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OFERTE SERVICIU
l Angajăm şoferi Cehia tur-retur,
contract 4 curse săptămânal. Diurnă+salariu. 0727667733.
l Caut sudori autorizați în sudură
aluminotermică la șine de cale ferată
pentru Germania, 12 euro/oră și cazare.
Tel.0049.1517.5813.877.
l SC Eden Investments Impex SRL cu
sediul in Bucuresti, Str. Coltei, nr.44,
camera nr.5, mansarda, sector 3, Bucuresti CUI 34646066 angajeaza functionar
administrativ Cod COR 411001 -2
posturi. Rugam CV la edeninvestments@
gmail.com.
l SC Gozelek Construction SRL cu
sediul in Bucuresti, Str.Turnu Magurele,
nr.270B, parter, spatiul comercial 1, biroul
1, sector 4 Bucuresti CUI 40365626 angajeaza muncitor necalificat la spargerea si
taierea materialelor de constructii Cod
COR 931302 -60 posturi. Rugam CV la
gozelekconstruction@gmail.com.
l Primăria Comunei Tunari organizează
în data de 20.03.2019 concurs recrutare
pentru 1 post de referent şi 1 post de
operator introducere, validare şi prelucrare date. Detalii la 021.267.53.00.
l Inspectoratul de Stat pentru Controlul
în Transportul Rutier -ISCTR organizează concurs, conform HG nr.
286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, la sediul din Bucureşti,
b-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1,
pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante: -specialist resurse
umane- un post, în cadrul Biroului
Resurse Umane; -referent de specialitatedouă posturi, în cadrul Direcției Logistică
și Administrativă; -inspector de trafic
rutier- patru posturi, în cadrul Inspectoratelor Teritoriale. Concursul va consta
într-o probă scrisă, în data de 20.03.2019,
ora 10.00, și un interviu, în data de
26.03.2019, ora 10.00. Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0725.597.680
și pe site-ul: www.isctr-mt.ro.
l Școala Gimnazială Coţofenii din Faţă,
cu sediul în judeţul Dolj, localitatea
Coţofenii din Faţă, str. Coţofenilor,
nr.437, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractual vacante, pe
perioadă determinată, de responsabil
activități extracurriculare_„Şcoala după
Şcoală” şi „Şcoala de vară”, în cadrul
proiectului „POCU/138/4/1/115031Comunitaria -intervenţie personalizată
pentru reducerea marginalizării în
comuna Coţofenii din Faţă”, conform
HG nr.286/23.03.2011. Termenii de referință pentru postul scos la concurs: a)
Denumire: Responsabil activități extracurriculare_„Şcoala după Şcoală” şi
„Şcoala de vară”; b)Număr posturi
vacante: 1; c)Studii superioare în dome-
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niul ştiinţe/economic/ socio-uman/juridic3 ani; d)Experiență specifică în activități
educaționale sau extracurriculare- 1 an.
Proba scrisă: 19.03.2019, ora 10.00, probă
unică. Candidaţii 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 Școlii Gimnaziale
Coţofenii din Faţă, din str. Coţofenilor,
nr.437, între 26.02.2019-11.03.2019.
Relaţii suplimentare la sediul şcolii,
persoană de contact: Trăistaru Constantina Aurelia, telefon: 0769.006.701,
0251.446.570, fax: 0251.446.570, e-mail:
scoala_cotofenii_din_fata_dolj@yahoo.
com.
l Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr.
Alexandru Obregia” organizează, în
conformitate cu prevederile Hotărârii nr.
286/2011 şi Ordinului 1470/2011, concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi
vacante: •1 post Şef serviciu -Serviciul
Managementul Calităţii Serviciilor Medicale; •1 post Şef Serviciu- Serviciul Administrativ Aprovizionare şi Transporturi;
•1 post Şef Serviciu- Serviciul RUNOS;
•1 post Şef serviciu- Serviciul Achiziţii
Publice; •1 post Consilier juridic gradul I;
•1 post Consilier juridic debutant.
Condiţii generale de înscriere la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c)
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de
exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie
sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz,
de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la
concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice de înscriere la concurs:
1. Pentru postul de Şef Serviciu Managementul Calităţii Serviciilor Medicale:
•sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de
licenţă în domeniul medicină, economic
sau juridic; •au absolvit cursuri postuniversitare (master sau specializare) în
domeniul managementului sanitar/
managementului calității sau programul
de formare profesională „Managementul
calității în spitale” (organizat de
S.N.S.P.M.P.D.S. București); •au
minimum 2 ani vechime în specialitatea
studiilor. 2. Pentru postul de Şef Serviciu
Administrativ: •sunt absolvenţi de învă-

