii F.N.  de catre 
investitorul  S.C. Universal 
Cris S.R.L. cu sediul in orasul 
Chisineu Cris, strada Cuza 
Voda nr.1, proprietarul tere-
nului in suprafata de 10528  
mp, teren situat pe teritoriul 

administrat iv  a l  orasului 
Chisineu Cris, in intravilanul 
localitatii, strada Garii F.N. ,  
identificat prin C.F.nr.301096  
Chisineu Cris si nr.cad. 301096. 
Proiectantul PUZ este SC L&C 
Total Proiect SRL. Publicul 
este invitat să consulte docu-
mentele privind propunerile 
PUZ şi să transmită observaţii 
şi sugestii asupra acestor docu-
mente la sediul  Primăriei 
Chişineu-Criş, în perioada 
05.12.2019 -  30.12.2019. Se 
organizeaza dezbatere publică 
în data de 10.01.2020, ora 10,00 
la sediul Primariei orasului 
Chisineu Cris, str.Infratirii 
nr.97. Răspunsurile la observa-
ţiile şi sugestiile transmise 
precum şi rezultatele infor-
mării şi consultării se vor post 
ape sit-ul primăriei şi afişa la 
sediul acesteia în termen de 15 
zile de la încheierea perioadei 
de consultare.  Persoanele 
responsabile cu informarea si 
consultarea publicului sunt : 
Goina Mihaela Anda - respon-
sabil cu urbanismul - tel.0257 
350098 si Tapos Adelina - 
responsabil cu relatii publice - 
tel.0257 350098.

l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin proce-
dura simplificata in dosarul nr. 
2 0 9 0 / 1 0 5 / 2 0 1 9 ,  Tr i b u n a l 
Prahova, conform sentintei nr. 
999/08.11.2019 privind pe SC 
Vip Elegant Construct SRL.

l C.I.I. Apostol Andra notifica 
deschiderea procedurii gene-
rale de insolventa in Dosarul 
nr. 5155/105/2019, Tribunal 
Prahova, conform Incheierii 
din data de 18.11.2019 privind 
pe SC Metino Prod Cons SRL, 
cu termenele: depunere decla-
rații creanță 06.01.2020, întoc-
mirea tabelului preliminar al 
creanțelor 27.01.2020, întoc-
mirea  tabe lu lu i  def in i t iv 
20.02.2020, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 
03.01.2020, orele 12.00.

l C.I.I Apostol Andra, lichi-
dator judiciar in dosarul nr. 
2449/105/2019 al Tribunalului 
Prahova, notifică deschiderea 
intrarii in procedura simplifi-
cata a falimentului a debitoarei 
S C  A l l a n s y  I m p e x  S R L , 
c o n f o r m  S e n t i n ț e i  n r. 
1040/02.12.2019.

l S.C. Bricostore Romania 
S.A. cu sediul social în Bucu-
reşti, Calea Giuleşti, nr.1–3, 
et.2, sector 6, anunţă ca a 
depus la A.P.M. Bucureşti 
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documentaţia tehnica pentru 
obţinerea autorizaţiei de mediu 
pentru desfăşurarea activitătii 
„magazin brico depot orhi-
deea” cod CAEN rev 2. 4778- 
Comerț cu amănuntul al altor 
bunuri noi, în magazine specia-
lizate, pe amplasamentul din 
Bucureşti,  sector 6, Calea 
Giuleşti, nr.1-3. Eventualele 
sugestii sau observații se vor 
depune în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti, Aleea Lacul Morii, 
nr.1, Sector 6, Bucuresti, tel: 
0 2 1 . 4 3 0 . 6 6 . 7 7 ;  f a x : 
021.430.66.75, E-mail:  office@
apmbuc.anpm.ro în zilele de 
luni – joi, între orele 8.00–
16.30, vineri 8.00–14.00, în 
termen de 15 zile de la apariția 
prezentului anunț.

ADUNĂRI GENERALE
l Asociatia Ippon Karate Club, 
CUI12584337 convoacă AGA la 
sediul social la 07 decembrie 
2019, ora 14.00. Ordinea de zi: 
schimbare denumire, reducere 
număr asociaţi consiliul director.

