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OFERTE SERVICIU
l Firmă partener Amazon angajăm
șofer cat.B pt.curierat Anglia și Scoția.
Plecare imediată. Relații la telefon:
0739.615.651.
l Angajăm montatori tâmplărie
aluminiu, pereți cortină, compartimentări office, cu sau fără experiență.
Contract de muncă, program de lucru
de luni-vineri, între orele 8.00-17.00.
0737.091.503.
l SC Gospodărie Ştefănești SRL -Ilfov
organizează în data de 13.05.2019
concurs recrutare pentru 1 post de îngrijitor spaţii verzi. Detalii la 0721.490.200.
l Tasuleasa Social angajeaza Bucatar/
Lucrator Bucatarie: Cerinte: studii
medii; diploma de calificare in domeniu;
cunoasterea regulilor de igiena in
alimentatia publica; imaginatie culinara,
ordonat si disciplinat; capabilitatea sa
pregateasca produse alimentare reci si
calde in conformitate cu meniul propus;
politete, abilitati bune de comunicare,
persoana energica si amabila; atitudine
pozitiva si concilianta; disponibilitate de
a lucra in ture. Responsabilitatile
postului: Raspundere pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si Respectarea termenelor
de executie a acestora; Pastrarea in bune
conditii a ustensilelor si aparaturii;
Respectarea normelor de igiena si securitate a muncii. CV-urile se trimit la
asociatia@tasuleasasocial.ro.
l Sectia de Stiinta si Tehnologia Informatiei a Academiei Romane organizeaza în data 20.06.2019 concurs pentru
ocuparea postului de Director de
Institut gradul II la Institutul de Informatica Teoretica al Academiei Romane
Filiala Iasi. Concursul se va desfasura la
sediul Academiei Romane de la ora
11.00. Conditii pentru ocuparea
postului: studii superioare de lunga
durata si titlul stiintific de doctor; titlul
de cercetator stiintific gradul I ori cercetator stiintific gradul II, profesor universitar ori conferentiar universitar, sau
membru titular ori corespondent al
Academiei Romane; competenta manageriala, decizionala si profesionala,
probata prin experienta anterioara si/
sau prin atestat pentru management în
cercetare-dezvoltare (https://acad.ro/
acteNormative/doc2017/a1219-RegulamentConcursDirectori.pdf). Dosarele de
concurs se depun la Registratura Academiei Romane din Calea Victoriei nr. 125,
sector 1, Bucuresti pana la data de
06.06.2019 ora 15:00. Relatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul Institu-

tului www.iit.academiaromana-is.ro/
anunturi, de la secretariatul comisiei de
concurs zilnic între orele 9-12, la telefon
021.312.60.58 sau de la sediul Academiei
Romane, camera 25.

l Instituţia Prefectului - Judeţul Satu
Mare organizează concurs pentru
ocuparea funcției publice vacante: 1.
consilier, clasa I, gradul profesional
superior în cadrul Structurii de securitate. Condiţii de participare la concurs:
- studii universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă, în specializarea:
informatică, tehnologii și sisteme de
telecomunicaţii, reţele și software de
telecomunicaţii, - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, minimum 7 ani. Dosarele de
înscriere se pot depune în termen de 20
zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, partea a III-a, la
registratura instituţiei. Intervalul de
desfășurare a concursului: - Proba scrisă
05.06.2019, orele 10,00; - Interviul
10.06.2019. Relaţii suplimentare la
telefon 0261 / 712753.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Prahova, cu sediul în localitatea Ploiești, str.Unirii, nr.2, judeţul
Prahova, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de: -numele funcţiei: consilier cadastru,
gradul II, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
29.05.2019, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 03.06.2019, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii pentru consilier cadastru,
gradul II: -studii de specialitate: studii
superioare cu licenţă sau absolvite cu
diplomă: specializarea cadastru,
geodezie; -vechime în specialitatea studiilor: 6 luni. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Oficiului de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
Prahova. Relaţii suplimentare la sediul
OCPI Prahova, Ploiești, str.Unirii, nr.2,
telefon: 0244.519.569, interior: 206, fax:
0244.592.295.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Prahova, cu sediul în localitatea Ploiești, str.Unirii, nr.2, judeţul
Prahova, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante pe perioada determinată de 36
luni în cadrul Programului Naţional de
Cadastru și Carte Funciară: -Numele