ţământ universitar de lungă durată, cu
diplomă de licenţă în domeniul economic,
juridic sau tehnic. •au minimum 2 ani
vechime în specialitatea studiilor. 3.
Pentru postul de Şef Serviciu RUNOS:
•sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de
licenţă în domeniul economic sau juridic;
•absolvent al unui curs de perfectionare
in Managementul resurselor umane; •au
minimum 2 ani vechime în specialitatea
studiilor. 4. Pentru postul de Şef Serviciu
Achiziţii Publice: •sunt absolvenţi de
învăţământ universitar de lungă durată,
cu diplomă de licenţă în domeniul
economic sau juridic; •absolvent al unui
curs de perfecţionare expert în achiziţii
publice; •au minimum 2 ani vechime în
specialitatea studiilor. 5. Pentru postul de
Consilier Juridic Gr.I: •sunt absolvenţi de
învăţământ universitar de lungă durată,
cu diplomă de licenţă în domeniul juridic;
•au minimum 3 ani şi 6 luni vechime în
specialitatea studiilor. 6. Pentru postul de
Consilier Juridic debutant: •sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă
durată, cu diplomă de licenţă în domeniul
juridic; •fără vechime în specialitate.
Concursul se va desfăşura la sediul spitalului Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr.
Alexandru Obregia” astfel: proba scrisă
în data de 19.03.2019, începând cu ora
09.00 iar proba de interviu în data de
22.02.2018 începând cu ora 09.00; ora şi
sala de desfăşurare a concursurilor
(proba scrisă şi proba de interviu) vor fi
anunţate pe site-ul www.spital-obregia.ro
în data de 12.03.2019, respectiv
19.03.2019. Termenul limită de înscriere
va fi data de 11.03.2019, ora 15:00,
dosarul de concurs urmând să fie depus
la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie
“Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Serviciul
Resurse Umane. Înscrierea candidaţilor
se va face pe post, cu respectarea condiţiilor generale şi specifice de înscriere la
concurs publicate pe site-ul spitalului
www.spital-obregia.ro şi pe posturi.gov.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021.334.42.66 interior 319.
l La Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, nr.176 din data de
18.02.2019, la anunţul cu numărul de
înregistrare 196516 al Agenției Naționale
de Îmbunătățiri Funciare Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dobrogea,
adresa: str. Zburătorului, nr. 4, loc.
Constanța, jud.Constanța, pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de
muncitor calificat, conform HG
nr.286/2011, se face următoarea rectificare: -În loc de: „Agenţia Naţională de
Îmbunătăţiri Funciare Filiala Teritorială
de Îmbunătăţiri Funciare Dobrogea, cu
sediul în Constanţa, str. Zburătorului, nr.
4, cod poştal: 900419, tel.0241.654.010,
fax: 0241.656.498, ca urmare a adreselor
primite de la ANIF unitatea centrală
nr.2987/13.02.2019 şi nr.2966/13.02.2019,
organizează concurs, în conformitate cu
HG nr. 286/23.03.2011, pentru ocuparea
posturilor contractuale de execuţie
vacante, astfel: Nr.crt.; Filiala/Serviciul/
Compartimentul/Unitatea de Administrare/Punctul de lucru; Funcţia; Gradul/
Treapta profesională; Număr posturi: I;
Sediul filiala Dobrogea; x; x; 3. Compartimentul Informatic; Referent; IA; 1.
Biroul Administrativ; Referent; I; 1.
Biroul Administrativ; Arhivar; 1. II;
Unitatea de Administrare Constanţa
Nord; x; x; 3. SPD Vadu Oii; Muncitor
calificat; III; 1. Canton Nicolae Bălcescu;
Muncitor calificat; III; 1. SRPA 1-2 M.
Viteazu; Muncitor calificat; IV; 1. III;
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Unitatea de Administrare Constanţa Sud;
x; x; 1. SPD 1 Baciu; Muncitor calificat;
III; 1. -Se va citi: „Agenţia Naţională de
Îmbunătăţiri Funciare Filiala Teritorială
de Îmbunătăţiri Funciare Dobrogea, cu
sediul în Constanţa, str. Zburătorului,
nr.4, cod poştal: 900419, tel.0241.654.010,
fax: 0241.656.498, ca urmare a adreselor
primite de la ANIF unitatea centrală
nr.2987/13.02.2019 şi nr.2966/13.02.2019,
organizează concurs, în conformitate cu
HG nr.286/23.03.2011, pentru ocuparea
posturilor contractuale de execuţie
vacante, astfel: Nr.crt.; Filiala/Serviciul/
Compartimentul/Unitatea de Administrare/Punctul de lucru; Funcţia; Gradul/
Treapta profesională; Număr posturi: I;
Sediul filiala Dobrogea; x; x; 3. Compartimentul Informatic; Referent; IA; 1.
Biroul Administrativ; Referent; I; 1.
Biroul Administrativ; Arhivar; 1. II;
Unitatea de Administrare Constanţa
Nord; x; x; 3. SPD Vadu Oii; Muncitor
calificat; IV; 1. Canton Nicolae Bălcescu;
Muncitor calificat; III; 1. SRPA 1-2 M.
Viteazu; Muncitor calificat; IV; 1. III;
Unitatea de Administrare Constanţa Sud;
x; x; 1. SPD 1 Baciu; Muncitor calificat;
III; 1. (Prezenta completare nu se datorează Redacției Monitorului Oficial al
României, Partea a III-a). Restul anunţului rămâne neschimbat.
l Centrul Cultural al M.A.I. organizează
concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din
sursă externă, în condiţiile Legii nr.
53/2003 –Codul Muncii, republicată, H.G.
nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.M.A.I.
nr. 291/2011, toate cu modificările şi
completările ulterioare şi având în vedere
Memorandumul cu tema: Aprobarea
deblocării unor posturi vacante în M.A.I.
nr. 23808 din 28.11.2018, a postului
vacant de manipulant decor I-II
(personal contractual) din cadrul Ansamblului Artistic „Ciocârlia”, prevăzut la
poziţia 38/a din statul de organizare al
Centrului Cultural al M.A.I. (fără
condiţii de studii). Nu se solicită vechime
în muncă şi/ sau specialitate. Pentru
înscriere, candidaţii vor prezenta dosarul
de concurs secretarului comisiei de
concurs până la data de 11.03.2019, ora
16:00, la sediul Direcţiei Generale Management Resurse Umane a M.A.I., din
municipiul Bucureşti, str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, intrarea
D, telefon 021/303.70.80, interior 10818.
Concursul se va desfăşura la sediul
Centrului Cultural al M.A.I. din municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă, nr. 17,
sector 5, astfel: -13.03.2019 -selecţia
dosarelor de concurs; -09.04.2019 -proba
practică; -15.04.2019 -interviul. Relaţii
suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, calendarul
de desfăşurare a concursului, tematica şi
bibliografia se pot obţine de la sediul
Centrului Cultural al M.A.I., precum şi
pe pagina de internet a M.A.I. la adresa
www.mai.gov.ro, secţiunea Carieră/
Anunţuri.
l Centrul Cultural al M.A.I. organizează
concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din
sursă externă, în condiţiile Legii nr.
53/2003 –Codul Muncii, republicată, H.G.
nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.M.A.I.
nr. 291/2011, toate cu modificările şi
completările ulterioare şi având în vedere
Memorandumul cu tema: Aprobarea
deblocării unor posturi vacante în M.A.I.
nr. 23808 din 28.11.2018 şi Notele
Centrului Cultural al M.A.I. nr. 243300 şi
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243301, ambele din 21.01.2019 privind
necesitatea încadrării posturilor de balerini (bărbaţi) la Compartimentul Balet
din cadrul Ansamblului Artistic
“Ciocârlia”, a următoarelor posturi
vacante de personal contractual din
cadrul Ansamblului Artistic „Ciocârlia”:
-Balerin III-I (bărbat), poz. 62/a din statul
de organizare al Centrului Cultural al
M.A.I.(fără condiţii de studii); -Balerin
III-I (bărbat), poz. 62/b din statul de organizare al Centrului Cultural al
M.A.I.(fără condiţii de studii). Nu se
solicită vechime în muncă şi/ sau specialitate pentru niciunul dintre posturi.
Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta
dosarul de concurs secretarului comisiei
de concurs, până la data de 11.03.2019,
ora 16:00, la sediul Direcţiei Generale
Management Resurse Umane a M.A.I.,
din municipiul Bucureşti, str. Intrarea
Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1,
intrarea D, telefon 021/303.70.80, interior
10818. Concursul se va desfăşura la
sediul Centrului Cultural al M.A.I. din
municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă, nr.
17, sector 5, astfel: -13.03.2019 -selecţia
dosarelor de concurs; -28.03.2019 -proba
practică; -03.04.2019 -interviul. Relaţii
suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, calendarul
de desfăşurare a concursului, tematica şi
bibliografia se pot obţine de la sediul
Centrului Cultural al M.A.I., precum şi
pe pagina de internet a M.A.I. la adresa
www.mai.gov.ro, secţiunea Carieră/
Anunţuri.