LICITAŢII
l Administratorul  judiciar al 
debitoarei, S.C. Classic Dome 
SRL in reorganizare judiciara, 
cu sediul in Bucuresti, Str. 
Samuil Vulcan, nr .12D, sector 
5 ,  J 4 0 / 2 7 4 8 7 / 1 9 9 3 ,  C I F 
5039796, scoate la vanzare prin 
licitatie publica  deschisa cu 
strigare, teren intravilan in 
suprafata totala de 22.247mp 
avand numar cadastral 5215, 
numar carte funciara 54113, 
situat in localitatea Buftea, 
jud. Ilfov, tarlaua 44, parcela 
367, la pretul de 20 EUR excl 
TVA /mp. Licitatia va avea loc 
in ziua de 11.12.2019, orele 
14:00 la sediul ales al adminis-
tratorului judiciar din str. 
Joliot Curie, nr. 17, sector 5, 
Bucuresti, de unde poate fi 
achizitionat caietul de sarcini 
pentru suma de 100 lei excl 
TVA. In cazul in care bunurile 
nu se vor adjudeca la acest 
termen, se vor organiza licitatii 
in fiecare zi de miercuri, in 
aceleasi conditii .   Telefon 
c o n t a c t ;  0 7 6 1 . 3 3 4 . 9 9 4 ; 
021.313.75.15.

l Lichidator judiciar al debi-
toarei S.C. Ecotour Company 
SRL, cu sediul in Bucuresti, 
Str. Cedrilor, nr.11, sector 5, 
J 4 0 / 1 5 7 1 9 / 2 0 0 4 ,  C U I 
16804214, scoate la vanzare 
prin licitatie publica deschisa 
cu strigare, teren intravilan in 
suprafata totala de 1500 mp, 

situat in Com. Moeciu, Sat 
Moeciu de Jos, sat turistic 
Cheia, jud. Brasov, numar 
cadastral 558, carte funciara 
104062 Moeciu, la pretul de 
45.000 eur incl TVA. Licitatia 
v a  a v e a  l o c  i n  z i u a  d e 
11.12.2019, orele 14,00  la 
sediul ales al licidatorului judi-
ciar din str. Joliot Curie, nr.17, 
sector 5, Bucuresti, de unde 
poate fi achizitionat caietul de 
sarcini pentru suma de 200 lei 
excl TVA. In cazul in care 
bunurile nu se vor adjudeca la 
acest termen, se vor organiza 
licitatii in fiecare zi de mier-
curi ,  in  aceleasi  condit i i .  
Telefon contact: 0761.334.994; 
021.313.75.15.

l Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de lichi-
dator judiciar în dosarul nr. 
8134/111/2011 af lat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe 
debitoarea Fruitland S.R.L., 
J05/246/1992, CUI: RO85406 
scoate la vânzare prin licitație 
publică următoarele bunuri: 
Construcții şi teren aferent 
situate în com. Sănduleni, sat. 
Coman, FN, județul Bacău, 
preț de strigare: 88.200,00 lei. 
Parcele terenuri agricole extra-
vilane, situate pe raza localită-
ților Aleşd, Lugaşu de Jos şi 
Urvind în suprafață totală de 
87.291 mp, preț de strigare 
77.134,80 lei. Casa fără teren 
aferent situată în intravilanul 
localității Lugaşu de Jos, jud. 
B i h o r,  p r e ț  d e  s t r i g a r e : 
63.120,00 lei. Autoutilitare 
Isuzu - 4 bucați, la un preț de 
strigare total de: 44.280,00 lei. 
L i c i t a ț i a  v a  a v e a  l o c  î n 
09.12.2019 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Oradea str. Avram Iancu nr. 2 
ap.11. În caz de nereuşită lici-
t a ț i a  s e  r e i a  î n  d a t a  d e 
1 6 . 1 2 . 2 0 1 9 ,  2 3 . 1 2 . 2 0 1 9 , 
30.12.2019,  06.01.2020 la 
aceeaşi oră. Licitantul trebuie 
să achiziționeze un caiet de 
sarcini privind bunurile supuse 
prezentei licitații, contra sumei 
de  500  RON+TVA,  ce  va 
cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune 
la sediul lichidatorului judiciar 
o cerere de participare la lici-
tație, inclusă în caietul de 
sarcini, cu cel puțin trei zile 
înainte de termenul licitației 
stabilit prin anunțul public. 
Informații tel:0359463661 fax: 
0359463662 e-mail: office@
plginsolv.ro

