
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

Marți, 6 august 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunț în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariției

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l SC Trans Grup Agapia SRL Sibiu, 
angajează: -3 instalatori apă canal; -3 
zidari rosar tencuitor; -24 tâmplari 
universal. Telefon: 0371.307.458.

l Căutăm femeie, vârsta 40-60 ani, 
posesoare viză SUA, pentru curățenie 
și gătit cămin bătrâne, Seattle, statul 
Washington, SUA. Minim 6 luni. 
Condițiile sunt obligatorii. Rugăm 
trimiteți datele de contact la: mcon-
stantines415@yahoo.com.

l Complexul Educațional Laude 
Reut, instituție de învățământ acredi-
tată de MEN, angajează pedagog- 
vorbitor nativ de limba engleză. CV-ul 
se depune la sediul angajatorului. 
Interviul este pe data de 07.08.2019, 
ora 10.00.

l Bellinea SRL, cu sediul în jud.Sălaj, 
Zalău, strada Fabricii, nr.10, angajează 
muncitor necalificat la asamblarea și 
montarea pieselor (12). CV-urile se pot 
depune la sediul firmei. Informații la 
telefon: 0040.260.618.101.

l S_ind Process Control, societate 
comercială cu capital privat, cu sediul 
în sectorul 1, București, scoate la 
concurs postul de inginer de sistem în 
informatică. Concursul se va desfășura 
în ziua de 12.08.2019, ora 09.30, la 
sediul societății. Dosarul se va depune 
până în ziua de 10.08.2019, ora 16.00, 
pe adresa de email: office@s-ind.eu. 
Relații la telefon 0760.275.583..

l Academia Romana - Filiala Iasi cu 
sediul in Iasi, bld. Carol I, nr. 8, organi-
zeaza concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant conform HG 
286/23.03.2011 (actualizat), de 
Inspector de specialitate gradul IA(S) 
din cadrul Biroului Tehnic, Adminis-
trativ, SU si SSM, norma intreaga, 
perioada nedeterminata. Concursul va 
consta in doua probe: proba scrisa in 
data de 03.09.2019, ora 10:00, si inter-
viul in data de 06.09.2019, ora 10:00. 
Conditii: Studii superioare de lunga 
durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalenta, in domeniul tehnic - 
mecanica ,  e lectrotehnica  sau 
constructii si instalatii. Vechime: o 
vechime totala in munca de minim 7 
ani pe un post in conditiile detinerii 
unei diplome de absolvire a studiilor 
superioare de specialitate tehnice - 
mecanica ,  e lectrotehnica  sau 
constructii si instalatii. Termenul de 
depunere a dosarelor 22.08.2019, ora 
14:00. Relatii suplimentare la telefon 
0332101115, Biroul Resurse Umane, 
Salarizare si la sediul Filialei.

l Primăria comunei Berceni, judeţul 
Prahova, cu sediul în comuna Berceni, 
sat Berceni, str. Prof. Voicu Ion nr.140 
A, jud. Prahova, organizeaza concurs 

pentru ocuparea pe perioada nedeter-
minata a unui post de funcţie contrac-
tuala vacantă: 1. Agent paza in cadrul 
Compartimentului Politie Locala 
Pentru funcția contractuala de Agent 
paza candidații trebuie să indepli-
nească condițiile generale prevăzute de 
art.3 din Regulamentul cadru aprobat 
prin HG 286/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare si urmatoarele 
condiții specifice: - studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate 
cu diplomă de bacalaureat; - absolvent 
al cursului de calificare de baza “agent 
de securitate” cu atestat; - absolvent al 
cursului de calificare “activitati ordine 
publica si politie locala”; - permis de 
conducere categoria B (vechime minim 
3 ani); - vechime in domeniu: minim 5 
ani; - constiuie avantaj exeperienta in 
domeniul ordinii publice si a politie 
locale; - recomandare de la ultimul loc 
de munca. Concursul se va organiza 
astfel: 20.08.2019 termenul limita de 
depunere a dosarelor, 28.08.2019 ora 
10.00 - proba scrisa, interviul va avea 
loc in maxim 4 zile lucrătoare de la 
data sustinerii probei scrise. Informaţii 
suplimentare la secretariatul comisiei 
de concurs din cadrul Primăriei 
comunei Berceni, persoana de contact: 
Oancea Mihaela Simona - Tel. 
0244.470.216, 0244.470.588 (int. 200).

l Primăria Comunei Borca, Judeţul 
Neamţ, organizează concurs/examen 
de recrutare pentru  ocuparea unui 
post vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată de: - referent, treapta 
profesională  IA  în cadrul Comparti-
mentului  Bibliotecă și Cămin cultural. 
Concursul se va organiza la sediul 
Primăriei Comunei Borca, Județul 
Neamț, după următorul calendar; a) - 
22 august 2019, ora 16,00, data- limită  
până la care se pot depune dosarele  de 
concurs; b) - 30 august 2019, ora 10,00 
proba scrisă; c) - 1 septembrie 2019, ora 
10:00, interviul. Pentru a participa la 
concurs, candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale, prevăzute la 
art.3 al Regulemantului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
ției contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, aprobat prin 
H.G. nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și 
următoarele condiții specifice: a) 
Nivelul studiilor: studii medii (absol-
vite cu diploma de bacalaureat)/; b) 
Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției publice - 9 ani. 
Dosarele de înscriere la concurs se vor 
depune la Primăria Comunei Borca, în 
perioada 7-22 august 2019, orele 8:00- 
16:00. Secretariatul comisiei de concurs 
este asigurat de  Bălăcianu Elena, 
consilier superior, iar pe timpul efectu-

ării concediului de odihnă, de către 
Andrieș Irina, consilier juridic. 
Anunțul privind organizarea concur-
sului este afișat la sediul instituției și pe 
site-ul acesteia  www.primariaborca.ro.

l Anunț de participare pentru anga-
jare expert contabil. Subscrisa Consul-
tant Insolvență SPRL, cu sediul ales în 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, RFO nr. 0649, având 
CUI 31215824, prin reprezentant ec. 
Popescu Emil, în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei SC Recisev Plast 
SRL - în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. 
Padeș, nr. 6, jud. Mehedinţi, CIF: 
28399034, J25/169/2011 numit prin 
Sentinta nr. 419 din data de 16.09.2015 
pronunţată de către Tribunalul Mehe-
dinți, Secţia a II - Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 
3395/101/2014, în temeiul dispozițiilor 
art. 61 din Legea 85/2014 angajeaza 
contabil autorizat pentru efectuarea 
operațiunilor de evidență contabilă/
depunere declaratii fiscale ale debi-
toarei Sc Recisev Plast SRL. Lichidato-
ruljudiciar precizează faptul că 
ofertele cu privire la efectuarea opera-
tiunilor de evidenta contabila/depunere 
declaratii fiscale trebuie să cuprindă: 
-onorariul solicitat pentru efectuarea 
procedurilor de evidenta contabila/
depunere declaratii fiscale (inclusiv 
cheltuieli cu deplasarea, taxe, impozite 
și contribuții); Ofertele pot fi transmise 
prin email office@consultant-insol-
venta.ro sau direct la sediul din Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinți  până la data de 09.08.2019 
orele 14:00. Lichidator  judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL, ec. 
Popescu Emil