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod ﬁscal 4652660, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 66/27.02.2019, organizeazã licitaţie
publicã deschisã în scopul concesionării unui teren in suprafata de 335,00 mp, aparţinând domeniului
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Alexandru Ghica, nr. 2J ( lot 1). Perioada de concesionare este de 49 ani.
Licitaţia va avea loc la data de 30.05.2019, orele 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,
iar ofertele se primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria, pânã în preziua datei de
licitaţie, orele 16:00, într-un singur exemplar în limba română.
Documentaţia de atribuire poate ﬁ studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int. 132, fax.
0247317728.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modiﬁcarile si completarile ulterioare.
Clariﬁcările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 23.05.2019.
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funcţiei: -consilier cadastru, gradul ll;
număr posturi: 2 posturi; -referent,
treapta I; număr posturi: 1 post,
conform HG 286/23.03.2011. Concursul
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 29.05.2019, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 03.06.2019, ora
10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Pentru consilier
cadastru, gradul II: -studii: studii
universitare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă, specializarea
cadastru, geodezie; -vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni. Pentru
referent, treapta I: -studii: medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă: minim 3 ani și 6
luni. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, și la sediul Oficiului de Cadastru
și Publicitate Imobiliară Prahova.
Relaţii suplimentare la sediul OCPI
Prahova, Ploiești, str.Unirii, nr.2,
telefon: 0244.519.569, interior: 206, fax:
0244.592.295 și pe site-ul OCPI
Prahova: www.ocpiph.ro/angajare.

l Primăria Orașului Bolintin-Vale,
judeţul Giurgiu, organizează concurs în
data de 06.06.2019, ora 10.00 -proba
scrisă și în data de 10.06.2019, ora 11.00
-interviul pentru ocuparea funcţiilor
publice vacante de execuţie inspector,
clasa I, grad profesional debutant
(studii superioare absolvite cu diplomă
de licență, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalent, în domeniul de
studii științe juridice sau administrative,
fără vechime), și inspector, clasa I, grad
profesional superior (studii universitare
absolvite cu diplomă de licență,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă; minim 7 ani vechime în
specialitatea studiilor; atestat (certificat)
operare calculator), în cadrul Serviciului Financiar-Contabil, Compartimentul Executare Silită. Condiţiile
pentru participarea la concurs și bibliografia se afișează la sediul instituţiei.
Dosarele de concurs se depun în termen
de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, și trebuie să
conţină documentele prevăzute de
art.49 din HG nr.611/2008. Relaţii la
telefon/fax: 0246.271.187, 0246.270.99,
persoană de contact: Andreescu Georgiana-Florentina -referent resurse umane,
mail: georgiana.andreescu@bolintin-vale.ro
l Spitalul Județean de Urgență
Slatina, jud. Olt, str. Crișan, nr.5, organizează concurs în data de 21.05.2019
pentru ocuparea unui post temporar
vacant de asistent medical principal,
specialitatea medicină generală, pe
durată determinată, pentru următorul
loc de muncă: 1 post temporar vacant
de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii
PL, la Camera de gardă -Scornicești.
Condiții specifice: -pentru postul
temporar de asistent medical principal,
specialitatea medicină generală, nivel
de studii PL: -studii postliceale sau
echivalarea studiilor absolvenților lice-

elor sanitare, promoțiile 1976-1994,
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, privind echivalarea, cu
nivelul studiilor postliceale sanitare, în
specialitate; -examen pentru obţinerea
gradului de principal; -5 ani vechime ca
asistent medical în specialitate.
Concursul se organizează la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
în data de 21.05.2019, ora 09.00 -proba
scrisă și proba interviu în data
24.05.2019. Dosarele se depun la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.RUNO, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului,
până în data de 14.05.2019 și trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din HG nr.
286/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Bibliografia de concurs este
afișată la sediul unităţii și pe site-ul
spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii
suplimentare se pot obține la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.RUNO sau la nr.de telefon:
0349.802.550.

