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OFERTE SERVICIU

l Ești pasionat și dornic să lucrezi în 
domeniul frizerie/ coafor într-un 
salon în Anglia? Trimiteti un mail la 
artenevaly@clipperscholsey.co.uk cu 
un CV sau sunați pentru mai multe 
informaț i i  la :  0731/369794 ; 
+447747033383. Salariu atractiv (de 
la 2000 Euro) pentru angajatul 
potrivit.

l Societate comercială, cu sediul în 
București și punct de lucru în județul 
Hunedoara, angajează șoferi cat. 
C+E (card, tahograf) și mecanic 
autograder. Condiții avantajoase de 
salarizare, cazare și mâncare. Pentru 
mai multe informații sunați la: 
0726.688.803.

l SC Artifex SRL din Focsani, anga-
jeaza tehnician programare, lansare, 
urmarirea productiei in domeniul 
tricotaje. Cerinte: studii medii/ 
tehnice; vechime 5 ani intr-un rol 
similar; cunoasterea limbii italiene. 
Responsabilitati: programarea si 
urmarirea productiei masinilor de 
tricotat; controlul functionarii masi-
nilor si urmarirea corectitudinii 
programului de tricotare; controlul 
mostrei; organizarea muncii echipei 
de operatori tricotat in scopul atin-
gerii productiei si eficientei maxime. 
CV-urile se depun pana pe data de 
15.10.2018 la adresa: info@arti-
fexfashion.com, fax 0040337100218 
sau la sediul societatii din Focsani, 
Bdul Bucuresti Nr. 12.

l S.C. Senior Albu Company S.R.L. 
- in faliment, publica anunt cu 
privire la angajare personal de speci-
alitate, respectiv asigurare paza, 
privind bunul imobil reprezentand 
teren intravilan cu constructii comer-
ciale - “Strand Ciresa”, înscris în C.F. 
nr. 32129/Oțelul Roșu, numar cadas-
tral  32129 - teren in suprafata de 
11.652 mp. Ofertele se depun la 
sediul lichidatorului judiciar Darada 
Insolv IPURL, cu sediul ales in 
Resita, P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et. 2, ap. 21, jud. Caras - Severin, 
pana la data de 19.10.2018, orele 
13.00. Pentru mai multe informatii se 

poate contacta lichidatorul judiciar 
la nr. de telefon 0355.429.116.

l Primăria Comunei Racova, 
județul Bacău, cu sediul în localitatea 
Racova, judeţul Bacău, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de: un post inspector, clasa I, 
grad profesional superior, în cadrul 
Compartimentului contabilitate. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Racova astfel: 
-Proba scrisă în data de 08 noiembrie 
2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 14 noiembrie 2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în speciali-
tatea finanțe contabilitate; -7 ani în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Racova, 
județul Bacău. Relaţii suplimentare 
și coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: la 
sediul instituției: Primăria Comunei 
Racova, județul Bacău. Persoană de 
contact: Vlad Toader -primar, 
telefon/fax: 0234.269.501, e-mail: 
primaria_comunei_racova@yahoo.
com.

l Şcoala Gimnazială „Ion Petro-
vici”, cu sediul în localitatea Tecuci, 
str.Unirii, nr.6, judeţul Galaţi, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: îngrijitor 
școală, 0,5 normă, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 7.11.2018, ora 12.00; -Proba prac-
tică în data de 09.11.2018, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii -minim 8 
clase; -vechime -fără vechime; -utili-
zarea corespunzătoare a ustensilelor 
și materialelor de curăţenie; -disponi-
bilitate la program flexibil. Relaţii 
suplimentare la sediul Şcolii Gimna-
ziale „Ion Petrovici” Tecuci, 
persoană de contact: Ganea Fănică, 
t e l e fon :  0236 .811 .523 ,  fax : 
0236.811.523, e-mail: scoala4tecuci@
gmail.com.

l Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul 
în localitatea Făget, strada Spita-
lului, numărul 4, judeţul Timiș, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractual vacante de: -asis-
tent medical debutant, un post la 
Cabinet Medicină Internă în cadrul 
Ambulatorului integrat. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 30.10.2018, ora 10.00; 
-Proba pract ică  în  data  de 

30.10.2018, ora 13.00; -Proba interviu 
în data de 30.10.2018, ora 14.00. 
Concursul se va desfășura conform 
HG 286/23.03.2011 și va avea loc la 
Blocul Administrativ al Spitalului 
Orășenesc Făget. Condiţiile specifice 
pentru participarea la concurs: Asis-
tent medical debutant SPL: Şcoală 
Sanitară Postliceală; -Vechimea în 
specialitate nu este necesară. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie sa îndeplinească următoarele 
condiţii generale: -îndeplinesc condi-
ţiile de studii; -nu au fost condamnaţi 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul; 
-au o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 22.10.2018, ora 
15.00, la sediul Spitalului Orășenesc 
Făget, strada Spitalului, numărul 4. 
Relaţii suplimentare la sediul Spita-
lului Orășenesc Făget, persoană de 
contact: economist Chelariu Belinda, 
telefon: 0256.320.860, interior: 19, 
fax: 0256.320.039.

l Serviciul Public Gospodărire 
Locală Uricani, din subordinea 
Consiliului Local Uricani, cu sediul 
în localitatea Uricani, str.1 Mai, nr.10, 
judeţul Hunedoara, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
contractual temporar vacant, 
conform HG nr.286/2011, modificată 
și completată de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: -șofer, treapta I 
-în cadrul Compartimentului Trans-
port. Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: -studii 
generale; -permis de conducere cate-
goria D cu atestat profesional trans-
port persoane; -experienţă transport 
persoane: minimum 3 ani; -vechime 
în muncă necesară ocupării postului: 
minimum 3 ani. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -Proba 
scrisă în data de 30.10.2018, ora 
10.00, la sediul instituţiei; -Proba 
interviu în data de 05.11.2018, ora 
10.00, la sediul instituţiei. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 15.10.2018, 
ora 15.00, la sediul Primăriei 
Orașului Uricani. Relaţii suplimen-
tare și coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul Serviciului Public 
Gospodărire Locală Uricani, 
Compartiment Contabilitate, Salari-
zare, telefon: 0254.511.121/fax: 
0254.511.127, e-mail: primariauri-
cani@gmail.com.