l Centrul Regional de Transfuzie 
Sanguină Timișoara, cu sediul în loca-
litatea Timișoara, str.Martir Marius 
Ciopec, nr.1, judeţul Timiș, organi-
zează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii contractuale vacante, 
perioadă nedeterminată, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011: 1.Asistent 
medical medicină generală (PL) -1 
(unu) post cu normă întreagă; 2.Asis-
tent medical medicină generală (PL) -1 
(unu) post cu normă parțială. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă: în data de 10 septembrie 
2019, ora 09.00; -Proba practică: în 
data de 12 septembrie 2019, ora 11.00; 
-Interviu: în data de 12 septembrie 
2019, ora va fi anunțată ulterior. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: școală postliceală 
sanitară; -vechime: minim 6 luni în 
specialitate. Condiții generale: -îndepli-
nește condițiile de studii, de vechime 
sau alte condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; Diplomă 
de bacalaureat; Certificat de membru 
OAMGMAMR însoțit de avizul anual, 

pentru specialitatea generalist; adeve-
rință de înscriere la concurs eliberată 
de O.A.M.G.M.A.M.R., conf. H.G. 
nr.35/2015; poliță asigurare malpraxis 
în termen; are capacitate deplină de 
exercițiu; cunoștinţe de operare PC; 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, ates-
tată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate;  nu a fost 
condamnat/ă definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de 
corupție sau a unei infracțiuni săvâr-
șite cu intenție, care ar face-o incompa-
tibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. Pentru înscrierea la 
concurs candidaţii vor depune dosarele 
de participare în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul  Centrului 
Regional de Transfuzie Sanguină 
Timișoara -Serviciul de Resurse 
-Umane. Detalii privind conditiile 
specifice și bibliografia de concurs sunt 
disponibile  la sediul  unități i : 
C.R.T.S.Timișoara, persoană de 
contact: Furdi Slavita, tel./fax: 
0256.482.271, E-mail: crts.timisoara@
gmail.com.

l Primăria Comunei Valea Călugă-
rească, Județul Prahova, organizează 
concurs de ocuparea pe perioadă nede-
terminată, conform H.G.nr.286/2011, 
modificată și completată, a funcțiilor 
contractuale de execuție vacante de: -1 
post -inspector de specialitate II -în 
cadrul Serviciului Contabilitate Fiscal 
Financiar -Compartiment Contabili-
tate; -1 post muncitor calificat -în 
cadrul SPGC -Compartiment munci-
tori. Condiţiile specific pentru 
ocuparea postului de: Inspector de 
specialitate II: -studii superioare 
(economice) absolvite cu diplomă de 
licență; -condiții vechime: minim 5 ani. 
Muncitor calificat: -studii medii cu 
diplomă de bacalaureat; -calificare 
mașinist la mașini pentru terasamente; 
condiții vechime: minim 5 ani. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei comunei Valea Călugă-
rească, după cum urmează: -21 august 
2019: termenul de depunere a dosa-
relor; 23 august 2019 -selecția dosa-
relor; -30 august 2019 -proba scrisă, 
ora 10.00; data, locul și ora pentru 
proba interviu vor fi stabilite după 
afișarea rezultatului la proba scrisă. 
Relații suplimentare: tel.0244.235.444; 
0764.967.077; -Compartiment resurse 
umane -Viorica Mocanu.

l Spitalul Municipal „Costache Nico-
lescu”, cu sediul în localitatea Drăgă-
șani, Jud.Vâlcea, str.Dr.Bagdasar, nr.2, 

organizează în conformitate cu preve-
derile H.G.nr.286/2011 modificată, 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractual vacante de: asistent 
farmacie. Condițiile generale de parti-
cipare la concurs sunt cuprinse în art.3 
din Regulamentul cadru la hotărârea 
286/2011. Condiții specifice de partici-
pare: -Studii: postliceale de specialitate 
farmacie;  -Certif icat  membru 
OAMMGR vizat pentru anul în curs; 
-Condiții de vechime: minim 3 ani. 
Locul desfășurării probelor concur-
sului -sediul spitalului. Data și ora 
concursului: -Proba scrisă în data de 
30.08.2019, ora 11.00; -Proba orală în 
data de 04.09.2019, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 06.09.2019, ora 
11.00. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs până la data 
de: 21.08.2019 inclusiv, la sediul Spita-
lului Municipal „Costache Nicolescu” 
Drăgășani. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalului Municipal „Costache 
Nicolescu” Drăgășani, persoană de 
contact :  Toșu Si lvia,  te lefon: 
0725.218.558.

l Primăria Comunei Vlădești, cu 
sediul în localitatea Vlădești, județul 
Galați, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante 
de Referent (șef S.V.S.U.) -1 post, în 
c o n f o r m i t a t e  c u  p r e v e d e r i l e 
H.G.nr.286/2011. Concursul se desfă-
șoară astfel: -proba scrisă în data de 29 
august 2019, ora 11.00; -proba interviu 
în data de 30 august 2019, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
dații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -studii: absolvent de liceu 
cu diplomă de bacalaureat; -vechime: 4 
ani; -aptitudini operare PC; -domiciliul 
stabil în comuna Vlădești; -permis de 
conducere categoria B. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a la sediul Primăriei comunei 
Vlădești. Relații suplimentare la sediul 
Primăriei comunei Vlădești, persoană 
de contact Drujescu Eracli, telefon 
0762.247.122, e-mail: vladesti@
gl.e-adm.ro.

l U.M. 01867 din Ministerul Apărării 
Naţionale, cu sediul în Str.Gării, Nr.2, 
Mihai Bravu, Giurgiu, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante de personal civil 
contractual: -un post de economist 
specialist IA în cadrul compartimen-
tului financiar -contabil, birou drepturi 
bănești, studii superioare și o vechime 
în muncă de minim 6 ani și 6 luni, 
astfel: -14.10.2019, ora 10.00 -proba 
scrisă; -21.10.2019, ora 10.00 -interviul; 
-data limită de depunere a dosarelor 
-02.09.2019, ora 15.30; -un post de 
contabil IA în cadrul compartimen-
tului financiar -contabil, birou drepturi 
bănești, studii medii și curs de speciali-
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tate, cu o vechime în muncă de minim 
6 ani și 6 luni, astfel: -14.10.2019, ora 
10.00 -proba scrisă; 21.10.2019, ora 
10.00 -interviul; -data limită de depu-
nere a dosarelor -02.09.2019, ora 15.30; 
-un post de economist gr.I în cadrul 
compartimentului financiar -contabil, 
studii superioare și o vechime în 
muncă de minim 3 ani și 6 luni, astfel: 
-14.10.2019, ora 10.00 -proba scrisă; 
-18.10.2019, ora 10.00 -interviul; data 
limită de depunere a dosarelor 
-02.09.2019, ora 15.30; -un post de 
contabil IA în cadrul compartimen-
tului financiar -contabil, studii medii și 
curs de specialitate, cu o vechime în 
muncă de minim 6 ani și 6 luni, astfel: 
-14.10.2019, ora 10.00 -proba scrisă; 
-18.10.2019, ora 10.00 -interviul; -data 
limită de depunere a dosarelor 
-02.09.2019, ora 15.30; -un post de șef 
birou gr.II în cadrul compartimentului 
financiar -contabil, studii superioare și 
o vechime în muncă de minim 5 ani, 
astfel: -14.10.2019, ora 10.00 -proba 
scrisă; -18.10.2019, ora 10.00 -interviul; 
-data limită de depunere a dosarelor 
-02.09.2019, ora 15.30; -un post de 
muncitor calficat I (electrician)/școală 
profesională de specialitate sau studii 
gimnaziale/școală profesională/medii și 
curs de calificare în domeniu, autori-
zaţie de exploatare a instalaţiilor elec-
trice interioare, joasă tensiune, medie 
tensiune, cu o vechime în muncă de 
minim 6 ani și  6 luni,  astfel: 
-28.10.2019, ora 09.00 -proba scrisă; 
-01.11.2019, ora 08.00 -proba practică; 
-07.11.2019, ora 08.00 -interviul; data 
limită de depunere a dosarelor 
-02.09.2019, ora 15.30; -un post de 
muncitor calficat I (zugrav)/școală 
profesională de specialitate sau studii 
gimnaziale/școală profesională/medii și 
curs de calificare în domeniu, cu o 
vechime în muncă de minim 6 ani și 6 
luni, astfel: -28.10.2019, ora 09.00 
-proba scrisă; -01.11.2019, ora 08.00 
-proba practică; -07.11.2019, ora 08.00 
-interviul; -data limită de depunere a 
dosarelor -02.09.2019, ora 15.30; -un 
post de muncitor calficat I (instalator)/
școală profesională de specialitate sau 
studii gimnaziale/școală profesională/
medii și curs de calificare în domeniu, 
cu o vechime în muncă de minim 6 ani 
și 6 luni, astfel: -28.10.2019, ora 09.00 
-proba scrisă; -01.11.2019, ora 08.00 
-proba practică; -07.11.2019, ora 08.00 
-interviul; -data limită de depunere a 
dosarelor -02.09.2019, ora 15.30. Depu-
nerea dosarelor se va face la sediul UM 
01867 Mihai Bravu, Str.Gării, Nr.2, 
Mihai Bravu, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare. Orga-
nizarea concursului se va face la UM 
01835 București, Şoseaua București 
-Ploiești km.10,5, sector 1, București. 
Date de contact ale secretariatului, la 
telefon: 0744.877.827/interior 1105206.