l Administrația Municipală pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
organizează concurs pentru ocuparea
următorului post vacant (funcție
publică) de: Expert, grad profesional
principal -Serviciul Tehnic -1 post. ●
Condiţiile Generale pentru participarea
la concurs sunt prevăzute in articolul 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare; ●
Condiții specifice privind ocuparea
postului de Expert, grad profesional
principal: -vechimea minima in specialitatea studiilor -5 ani pregătirea de
specialitate: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-

lentă in științe economice. Proba scrisă
a concursului se va desfășura în data de
06.06.2019, ora 11:00 la sediul Administrației Municipale pentru Consolidarea
Clădirilor cu Risc Seismic, din B-dul
Națiunile Unite, nr. 1, bl. 108 A, interviul se va susţine, de regulă, într-un
termen de maximum 5 zile lucrătoare
de la data susţinerii probei scrise. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune la sediul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu
Risc Seismic, din B-dul Națiunile Unite,
nr. 1, bl. 108 A, în termen de 20 zile de
la data publicării prezentului anunţ în
Monitorul Oficial, partea a-III-a, de luni
până vineri între orele 10.00 –15.00.
Cerinţele specifice privind ocuparea
posturilor se vor afișa la sediul Administrației Municipale pentru Consolidarea
Clădirilor cu Risc Seismic, din B-dul
Națiunile Unite, nr. 1, bl. 108 A și pe
site-ul AMCCRS (www.amccrs-pmb.
ro). Informaţii suplimentare se pot
obţine la numărul de telefon
0213715050 int. 206, persoana de
contact Alexandra Micu, e-mail
alexandra.micu@amccrs-pmb.ro.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Constanța, organizează
concurs, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, în perioada
29.05.2019- 04.06.2019 pentru ocuparea
unui post vacant repartizat pe perioadă
determinată, pentru implementarea
Programului Național de Cadastru și
Carte Funciară, corespunzător funcției
contractuale de execuție din cadrul
Oficiului de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Constanța, cu încadrare pe
perioadă determinată de 36 de luni:
-Serviciului Cadastru, Biroul Înregistrare Sistematică. -1 post consilier
cadastru gradul IA. Cerinţele Postului:
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-studii de specialitate: studii universitare de lungă durată, absolvite cu
diplomă -specializarea cadastru,
geodezie, topografie, măsurători
terestre și cadastru; -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului - minim 6 ani și 6 luni; -cunoștințe operare calculator. -1 post consilier
gradul IA. Cerinţele Postului: -studii de
specialitate: studii universitare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
-cursuri în domeniul cadastrului,
geodezie, topografie absolvite cu
diplomă sau certificat de calificare
profesională; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului
-minim 6 ani și 6 luni; -cunoștințe
operare calculator. Candidații vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de 21.05.2019
inclusiv, ora 16.30 la sediul OCPI
Constanța, secretariat. Concursul se va
desfășura astfel: Proba scrisă:
-29.05.2019, ora 10.00; -Interviul:
-04.06.2019, ora 10.00. Relații suplimentare: la sediul OCPI Constanța,
Mun Constanța, str. Mihai Viteazu
nr.2B, telefon 0241/488625, e-mail: ct@
ancpi.ro și pe site-ul www.ocpict.ro.

l Direcţia de Impozite și Taxe Locale a
Sectorului 5, organizează concurs
conform H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare în data de
30.05.2019 ora 10:00 pentru ocuparea
functiei contractuale de execuţie
vacante pe perioada nedeterminata -1
post -ajutor programator -Biroul Încasării. Condiţiile de participare, condiţiile de desfășurare ale concursului și
alte date necesare desfășurării acestuia,
sunt afișate la sediul instituţiei, pe
site-ul Direcţiei de Impozite și Taxe
Locale a Sectorului 5 și publicate pe
portalul www.posturi.gov.ro. Dosarele
se depun la sediul Direcției de Impozite
și Taxe Locale a Sectorului 5 din București Str. Mihail Sebastian nr.23, bloc
S13, Sector 5 –Compartimentul
Resurse Umane și SSM, în perioada
07.05.2019 –20.05.2019 ora 15. Informaţii suplimentare la tel .0724500063
-Compartimentul Resurse Umane și
SSM- inspector principal Samoila Cristina.
l Garda Forestieră București organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea unor funcţii publice de
execuție vacante, astfel: • Compartimentul monitorizare a lucrărilor
tehnico -economice în fondul forestier
naţional, consultanţă și asistenţă de
specialitate, prevenire și gestionare a
situaţiilor de urgenţă: -1 post consilier
asistent; -1 post consilier superior. •
Compartimentul control al aplicării
regimului silvic și al trasabilităţii materialelor lemnoase: -1 post consilier
superior; -1 post consilier principal. •
Compartimentul instrumente, baza de
date, statistici și raportări: -1 post consilier superior. Condiţii de participare la
concurs: -studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă,
specialitatea silvicultură; -respectarea
prevederilor art.54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcționarului public, republicată, cu modifică-