l Primăria Traian Vuia, cu sediul în 
localitatea Sudriaș, nr.163A, judeţul 
Timiș, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -muncitor, 1 post, 
conform Hotărârii de Guvern 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba practică în 

data de 30.10.2018, ora 9.00; -Proba 
interviu în data de 30.10.2018, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii gimna-
ziale; -nu necesită vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Traian Vuia, data-limită de 
depunere a dosarelor este 22.10.2018. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăria Traian Vuia, persoană de 
contact: Covaci Valerica Adrian, 
telefon: 0256.324.479, e-mail: comu-
natraianvuia@yahoo.com.

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: • Asistent medical 
generalist cu studii postliceale - 
Sectia Neonatologie, 1 post temporar 
vacant (contractual) conform HG nr. 
286 / 2011, HG nr. 1027 / 2014 și 
Dispoziţia Primarului General al 
Munic ip iu lu i  Bucureș t i  n r. 
1736/2015. Concursul se va desfă-
șura astfel: - Proba scrisă în data de 
26.10.2018, ora 09.00; - Proba prac-
tică în data de 31.10.2018, ora 09.00. 
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 regle-
mentată de prevederile legale; - capa-
citate deplină de exerciţiu; - stare de 
sănătate 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: studii postliceale. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de: 12.10.2018, 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:  • Asistent medical 
generalist principal cu studii postli-
ceale - Sectia Clinica Obstetrica 
Ginecologie II, 1 post vacant 
(contractual). • Infirmiera - Sectia 
Obstetrica Ginecolgie I, post vacant 
(contractual) conform HG nr. 286 / 
2011, HG nr. 1027 / 2014 și Dispo-
ziţia Primarului General al Munici-
piului București nr. 1736/2015. 
Concursul se va desfășura astfel: 
Pentru postul de Asistent medical 
generalist principal cu studii postli-
ceale  – Sectia Clinica Obstetrica 
Ginecologie II: - Proba scrisă în data 
de 26.10.2018, ora 11.30; - Proba 
practică în data de 31.10.2018, ora 
11.30; - Proba interviu în data de 
05.11.2018, ora 10.00. Pentru postul 
de Infirmiera - Sectia Obstetrica 
Ginecolgie I: - Proba scrisă în data de 
26.10.2018, ora 09.00; - Proba 
interviu  în data de 31.10.2018, ora 
09.00. 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-
toare  pos tu lu i  pent ru  care 
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 
condamnată definitiv pentru săvâr-
șirea 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 
săvârșite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii Specifice: 
Conditii pentru Asistent medical 
generalist principal cu studii postli-
ceale - Sectia Clinica Obstetrica 
Ginecologie II nivel de studii: studii 
postliceale. Conditii pentru Infir-
miera - Sectia Obstetrica Ginecolgie I 
certificat curs de infirmiera. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de: 
12.10.2018, ora 14.00, la sediul Spita-
lului Clinic de Obstetrică și Gineco-
logie „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” 
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Bucureşti, telefon: 021/303.50.50 - 
Biroul RUNOS.

l Şcoala Gimnazială nr. 1 Berceni, 
cu sediul în com. Berceni, bd. 1 Mai, 
nr. 264, jud. Ilfov organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a 1 post contractual 
vacant de îngrijitor şcoală. Condiţii 
specifice de ocupare a postului: 
-studii medii (şcoală generală, şcoală 
de ucenici, şcoală profesională, învă-
ţământ obligatoriu de 10 clase); 
-vechime în muncă: minim 5 ani; 
-experianţă în învătământ (lucru în 
mediul şcolar); -disponibilitatea de a 
lucra în două schimburi; -disponibili-
tatea de a lucra sâmbăta şi duminica 
în caz de nevoie. Concursul (proba 
practică) va avea loc în data de 31 
octombrie 2018, ora 09:00. Data 
limită de depunere a dosarelor 
-29.10.2018, ora 15:30. Relaţii supli-
mentare la telefon 0213612701.

l Şcoala Gimnazială „Barbu Dela-
vrancea”, cu sediul în Bucureşti, Str. 
Matei Basarab nr. 28-30, sector 3, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea a 0,5 post Administrator 
Financiar (Contabil). Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă  în 
data de 05.11.2018, ora 9; -Proba 
interviu  în data de 06.11.2018, ora 
10. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: de 
specialitate (contabilitate); -vechime: 
minim 3 ani in munca; -experiență: 
în învățământ. Candidaţii vor 
depune dosarele, de participare la 
concurs, în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Şcolii Gimnaziale „Barbu 
Delavrancea”. Relaţii suplimentare 
la sediul: Şcoala Gimnazială „Barbu 
Delavrancea”, persoană de contact: 
D i m a c h e  A u r o r a ,  t e l e f o n : 
0213237390, E-mail: scoalagimnazi-
alabarbudelavrancea@yahoo.com.

l Primăria comunei Cernica, 
județul Ilfov, CUI 4420740, cu sediul 
în comuna Cernica, str.Traian nr.10, 
județul Ilfov  organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe peri-
oada nedeterminată a funcției 
contractuale de execuție vacantă de 
secretarã dactilografă- Comparti-
ment Registratură Generală din 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cernica, județul 
Ilfov. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei comunei Cernica, 
județul Ilfov, în data de  31 octom-
brie 2018, la ora 11.00- proba scrisă 
şi 1 noiembrie 2018  -interviul. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Cernica, județ 
Ilfov. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 din 