CURSURI
l S.C.M. Igiena- Bucureşti cu sediul în
B-dul Unirii nr.57, bl.E4, Sect. 3, organizează cursuri de calificare în meseriile:
Frizer, Coafor, Manichiurist- Pedichiurist, Cosmetician. Pentru înscrieri şi
relaţii la tel. 0213207338 sau pe site-ul
nostru: w.w.w.scmigiena.ro.

VANZĂRI CASE-VILE
l Vând apartament 2 camere, str. Lungă
257, Brașov, corp A, etaj 1, ap 6.
0758/952427; 0368/739084.

CITAŢII
l Numitul Tamas Vaszalie, este chemat
la Judecătoria Sighetu Marmației,în data
de 04.03.2019, în calitate de pârât în dos.
nr.3235/307/2018, având ca obiect uzucapiune.
l Pârâţii Ilie Mircea este citat la Judecătoria Rupea în dosar nr. 885/293/2018, cu
termenul de judecată la 14.03.2019, reclamantă Comisia Locală de Fond Funciar a
com. Ungra. Ca obiectul constatare nulitate absolută parţială, act juridic.
l Numiţi: iHotye Gyorgy, Baralyan
Todora, Patkas Maria,Mihnya Ioanha,
Mihnya Maria, Mihnya Anucza, Mihnya
Istvan, Mihnya Ilona, sunt chemați la
Judecătoria Sighetu Marmației, în data
de 04.03.2019, în calitate de pârâți în dos.
3236/307/2018, având ca obiect uzucapiune.
l Parohia Heliade Rădulescu, cu sediul
în satul Heliade Rădulescu, comuna
Ziduri, jud. Buzău, prin reprezentant
Preot paroh Moraru Gabriel,
CIF:14688857, în calitate de reclamantă,
cheamă în judecată UAT Comuna
Ziduri, cu sediul în satul Ziduri, comuna
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Ziduri, jud.Buzău, reprezentată în justiție
prin Primar, în calitate de pârâtă, în
dosarul nr. 4458/287/2018 aflat pe rolul
Judecătoriei Râmnicu Sărat, având ca
obiect uzucapiune, termen: 05.03.2019.
l Numita Răzan Gabriela, cu ultimul
domiciliu cunoscut în localitatea Fetești,
str. Avram Iancu, nr. 6, județul Ialomița,
este citată la Judecătoria Fetești, județul
Ialomița, pe data de joi, 28.02.2019, în
calitate de pârât, dosarul civil
nr.2047/229/2018, în procesul de divorț cu
minori, cu reclamantul Răzan Marian.

DIVERSE
l Această informare este efectuată de
Administrația Bazinală de Apă Banat,
Timișoara, B-dul Mihai Viteazu, nr.32,
tel.0256.491.848, fax: 0256.491.798,
e-mail@dab.rowater.com, ce intenţionează să solicite de la Administrația
Națională „Apele Române” aviz de
gospodărire a apelor pentru desfășurarea
unor investiții privind realizarea lucrării:
„Amenajare râu Bega și afluenți sectorul
Timișoara -Balint, județul Timiș”,
lucrarea este amplasată pe sectorul râul
Bega cuprins între localitatea Balint și
municipiul Timișoara pe o lungime de
râu de 55km. Această investiţie este
nouă. Scopul lucrărilor proiectate pentru
„Amenajare râu Bega și afluenți sectorul
Timișoara -Balint, județul Timiș”: -Regularizare albie r.Bega: 53,900km; -Diguri
material local r.Bega: 2,715km;
-Supraînălțări de diguri existente r.Bega:
25,405km; -Regularizare albie afluenți:
90,457 km; -Diguri material local afluenți: 21,530km; -Supraînălțări de diguri
existente afluenți: 6,030km. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu
modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată. Persoanele care doresc să
transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa
de mai sus sau telefonic la nr.
0744.790.539.
l Societatea Anida Imob SRL, cod unic
de inregistrare 23387187. Notificare
privind deschiderea procedurii generale a
insolventei. 1. Date privind dosarul:
Numar dosar 5728/105/2018, Tribunalul
Prahova, Sectia a II-a Civila.de Contencios Administrativ si Fiscal. Judecator
sindic: Boghici Adriana. 2. Arhiva/registratura instantei: Adresa: Ploiesti, str.
Valeni, nr. 44, jud.Prahova. 3. Debitor:
Anida Imob SRL, Cod de identificare
fiscala 23387187, sediul social in Ploiesti,
b-dul. Republicii, nr. 301, hala 1, jud.
Prahova, numar de ordine in registrul
comertului J29/546/2008. 4. Administrator judiciar: CII Petcu Viorica, Cod de
identificare fiscala RO 20856009, sediul
social in Ploiesti, str. Splaiului, nr. 26, bl.
34R2, ap. 2, jud. Prahova. Numar de
inscriere in tabloul practicienilor in insolventa RFO II- 0033, tel/fax. 0244513366,
0743023634, E-mail cabav.petcu@gmail.
com. 5. Subscrisul Cabinet Individual de
Insolventa Petcu Viorica, in calitate de
administrator judiciar al debitorului
Anida Imob SRL, conform Sentintei nr.
154/12.02.2019 pronuntata de Tribunalul
Prahova, sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr.
5728/105/2018, in temeiul art. 99 si 100
din Legea 85/2014 privind procedurile de