rile și completările ulterioare; -vechime
în specialitatea studiilor: -7 ani pentru
funcţia publică de consilier superior; -5
ani pentru funcţia publică de consilier
principal; -1 an pentru funcţia publică
de consilier asistent; Permis conducere
categoria B. Condiţii de desfășurare a
concursului: proba scrisă: -06.06.2019
ora 10,00. Menționăm că INTERVIUL
se va susține în termen de maxim 5 zile
lucrătoare de la data susținerii probei
scrise. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 20 de zile
calendaristice de la data publicării
prezentului anunţ în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a (07.05.201927.05.2019), la sediul Gărzii Forestiere
București, str.Intrarea Binelui, nr.1A,
etaj 2, sector 4, și trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute
la art.49, alin.(1) din H.G.611/2008, cu
modificările și completările ulterioare.
Menţionam că la data publicării în
Monitorul Oficial a Anunţului privind
desfașurarea concursului de ocupare a
funcţiilor publice de execuție vacante,
acesta, cât și Bibliografia, vor fi afișate
pe site-ul Gărzii Forestiere București și
la sediul instituției. Relaţii suplimentare
se pot obţine la nr.de telefon :
021.233.12.89, persoana de contact:
Elena Bolovan -consilier superiorCompartiment resurse umane, comunicare și relaţii cu mass media.

l În conformitate cu prevederile H.G.
nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, Institutul de Stat
pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcţii publice
de stat de execuţie vacante: -1 post
vacant de consilier, grad profesional
asistent în cadrul Compartimentului
financiar-contabilitate -Serviciul financiar -contabilitate, CFP și achiziții
publice; Condiţii specifice prevăzute în
fișa postului: -Studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în științe economice;
-Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice:
Minimum 1 an. -1 post vacant de consilier, grad profesional asistent în cadrul
Compartimentului salarizare- Serviciul
resurse umane, salarizare și IT; Condiţii
specifice prevăzute în fișa postului:
-Studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în științe
economice; -Vechime în specialitatea
studiilor necesară exercitării funcţiei
publice: Minimum 1 an. -1 post vacant
de consilier, gradul profesional debutant în cadrul Centrului pentru
Testarea Soiurilor Troian (Județ
Teleorman); Condiţii specifice prevăzute în fișa postului: - Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în ramura de știință
-Ingineria resurselor vegetale și
animale; - Vechime în specialitatea
studiilor necesară exercitării funcţiei
publice: -1 post vacant de referent,
gradul profesional superior în cadrul

Centrului pentru Testarea Soiurilor
Șimleu Silvaniei (Județ Sălaj); Condiţii
specifice prevăzute în fișa postului:
-Studii liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; -Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice:
Minimum 7 ani. -1 post vacant de referent, gradul profesional superior în
cadrul Centrului pentru Testarea Soiurilor Târgoviște (Județ Dâmbovița);
Condiţii specifice prevăzute în fișa
postului: -Studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat; -Vechime în specialitatea
studiilor necesară exercitării funcţiei
publice: Minimum 7 ani. Concursul va
avea loc la sediul I.S.T.I.S. din Bd.
Mărăști nr. 61, Sector 1, București, în
data de 06 iunie 2019, ora 10:00 -proba
scrisă. Dosarele de înscriere se depun
în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada
07.05.2019 –27.05.2019. Persoane de
contact: doamna Martin Mariana
-consilier și doamna Damian Roxana
-consilier, în cadrul Compartimentului
resurse umane, tel: 0213184380, fax:
0213184408, e-mail: secretariat@istis.ro.
Bibliografia, condiţiile specifice de
participare, precum și actele solicitate
candidaţilor la înscriere vor fi publicate
pe site-ul I.S.T.I.S. și afișate la locul de
desfășurare a concursului.

VANZARI DIVERSE
l CNCAF „Minvest” SA Deva, Piața
Unirii, nr. 9, judeţul Hunedoara, tel.
0254.213.040, vinde din stoc sort 0-4
mm cantitatea de 3246,21 to, provenit
din cariera de andezit, preț 22 Lei/ tonă
+ TVA.