l Direcţia Asistenţă Socială, din 
subordinea Consiliului Local Buftea, 

organizează concurs pentru ocuparea 
unor funcţii contractuale vacante pe 
perioadă  nedeterminată -funcţie de 
conducere și funcţii de execuţie, din 
cadrul Centrului Rezidenţial pentru 
Tineri din Centre de Plasament și 
Cantină Socială, după cum urmează: 
1.Un post de șef centru –gradul II. 
Condiţii de participare la concurs: 
-studii universitare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
-vechime în specialitatea studiilor 
minimum 5 ani. 2. Un post de 
inspector de specialitate –treapta I. 
Condiţii de participare la concurs: 
-studii universitare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
-vechime în specialitatea studiilor 
minimum 4 ani. 3. Un post de gesti-
onar –treapta I. Condiţii de participare 
la concurs: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, în domeniul 
contabilităţii; -vechime minimum 3 ani 
în funcţia de gestionar; -să aibe vârsta 
de 21 ani împliniţi. 4. Un post de asis-
tent social practicant. Condiţii de 
participare la concurs: -studii universi-
tare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă, în domeniul asis-
tenţă socială; -vechime în specialitate 
minimum 1 an. 5. Două posturi de 
muncitor necalificat. Condiţii de parti-
cipare la concurs: -studii medii/ gene-
rale. Dosarele de înscriere se pot 
depune la sediul Direcţiei Asistenţă 
Socială din subordinea Consiliului 
Local Buftea, până la data de 
21.08.2019 incusiv, Piaţa Mihai 
Eminescu, nr. 1, oraș Buftea, judeţul 
Ilfov. Proba scrisă va avea loc în data 
de 03.09.2019 ora 11:00, iar interviul va 
avea loc în data de 05.09.2019 ora 
11:00 la sediul Direcţiei Asistenţă 
Socială, Piaţa Mihai Eminescu, nr. 1, 
oraș Buftea, judeţul Ilfov. Relaţii supli-
mentare și bibliografia se pot obţine de 
la sediul Direcţiei Asistenţă Socială, 
telefon nr. 031/8241234, int. 110 sau pe 
site-ul Primăriei orașului Buftea.

l Unitatea Militară 02033 Iași organi-
zează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a postului 
contractual vacant de economist debu-
tant. Condiții de ocupare a postului: 
-Studii economice superioare în dome-
niul financiar -contabil cu diplomă de 
licență. Probele de concurs se desfă-
șoară la sediul unității, astfel: -proba 
scrisă: 23.09.2019 ora 10:30; -interviul: 
27.09.2019 ora 10:30. Dosarele de 
concurs se depun la sediul unității 
până la 21.08.2019 ora 16:00. Detalii 
privind condițiile pentru ocuparea 
postului se pot obține la sediul unității 
din strada Peneș Curcanu nr. 2, Iași 
județul Iași.  Date de contact: 
0232/214636.

l Centrul de Sănătate Multifuncțional 
,,Sfântul Nectarie”, cu sediul în Bucu-
rești, Bulevardul Uverturii nr. 81, 
Sector 6, organizează concurs pentru 

ocuparea unui post contractual de 
execuție vacant, perioada nedetermi-
nată, în data de 30.08.2019 ora 10:00 
proba scrisă și interviul pe 05.09.2019 
-programare începând cu ora 10:00. 
Compartimentul Asistente Medicale; 
-1 post asistent medical principal gene-
ralist pentru cabinetul de stomatologie. 
-Studii postliceale cu diploma de  
absolvire în specialitatea asistent 
medical; -Certificat membru OAMG-
MAMR; -Certificat de Grad Principal; 
-Aviz anual pentru autorizarea exerci-
tării profesiei; -Polița de Asigurare 
pentru Răspundere Civilă Profesio-
nală; -Vechime în specialitate (stomato-
logie)  3 ani. Relații la telefon nr. 
0376203291 interior 518 intre orele 
9.00 –14.00.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Constanța, cu sediul în 
Mun. Constanța, str. Mihai Viteazu 
nr.2B, jud. Constanța organizează, în 
temeiul H.G. nr. 286/2011, modificată 
și completată, concurs pentru ocuparea 
unui post vacant, încadrare pe peri-
oadă determinată corespunzător func-
țiilor contractuale de execuție, după 
cum urmează: Serviciul Cadastru 
-Biroul Avize și Recepţii: -1 post consi-
lier cadastru -gradul II. Cerinţele 
postului: -studii de specialitate: studii 
universitare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă –specializarea  cadastru, 
geodezie, topografie, măsurători 
terestre; -vechime  în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului 
-minim 6 luni; -cunoștințe operare 
calculator. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs până 
la data de 13.08.2019 inclusiv, ora 
16,30 la sediul OCPI Constanța, secre-
tariat. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă: -22.08.2019, ora 
10.00; -Interviul: -28.08.2019, ora 
10.00. Relații suplimentare: la sediul 
OCPI  Constanța, Mun Constanța, str. 
Mihai Viteazu nr.2B,   telefon 
0241/488625, e-mail: ct@ancpi.ro și pe 
site-ul www.ocpict.ro.   