H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
se afişează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov. 
Cerințe: Studii medii liceale absolvite 
cu diploma de bacalaureat si minim 
2 ani vechime. Relaţii suplimentare 
se  pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov şi la 
nr.de telefon  (021) 369.51.55-, 
peroana contact- Simion Paula 
Claudia.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Ilfov 
organizează în data de 30.10.2018, 
ora 11.00 la sediul instituţiei din 
Oraş Voluntari, B-dul Voluntari, Nr. 
94-96, Județ Ilfov, concurs pentru 
ocuparea a 5 funcţii contractuale de 
execuție vacante după cum urmează:
Centrul de Plasament Nr. 5 Periş. -1 
post asistent social. Studii superioare 
de specialitate de lungă durată absol-
vite cu diploma de licență în asis-
tență socială, nu se solicită vechime 
în specialitate;aviz de liberă practică. 
-1 post administrator. Studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat, 
nu se solicită vechime. Centrul de 
Plasament Nr. 2. -1 post asistent 
social. Studii superioare de speciali-
tate de lungă durată absolvite cu 
diploma de licență în asistență 
socială, nu se solicită vechime în 
specialitate;aviz de liberă practică. 
Centrul Maternal Săftica. -1 post 
asistent social. Studii superioare de 
specialitate de lungă durată absolvite 
cu diploma de licență în asistență 
socială, nu se solicită vechime în 
specialitate; aviz de liberă practică. 
Centrul de Îngrijire şi Asistență Ciol-
pani. -1 post asistent social. Studii 
superioare de specialitate de lungă 
durată absolvite cu diploma de 
licență în asistență socială, nu se 
solicită vechime în specialitate; aviz 
de liberă practică. Condiţii de desfă-
şurare a concursului sunt: -proba 
scrisă  în data de 30.10.2018, ora 
11.00; -interviul  în data de 
02.11.2018, ora 11.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 19.10.2018 
ora 16.30, la sediul  Direcţiei Gene-
rale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ilfov din  Oraş Voluntari, 
B-dul Voluntari, Nr. 94-96, Județ 
Ilfov. Relații suplimentare se obtin la 
tel. 021/369.58.87; 021/369.58.89; 
021/369.58.90 interior 104 Comparti-
mentul Resurse Umane sau interior 
109 Compartiment Juridic- Conten-
cios şi Delicvență Juvenilă.

CITAȚII  
l Constantin Maria reclamanta in 
dosarul nr. 668/265/2018 al Judecato-
riei Nasaud, cheama in judecata 
paratele Prall Maria, Weber Mihail, 
pentru data de 07 noiembrie 2018.

l Lup Macidon, reclamant in dosar 

nr. 1935/265/2018 al Judecatoriei 
Nasaud, cheama in judecata paratii 
Rus Grigore, Rus Grigore, pentru 
data de 28 noiembrie 2018.

l Numiţii Andreica Maria, Ana, 
Maria Floarea, Silvia, Emil, Costan 
sunt chemaţi în instanţă la Judecă-
toria Bistriţa, în dosar număr 
197/190/2005, în data de 09.10.2018, 
ora 9.00.

l Maxian Andrei, reclamant in 
dosar nr. 1936/265/2018 al Judecato-
riei Nasaud, cheama in judecata 
paratii Frasincar Leontina, Maxian 
Macedon, Onişor Nastasia, Frăsincar 
Alexandru, Frăsincar  Maria, Ţuţu-
ruga Andrei, Vlaşin Ioan, Vlaşin 
Alexandru, Vlaşin George, Vlaşin 
Anchidim, Vlaşin Iftene, Sigărtau 
Tănase, Vlaşin Iacob, Mihali Iacob, 
Vlaşin Macarie, Vlaşin Petru, 
Sigartău Maria, Sigartău Susana, 
Brici Varvara, Vlaşin Maria, Brici 
terente, Brici Grigore, Brici Maria, 
Brici Titiana, Brici Imbre, Brici Ipat, 
brici Kondrate, Brici dumitru, Brici 
Ludovica, Brici teodor, Brici Alexa, 
Brici Florentina, Brici Pavel, Brici 
Nicolae, Brici Gavrila, Brici 
Alexandru, Agricultura Ardeleana, 
Maxian Aurelia, Sigarto Maria, 
Sigarto Irina, Frăsincar Macedon, 
Maxian Saveta, Frăsincar Simion, 
Frăsincar Ana, Frăsincar Vasile, 
pentru data de 07 noiembrie 2018.

l Bozomala Mihai, reclamant in 
dosar nr. 423/265/2018 al Judecato-
riei Nasaud, cheama in judecata 
paratii Nicolae Ana, Catiul Fioana, 
catiu Floarea, Daraban Maria, Miti-
tean Rodovica, pentru data de 06 
noiembrie 2018.

l Bodriheic Onisim-Ioachim, recla-
mant in dosar nr. 1046/265/2018 al 
Judecatoriei Nasaud, cheama in 
judecata paratii Cotul Ioan, Filipoi 
Floarea, Cozonac Maria, Slavoaca 
Ioachim, pentru data de 07 noiem-
brie 2018.

l Manu Ioan este citat în data de 24 
octombrie 2018, în calitate de pârât 
la Tribunalul Suceava în dosarul 
1365/86/2018 ce are ca obiect revi-
zuire -fond funciar, reclamant fiind 
ABA Siret - prin SGA Suceava şi 
pârât - Asociația Şomuzul.

l Shalom Iulius, cu ultimul domi-
ciliu în Israel, Netanya, este chemat 
la Judecătoria Iaşi, camera Sala 3, în 
ziua de 23.10.2018, Completul C22, 
ora 08.30, în calitate de Pârât, dosar 
13448/245/2017, în proces cu Hirto-
panu Ioan în calitate de Reclamant, 
având ca obiect rezoluţiune antecon-
tract de vânzare cumpărare; repu-
nerea părţilor în situaţie anterioară.

l Nagy Maria mar. Fagarasi Iosif, 
Fejer Gyorgy, Fejer Gyorgy, Fejer 
Ana mar. Hanis Sandor, Iosivas Ana 

mar. Lunean Simion, Popa Teodor 
Popa Florentina, toti cu domiciliul 
necunoscut sunt citati la Judecatoria 
Turda la data de 20.11.2018 in cali-
t a t e  d e  p a r a t i  i n  D o s a r 
Nr.2062/328/2018.