prevenire a insolventei si de insolventa
notifica: 6. Deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitorului
Anida Imob SRL conform Sentintei
nr.154/2019 din data de 12.02.2019
pronuntata de Tribunalul Prahova, Sectia
a II-a Civila de Contencios Adminsitrativ
si Fiscal in dosar nr. 5728/105/2018. 6.1.
Creditorii debitorului Anida Imob SRL
trebuie sa procedeze la inscrierea la masa
credala a acesteia prin depunerea cererii
de admitere a creantei in conditiile urmatoare: 1. Termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor
asupra averii debitoarei, conform art. 100
alin. 1 lit. b din Legea 85/2014 este
29.03.2019; In temeiul art. 100, 102 coroborat cu art. 114 din Legea 85/2014
nedepunerea cererii de admitere a
creantei pana la termenul limita stabilit
de instanta atrage decaderea creditorului
din drepturile privind creanta pe care o
detine impotriva debitorului. 2. Alte
termene stabilite prin hotararea de
deschidere a procedurii: - termenul limita
pentru depunerea de catre creditori a
opozitiilor in 10 zile de la primirea notificarii si termenul limita pentru solutionarea opozitiilor de 10 zile dupa
formularea cererii. - termenul limita
pentru verificarea creantelor, intocmirea,
afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor, potrivit art. 100 alin.
1 lit. c din Legea 85/2014 este 18.04.2019.
- termenul limita pentru definitivarea
tabelului creantelor conform art. 100 lit.
d din Legea 85/2014 este 13.05.2019. 7.
Adunarea creditorilor. Se notifica faptul
ca prima Adunare a creditorilor va avea
loc la sediul administratorului judiciar
din Ploiesti,str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2,
ap. 2, jud. Prahova in data de 23.04.2019,
ora 13,30 cu urmatoarea ordine de zi: prezentarea situatiei debitorului; - constituirea
Comitetului creditorilor; - confirmarea
administratorului judiciar cu o retributie
de 500 lei lunar plus TVA si un procent
de 3% plus TVA din sumele distribuite in
procedura. Creditorii pot fi reprezentati
in adunare prin imputerniciti cu procura
speciala autentica sau,in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane
juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. Creditorii vor putea vota
si prin corespondenta. Scrisoarea prin
care isi exprima votul semnata de
creditor sau inscrisul in format electronic
caruia I s-a incorporat, atasat ori asociat,semnatura electronica extinsa, pot fi
comunicate prin orice mijloace, pana in
ziua si ora fixate pentru exprimarea
votului, administratorului judiciar.
Deschiderea procedurii generale a insolventei se notifica si Oficiului Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul
Prahova pentru efectuarea mentiunii. 8.
Informatii suplimentare: 1. In vederea
inscrierii la masa credala este necesar sa
se completeze si sa se transmita la Tribunalul Prahova, pentru dosarul nr.
5728/105/2018, cererea de inscriere a
creantei in tabelul preliminar cu respectarea dispozitiilor art. 104 din Legea
85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolventei si de insolventa. 2. Cererea
de inscriere a creantei in tabelul preliminar va fi insotita de documente justificative ale creantei si actele care atesta
constituirea de garantii, in copii certificate. 3. Cererea de inscriere a creantei si
documentele care o insotesc vor fi depuse
la dosar la registratura instantei sau prin
posta pe adresa instantei in dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a