l SC Rovit SA, societate aflata 
in reorganizare judiciara, prin 

administrator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie urmato-
rului activ aflat in patrimoniul 
debitoarei, respectiv Spațiului 
comercial Incinta „Magazin 
Vinuri” Valea Calugărească, 
situat in com. Valea Calugă-
rească, jud. Prahova, in supra-
fata de 72 mp, P+1E, in incinta 
gradinitei de copii, la pretul de 
9 2 4 0 0  l e i  f a r a  T VA . 
Constructia nu este intabulata 
in Cartea funciara, fiind edifi-
cata pe un teren care nu este 
proprietatea SC Rovit SA. 
Daca cumparatorul este o soci-
etate platitoare de TVA, va 
opera taxarea inversa, iar 
pretul nu va fi purtator de 
TVA. Licitatia publica are loc 
in baza hotararilor Adunarii 
Creditorilor din 09.03.2011, 
30.05.2013 si 27.07.2017 si a 
regulamentului de participare 
la licitatie. Sedintele de licitatii 
vor  avea  loc  pe  data  de : 
1 1 . 1 2 . 2 0 1 9 ,  1 9 . 1 2 . 2 0 1 9 , 
0 9 . 0 1 . 2 0 2 0 ,  1 6 . 0 1 . 2 0 2 0 , 
2 3 . 0 1 . 2 0 2 0 ,  3 0 . 0 1 . 2 0 2 0 , 
0 6 . 0 2 . 2 0 2 0 ,  1 8 . 0 2 . 2 0 2 0 , 
28.02.2020, 3.03.2020, orele 
12.00, la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, 
et. 7, cab 7B. Vanzarea se face 
conform caietului de sarcini 
intocmit de administratorul 
judiciar in cuantum de 1000 lei 
+ TVA. Relati i  la  telefon 
0344104525.

l Just Insolv SPRL anunta 
vanzarea la licitaţie publică a 
bunurilor aflate in patrimoniul 
SC Costrade Impex SRL. Lici-
tatia are loc in baza Adunarii 
Cred i tor i lor  d in  data  de 
04.08.2015 si din 26.11.2019, 
pretul de pornire al licitatiei 
fiind redus cu 40% din cel 
s tab i l i t  in  rapoar te l e  de 
evaluare. Licitaţiilor publice 
vor  avea  loc  pe  data  de 
1 1 . 1 2 . 2 0 1 9 ,  2 0 . 1 2 . 2 0 1 9 , 
0 9 . 0 1 . 2 0 2 0 ,  2 3 . 0 1 . 2 0 2 0 , 
1 2 . 0 2 . 2 0 2 0 ,  2 0 . 0 2 . 2 0 2 0 , 
2 7 . 0 2 . 2 0 2 0 ,  0 3 . 0 3 . 2 0 2 0 , 
11.03.2020, 20.03.2020, orele 
12.30 în Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud. Prahova. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0344104525.

l SC Petroutilaj SA, societate 
af lata in faliment, prin lichi-
dator judiciar JUST INSOLV 
SPRL, anunta vanzarea la lici-
tatie publica a terenului intra-
vilan in suprafata de 1781 mp, 
situat in com. Brebu, T30, P 
A1703, jud. Prahova, inscris in 
Cartea funciara nr. 22939 a 
com. Poiana Campina,  la 