DIVERSE  
l Numitul Gava Alexandru, cu 
domiciliul în Braşov, str. Pe Tocile 
136A îmi cer scuze publice pentru 
executarea unei lucrări autorizaţiei 
de construcţie faţă de Statul Român, 
Primăria Municipiului Braşov şi 
cetăţenii Oraşului Braşov.

l Anunț public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu. SC MARBLE HOUSE SRL 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
“Împrejmuire şi amenajare parcare 
la sol, ce va deservi Ansamblul Rezi-
dențial “Monaco Towers” de pe lotul 
invecinat”, amplasat în Bucureşti, 
Bulevardul Metalurgiei, nr.101, 
sector 4, având număr cadastral 
206686. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Bucureşti din Aleea 
Lacul Morii, nr.1, sector 6, în zilele de 
luni-vineri, între orele 9.00-12.00, şi 
la sediul SC Marble House SRL din 
Bucureşti, Şoseaua Berceni, nr.96, 
camera 42, parter, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 9.00-13.00. Observa-
țiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Bucureşti.

l S.C. OMV Petrom S.A. anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
raportului privind impactul asupra 
mediului pentru proiectul “Lucrari 
de amenajare platforma, drum acces 
si foraj sonda H8 Independenta”, 
propus a fi amplasat in extravilanul 

comunei Branistea, T3/3, P C/C, DR, 
A judetul Galati. Tipul deciziei posi-
bile luate de Agentia pentru 
Protectia Mediului Galati poate fi 
emiterea sau respingerea acordului 
de mediu. Raportul poate fi consultat 
la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 
11 Siret, nr. 2 si la sediul S.C. OMV 
Petrom S.A. din Bucuresti, str. Cora-
lilor nr. 22, in zilele de luni pana joi, 
intre orele 8.30 - 16.00 si vineri intre 
orele 8.30 - 13.30. Documentul 
mentionat este disponibil si la urma-
toarea adresa de internet: http://
apmgl.anpm.ro - reglementari - 
acordul de mediu - documentatii 
procedura EIA si EA - rapoarte EIA 
si studii EA. Dezbaterea publica a 
raportului privind impactul asupra 
mediului va avea loc la Primaria 
Comunei Branistea, judetul Galati in 
data de 30.10.2018 incepand cu orele 
14.00. Publicul interesat poate trans-
mite in scris comentarii/opinii/obser-
v a t i i  p r i v i n d  d o c u m e n t u l 
susmentionat la sediul A.P.M. Galati, 
pana la data de 30.10.2018.

l C.I.I Apostol Andra, lichidator 
judiciar in dosarul nr. 1430/105/2018 
al Tribunalului Prahova, notifică 
deschiderea intrarii in procedura 
simplificata a falimentului a debi-
toarei SC Ucador Com SRL, 
conform Sentinței nr. 628/26.09.2018.

l C.I.I Apostol Andra, lichidator 
judiciar in dosarul nr. 1115/105/2018 
al Tribunalului Prahova, notifică 
deschiderea intrarii in procedura 
simplificata a falimentului a debi-
toarei SC Stiami SRL, conform 
Sentinței nr. 625/26.09.2018.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in calitate 
de lichidator judiciar al Andaress 
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Management & Distribution SRL 
desemnat prin hotararea nr.5310 din 
data de 02.10.2018, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 47854/3/2017, 
notificã deschiderea falimentului 
prin procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr.85/2014 împotriva 
Andaress Management & Distribu-
tion SRL, cu sediul in Bucureşti 
Sectorul 6, Bulevardul 1 Mai, Nr. 22, 
Bloc 4-S-14, Ap. 86, CUI  13877947, 
nr. de ordine in registrul comertului 
J40/10844/2013. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta nascut dupa data deschi-
derii procedurii insolventei impo-
triva Andaress Management & 
Distribution SRL vor formula decla-
ratie de creanta care va fi inregistrata 
la grefa Tribunalului Bucureşti - 
Secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 47854/3/2017, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de admi-
tere a creantelor in tabelul supli-
mentar al creantelor 22.10.2018; b) 
termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului suplimentar 
al creantelor 09.11.2018; c) termenul 
pentru depunerea contestatiilor la 
tabelul suplimentar va fi de 7 zile de 
la publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar; d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 29.11.2018.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in calitate 
de lichidator judiciar al Gimar Grup 
SRL desemnat prin hotararea 
nr.5282 din data de 02.10.2018, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
46243/3/2016*, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura simplifi-
cata prevazuta de Legea nr.85/2014 
împotriva Gimar Grup SRL, cu 
sediul in Bucureşti Sectorul 4, Aleea 
Tomeşti, Nr. 11, Bloc 14, Etaj 5, Ap. 
79, CUI  16452312, nr. de ordine in 
registrul comertului J40/8442/2004. 
Persoanele fizice si juridice care inre-
gistreaza un drept de creanta nascut 
dupa data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva Imar Grup 

SRL,vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia 
a VII-a Civila, cu referire la dosarul 
nr. 46243/3/2016*, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 19.10.2018; b) termenul 
limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
05.11.2018; c) termenul pentru depu-
nerea contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la publicarea 
in BPI a tabelului suplimentar; d) 
termen pentru intocmirea si afisarea 
tabelului definitiv consolidat 
20.11.2018.