ramane la dosarul instantei, cu mentiunea ca exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat in mod
direct acestuia prin posta, la adresa indicata in prezenta notificare. Cererea ce va
ramane la dosarul instantei va fi insotita
de dovada platii taxei judiciare de timbru
in suma de 200 lei. 4. Toate inscrisurile
depuse la dosar pot fi consultate la arhiva
Tribunalului Prahova. Restrictii pentru
creditori: De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile
judiciare, extrajudiciare sau masurile de
executare silita pentru realizarea creantelor asupra averii debitorului. (art.75 din
Legea 85/2014).
l Informare. Aceasta informare este
efectuată de Comuna Podenii Noi cu
sediul in comuna Podenii Noi, str.Principala nr.41 bis, judetul Prahova, tel/
fax.0244.414032, ce intenţionează să solicite de la SGA Prahova aviz de gospodărire a apelor pentru obiectivul de investitii
“Construirea unui pod peste Paraul
Saratelu din Comuna Podenii Noi, sat
Podenii Noi, judet Prahova”. Aceasta
investitie este noua. Aceasta solicitare de
aviz este conformă cu prevederile Legii
apelor nr.107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare. Persoanele care
doresc să obţină informaţii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menţionată. Persoanele
care doresc să transmită observaţii,
sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa mai sus mentionata,
dupa data de 20.02.2019.
l Iordan Ionut-Eduard avand domiciliul
in municipiul Bucuresti, str.Izvorul Muresului, nr.9, bl.D9, sc.2, ap.12, sector 4,
titular al planului P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale si functiuni complementare P+1+M, Amenajare circulatii si
utilitati, T36, P103/7, 8, 9, 10 comuna
Berceni judet Ilfov anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea
etapei de incadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultata la sediul
Agentiei Protectia Mediului Ilfov din
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de luni pana joi
intre orele 9:00-11:00. Observatii /comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in termen
de 18 zile calendaristice de la publicarea
anuntului.
l Iordan Ionut-Eduard avand domiciliul
in municipiul Bucuresti, str.Izvorul Muresului, nr.9, bl.D9, sc.2, ap.12, sector 4,
titular al planului P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale si functiuni complementare P+1+M, Amenajare circulatii si
utilitati, T24, P57/4,5 comuna Berceni
judet Ilfov anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu si declansarea etapei
de incadrare. Prima versiune a planului
poate fi consultata la sediul Agentiei
Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul
Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil)
sector 6 de luni pana joi intre orele 9:0011:00. Observatii /comentarii si sugestii se
primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel.
021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l Grigore Marian avand domiciliul in
comuna Berceni, strada Infratirii, nr.56,
titular al planului P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale si functiuni complementare P+1+M, Amenajare circulatii si
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utilitati, T20, P49/4/9, 10, 11, 12 comuna
Berceni judet Ilfov anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea
etapei de incadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultata la sediul
Agentiei Protectia Mediului Ilfov din
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de luni pana joi
intre orele 9:00-11:00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in termen
de 18 zile calendaristice de la publicarea
anuntului
l Breazu Nicolae avand domiciliul in
municipiul Bucuresti, Aleea Bran, Nr.6,
Bl.89, Sc.2, et.3, ap.31, sector 4 titular al
planului P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale si functiuni complementare
P+1+M, Amenajare circulatii si utilitati,
T12, P32/1/7,8,9 comuna Berceni judet
Ilfov anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a avizului
de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi
consultata la sediul Agentiei Protectia
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii,
nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil) sector
6 de luni pana joi intre orele 900-1100.
Observatii/comentarii si sugestii se
primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel.
021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l SC Ver Intermed SRL avand sediul in
comuna Berceni, Bd.1 Mai, Nr.65, et.P,
Cam.1,2 titular al planului
P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale si
functiuni complementare P+1+M,
Amenajare circulatii si utilitati, T22,
P53/1/37/1, 53/38 comuna Berceni judet
Ilfov anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a avizului
de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi
consultata la sediul Agentiei Protectia
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii,
nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil) sector
6 de luni pana joi intre orele 9:00-11:00.
Observatii/comentarii si sugestii se
primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel.
021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului
l Viericiu Adrian-Catalin avand domiciliul in municipiul Bucuresti, Aleea
Izvorul Oltullui, nr.1, bl.26, sc.B, et. 4, ap.
30, sector 4 titular al planului P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale si functiuni
complementare P+1+M, Amenajare
circulatii si utilitati, T26, P70/10,11,12,13
comuna Berceni judet Ilfov anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si
declansarea etapei de incadrare. Prima
versiune a planului poate fi consultata la
sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov
din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele
benzinariei Lukoil) sector 6 de luni pana
joi intre orele 9:00-11:00. Observatii /
comentarii si sugestii se primesc in scris
la sediul A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in
termen de 18 zile calendaristice de la
publicarea anuntului.
l SC Axiven Pest Control SRL avand
sediul in orasul Otopeni, Strada Calea
Bucurestilor, Nr.305A4, judetul Ilfov,
titular al planului P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale P+1+M, Functiuni
Complementare, Amenajare circulatii si
utilitati, T5, P18/5/10,11,12,13 comuna
Berceni judet Ilfov anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea
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etapei de incadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultata la sediul
Agentiei Protectia Mediului Ilfov din
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de luni pana joi
intre orele 9:00-11:00. Observatii /comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in termen
de 18 zile calendaristice de la publicarea
anuntului.
l Nita Marius-Gabriel avand domiciliul
in municipiul Bucuresti, strada Dealului,
Nr.2, bl.F8, Sc.1, et.1, ap.6, titular al
planului P.U.Z.-Ansamblu locuinte individuale si functiuni complementare, T4,
P31/3 orasul Buftea judet Ilfov anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si
declansarea etapei de incadrare. Prima
versiune a planului poate fi consultata la
sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov
din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele
benzinariei Lukoil) sector 6 de luni pana
joi intre orele 9:00-11:00. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris
la sediul A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523)
in termen de 18 zile calendaristice de la
publicarea anuntului.
l Anunţ Public. În conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind
protecția mediului, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a Ordinului
M.M.D.D. nr. 1798/2007, SC Consal
Trade Cariera SRL cu sediul în localitatea Nicolae Bălcescu, str. Carierei nr. 5,
județul Constanta, anunță public solicitarea de obținere a autorizației de mediu
pentru obiectivul „stație de sortare și
concasare” amplasat în extravilan Mărășești, tarlaua 27, parcela 118, număr
cadastral 52691, județul Vrancea. Eventualele propuneri şi sugestii din partea
publicului privind activitatea menționată
vor fi transmise în scris şi sub semnătură
la sediul Agenției pentru Protecţia
Mediului Vrancea din Focşani, str.
Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea,
Telefon: 0237.216.812; Fax 0237.239.584,
E-mail: office@apmvn.anpm.ro, de luni joi între orele 8.00 - 16.30, vineri între
orele 8.00 - 14.00.
l Primăria Comunei Izvoarele, cu sediul
în comuna Izvoarele, județul Giurgiu,
titulară a planului „Actualizare PUG
Comuna Izvoarele, județul Giurgiu”,
propus a fi implementant în intravilanul
și extravilanul comunei Izvoarele, județul
Giurgiu, anunță publicul interesat asupra
finalizării raportului de mediu întocmit
pentru planul urbanistic sus amintit, iar
în data de 18.04.2019 va avea loc dezbaterea publică a raportului de mediu.
Dezbaterea publică va avea loc la sediul
Primăriei Comunei Izvoarele, județul
Giurgiu, la ora 12.00. Autoritățile participante la această dezbatere sunt: Agenția
pentru Protecția Mediului Giurgiu,
Garda Națională de Mediu -Serviciul
Comisariatului Județean Giurgiu,
Agenția Națională pentru Arii Naturale
Protejate, Direcția de Sănătate Publică,
AN Apele Române -SGA Giurgiu, Instituția Prefectului Giurgiu, Consiliul
Județean Giurgiu, ISU Giurgiu, Direcția
Agricolă Județeană Giurgiu, Inspectoratul de Stat în Construcții -DRC Sud
Muntenia, Inspectoratul Teritorial de
Muncă, Direcția Sanitar Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor. Documentația poate fi consultată la sediul APM
Giurgiu, din Giurgiu, Șoseaua București,
bl.111, sc.A+B, jud.Giurgiu. Observațiile
publicului interesat se primesc la sediul
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l OMV Petrom SA - Asset VII Muntenia
Est, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
«Conducta gaze Parc 92 Seciu - Parc
Podeni deviere in zona Seciu», propus a fi
amplasat in extravilanul orasului
Boldesti Scaeni, judetul Prahova. Informatiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova
si la sediul OMV Petrom SA - Asset VII
Muntenia Est din Ploiesti, strada Mihai
Eminescu, nr. 7-9, in zilele de luni - vineri,
intre orele 8 - 15. Observatiile publicului
se primesc zilnic la sediul autoritatii
competente pentru protectia mediului
Prahova.
l Mepro Sisteme SRL anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
obţinere a autorizaţiei de mediu pentru
activitatea de „2562-Operațiuni de mecanică generală” desfăşurată în Prejmer,
Parc Industrial, str.Bruxelles, nr.41, jud.
Braşov. Observaţiile publicului se primesc
zilnic în scris la sediul APM Braşov, str.
Politehnicii, nr.3, pe toată perioada derulării procedurii.
l Comuna Dorobanțu, județul Tulcea.
Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului.
Denumire județ: Tulcea. Denumire UAT:
Dorobanțu. Sector cadastral 29. Unitatea
administrativ-teritorială Dorobanțu, din
județul Tulcea, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.29, pe o perioadă
de 60 de zile calendaristice, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului
și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Data de început a afișării:
28.02.2019. Data de sfârșit a afișării:
28.04.2019. Adresa locului afișării publice:
sediul Primăriei Dorobanțu. Repere
pentru identificarea locației: str.Primăverii, nr.45, Comuna Dorobanțu, județul
Tulcea. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară. Informații privind Programul
național de cadastru și carte funciară
2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI,
la adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al Obştei
Moşnenilor Arefeni convoacă Adunarea
Generală a Moşnenilor în data de
24.03.2019, ora 13, la Căminul Cultural
Arefu, comuna Arefu, judeţul Argeş, cu
următoarea ordine de zi: 1)Situaţia financiară a anului 2018 - Bilanţul contabil şi
Contul de Profit şi Pierderi; 2) Raportul
Comisiei de cenzori privind controlul şi
verificarea gestiunii Obştei; 3) Discutarea
şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019; 4) Diverse.
Intrarea în sală se face pe baza buletinului/
cărţii de identitate, iar procurile notariale
- ce vor fi conform cu statutul - se înregistrează la sediul Obştei cu 2,3 zile înainte de
şedinţă. Preşedinte C.A., Teh. A. Bostan
l Convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Firm-Recom S.A.
Noi, consiliul de administrație al Firm-