CITAŢII
l Domnul Mihai George Alin, domici-
liat în Alexandria, str. București, bl. 
209, sc. A, et. 1, ap. 7, judetul 
Teleorman, este chemat în instanță, la 
Judecătoria Alexandria, la data de 
19.09.2019, orele 11,00 în calitate de 
pârât în dosarul civil nr. 5720/740/2018, 
în proces cu Mihai Adriana, în calitate 
de reclamantă. Obiectul dosarului îl 
reprezintă divorț cu minori.

l Se citează pârâții Nica Neculai și 
Oprea Lăcrămioara în dosarul 
10368/245/2017 la Judecătoria Iași 
pentru termenul din 13 septembrie 
2019, complet C37, ora 8.30.

l Se citează moștenirea defunctei 
Ocroș Maria-Victoria, ultimul domi-

ciliu cunoscut în Augsburg, str. Brun-
nenlechgasschen, nr. 9B, Germania, în 
proces cu Angheluș Ovidiu-Andrei, la 
Judecătoria Lipova, dosar civil 
231/250/2019, pentru cererea având ca 
obiect prestație tabulară, cu termen de 
judecată la data de 29.08.2019.

l Se aduce la cunoștință că numitul 
Rașcă Cristian-Ioan a invocat dobân-
direa dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului înscris în 
CF nr. 303546 Conop, proprietari tabu-
lari fiind Ioskifesku Iuon, Dugulesku 
Lena și Lăbășan Blidar Aurel. Cei 
interesați sunt invitați să facă opoziții, 
cu precizarea că, în caz contrar, în 
termen de 30 de zile de la emiterea 
celei din urmă publicații, se va trece la 
judecarea cererii.

l Se citează numitul Radu Lucian, din 
com.Murgași, în calitate de pârât, la 
Tribunalul Dolj, Craiova, în dosarul 
nr.8203/215/2018, cu termen de jude-
cată la data de 06 septembrie 2019, ora 
9.00, complet c6a, camera 6, dosar 
având ca obiect declararea judecăto-
rească a morții. Cine are informații să 
se adreseze Tribunalului Dolj, Craiova.

l Se citează la sediul Biroului Indivi-
dual Notarial Ene Frosina, din munici-
piul Tulcea, str. Păcii, nr. 7, bl. P21, sc. 
C, ap. 28, judeţul Tulcea, la data de 26 
august 2019, ora 10:30, persoanele cu 
vocaţie succesorală legală sau testa-
mentară, la succesiunea defunctei 
Dobre Maria, decedată la data de 
09.03.2019, cu ultimul domiciliu în 
municipiul Tulcea, str. Păcii nr. 121, 
judeţul Tulcea, în dosar succesoral nr. 
85/2019, în vederea dezbaterii succesi-
unii.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze 
spaţii/hale pentru depozitare dotate cu 
logistica aferentă transportului și 
manipulării. Detaliile complete pot fi 
găsite pe site-ul www.anaf.ro, sectiunea 
“Anunţuri” - “Anunţuri de achiziţie de 
bunuri și servicii”.

l Ministerul Fondurilor Europene 
prin Direcţia Generală Programe 
Europene Infrastructura Mare, cu 
sediul în Şos. București-Ploiești, nr. 1 - 
1B, Victoria Office Intrarea str. Menue-
tului, nr. 7 Sector 1, București în 
calitate de titular al Programului 
Operațional Infrastructura Mare 2014-
2020, anunță publicul interesat asupra 

modificărilor acestuia, potrivit cerin-
țelor Hotărârii  de Guvern nr. 
1076/2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri și programe. Programul 
Operațional Infrastructura Mare 2014-
2020 și modificările propuse pot fi 
consultate pe site-ul http://mfe.gov.ro/
minister/autoritati-de-management/
am-poim/  și la sediul Ministerului 
Fondurilor Europene, Direcția Gene-
rală Programe Europene Infrastruc-
tura Mare din Şos. București-Ploiești, 
nr. 1 - 1B, Victoria Office Intrarea str. 
Menuetului, nr. 7, București, Sector 1 - 
secretariat, de luni până vineri, între 
orele 9.00-14.00. Comentariile si suges-
tiile publicului se primesc la sediul din 
Şos. București-Ploiești, nr. 1 - 1B, 
Victoria Office Intrarea str. Menue-
tului, nr. 7, București, Sector 1 și/sau pe 
adresele de email: secretariat.dgpim@
fonduri-ue.ro și srp@mmediu.ro,  în 
termen de 18 zile de la data prezentului 
anunț.

l În temeiul art. 145 alin. (1) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschiderea 
procedurii de faliment a debitorului 
SC Arindustries SRL, CIF: 16238557, 
J25/250/2018, dosar nr. 2217/101 anul 
2018-Tribunalul Mehedinţi. Termen 
pentru depunerea cererilor de creanţă 
la 24.07.2019; Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului supli-
mentar al creanţelor la 21.08.2019; 
Termen pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la publi-
carea în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă a tabelului suplimentar și 
pentru afișarea tabelului definitiv 
consolidat al creanţelor la 18.09.2019. 
Lichidator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL Filiala Timis.

l Anunt de intentie privind elaborarea 
planului urbanistic de detaliu PUD 
Calea Dudesti nr.186, sector 3, Bucu-
resti. SC Anchor Real Estate Develop-
ment SRL aduce la cunostinta 
publicului interesat initierea Planului 
Urbanistic de Detaliu “Construire 
ansamblu cu functiune mixta -locuinte 
colective/ comert /servicii cu regim de 
inaltime S+P+10E+Duplex” si supune 
spre consultare aceasta documentatie 
de urbanism. Initiere: SC Anchor Real 
Estate Development SRL. Elaborator: 
SC Dacra Studio SRL. Documentatia 
tehnica poate fi consultata la adresa: 
str.Calea Dudesti nr.191. incepand cu 
07.08.2019, timp de 15 zile.

Citație: Baragan Felix, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Craiova, B-dul Oltenia, nr. 1A, bl. T2, sc.5, ap.2, jud. 
Dolj, este chemat la Tribunalul Dolj, din str. Brestei, nr. 
12, complet c6a, în ziua de 06.09.2019, ora 09:00, în 
calitate de intimat pârât, în proces cu Municipiul Craiova 
prin Primar în calitate de apelant reclamant pentru apel - 
pretenții, ce face obiectul dosarului nr. 13267/215/2018.
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l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administrativ-te-
ritorială, Slobozia Mandra, din județul 
Teleorman,anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr. 12 si 
13, începând cu data de 12.08.2019, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primariei comunei Slobozia Mandra, 
judetul Teleorman, conform art. 14 
alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și 
a publicității imobiliarenr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP 
S.P.R.L. cu sediul social în Reșiţa, str. 
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraș-Se-
verin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, noti-
fică începerea  procedurii de lichidare și 
radiere împotriva debitorului S.C. 
V.D.C. VERIVIO S.R.L., prin Rezoluția 
nr. 4223/11.06.2019 pronunţată de 
O.R.C. Caraș-Severin. Debitoarea are 
sediul social în Toplet, FS, nr. 515, jud. 
Caraș-Severin, Nr. Registrul Comerţului 
J11/113/2000, CUI 12955540. Creditorii 
debitorului S.C. V.D.C. VERIVIO S.R.L 
pot depune creanțele deţinute faţă de 
debitoare, însoţite de documentele dove-
ditoare, la sediul lichidatorului judiciar, 
în termen maxim de 15 zile de la data 
publicării prezentului anunț.