l Notificare privind deschiderea 
procedurii  insolvenţei - procedura 
simplificată. 1. Date privind dosarul: 
Număr dosar: 3512/97/2018, Tribu-
nalul Hunedoara Secţia a II-a Civilă, 
de Contencios, Administrativ şi 
Fiscal; Judecător sindic: David 
Geanina Viorica. 2. Arhiva/registra-
tura instanţei: Adresa: 1 Decembrie 
1918, nr. 35, Deva, Jud. Hunedoara, 
Număr de telefon: 0254/231.120  
programul arhivei/registraturii 
instanţei: 08.30-13.00. 3. Debitor: 
S.C. Abi Automotion S.R.L.; Cod 
Unic de Înregistrare: 16905014; 
Sediu social: Deva, str. Simon 
Bărnuţiu, nr. 29, Jud. Hunedoara; 
Număr de Ordine în Registrul 
Comerţului: J20/1141/2012. 4. Lichi-
dator judiciar: Darada Insolv 
I.P.U.R.L.; Cod de Identificare 
Fiscală: 31022114; Sediul ales: 
Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, Nr.7, 
et.2, cam.21, Jud. Caraş-Severin; 
Număr de înscriere în tabloul practi-
cienilor în insolvenţă: RFO II – 
0639/2012;  Telefon: 0355/429.116; 
Fax: 0355/429.117. 5. Subscrisa 
Darada Insolv I.P.U.R.L. în calitate 
de lichidator judiciar al debitorului 
S.C. Abi Automotion S.R.L., 
conform Incheierii nr. 144/F/CC din 
data de 12.09.2018, pronunţată de 
către Tribunalul Hunedoara, Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal , în dosarul  nr. 
3512/97/2018, în temeiul art. 99 alin. 
(1) şi/sau alin. (2),  art. 100 alin.(1) şi 

urm. din Legea nr. 85/2014, corobo-
rate cu art. 71 alin. (2)  sau, după 
caz, art. 73 alin. (1) din acelaşi act 
normative, Notifică,  6. Deschiderea 
procedurii  insolvenţei – procedura 
simplificată - împotriva debitoarei 
S.C. Abi Automotion S.R.L., prin  
Incheierea nr. 144/F/CC din data de 
12.09.2018, pronunţată de către 
Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal,  în dosarul nr. 3512/97/2018. 
7. Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
ţelor asupra averii debitoarei este: 
26.10.2018. Termenul limită de veri-
ficare a creanţelor, de admitere, 
afişare şi publicare a Tabelului preli-
minar al creanţelor este: 05.11.2018. 
Contestațiile la tabelul preliminar al 
creanţelor pot fi depuse în termen de 
7 zile de la data publicării tabelului 
în BPI. Termenul pentru întocmirea, 
depunerea şi publicarea Tabelului 
definitiv al creanţelor admise este: 
29.11.2018.În temeiul art.71 alin.2 
din Legea nr. 85/2014, opozițiile pot 
fi depuse de către creditori in termen 
de 10 zile de la primirea prezentei 
notificări.Termenul pentru depu-
nerea raportului prevăzut de art. 97 
d in  Legea  nr.  85 /2014  es te 
22.10.2018.Adunarea creditorilor: Se 
notifică faptul că prima şedinţă a 
Adunării Creditorilor debitoarei va 
avea loc la data de: 09.11.2018, orele 
12.00,  la sediul Tribunalului Hune-
doara, din Deva, str.P-ţa 1 Decem-
brie 1918, nr.35, jud.Hunedoara, 
având ca ordine de zi: prezentare 
situaţie debitor; desemnare comitet 
creditori; confirmare lichidator judi-
ciar; stabilire onorariu lichidator 
judiciar; alte menţiuni. Lipsa credito-
rilor de la această adunare, constituie 
acordul tacit al acestora cu privire la 
punctele de vedere de pe ordinea de 
zi.

ERATĂ  
l Spitalul Clinic de Obstetrică Gine-
cologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, cu sediul în Calea Giuleşti 
Nr. 5, Sector 6, reprezentată legal 
prin Manager Dr. Moisa Ovidiu 
Marcel, solicită prin prezenta: Inlo-
cuirea in TOTALITATE a anuntului 
Nr. 9344/25.09.2018, publicat in 
Jurnalul National in data de 
28.09.2018. „Spitalul Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, 
Str. Calea Giuleşti Nr. 5, sector 6, 
organizează  concurs pentru 
ocuparea urmatoarelor posturi de: • 
Asistent medical generalist principal 
cu studii postliceale – Sectia Neona-
tologie, 1 post temporar vacant 
(contractual)” cu Anuntul anexat 
prezentei rectificative. Mentionam 
faptul ca solicitam aceasta schim-
bare datorita urmatoarelor motive: - 
Redactarea eronata a titulaturii 
postului scos la concurs; - Calcularea 
si redactarea eronata a perioadei de 

inscriere la concurs; - Redactarea 
eronata a orelor la care se sustin 
probele in vederea ocuparii postului 
scos la concurs. Mentionam de 
asemenea faptul ca datele la care se 
vor sustine examenele raman 
neschimbate si nu afecteaza cu nimic 
calculul perioadei dumneavoastra de 
publicare a anuntului de concurs.

l Spitalul Clinic de Obstetrică Gine-
cologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, cu sediul în Calea Giuleşti 
Nr. 5, Sector 6, reprezentată legal 
prin Manager Dr. Moisa Ovidiu 
Marcel, solicită prin prezenta: Inlo-
cuirea in TOTALITATE a anuntului 
Nr. 9344/25.09.2018, publicat in 
Jurnalul National in data de 
28.09.2018. „Spitalul Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, 
Str. Calea Giuleşti Nr. 5, sector 6, 
organizează  concurs pentru 
ocuparea urmatoarelor posturi de: • 
Asistent medical generalist principal 
cu studii postliceale - Sectia Clinica 
Obstetrica Ginecologie II, 1 post 
vacant (contractual). • Infirmiera - 
Sectia Neonatologie, post vacant 
(contractual)” cu Anuntul anexat 
prezentei rectificative. Mentionam 
faptul ca solicitam aceasta schim-
bare datorita urmatoarelor motive: - 
Redactarea eronata a titulaturii 
posturilor scoase la concurs; - Calcu-
larea si redactarea eronata a peri-
oadei de inscriere la concurs;  
- Redactarea eronata a orelor la care 
se sustin concursurile in vederea 
ocuparii posturilor scoase la concurs. 
Mentionam de asemenea faptul ca 
datele la care se vor sustine exame-
nele raman neschimbate si nu afec-
teaza cu nimic calculul perioadei 
dumneavoastra de publicare a anun-
turilor de concurs.