Recom S.A., cu sediul în București, str.
Sergent Nuțu Ion nr. 2, sector 5, CUI
404262, J40/3566/1991, fax
021.410.49.73, telefon 021.410.27.73,
e-mail recom2011@gmail.com, prin
președinte Dobre-Sima Radu Nicolae,
prin prezenta convocăm adunarea generală ordinară a acționarilor, care se va
întruni la data de 27 martie 2019, ora
17:00, la sediul societății, indicat mai sus,
cu următoarea ordine de zi: 1.prezentarea
spre aprobare a raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar 2018; 2.
prezentarea raportului auditorului
pentru exerciţiul financiar 2018; 3.
prezentarea spre aprobare a situaţiilor
financiare anuale şi a repartizării profitului pentru exerciţiul financiar 2018; 4.
prezentarea spre aprobare a programului
de activitate, a B.V.C.-ului şi a programului de investiţii pe anul 2019; 5.descărcarea de gestiune a administratorilor;
6.aprobarea datei de 8 aprilie 2019,
propusă ca dată de înregistrare; 7.aprobarea datei de 7 aprilie 2019, ex date. În
cazul în care, la data de 27 martie 2019,
nu este întrunit cvorumul, adunarea
generală se va întruni la data de 28
martie 2018, ora 17:00, la sediul societății,
indicat mai sus, cu aceeași ordine de zi.
Accesul acționarilor la lucrările adunării
generale se face prin verificarea actului
de identitate, în cazul persoanelor fizice,
și a procurii speciale, în cazul acționarilor
persoane juridice și a acționarilor
persoane fizice reprezentate. Unul sau
mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din
capitalul social are/au dreptul: a.de a
introduce puncte pe ordinea de zi a
adunării generale, în cel mult 15 zile de la
publicarea convocării, cu condiția ca
fiecare punct să fie însoțit de o justificare
sau de un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală; b.de a
prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile prevăzute mai sus pot fi
exercitate numai în scris (transmise prin
poștă sau e-mail cu semnătură electronică). Acționarii își pot exercita aceste
drepturi în cel mult 15 zile de la data
publicării prezentei convocări. Fiecare
acționar are dreptul să adreseze întrebări
Consiliului de Administraţie privind
punctele de pe ordinea de zi a adunării
generale. Acesta are obligația de a
răspunde la întrebări, cel mai târziu cu 5
zile înainte de data adunării generale.
Acționarii își pot exercita dreptul de vot
asupra punctelor înscrise pe ordinea de
zi: a.personal; b.prin reprezentant, care
va prezenta formularul de procură
specială completat de acționarul reprezentat. Formularul de procură specială
va fi expediat prin poștă gratuit acționarului interesat, în baza unei cereri a acestuia, ce poate fi depusă la sediul societății
sau trimisă prin fax sau e-mail cu semnătură electronică. Procurile speciale pot fi
primite cel mai târziu la data întrunirii
adunării generale, însoțite de o copie a
actului de identitate sau a certificatului
de înregistrate al acționarului reprezentat. c.prin corespondență, iar votul
urmează a fi trimis, respectiv primit prin
fax cel mai târziu la data întrunirii
adunării generale. Data de referință este
12 martie 2019 . Numai aceia care sunt
acționari la această dată au dreptul de a
participa și de a vota în cadrul adunării
generale. Toate documentele legate de
punctele înscrise pe ordinea de zi,
inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmează să fie prezentate

adunării generale și proiectul de hotărâre
vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 27 februarie 2019, în
baza unei cereri scrise a acestora. Bucureşti, 21.02.2019 -Președintele Consiliului
de Administrație, Dobre Sima Radu
Nicolae.
l Consiliul de Administratie al S.C.
Plevnei S.A., cu sediul în Bucureşti,
Calea Plevnei nr.145, Corp C27 (fosta
Cladire Administrativă), parter, cam.1,
sector 6, înregistrată la ORCB sub nr.
J40/591/1991, având cod unic de înregistrare 465065, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Plevnei
SA la data de 01.04.2019, ora 12,00 la
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la
sfârşitul zilei de 15.03.2019 sau reprezentanţii acestora, cu următoarea ordine de
zi: 1.Prezentarea raportului de activitate
al administratorilor pentru anul 2018. 2.
Prezentarea raportului auditorilor financiari pentru anul 2018. 3.Aprobarea situaţiilor financiare anuale aferente
exerciţiului financiar al anului 2018, în
baza raportului administratorilor şi
raportului auditorilor financiari şi repartizarea profitului. 4.Pronunţarea asupra
gestiunii administratorilor. 5.Fixarea
remuneraţiilor administratorilor pentru
exerciţiul în curs. 6.Prezentarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2019. 7.Prelungirea mandatului auditorului financiar SC Fincont
Audit SRL. 8.Desemnarea persoanei
responsabile pentru semnarea contractului cu auditorul financiar, a actului
constitutiv actualizat al societăţii şi efectuarea menţiunilor la ORCTB cu privire
la hotărârea acţionarilor şi publicarea în
Monitorul Oficial al României Partea a
IV-a. La adunarea generală ordinară a
acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe
şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de
15.03.2019 considerată ca dată de referinţă. Dreptul de vot se poate exercita
direct sau prin reprezentant, în condiţiile
legii. Materialele informative vor putea fi
consultate la sediul societăţii Plevnei SA,
începând cu data publicării convocării,
de luni până vineri, între orele 9,00
-11,00. În cazul în care la prima convocare nu sunt întrunite condiţiile legale, a
doua convocare este fixată în data de
02.04.2019 la aceeaţi oră şi în acelaşi loc.

LICITAŢII
l Radcar Autoserv SRL prin lichidator
judiciar Via Insolv SPRL scoate la
vânzare in bloc prin licitaţie publică la
valoarea de piata redusa cu 50% de
1.241.000,00 lei C1-service auto Sc-1082
mp, C2-cabina poarta Sc-6 mp si C3-hala
mecanica Sc-490 mp situate in comuna
Bucov, sat Bucov, nr. 1271, jud. Prahova.
Terenul pe care se af la amplasate
constructiile nu face obiectul vanzarii
fiind concesionat de la Primaria Bucov,
jud. Prahova. Preturile nu contin TVA.
Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la lichidatorul
judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu o zi înainte de
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data
de 28.02.2019, ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800. In cazul
neadjudecării, licitatiile vor fi reluate la
07.03.2019, respectiv 14.03.2019 si
21.03.2019 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