SOMAŢII
l Prin cererea înregistrată sub Dosar 
nr. 1391/246/2019 privind pe petentul 
Barna Ioan care  solicită înscrierea 
dreptului de proprietate prin uzuca-
piune in cota de 1/3 parti din imobilul 
inscris in CF 301025 Archis, provenit 
din convesia pe hartie a , CF vechi 72, 
casa cu nr. adm. vechi 81 cu nr.adm 
nou 43  ,nr. top.248,249 in suprafata de 
2404 mp, imobil asupra caruia figu-
reaza ca proprietar tabular Popa 
Maria casatorita Barna intabulata sub 
B1 decedata la data de 17.10.1953.

l Prin cererea inregistrata pe rolul 
Judecatoriei Miercurea Ciuc, sub 
nr.2044/258/2019, petentul ISTVAN 
IULIU, domiciliat in com. Sansimion, 
sat Cetatuia, nr.222, judetul Harghita, 
avand CNP 1470719191328, a invocat 
dobandirea prin uzucapiune, a drep-
tului de proprietate asupra imobilului 
identificat prin CF nr. 50915 Sansi-
mion (CF vechi 3223 Cetatuia), avand 
nr. Crt. A1, A1.1, B1, nr.top 603, nr.
cadastral CI, constand in teren intra-
vilan in suprafata totala de 381 mp, 
casa de lemn formata din doua 
camere, un antreu o bucatarie si o 
camara (suprafata 66 mp), construita 
in anul 1925 si o magazie, construita 

din lemn in anul 1977 in suprafata de 
28 mp, situat in com. Sansimion, sat 
Cetatuia, nr.222, jud.Harghita si inta-
bularea acestuia pe numele sau. 
Imobilul a fost dobandit prin moste-
nire de la Kovacs Rozalia. Toti sunt 
somati sa formuleze opozitie, in caz 
contrar, se va trece la judecarea cererii 
in termen de o luna de la emiterea celei 
din urma publicatii. Prezenta somatie 
se afiseaza la sediul Judecatoriei Mier-
curea Ciuc, la sediul Primariei 
comunei Sansimion. Se afiseaza 
somatia la sediul Biroului Teritorial de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara 
Miercurea Ciuc. Se publica somatia 
intr-unul din ziareke mai raspandite.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Consiliul de Adminis-
traţie al Libra Internet Bank SA, socie-
tate bancară înregistrată în Registrul 
bancar sub nr.RB-PJR-40-037/1999, cu 
sediul în București, Calea Vitan, nr.6-
6A, Tronson B, C, et.1, 6, 9, 13, 
Clădirea Phoenix Tower, sector 3, cod 
poștal 032196, având cod unic de înre-
gistrare 8119644 și numărul de ordine 
în Registrul Comerţului J40/334/1996, 
prin președintele Consiliului de Admi-
nistrație al Libra Internet Bank SA, 
Ovidiu Petre Melinte, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor la data de 09.09.2019, ora 17.30, 
la sediul societăţii, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în registrul acţiona-
rilor la sfârșitul zilei de 06.09.2019, cu 
următoarea ordine de zi: Aprobarea 
programului de activitate și a bugetului 
de venituri și cheltuieli rectificate pe 
anul 2019. În cazul neîntrunirii cvoru-
mului necesar la data primei convocări, 
Adunarea Generală Ordinară a Acțio-
narilor se va întruni la data de 
10.09.2019, la aceeași oră și în același 
loc, cu aceeași ordine de zi. Acționarii 
pot participa la adunare personal sau 
prin reprezentanți, în baza unei procuri 
speciale, conform dispozițiilor legale. 
Procura specială se depune la sediul 
societății conform prevederilor legale. 
Președintele Consiliului de Adminis-
trație al Libra Internet Bank SA, 
Ovidiu Petre Melinte.

LICITAŢII
l Subscrisa S.C. Dim-Nașky S.R.L. 
-în procedura simplificata, cu sediul în 
loc. sat Măru, com. Zăvoi, nr. 165 jud. 
Caraș-Severin, anunţă că în data 
20.08.2019 ora 12,00 la sediul lichida-
torului judiciar LICEV GRUP SPRL 
din Resita, str. Horea bl.A2, parter, se 
organizează licitatia publica cu strigare 
privind vânzarea bunurilor mobile: 
reziduri material lemnos la preţul de 
244 euro + TVA reprezentand 100 % 
din preţul de evaluare; Informatii 
suplimentare se pot obtine la telefon 
0255/212.940 sau la sediul lichidato-
rului judiciar.

l Trebor Exim SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică teren 
intravilan in suprafata de 5.857 mp si 
indiviz in suprafata de 161 mp, situate 
în Băicoi, jud. Prahova la pretul de 
35.310 lei + TVA. Licitaţia va avea loc 
în data de 09.08.2019, ora 13/30 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
14.08.2019 aceeași oră, în același loc.

l Prunus Confort Design SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare individuală masina 
rindeluit D700 (3.414 lei), circular 
formatizat D2800 (2.788 lei), fierastrau 
cu panglica (900 lei), cabina lacuit 
(3.521 lei), fierastrau circular ASTRA 
(3.414 lei), masina prelucrat parchet 
(9.065 lei), masina retezat capete 
(3.702 lei), masina de frezat cu lant 
(7.097 lei), masina de ambalat (1.020 
lei), ciclon absortie rumegus (353 lei) și 
vânzare în bloc diferite modele de 
ferestre și uși din lemn la prețul de 
25.252 lei. La prețurile menționate se 
adaugă TVA. Licitaţia va avea loc în 
data de 09.08.2019, ora 14/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
14.08.2019, aceeași oră, în același loc.”

l Asesoft Technologies SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
următoarele bunuri mobile: cameră 
termoviziune (5696 lei), camera HD 
(908 lei), sistem wireless pentru moni-
torizare parametrii vitali (42616 lei), 
laptopuri (14334 ≈ 888 ≈ 1582 lei), 
servere (6813 ≈ 27942 ≈ 20005 ≈ 1468 
lei), tablete (796 ≈ 610 lei), statie 
grafica (2879 lei), smartpfonuri (1117 
≈ 1051 ≈ 929 ≈ 759 lei), tensiometre 
(51 ≈ 154 lei), multifunctionale (355 ≈ 
288 lei), scanere (3466 lei), stand mobil 
calibrare echipamente achizitie ECG 
EEG (6347 lei), stand mobil teste de 
electrosecuritate (84992 lei), videotele-
foane (279 lei), etc. Preturile nu contin 
TVA. Licitaţia va avea loc în 
09.08.2019, ora 15/00 la sediul lichida-
torului judiciar din str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. Persoanele interesate vor 
achizitiona caietul de prezentare în 
suma de 500 lei + TVA de la sediul 
lichidatorului și vor depune taxa de 
garanţie de 10% din prețul de pornire 
cu cel putin o zi înainte de data licita-
tiei. În cazul neadjudecării vânzarea 
va fi reluată în ziua de 14.08.2019 
aceeași oră, în același loc.