LICITAȚII  
l Lichidator judiciar vinde prin lici-
tație publică, conform Regulamen-
t u l u i  d e  v a l o r i f i c a r e  n r. 
2989/16.05.2017, aprobat în cadrul 
Adunării Generale a Creditorilor din 
data de 29.05.2017, bunurile imobile 
absolut indispensabile exploatării, 
aparţinând  debitoarei Moldomin SA, 
împreună cu transferul drepturilor 
dobândite şi obligaţiilor asumate prin 
Licenţa de concesiune pentru exploa-
tarea minereului cuprifer nr. 
2781/2001, pentru perimetrul 
Moldova Nouă - Cariera de Banatite. 
Informaţiile necesare sunt cuprinse în 
Caietul de sarcini care poate fi achizi-
ţionat la adresa: Cluj-Napoca, Calea 
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, Romania, 
tel. 0040-364-412631, fax: 0040-364-
412632, email: office@rtz.ro. Licitaţia 
se va desfăşura în data de 05 Noiem-
brie 2018, de la ora 10:00, la sediul 
lichidatorului judiciar.

l Primăria Comunei Platoneşti cu 
sediul în Comuna Platoneşti, Judeţul 

Ialomiţa, strada Feteşti, nr. tel./fax 
0243.279120 organizează în data de 
09.11.2018, ora 10.00 licitaţie publică 
având ca obiect concesionarea tere-
nurilor fără construcţii, proprietatea 
privată a Comunei Platoneşti, în 
suprafaţă totală de 6945 m.p., repre-
zentând un număr de 10 loturi, 
situate în intravilanul satelor Plato-
neşti şi Lăcusteni, destinate constru-
irii unor case de locuit. Un exemplar 
din documentaţia de atribuire se 
poate obţine de la sediul Primăriei 
Platoneşti, în urma unei solicitări 
scrise. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor este 02.11.2018. Infor-
maţii privind ofertele: data limita de 
depunere a ofertelor 07.11.2018 ora 
16.00
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Comuna Platoneşti, judeţul 
Ialomiţa, la registratura unităţii 
numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 
singur exemplar. Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor  se va desfă-
şura în data de 09.11.2018, ora 10.00, 
la Primăria Platoneşti, judeţul 
Ialomiţa. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 0243/279120 sau la 
sediul Primăriei Comunei Platoneşti, 
Judeţul Ialomiţa. 

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în 
reorganizare anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor imobile, 
reprezentand: -Teren acces CF 40023, 
cad: 5531 top 1146/4 Reşița, supra-
fata de 1.440 mp - pret 15.999,3 lei; 
-Teren acces CF 33684, cad: 3288 top 
1173/1174/22 Reşița,  suprafata de 
583 mp - pret 6.477,3 lei, -Teren acces 
CF 33685, cad: 3289 top 1173/1174/23 
Reşița, suprafata de 1.430 mp - pret 
15.887,7 lei, -Teren arabil CF 36089, 
cad: 3267 top 1173/1174/1 Reşița, 
suprafata de 4.477 mp - pret 99.483,3 
lei, -Teren arabil CF 40066, cad: 3268 
top 1173/1174/2 Reşița, suprafata de 
1.578 mp - pret 35.064,9 lei;  -Teren 
arabil CF 40021, cad: 3276 top 
1173/1174/10 Reşița, suprafata de 600 
mp - pret 13.332,6 lei; situate în Reşița 
zona Calea Caransebeşului, Jud. 
Caraş Severin -Teren CF 36091 
Țerova, top 809/2/a/57/2, suprafata de 
71 mp - pret 1.174,5 lei; -Teren CF 
36092 Țerova, top 809/2/a/57/3, supra-
fata de 2.732 mp - pret 45.196,2 lei; 
situate în Reşița în apropiere de Calea 
Caransebeşului, jud. Caraş-Sverin; 
-Teren fâneață CF 39948, top 
809/2/a/60/1, Resita, suprafata de 
5.754 mp - pret 100.595,7 lei; situat în 
Reşița zona Calea Caransebeşului, 
jud. Caraş-Severin. Pretul de pornire 
al licitatiei este de 90% din pretul de 
evaluare. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al admi-
nistratorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 
21, Jud. Caras - Severin, telefon 
0355/429.116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 350 lei + T.V.A. Lici-
tatia va avea loc in data de 
17.10.2018, orele 14.00, la sediul ales 
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al administratorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 
7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras - Severin. In 
caz de neadjudecare, se va proceda la 
organizarea licitatiei pentru data de 
31.10.2018, orele 14.00.

l SC Mannheim Oil SRL - în fali-
ment anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunurilor imobile/mobile, 
reprezentand: - teren/constructii 
inscris in C.F. nr. 30101/Slatina - 
Timis, nr. top: 31 - Sadova Veche, 
Cad: C1, Top: 31, aflat in proprietatea 
debitoarei SC Mannheim Oil SRL, 
situat administrativ in Comuna 
Slatina Timis, Sat Sadova Veche, nr. 
158, denumita generic „Statie distri-
butie carburanti”. Pretul de pornire al 
licitatiei  este de 80% din pretul de 
evaluare, respectiv 1.121.505 Lei + 
T.V.A. Pretul caietelor de sarcini fiind 
de 1.000 lei + TVA. Licitatia va avea 
loc in data de 17.10.2018, orele 10.00, 
la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. 
In caz de neadjudecare, se va organiza 
o noua licitatie in data de 31.10.2018, 
orele 10.00. - Teren/constructii inscris 
in C.F. nr. 31669 /Caransebes, nr. top: 
12/1/1/1/2 - Caransebesul Nou, Cad: 
C1, Top: 12/1/1/1/2 - Caransebesul 
Nou, reprezentand „Statie Peco, 
cabina, garaj si magazin”. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 90% din 
pretul de evaluare, respectiv 286.854,3  
Lei + T.V.A. Pretul caietelor de sarcini 
fiind de 1.000 lei + TVA. Licitatia va 
avea loc in data de 17.10.2018, orele 
11.00, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin. In caz de neadjude-
care, se va organiza o noua licitatie in 
data de 31.10.2018, orele 11.00.- 
mijloace fixe si obiecte de inventar, 
aflate in proprietatea debitoarei SC 
Mannheim Oil SRL, situate adminis-
trativ in Caransebes, Calea Severi-
nului, nr. 7, jud. Caras - Severin. 
Pretul de pornire al licitatiei  este de 
100% din pretul de evaluare + T.V.A., 
conform centralizatorului anexat 
raportului de evaluare. Pretul caie-
telor de sarcini fiind de 100 lei + TVA. 
Licitatia va avea loc in data de 
17.10.2018, orele 12.00, la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o noua 
licitatie in data de 31.10.2018, orele 
12.00.