➤ alege ziua apariției

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

APM Giurgiu în zilele de luni-joi, între
orele 9.00-14.00, și vineri, între orele 9.0012.00, în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării ultimului anunț.
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➤ plătește cu cardul

l No Limit AMF Speed SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL scoate la
vânzare prin licitaţie publică bunuri
mobile pornind de la valoarea de inventar
fara TVA redus ca 25%: Copiator Ricoh
MP2000 = 1.327,62 lei, Notebook Lenovo
Ipad + mouse = 1.098,98 lei, Birou =
362,90 lei, Hard extern Verbatim 1 TB =
175,23 lei, Telefon Vodafone Smaert
Speed 6 = 95,35 lei, Telefon Iphone 4
16GB = 831,87 lei, 2 Telefon Samsung
Galxy S6 = 1.524,59 lei. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare
şi vor depune documentele de participare
la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în data de
28.02.2019, ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova,
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de
07.03.2019 si 14.03.2019 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l FC Petrolul SA prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin
licitaţie publica in bloc pornind de la
valoarea de evaluare redus cu 50%,
respectiv suma de 112.011,06 lei fara
TVA bunurile mobile din patrimoniul
debitoarei situate in incinta stadionului
“Ilie Oana” - stadion (dulapuri,mese,
comode, TV, aere conditionate, cusete,
instalatie sonorizare, instalatie iluminat,
etc). Lista bunurilor se va consulta la
sediul lichidatorului judiciar. Persoanele
interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la
licitaţie cu cel putin o zi înainte de data
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
01.03.2019, ora 13:00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată
în ziua de 08.03.2019, 15.03.2019,
22.03.2019 si 29.03.2019 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l Concordia Com SRL prin lichidator
judiciar Via Insolv SPRL scoate la
vânzare prin licitaţie publică bunuri
mobile-stoc de marfa-1.510 pozitii (electrocasnice, IT - huse, carcase, cabluri,
adaptoare, surse, acumulatori, mufe)
pornind de pretul de 146.967,51 lei reprezentand valoarea de inventar redusa cu
50% cu TVA inclus si cu un discount
pentru vanzarea fortata de 30%. Lista
stocului de marfa se va consulta la sediul
lichidatorului judiciar. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare şi
vor depune documentele de participare la
licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în data de
01.03.2019, ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova,
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de
08.03.2019, 15.03.2019, 22.03.2019 si
29.03.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Asesoft Technologies SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică următoarele
bunuri mobile: cameră termoviziune
(9.493 lei), camera HD (1.513 lei), sistem
wireless pentru monitorizare parametrii
vitali (71.026 lei), laptopuri
(23.890≈1.480≈2.636 lei), servere
(11.354≈46.569≈33342≈2446 lei), tablete
(1.326≈1.016 lei), statie grafica (4.799 lei),
smartpfonuri (1.862≈1.751≈1.265≈1.548
lei), tensiometre (85≈256 lei), multifunctionale (592≈480≈475 lei), scanere (5.777

GATA!
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lei), stand mobil calibrare echipamente
achizitie ECG EEG (105.677,50 lei),
stand mobil teste de electrosecuritate
(141.653 lei), videotelefoane (464,75 lei),
etc. Preturile nu contin TVA. Licitaţia va
avea loc în 28.02.2019, ora 15:00 la sediul
lichidatorului judiciar din str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. Persoanele interesate vor
achizitiona caietul de prezentare în suma
de 500 lei + TVA de la sediul lichidatorului şi vor depune taxa de garanţie de
10% din prețul de pornire cu cel putin o
zi înainte de data licitatiei. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în
ziua de 07.03.2019 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
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 58.850 lei + TVA.
Licitaţia va avea loc în data de
01.03.2019, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată
în ziua de 08.03.2019 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l Anunț Public. Serviciul Public de
Administrare și Exploatare a Pieței
Centrale Agroalimentare a Municipiului
Câmpina anunță organizarea următoarei
licitații publice deschise cu strigare
pentru: -Închiriere spații comerciale din
Complexul Corp C2 al Pieței Centrale,
după cum urmează: Parter Corp C2: în
suprafață de 137,79 mp. Destinație:
comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse
conform HGR nr. 348/2004; Prețul de
pornire al licitației este de 2,0 lei/mp/zi
aprobat prin HCL Câmpina din
31.01.2019. Tariful de închiriere este
scutit de TVA. Etaj Corp C2: în suprafață
de 304,62 mp, spațiu necompartimentat
(open space). Pentru suprafața de la etaj
se pot amenaja spații de la 20 mp până la
304,62 mp. Destinație: comercializare
produse textile, încălțăminte, produse
alimentare, produse electrocasnice,
prestări servicii, alte produse conform
HGR nr. 348/2004; Prețul de pornire al
licitației este de 1,5 lei/mp/zi aprobat prin
HCL Câmpina din 31.01.2019. Tariful de
închiriere este scutit de TVA. Prioritate
pentru închirierea spațiilor din Corp C2 o
au dosarele cu solicitarea pentru întreaga
suprafață. Pasul de licitație: Pasul de
strigare este 10% din prețul de începere.
Se poate folosi și multiplu de 10%. Vizitarea spațiilor scoase la licitație se poate
face de luni până vineri între orele 8:30 15:30. Licitația va avea loc în data de
06.03.2019, ora 10:00 la sediul
S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, iar documentele pentru
participarea la licitație se pot depune
până pe 04.03.2019, ora 15:00 tot la sediul
instituției. Caietul de sarcini specific
pentru licitație va putea fi achiziționat de
la sediul S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Informații suplimentare la telefon:
0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A.
Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.
l SC Salpitflor Green SA, cu sediul în
Piteşti, organizează în data 15.03.2019, la
ora 11.00, la sediul său din strada
Lotrului, nr.1, Piteşti, jud.Argeş, licitaţie
publică deschisă cu strigare pentru
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vânzarea unui bun scos din funcţiune şi
aparţinând domeniului privat al Municipiului Piteşti, aflat în stare nedemontată.
Bunul pentru vânzare reprezintă deşeuri
fier vechi rezultat din obiectivul: „Sera3”,
nedemontat, suprateran, amplasat în
Pitești, str.Obor, nr.3, jud.Argeş. În caz de
neadjudecare, datele de desfăşurare a
următoarelor licitaţii sunt: -data de
22.03.2019, ora 11.00; -data de 29.03.2019,
ora 11.00. Documentaţia de participare la
licitaţia de vânzare a bunului se va pune la
dispoziţia persoanelor fizice sau juridice
interesate, contra cost, după achitarea la
casieria SC Salpitflor Green SA Piteşti, din
str.Lotrului, nr.1 sau cu OP, în contul nr.
RO83BRDE030SV95323980300 deschis la
BRD -Agenția Piteşti, a cheltuielilor de
participare, în valoare de 500Lei cu TVA,
până cel târziu în ziua lucrătoare anterioară datei desfășurării licitației. Relaţii
suplimentare, despre bunul scos la licitaţie
şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii cumpărători spre a fi
admişi la licitaţie, se pot obţine la telefon:
0745.238.444 (d-na Mihai Elena Roxana),
fax: 0248.223.493 sau e-mail: apmppitesti@yahoo.com.ro. Preţul de pornire: -la
licitaţia din data de 15.03.2019 este de:
6.560Lei, fără TVA; -la licitaţia din data de
22.03.2019 este de: 5.576Lei, fără TVA; -la
licitaţia din data de 29.03.2019 este de:
4.592Lei, fără TVA. Licitaţia şi adjudecarea se va face pentru întreaga cantitate
de bunuri de deşeuri fier vechi. Demontarea, încărcarea, măsurarea, cântărirea,
transportul la groapa de gunoi a resturilor
nevalorificabile, transportul deşeurilor de
fier vechi şi refacerea zonelor în care s-au
desfăşurat opraţiunile de demontare şi
dezmembrare a acestor bunuri, paza