l SCM TROMET prin administrator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică proprie-
tate  imobi l iară  compusă din 

constructia C3 Hala turnatorie in 
regim de P+1E cu Sc = 806,26 mp, Sd 
= 1.038,73 mp, Su = 938,54 mp, situată 
in Ploiesti,str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 
348, jud. Prahova la prețul de 100.000 
euro (scutit de TVA, ce se va achitat în 
lei la cursul din data plății). Terenul 
intravilan pe care se află amplasată 
construcția este proprietate de stat și 
nu face obiectul vânzării. Licitaţia va 
avea loc în 14.08.2019, ora 15/30 la 
sediul administratorului judiciar din 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. Persoa-
nele interesate vor achizitiona caietul 
de prezentare în suma de 1.000 lei + 
TVA de la sediul administratorului 
judiciar și vor depune taxa de garanţie 
de 10% din prețul de pornire cu cel 
putin o zi înainte de data licitatiei.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, 
prin lichidator judiciar Just Insolv 
SPRL, anunta vanzarea la licitatie 
publica a Complexului Restaurant cu 
spatii de cazare Pensiune „Hanul 
Gazarilor” situat in Ploiesti, str. M. 
Bravu, nr. 45, jud. Prahova, (zona 
Stadion Petrolul, la circa 600 m 
distanta de Palatul Administrativ, de 
Tribunalul si Parchetul PH) inscris in 
CF nr. 123740 a Mun. Ploiesti, finalizat 
in 2003, compus din teren in suprafata 
de 720 mp in acte, respectiv 719 mp 
masurata si constructii: C1 - Hotel + 
restaurant (Subsol – Crama, o buca-
tarie, 3 vestiare cu wc-uri, magazie, 
camera frigorifica si doua holuri, 
Parter: restaurant, bar, receptie, buca-
tarie, terasa, etaj 1: 7 camere duble si 1 
single, fiecare cu gr. sanitar, debara, hol 
si casa scarii, etaj 2: 7 camere duble si 1 
single fiecare cu grup sanitar, casa 
scarii, hol, culoar, etaj 3: 5 camere 
duble si o camera single, spalatorie, 
camera centralei termice, 2 holuri, casa 
scarii, C2 - Anexa + beci, la pretul de 
275.000 euro (la care se adauga TVA 
dupa caz), ce se va achita in lei la 
cursul euro de la data efectuarii platii. 
Daca cumparatorul este o persoana 
inregistrata in scopuri de TVA, se va 
aplica taxarea inversa si pretul nu va fi 
purtator de TVA. Pensiunea dispune 
de 22 de camere de cazare, restau-
rantul de aprox. 60 locuri, crama de 
aprox. 80 de locuri, teresa de aprox. 44 
locuri, iar in curte este amenajat loc 
pentru fumat, foisor cu masa si scaune 
si un gratar. Imobilul este racordat la 
toate utilitatile avand instalatii de apa, 
instalatie electrica, instalatie de incal-
zire - centrala termica proprie pe gaz, 
retea canalizare. Licitatiile publice 
pentru imobilul Hanul Gazarilor au 
loc in baza hotararii Adunarii Credito-
rilor din 28.06.2019 si a Caietului de 
sarcini intocmit de lichidatorul judi-
ciar. Pretul de pornire al licitatiei 
conform hotararii Adunarii Credito-
rilor din 01.08.2019. Sedintele de lici-
tatie vor avea loc pe data de: 
20.08.2019 si 11.09.2019, orele 13.00, la 

sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab.7B. Relatii suplimen-
tare se obtin de la lichidatorul judiciar 
la telefon 0344104525 si din caietul de 
sarcini ce se poate procura de la sediul 
acestuia la pretul de 3000 lei fara TVA.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, 
prin lichidator judiciar Just Insolv 
SPRL, anunta vanzarea la licitatie 
publica a activului aflat in patrimoniul 
debitoarei, respectiv Hotel Restaurant 
- „Casa Rotaru”, situat in Ploiesti, str. 
Oborului, nr. 27, jud. Prahova (zona 
Obor - magazin Dedeman - mall AFI), 
inscris in CF nr. 125774 a mun. 
Ploiesti, constructie compusa din 
D+P+1E+3 Mansarde, in suprafata de 
1922,44 mp, finalizata in 2007, la 
pretul de 292.630 euro (la care se 
adauga TVA dupa caz), ce se va achita 
in lei la cursul euro de la data efectu-
arii platii. Daca cumparatorul este o 
persoana inregistrata in scopuri de 
TVA, se va aplica taxarea inversa si 
pretul nu va fi purtator de TVA. 
Hotelul dispune de 50 de camere de 
cazare si 3 apartamente, receptie, 
restaurant, bar si bucatarie la parter, 
iar la demisol crama si bucatarie rece. 
Structura constructiva a hotelului este 
cu fundatii din beton armat, inchideri 
perimetrale din BCA, compartimen-
tări interioare din zidarie de BCA, 
acoperisul cu tabla Lindab si dispune 
de utilitati: electricitate, apa, gaz, 
canalizare. Licitatia publica are loc in 
baza hotararii Adunarii Creditorilor 
din 28.06.2019 si a Caietului de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. Pretul 
de pornire al licitatiei este conform 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
28.06.2019. Sedintele de licitatie vor 
avea loc pe data de: 20.08.2019, 
06.09.2019, 12.09.2019, 19.09.2019, 
26.09.2019, 08.10.2019, 15.10.2019, 
22.10.2019, 25.10.2019, 29.10.2019, 
orele 13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B. Relatii 
suplimentare se obtin de la lichidatorul 
judiciar la telefon 0344104525 si din 
caietul de sarcini ce se poate procura 
de la sediul acestuia la pretul de 3000 
lei fara TVA.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, 
prin lichidator judiciar Just Insolv 
SPRL, anunta vanzarea la licitatie 
publica a urmatoarelor bunuri mobile 
aflate in patrimoniul debitoarei: aragaz 
cu 6 focuri, cuptor - 650 lei, calculator 
Pentium - 85 lei, combina frigorifica - 
115 lei, expresor - 175 lei, lada frigori-
fica Zanussi - 190 lei, masina cuburi de 
gheata - 175 lei, masina spalat Whir-
lpool - 85 lei, vitrina profesionala - 300 
lei, autoturism Peugeot Partner, an 
fabr. 2007, stare nesatisfacatoare - 
1850 lei, expresor cafea - 230 lei, hota 
extractie de perete - 365 lei, masa 
refrigerate 2 buc la pretul de 400 lei/
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buc, masina spalat si uscat rufe - 85 lei, 
rotisor electric - 55 lei, spalator 2 cuve - 
270 lei, aspirator I.nte - 30 lei, casa 
marcat Datecs, 4 buc la pretul de 55 lei/
buc, combina frigorifica Bosch 310 L - 
90 lei, cuptor microunde - 37,5 lei, 
dulap - 30 lei, fier calcat si masa Whir-
lpool - 30 lei, frigider - 11 buc, la pretul 
de 105 lei buc, friteusa electrica Apexa 
- 110 lei, lada frigorifica 500 L Elx - 305 
lei, masa - 10 lei, masa lucru demonta-
bila - 12,5 lei, masina spalat Gorenje - 
95 lei, mese mici - 24 buc, 10 lei/buc, 
mese mari - 21 buc, la pretul de 90 lei/
buc, minibar Samsung - 22 buc, la 
pretul de 70 lei/buc, scaune - 10 buc. la 
pretul de 45 lei buc., spalator pahare 
clatire - 170 lei, televizoare - 25 buc, la 
pretul de 50 lei/buc, uscator par Valera 
- 42,5 lei, uscator rufe - 135 lei, uscator 
rufe Whirlpool-135 lei, cafetiera Philips 
- 22,5 lei, televizor Funai - 140 lei, Sony 
mp3 - 85 lei, plita toaster - 450 lei, radi-
ator interior - 35 lei, uscator maini Ino 
Elise - 180 lei, uscator maini Valera - 60 
lei, vitrina vin Klisman - 675 lei. La 
preturile de mai sus se adauga TVA. 
Licitatiile publice au loc in baza hota-
rarii Adunarii Creditorilor din 
29.05.2018. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Sedintele de lici-
tatie vor avea loc pe data de: 
20.08.2019, 21.08.2019, 10.09.2019, 
12.09.2019, 17.09.2019, 19.09.2019, 
24.09.2019, 26.09.2019, 01.10.2019, 
03.10.2019 orele 13.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab.7B. 
Relatii suplimentare la telefon 
0344104525.