l Debitorul SC AD-EX SRL, societate 
în faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: Teren în suprafață de 10.000 
mp situat în extravilan com. Tărtășești, 
satul Baldana, jud. Dambovița, tarlaua 
3, parcela 19/47, cu o deschidere de 
aproximativ 14,6 m. Prețul de pornire 
al licitației este de 4.551,00Euro. Parti-
ciparea la licitație este condiționată de:  
-consemnarea până la data stabilită 

pentru licitație în contul nr. 
RO83PIRB4218736909001000 deschis 
la Piraeus Bank -Sucursala Berceni, pe 
seama debitoarei SC AD-EX SRL, a 
garanției de participare la licitație în 
cuantum de 10%  din prețul de pornire 
(plata se va face în lei la cursul BNR 
din data efectuării plații); -achizițio-
narea până la aceeași dată a Caietului 
de sarcini în valoare de 300 lei exclusiv 
TVA, care va fi plătit prin OP în contul 
nr. RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la Ing Bank -Sucursala Doro-
banți, pe seama lichidatorului judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL sau în 
numerar la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzești 
nr.71, et.5, cam.504, sector 1. Prima 
ședință de licitație va avea loc în data 
de 18.10.2018, ora 14.00. Dacă imobilul 
nu se adjudecă la această dată, urmă-
toarele licitații vor avea loc în datele de:  
25.10.2018, 01.11.2018, 08.11.2018, 
15.11.2018, 22.11.2018, 29.11.2018, 
06.12.2018, 13.12.2018 si 20.12.2018 de 
la ora 14.00. Toate ședințele de licitații 
se vor desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzești 
nr.71, et.5, sector 1, București. Pentru 
relații suplimentare sunați la tel: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com.

l Debitorul SC Barocco Fleish SRL 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse Și Asociații 
S.P.R.L., scoate la vânzare: Mijloace 
fixe de carmangerie. Prețul de 
pornire al licitației este diminuat cu 
60% față de valoarea stabilită în 
Raportul de Evaluare pentru fiecare 
bun în parte exclusiv TVA. Partici-
panții la licitație vor trebui să achizi-
ționeze până la data și ora licitației 
Caietul de Sarcini. Prețul Caietului 
de sarcini reprezintă 1% din valoarea 
bunurilor pentru care se licitează și 
va fi achitat în numerar pe seama 
lichidatorului judiciar. Participarea 
la licitație este condiționată de 
c o n s e m n a r e a  î n  c o n t u l  n r. 
RO68PIRB4207709668001000 
deschis la Piraeus Bank-Suc.Iuliu 
Maniu, cel târziu pănă la data și ora 
ședinței de licitație, a garanției de 
10% din prețul de pornire al licitației 
pentru fiecare bun pentru care se 
licitează. Prețul Caietului de sarcini 
poate fi achitat în contul lichidato-
rului judiciar nr. RO 43 INGB 5514 
9999 0051 3726 deschis la Ing Bank 
- Sucursala Dorobanțti sau în 
numerar la sediul ales al acestuia din 
București str. Buzești nr. 71, et. 5, 
sector 1. Listele cu bunurile scoase la 
licitație poate fi obținută de la lichi-
datorul judiciar. Prima ședinta de 
licitație va avea loc în data de 
17.10.2018 ora 14.00. Dacă bunurile 
nu se adjudecă la aceasăa dată, 
următoarele ședințe de licitație vor 
avea loc în data de: 24.10.2018, 
31.10.2018, 07.11.2018, 14.11.2018, 
21.11.2018, 28.11.2018, 05.12.2018, 
12.12.2018 și 09.01.2019  ora 14.00, 
prețul de pornire rămânând același. 

Toate ședintele de licitații se vor 
desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzești nr. 
71, et. 5, cam. 502-505, sector 1, 
București. Pentru relații suplimen-
tare sunați la tel.: 021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com. 

l Debitorul SC De Fringhii 
Constructii Transporturi Daniel SRL 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1. Stoc de 
marfă aflat în patrimoniul societății 
debitoare, în valoarea de 105.487,13 
Lei exclusiv TVA. Prețul de pornire 
al licitaților reprezintă 35% din 
valoarea de piață exclusiv TVA 
arătat în Raportul de evaluare. Parti-
ciparea la licitație este condiționată 
de: -consemnarea în contul nr. RO76 
UGBI 0000 8020 0329 3RON deschis 
la Garanti Bank Sa -Ag. Ploiești 
Mihai Viteazul până la orele 14 am 
din preziua  stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietelor de 
sarcini și a Regulamentelor de lici-
tație pentru proprietățile imobiliare 
și stocul de marfă, de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru stocul de 
marfă prima ședință de licitație a 
fost fixată în data de 12.10.2018, ora 
15.00, iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în data de 
19.10.2018; 26.10.2018; 02.11.2018; 
09.11.2018, ora 15.00. Toate ședințele 
de licitații se vor desfășura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Ploiești, Str. Elena Doamna, Nr. 44A, 
Jud. Prahova. Pentru relații supli-
m e n t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimen-
tare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro. 