bunurilor după predare, sunt în sarcina şi
responsabilitatea exclusivă a cumpărătorului în favoarea căruia se va adjudeca
licitaţia. Pot participa la licitaţie persoane
juridice şi persoane fizice potențial cumpărătoare, care au achitat cheltuielile de
participare de 500Lei cu TVA, garanţia de
participare de 2% din preţul de pornire,
respectiv 131,2 fără TVA, pentru licitaţia
din data de 15.03.2019, 111,5Lei fără TVA,
pentru licitaţia din data de 22.03.2019,
respectiv 91,8Lei fără TVA, pentru liciaţia
din data de 29.03.2019 și întrunesc condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia privind organizarea şi desfășurarea
licitaţiei. Documentele solicitate participanţilor la licitaţie: 1.Dovada achitării
cheltuielilor de participare la licitaţie;
2.Dovada achitării garanţiei de participare
la licitaţie; 3.Dovada împuternicirii pentru
participare la licitaţie în cazul în care
ofertanţii nu sunt reprezentanţi legali
împreună cu o copie a cărţii de identitate a
împuternicitului. 4.Dovada însuşirii modelului de contract de vânzare-cumpărare
-depunerea unei copii a modelului de
contract Secţiune III din documentaţia
privind licitaţia, semnat şi parafat pe
fiecare pagină de către ofertant. 5.Agenţii
economici participanţi, persoanele fizice
autorizate, la licitaţie vor prezenta pentru
calificare: -declaraţii formularele nr.1, 2, 3,
4, 5 (modele în documentaţia privind licitaţia); 6.Copie de pe Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrul
Comerţului; 7.Certificatul Constatator
emis de Oficiul Registrul Comerţului;
8.Autorizaţia eliberată de autorităţile
publice de mediu, pentru activitatea de
colectare, transport, depozitare, valorificare sau eliminare de deșeuri, în copie, cu

specificația conform cu originalul, valabilă
la data desfăşurării licitaţiei. 9.Copie a
cărţii de identitate; 10.Dovada că sunt
persoane autorizate din care să reiasă că
au în obiectul de activitate desfăşurarea de
astfel de activităţi; 11.Pentru persoanele
juridice străine: documentele edificatoare
care să dovedească o formă de înregistrare
ca persoană juridică sau de înregistrare/
atestare, ori apartenenţă din punct de
vedere profesional la organisme legal
constituite, în conformitate cu prevederile
legale din ţara în care este stabilit ofertantul rezident, traduse în limba română şi
legalizate. Atenţie: Garanţia de participare
la licitaţie se achită cu ordin de plată în
contul RO50TREZ0465006 XXX000186,
deschis la Trezoreria Municipiului Piteşti,
pentru Primăria Municipiului Pitești, cod
fiscal: 4317967. Aceasta se va restitui integral ofertanţilor care nu s-au prezentat şi
celor care vor fi declaraţi necâştigători și în
5 zile lucrătoare ofertantului câștigător
conform contract. Documentele de participare la licitaţia de vânzare a bunurilor se
primesc la registratura SC Salpitflor
Green SA Piteşti cel târziu în ultima zi
lucrătoare anterioară licitaţiei de vânzare
a bunurilor.
l Compania Energopetrol SA, societate in
reorganizare, prin administrator judiciar
Andrei Ioan IPURL, vinde prin licitatie
publica, teren in suprafata de 600 mp
(suprafata exacta urmand a fi stabilita,
dupa dezembrarea terenului), din terenul
situat in Campina, Str. Industriei, nr. 3 Bis,
Judetul Prahova, impreuna cu constructia
amplasata pe acesta, C10 - constructia
administrativa P+E, in suprafata desfasurata de 382 mp, la pretul total de 54.560
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euro, fara TVA. Licitatia se va organiza la
sediul administratorului judiciar in data
de 01.03.2019, ora 13:00, iar in cazul in
care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta
este reprogramata pentru data de
04.03.2019, 06.03.2019, 08.03.2019,
11.03.2019, 13.03.2019, 15.03.2019,
18.03.2019, 20.03.2019, 22.03.2019, la
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de
inscriere la licitatie se depun in original la
sediul administratorului judiciar insotite
de toate documentele prevazute in regulamentul de vanzare. 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 administratorului
judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30,
et. 10, ap. 32, Judetul Prahova, la numerele de telefon 0787344547/ 0244597808,
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.
l Lichidator judiciar, organizează licitatie publică pentru echipamentul-cântar
auto 60 tone la pretul de 15.933 lei cu
TVA Inclus. Licitatia va avea loc la data
de 01.03.2019, orele 12:00, în Ploiesti, P-ta
Victoriei, nr. 7, bl. A Est, ap. 51, jud.
Prahova. În cazul în care bunul nu se
vinde, licitatia va fi reluată în datele de
06.03.2019 orele 12,00; 11.03.2019 orele
12,00; 14.03.2019 orele 11,00; 18.03.2019
orele 12,00. Înscrierea la licitatie se face
cu cel putin 1(una) zi înainte de data
fixată pentru licitatie. Pentru înscriere
sunt necesare: cerere de înscriere, copie
CI sau Certificat de înmatriculare, împuternicire pentru reprezentant, dovada
achitarii garantiei de participare de 10%
din pretul de pornire si 100 lei reprezen-
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tand contravaloarea regulamentului.
Aceste sume se vor achita la biroul lichidatorului sau in contul deschis pe
“ONLINE CONSULTING SRL” la
Libra Bank SA Agentia Ploiesti sub nr.
RO69BREL0002000548960100 cod fiscal
15607923. Informatii suplimentare la tel.
0744920534, email: tempoinsolv@gmail.
com si www.tempoinsolv.ro.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Competență Profesională Transport Rutier de Marfă pe
numele Olteanu Adrian Marian, cu seria
0039764.
l Pierdut contract de vânzare -cumpărare 1995/6/1991 şi anexa la contract pe
numele Crişan Partenie şi Dorina. Le
declar nule.
l Pierdut contract vânzare -cumpărare
Cenuşă Antoaneta, Catană Maria,
Catană Ion cu nr. 766/1981/13.04.1981
emis de Notariatul de Stat sector 5, certificat deces seria DP nr. 458533 pe numele
Catană Ion.
l Pierdut certificat de înregistrare seria B
nr. 2770881, J23/2093/2013, CUI 32001446
şi certificat constatator 12.07.2013 pentru
SC Bio Fresh Ama SRL, str. Ialomiţei nr.
42, Cam. 2, et. 1, Com. Ciolpani jud. Ilfov,
emise de Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Ilfov.
l Pierdut legitimaţie pe numele Solan
Raluca emisă de Facultatea de Teologie
Romano –Catolică.