l Directia Silvica Valcea organizeza in 
data de 28.08.2019, ora 11:00 licitatie/
negociere in vederea inchirierii pentru o 
perioada de pana la 49 de ani, pentru 
Spatiu productie Dragasani: Hala 
productie, Hala tratatament impleti-
turi, Centrala termica si alei carosabile 
cu suprafata construita desfasurata de 
3765 mp. Tariful minim in vederea lici-
tarii/negocierii este de 0,5 euro/mp/
luna, fara TVA. Ofertele se pot depune 
pana in ziua licitatiei, ora 10:45, in plic 
inchis.Modelul de contract si formu-
larul de oferta se gasesc pe www.valcea.
rosilva.ro. Pentru lamuriri suplimen-
tare: 0732/620977 -ing Iosif Adrian.

l Amesis SRL, societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
scoate la vanzare, prin licitatie, urmatoa-
rele bunuri: I. proprietatea  imobiliara, 
compusa din: C6 - Magazie Metalica, in 
suprafata de 164 mp, C7 - Magazie 
Metalica, in suprafata de 74,70 mp si 
teren in suprafata de 406 mp, la pretul 
total de 97.268 euro, fara TVA. II. 
Bunuri mobile, compuse din: autoutili-
tara Daf, an fabricatie 2010, nr. km 
>400.000, la pretul de 5,891 euro, fara 

TVA;  iveco Eurocargo, an fabricatie 
2008, nr. km >500.000, la pretul de 5.508 
euro, fara TVA; Renault Midlum, an 
fabricatie 2006, nr. km >700.000, la 
pretul de 3.402 euro, fara TVA; Renault 
Mascott, an fabricatie 2006, nr. km 
>500.000, la pretul de 2.908 euro, fara 
TVA; Renault Master, an fabricatie 2004, 
nr. km >500.000, la pretul de 2.138 euro, 
fara TVA; Dacia Logan SD, an fabri-
catie 2008, nr. km -, la pretul de 230 
euro, fara TVA; Dacia Logan Break, an 
fabricatie 2008, nr. km 290.701, la pretul 
de 1.160 euro, fara TVA; Platforma 
Boro, an fabricatie 2015, la pretul de 
1.503 euro, fara TVA; Remorca Stema, 
an fabricatie 2013, la pretul de 450 euro, 
fara TVA; Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la sediul lichi-
datorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
l a  n u m e r e l e  d e  t e l e f o n / f a x : 
0728.485.605/0244.597.808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro. Pentru bunurile mobile, 
licitatia se va organiza in data de 
09.08.2019, ora 13:30, iar pentru bunu-
rile imobile la ora 14:00, iar in cazul in 
care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data 
de 12.08.2019, 14.08.2019, 16.08.2019, 
19.08.2019, 21.08.2019, 23.08.2019, 
26.08.2019, 28.08.2019, 30.08.2019.

l În temeiul art. 250 alin(2) din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală,  Primăria Orașului Breaza orga-
nizează la sediul său din str. Republicii, 
nr. 82 B, Tel: 0244/340.508,Fax: 
0244/340.528, e-mail: contact@primări-
abreaza.ro, organizează licitație publică 
deschisă în vederea vânzării a următoa-
relor bunuri sechestrate: -  în data de 
26.08.2019, ora 13:00, 4 loturi de teren 
intravilan în localitatea Irimești, jud, 
Prahova în suprafață de 15 114 mp, a 
treia licitație, preț de pornire a licitației 
144.630 lei. Prețul de pornire a licitație 
nu include TVA: Anunțul de vânzare 
poate fi consultat la sediul primăriei 
orașului Breaza și pe site www. primari-
abreaza.ro, secțiunea Anunțuri. Pentru 
date suplimentare privind condițiile de 
participare și actele necesare la depu-
nerea ofertelor puteți apela numărul de 
telefon 0733 936 294, persoana de 
contact insp. Mihaela Ivan.

l În temeiul art. 250 alin(2) din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală,  Primăria Orașului Breaza orga-
nizează la sediul său din str. Republicii, 
nr. 82 B,  Tel: 0244/340.508,Fax: 
0244/340.528, e-mail: contact@primări-
abreaza.ro, organizează licitație publică 
deschisă în vederea vânzării a următoa-
relor bunuri sechestrate, în data de 
26.08.2019, ora 13:00: - teren intravilan 
în localitatea Breaza, cartier Nistorești, 
str. Prundului, nr. 4A, jud. Prahova în 

suprafață de 1662 mp, prima licitație, 
preț de pornire a licitației 151.460 lei. - 
teren intravilan situat în orașul Breaza, 
str. Libertății, nr. 36, jud. Prahova în 
suprafață de 1254 mp, prima licitație, 
preț de pornire a licitației 184.970 lei. - 
teren intravilan situat în orașul Breaza, 
DN 1 km103, jud. Prahova în suprafață 
de 1902 mp și construcție cu suprafață 
desfășurată de 1064,67 mp, prima lici-
tație, preț de pornire a licitației 
2.310.000 lei, din care terenul are 
valoarea de 215.320 lei. Prețul de 
pornire a licitațiilor nu include TVA: 
Anunțul de vânzare poate fi consultat la 
sediul primăriei orașului Breaza și pe 
site-ul www. primariabreaza.ro, secți-
unea Anunțuri. Pentru date suplimen-
tare privind condițiile de participare și 
actele necesare la depunerea ofertelor 
puteți apela numărul de telefon 0733 
936 294, persoana de contact insp. 
Mihaela Ivan.