l Debitorul SC Rups SA societate în 
faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate 
la vânzare: 1.Proprietate imobiliarp 
„Teren intravilan arabil” în supra-
față de 16.163,80 m.p., situat în Oraș 
Dărmănești, Judet Bacău, având nr. 
cadastral 390 - 730 - 731 - 732 - 733 - 
734 - 735 - 740 - 988. Preț pornire 
licitație 6.465,50 Euro exclusiv TVA. 
2.Proprietate imobiliară „Teren 
arabil” în suprafață de 4.581 m.p., 
situat în intravilanul Comunei 
Dofteana, Județ Bacău, având nr. 
cadastral 1030. Preț pornire licitație 
1.672,00 Euro exclusiv TVA. Prețul 
caietului de sarcini pentru imobilele 
„Terenuri” aflate în proprietatea SC 
Rups SA este de 1.000,00 lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitaților 
pentru imobilele „Terenuri”  aparți-
nând SC Rups SA reprezintă 50% 
din valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare. 
Participarea la licitație este condițio-

nată de: -consemnarea în contul nr. 
RO95 WBAN 0099 1V03 8212 RO01 
deschis la Intesa Sanpaolo Bank SA, 
până la orele 14 am din preziua stabi-
lită licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației;  -achizi-
ționarea până la aceeași dată a Caie-
tului de sarcini pentru proprietățile 
imobiliare, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru imobilele “Terenuri” 
prima ședință de licitație a fost fixată 
în data de 12.10.2018, ora 14.00, iar 
dacă proprietățile imobiliare nu se 
adjudecă la această dată, următoa-
rele ședințe de licitații vor fi în data 
d e  1 9 . 1 0 . 2 0 1 8 ;  2 6 . 1 0 . 2 0 1 8 ; 
02.11.2018; 09.11.2018, ora 14.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Vigomarm SRL - in 
lichidare, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate 
la vânzare următoarele: 1.Teren 
499mp + 1/100 cota indiviză teren 
4,023 mp. situat în Com. Bărcănești, 
Sat Tatarani, Jud. Prahova.  Preț 
pornire licitație 1.077,90 Euro exclusiv 
TVA; 2.Autoutilitară Dacia Pick –up 
Double Cab, proprietatea SC Vigo-
marm SRL, preț pornire licitație 
-1.044,00 Lei exclusiv TVA;  3.
Mijloace fixe și obiecte de inventar 
aparținând SC Vigomarm SRL în 
valoare de 7.096,80 Lei exclusiv TVA. 
Prețul de pornire al licitaților pentru 
teren, autoutilitară, mijloace fixe și 
obiecte de inventar aparținând SC 
Vigomarm SRL reprezintă 30% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
aratată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar listele 
cu aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon în 
prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
-Consemnarea în contul nr. RO93 
WBAN 0099 1V03 1682 RO01 
deschis la Intesa Sanpaolo  Bank SA, 
până la orele 14 am din preziua  stabi-
lită licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; -achiziți-
onarea până la aceeași data a Regula-
mentelor de licitație pentru bunurile 
din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliară, autoutilitară, 
mijloacele fixe și obiectele de inventar 
prima ședință de licitație a fost fixată 
în data de 11.10.2018 ora 16.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședinte de 
licitații vor fi în data de 18.10.2018; 
25.10.2018; 01.11.2018; 08.11.2018, 
ora 16.00. Toate ședințele de licitații se 
vor desfășura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 

Elena Doamna, Nr. 44 A, Jud. 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare cu un telefon în prea-
labil dl Cristian Ciocan, 0753.999.028. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat de înregistrare în 
scopuri de TVA, seria B nr.0982408, 
RO 37025020, eliberat la data de 
13.02.2017, pe numele Asociaţia Spor-
tivă Constantin Dita. Îl declarăm nul.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto 
eliberat de ARR pe numele Tănasie 
Claudiu-Ion. Se declară nul.

l Rus Raluca pierdut Autorizaţia de 
i n t e r p r e t  ș i  t r a d u c ă t o r 
nr.9349/27.10.2011 eliberată de Minis-
terul Justiţiei. O declar nulă.

l SC Corbu Proiect Impex SRL, 
C U I :  3 2 5 9 9 2 2 7 ,  n r. î n r e g . 
J13/688/2016, cu sediul social în 
Constanţa, Aleea Daliei, nr. 5, pierdut 
registrul special a AMEF model 
Datecs FP550T, tip expressoft MF-da-
tecs, serie fiscală 194244, instalată la 
pct.de lucru: Calea Vitan, nr.58, 
parter, Sector 3. Îl declarăm nul.

l Pierdut carnet de student USAMV 
Cluj-Napoca, pe numele Toncean 
Marian, in cazul gasirii acestuia rog 
predarea lui la secretariatul Universi-
tatii.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto - 
ADR, eliberat de ARR Vâlcea, pe 
numele Ispas Gheorghe, din Sinești, 
județul Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut certificat constatator punct 
de lucru din Comuna Ștefăneștii de 
Jos, Soseaua Ștefănești, nr. 15, spaţiu 
de depozitare -garaj beton -tip 
Granitul în suprafaţă de 15 mp, judeţ 
Ilfov aparţinând societăţii Baf Stivui-
toare Logistic SRL, CUI 32144551, 
J23/2493/2013. Îl declar nul.

l Pierdut act original vânzare –
cumpărare nr. 8652 din 21.11.1991 
între Imobiliara SA și Iordache Maria 
și Iordache Florea pentru apt. 176, str. 
Lăptari nr. 14, bl. 4, sc. 3,et. 7, sector 2, 
București. 

l Pierdut certificat de înregistrare al 
PFA Chiran Ghe. Mariana, CUI 
25593825, F40/2572/2009. Îl declar nul.

l PFA Tărăbuși G. Dumitru cu sediul 
în Babadag, str. Dragoș Vodă nr.7, Jud. 
Tulcea, pierdut 2 certificate constata-
toare eliberate la 24.02.2009 de ORC 
Tulcea, pentru acivitate proprie birou și 
creșterea altor animale (Cod Caen 
0149). Se declară nule.