pretul total de 26.700 lei fara 
T VA .  Te r e n u l  n u  e s t e 
construibil , accesul la proprie-
tate se face pe un drum de 
servitute de trecere lat de 3 ml 
si lung de aproximativ 78 ml. 
Daca cumparatorul este o soci-
etate platitoare de TVA, va 
opera taxarea inversa, iar 
pretul nu va fi purtator de 
TVA. Licitatia publica are loc 
in baza hotararilor Adunarilor 
Cred i tor i lor  d in  data  de 
19.12.2016 si 27.07.2017 si a 
regulamentului de participare 
la licitatie. Pretul este redus la 
50% fata de cel mentionat in 
Raportul de evaluare. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data 
de: 11.12.2019, 18.12.2019, 
0 7 . 0 1 . 2 0 2 0 ,  2 3 . 0 1 . 2 0 2 0 , 
3 0 . 0 1 . 2 0 2 0 ,  1 0 . 0 2 . 2 0 2 0 , 
1 9 . 0 2 . 2 0 2 0 ,  2 1 . 0 2 . 2 0 2 0 , 
02.03.2020, 12.03.2020, orele 
12.00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 
7, cab 7B. Relatii suplimentare 
la sediul lichidatorului judiciar 
cat si la telefon 0344104525.

l Anunț de participare la lici-
tație publică -Închirieri bunuri 
proprietate publică şi privată.  
-1. Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Unitatea Militară 
02574  Bucureş t i ,  s t r.  Dr. 
Taberei  nr.  7b,  Bucureşti , 
sectorul  6 ,  CUI 4193125, 
te lefon 0213.195 .858  int . 
2727(2894), fax 021.310.15.65, 
email um02574.serviciulachi-
zitii@gmail.com, persoana de 
contact  Adrian Tomescu. 2. 
Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: 50mp 
din imobilul 2700 Bucureşti 
aflat în domeniul public, situat 
în Bulevardul Drumul Taberei 
nr. 7B, sector 6, Bucureşti, în 
baza prevederilor H.G. nr. 
771din 28 octombrie 2019 şi  
O.U.G. 57/2019, în vederea 
realizării unui magazin.  3. 
Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: 
prin ridicare de sediul U.M. 
02574 Bucureşti, în baza unei 
solicitări scrise. 3.2. Denumirea 
şi datele de contact ale servi-

ciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: 
Oficiul Administrare Cazărmi, 
Patrimoniu şi A.Î.I., telefon 
021.319.5858, interior 2727 
(2894, 2317).  3.3. Costul şi 
condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: gratuit. 
3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 18/12/2019, 
ora 16.00. 4. Informații privind 
ofertele: Ofertele împreună cu 
celelalte documente se depun la 
registratura de la sediul autori-
tății contractante.  4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 
30/12/2019, ora 09.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele:  sediul autorității 
contractante, str. Dr. Taberei nr. 
7b,  Bucureşt i ,  sectorul  6 , 
telefon 0213195858 int. 2727. 
4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: două exemplare. 5. Data 
şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a 
ofertelor: 30/12/2019, ora 12.00, 
str. Dr. Taberei nr.7b, Bucureşti, 
sectorul  6.  6.  Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/
sau adresa  de  e -mai l  a le 
instanței competente în soluțio-
narea l it igi i lor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Judecătoria Secto-
rului 6 Bucureşti, str. Știrbei 
Vodă nr.115, sector 1, Bucu-
reşti, cod poştal 010109, adresa 
web: http://portal.just.ro.

l Subscrisa SP Evrika Insol-
vency IPURL reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de in calitate 
de lichidator judiciar al Conrad 
Electric SRL, desemnat prin 
sentinta civila nr. 2078 din data 
de 11.04.2017, pronuntata in 
dosar nr. 19067/3/2016 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucuresti– 
Sectia a VII-a Civila, anunta 
scoaterea la vanzare a bunului 
imobil af lat in proprietatea 
Conrad Electric SRL constand 
in nuda proprietate asupra 
bunului imobil reprezentat de 
un apartament cu 3 (trei) 
camere si dependinte  (hol, wc, 
dressing, baie, bucatarie, 3 
balcoane) cu suprafata utila de 
73,19 mp inscris in CF nr. 
205989-CI-U12, cu nr. cadas-
tral 205989-CI-U12, in valoare 
totala de 18.600 euro. Vanzarea 
bunului imobil apartinand soci-
etatii falite se va organiza in 
data de 16.12.2019 ora 14.00, 
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prin licitatie publica cu strigare. 
In cazul in care bunul nu se va 
vinde la termenul de licitatie 
stabilit, se vor mai organiza in 
zilele de 13.01.2020, 20.01.2020, 
2 7 . 0 1 . 2 0 2 0 ,  0 3 . 0 2 . 2 0 2 0 , 
1 0 . 0 2 . 2 0 2 0 ,  1 7 . 0 2 . 2 0 2 0 , 
24 .02 .2020 ,  02 .03 .2020  s i 
09.03.2020, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii.  
Locul de desfasurare a licitati-
ilor va fi stabilit la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucuresti, 
Bucuresti, Bd. Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3, unde se vor depune documen-
tele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, 
cel tarziu pana in preziua licita-
tiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunului, pretul acestuia, 
conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare 
a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietul de 
sarcini se poate achizitiona de la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et. 4, ap.10, sector 
3. Costul caietului de sarcini 
este de 800 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru 
toti participantii la licitatie. 

Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel.021.227.28.81.

PIERDERI
l Pierdut CUI:  33733733, 
J23/3097/2014, SC Rotario Trans 
SRL, Ilfov.

l SC Inspiring Grand Commerce 
SRL, declara pierdut certificat de 
autorizare 55740/21.11.2018, 
punct de lucru Arad, piata Avram 
Iancu, nr. 9, ap. 10.

l Pierdut carnet și legitimație de 
student pe numele Bulgaru 
Ștefania, eliberate de Școala 
Națională de Studii Politice și 
Administrative -Facultatea de 
Comunicare și Relații Publice. Le 
declar nule.

l Subscrisa, ARM Pitești SRL, 
cu sediul social în București, 
sectorul 1, strada Avionului, 
nr.26, biroul B, etajul 1, înregis-
trată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribu-
n a l u l  B u c u r e ș t i  s u b  n r.
J40/10488/2018, având Cod Unic 
de Înregistrare 39654663, declar 
nul și pierdut certificatul de înre-
gistrare seria B numărul 3496309, 
declar nul și pierdut certificatul 

constatator cu privire la activită-
țile desfășurate în afara sediului 
(la terți) din 23.07.2018, declar 
nul și pierdut certificatul consta-
tator cu privire la activitățile 
desfășurate la sediul social din 
23.07.2018.

l Inspectoratul Județean de Poliție 
Iași anunță pierderea ștampilei 
rotunde cu stema României, cu 
diametrul de 30mm, cu amprenta 
”România- Ministerul Afacerilor 
Interne- Inspectoratul de Poliție Jude-
țean Iași- Postul de Poliție Comunal 
Hărmănești”. Ștampila aparține 
Inspectoratului de Poliție Județean 
Iași, Postul de poliție Comunal 
Hărmănești. Se declară nulă.

l Pierdut motoretă, marca 
Piaggio Ciao, categoria moped, 
tipul SIR 08, nr. de identificare 
331840, culoare roșie, cu nr. 
MH-00165, aparținând lui Iancu 
Alexandru, domiciliat în Dr. Tr. 
Severin.

l Pierdut certificat constatator 
nr. 27488 eliberat de ONRC 
Mehedinți la data de 22.12.2011 
pe numele Ciortan D. Viorica –
VICA– MOB, Întreprindere 
Individuală. Se declară nul.

DECESE
l Scumpul meu tata, ing. Gheorghe Bugeag a plecat de langa mine. Un 
suflet nobil, de o inalta calitate morala, caracter minunat, generos si plin 
de viata. Cu adanca durere anunt ca inmormatarea va avea loc la cimi-
tirul Bellu, in data de 5 decembrie 2019, ora 11:30.

Cu respect și durere imensă deplâng
trecerea în neființă a

ing. GHEORGHE BUGEAG

bun, generos, optimist, cu o voință
rar întâlnită, profesionsit, pasionat

de tot ceea ce întreprindea.

Gabriela Mihai

Scumpul meu tată, 

ing. GHEORGHE BUGEAG
a plecat de lângă mine. 

Un suflet nobil, de o înaltă calitate
morală, caracter minunat,
generos și plin de viață. 

Cu adâncă durere anunț că înmormântarea va avea
loc la cimitirul Bellu,

în data de 5 decembrie 2019, ora 11.30.