l Anunț publicitar privind vânzarea 
prin licitație a masei lemnoase pe picior 
din zona de siguranță a drumurilor 
județeane proprietatea publică a jude-
țului Ialomița. La sediul Consiliului 
Județean Ialomița, situat în municipiul 
Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul 
Ialomița, va avea loc la data de 
27.08.2019, ora 11.00, licitație în vederea 
vânzării masei lemnoase pe picior din 
zona de siguranță a drumurilor jude-
țeane, proprietatea publică a județului 
Ialomița, conform Hotărârii Consiliului 
Județean Ialomița nr.95 din 31.07.2019. 
Cantitatea de material lemnos scoasă la 
licitație conform Actelor de Punere în 
Valoare, emise de către Romsilva 
-Direcția Silvică Ialomița -Ocolul Silvic 
Urziceni și Ocolul Silvic Slobozia, este 
de 3.596mc, fiind dispusă pe 17 tron-
soane din drumurile județeane, după 
cum urmează: Nr.crt.; DJ; Tronson; 
Nr.arbori; Volum brut masa lemnoasă 
(mc); Preț minim lei/mc: 1.; 306 A; 
Ciochina- Crunți; 148; 215; 90,00. 2.; 
203 F; Grivița- Valea Ciorii; 91; 254; 
90,00. 3.; 212; M.Kogălniceanu- DN2A; 
60; 124; 90.00. 4.; 213 A; Mărculești- 
Scânteia; 4; 15; 90,00. 5.; 203 E; Cocora- 
Căzănești; 134; 304; 90,00. 6.; 306 A; 
Ciochina- Bordușelul; 126; 184; 90,00. 
7.; 213; Chirana- Luciu; 4; 13; 90,00. 8.; 
212; Tăndărei- Fetești; 133; 318; 90,00. 
9.; 306; Crunți- Reviga; 91; 140; 90,00. 
10.; 201; Bordușelul- Tăndărei; 108; 165; 
90,00. 11.; 102 H; Limita Buzău- 
Grindu; 100; 180; 90,00. 12.; 102 H; 
Grindu- Colelia; 72; 220; 90,00. 13.; 102 
H; Colelia- Cocora; 28; 144; 90,00. 14.; 
102 H; Cocora- Reviga; 126; 284; 90,00. 
15.; 102 H; Miloșești- DN 2C; 83; 156; 
90,00. 16.; 203 B; Manasia- Grindu; 384; 
814; 90,00. 17.; 306; Andrășești- 
Gheorghe Doja; 74; 66; 90,00. 1.Proce-
dura: -Licitație-. 2.Criteriul de atribuire 
al contractului de vânzare-cumpărare 
este cel mai mare preț ofertat- lei/mc. 
3.Garanția de contractare este egală cu 
5% din valoarea de pornire la licitație, 

pentru volumul de masă lemnoasă pe 
care intenționează să-l cumpere. 4.
Garanția de bună execuție a contrac-
tului este de 10% din valoarea contrac-
tului fără TVA. 5.Caietul de sarcini se 
poate procura începând cu data publi-
cării anunțului publicitar de la sediul 
Consiliului Județean Ialomița. Caietul 
de sarcini împreună cu Instrucțiunile 
privind organizarea și desfășurarea 
procedurii se pot achiziționa la prețul de 
20Lei. 6.Termenul-limită de depunere a 
ofertelor este data de 26.08.2019, ora 
16.30, la registratura Consiliului Jude-
țean Ialomița. 7.Dată primiri solicitări 
de clarificări: 14.08.2019. 8.Deschiderea 
și evaluarea ofertelor va avea loc în data 
de 27.08.2019, ora 11.00, la sediul 
Consiliului Județean Ialomița. 9.Valabi-
litatea ofertelor: 90 de zile de la data 
depunerii. 10.Limba de redactare a 
ofertei: română. 11.Încheierea contrac-
tului de vânzare-cumpărare- 10 zile 
lucrătoare de la data finalizării licitației, 
respectiv a negocierii. 12.Informații 
suplimentare la numărul de telefon: 
0243.230.201, int.244, fax: 0243.233.000, 
Compartiment Patrimoniu Public și 
Privat, persoană de contact: consilier 
Șelaru Gheorghe.

l Anunț pentru închirierea prin lici-
taţie publică a unui spaţiu în suprafaţă 
de 12mp situat în imobilul Moara 
Comunala Poiana -Seciuri, din comuna 
Bustuchin, judeţul Gorj, în vederea 
desfășurării unor activităţi de depozi-
tare produse agricole. Primăria 
Comunei Bustuchin, cu sediul în 
comuna Bustuchin, judeţul Gorj, orga-
nizează în data de 30 august 2019, ora 
14.00, licitaţie publică pentru închiri-
erea unui spaţiu de 12mp situat în 
imobilul Moara Comunală Poiana 
-Seciuri din comuna Bustuchin, judeţul 
Gorj. Documentaţia de licitaţie se poate 
ridica de la sediul Primăriei Comunei 
Bustuchin începând cu data publicării 
anunţului. Ofertele se depun la registra-
tura Primăriei Comunei Bustuchin 
până la data de 29 august 2019, ora 
14.00. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Comunei 
Bustuchin sau la telefon: 0253.475.125.

PIERDERI
l Pierdut atestate marfă și ADR pe 
numele Zamfirescu Dumitru, Ploiești, 
Prahova.

l Pierdut Atestat profesional transport 
Marfa emis pe numele Nicula Paul. Il 
declar nul.

l Pierdut Certificat Constatator nr. 
32184/24.06.2009, pentru sediul social si 
terti al Koszo Jeno Intreprindere Fami-
liala, CUI 17297713. Se declară nul.

l Subsemnatul Vîrlan Gabriel 
Constantin domiciliat în localitatea 
Ariușd, str. Principală nr. 199, pierdut 

certificat de pregătire profesională cu 
seria 0120155001, în data de 31.07.2019 
în Italia. Îl declar nul.

l Pierdut certificat conducător auto 
CPC marfă nr. 0075844001 pe numele 
Călin Mircea Dumitru. Îl declar nul.

l Pierdut certificat ADR  nr. 077480  
eliberat de ARR pe numele Călin 
Mircea Dumitru. Îl declar nul.

l Pierdut certificat constatator pe 
numele societatii comerciale Next Point 
Promotion SRL RO 22592876, 
J40/19558/2007, Str. Reconstructiei nr. 
8, Bl. 28 bis, Ap. 49, sector 3, Bucuresti. 
Il declar nul.

l Certificat de inregistrare al Webz 
Trade Solutions SRL, J38/472/2012, 
CUI 30685470, cu sediul social in 
Ramnicu Valcea, str. Rapsodiei nr. 24, 
bloc D11, Sc.C, Ap.18. Il declar nul.

l Pierdut Certificat Constatator emis 
la data de 08.07.2016 in baza declaratiei 
nr 269202/22.06.2016 pentru sediul 
social din Bucuresti Sector 1 str Gher-
ghel Paraschiva nr 14 al societatii 
M o t o r c l a s s  R e p a i r  S R L ,  c u 
J40/9345/2016, CUI 36292992. Se 
declara nul.

l Pierdută Autorizaţia de interpret și 
traducător nr. 8604/17.03.2003, elibe-
rată de Ministerul Justiţiei. O declar 
nulă.

l Pierdut Certificat Înregistrare de la 
sediul social al GABOS SARA II, Str.
Tihadar, nr.6, ap.4, Odorheiu Secuiesc, 
CUI:34449030, F19/294/2015. Îl declar 
nul.

l Pierdut certificat de pregătire profe-
sională a conducătorului auto pe 
numele Lungu Vasile, emis de către 
ARR Argeș. Se declară nul.

l Pierdut insignă cu număr matricol 
306, Direcţia Generală de Poliţie Locală 
și Control a Municipiului București, 
posesor Băbănău Liliana. O declar nulă.

l Pierdut carnet chitanţier seria PCI 
nr. 234 -250 și carnet facturi seria PCI 
nr. 223 -250, al firmei SC Popescu 
Const Impex SRL, J40/790/2008 CUI 
23094152. Le declar nule.

l Societatea Sabina Trading Company 
SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bld.
Unirii nr.6, bl.8C, sc.2, et.4, ap.34, sector 
4, avand J40/12845/1991 si CUI 3272824, 
declara pierdut si nul Certificatul consta-
tator eliberat in data de 24.06.2014 in 
baza Legii 359/2004 pentru punctul de 
lucru din sat Costinesti, Comuna Costi-
nesti, TRUP H, CONSTRUCTIE C1, 
SPATIU COMERCIAL -RESTAU-
RANT (PARTER+1E), judet Constanta.