CITATII
l Subsemnaţii Marinescu I. Maria și
Matei Viorica în calitate de reclamante
cheamă în instanţă pe numitul Micescu
Octavian Costin la Judecătoria Ploiești,
în dosarul nr. 2580/280/2007, în data de
09 mai 2019, ora 08.30.
l Numitul Tarhon Gheorghe, cu
ultimul domiciliu cunoscut în oraș Tg.
Frumos, str. Petru Rareș, bl.G1-1, sc.B,
et.1, ap.7, jud. Iași, este citat în calitate
de pârât în proces cu Ciobanu Mariana
- partaj bunuri comune, la Judecătoria
Pașcani, în dosar nr. 4830/866/2017
pentru data de 09 mai 2019, ora 9.00,
complet C09MF.
l Hamciuc Vasilică Cristinel este citat
la Judecătoria Petroșani în data de 24
mai 2019, ora 8:30, dosar 61/278/2019,
în proces cu Matia Alina Dana, având
ca obiect exercitarea autorităţii părintești.
l Se citează ZBRANCA DINU, cu
ultimul domiciliu cunoscut în PiatraNeamț, strada Hangului, nr. 3, judetul
Neamț, la Judecătoria Piatra-Neamț
pentru data de 11.06.2019 (ora 09:00), în
calitate de pârât în Dosarul nr.
6436/279/2017 având ca obiect acțiune
în răspundere contractuală și obligație
de a face, care se judecă în contradictoriu cu Municipiul Piatra-Neamț prin
Primar.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l Se citează numitul Aioanei Mihai în
data de 29.05.2019, ora 9:00, complet
C20, sala J2, dosarul nr. 22321/197/2018
la Judecătoria Brașov, în proces cu
Aioanei Mara Elena pentru declararea
judecătorească a morţii.
l Iacob Loredana este citată în dosarul
nr. 1081/241/2016, la judecătoria
Horezu, în calitate de pârâtă, în procesul
de divorț cu Iacob Ionuț, în data de
17.05.2019.
l Numita Ciuraru Tanţa, cu ultimul
domiciliu cunoscut în comuna Blejoi,
sat Tânţăreni, nr.5, judeţul Prahova, este
citată (chemată) în data de 22 mai 2019,
ora 08.30, la Judecătoria Ploiești, cu
sediul în Ploiești, str.Gheorghe Lazăr,
nr.6, judetul Prahova, Secţia Civilă,
camera 3, în calitate de pârât în dosarul
nr.27441/281/2018, având ca obiect înlocuire amendă cu muncă în folosul
comunităţii, reclamantă fiind Comuna
Blejoi.
l Badea Mihai-Marinel, cu ultimul
domiciliu în Iași, str.Fântânilor, nr.61,
bl.B3, et.6, ap.60, jud.Iași, este chemat la
Judecătoria Iași, Secția civilă, la data de
27.05.2019, Sala 6, completul C23, ora
8.30, în dosar nr.28542/245/2016, în
calitate de chemat în garanție/pârât
pentru evicțiune, în proces cu Ciolpan
Ștefan, Ciolpan Ghenuța, Hanganu
Valentin și Hanganu Tomița în calitate
de reclamanți și Carciuc Dragoș-Gabriel
și Carciuc Roxana-Maria pârâți, litigiu
ce are ca obiect revendicare imobiliară,
rectificare carte funciară.
l Demeter Ioan, cu ultimul domiciliu
în loc.Brașov, str.Temeliei, nr.22, este
citat la Judecătoria Brașov, în dos.
nr.25278/197/2018, sala J1, ora 9.00, în
data de 6 iunie 2019, în calitate de pârât,
în proces cu Demeter Ana, având ca
obiect partaj bunuri comune.
l Se citează pârâtul Brahadir Liviu
Andrei, cu reședinţa în Germania, în
dosarul nr. 7634/193/2017, la Judecătoria Iași, pentru termenul din
22.05.2019, în proces cu reclamanta
Brahadir Mădălina Aryfee, având ca
obiect divorţ.
l Numita Romaș Teodora, cu ultimul
domiciliu cunoscut în com. Vatra
Moldoviţei, la Mănăstirea Moldoviţa,
jud Suceava, este citată la Judecătoria
Darabani, jud. Botoșani, pe data de
04.06.2019, ora 08:30, cu menţiunea de a
se prezenta personal la interogatoriu,în
calitate de pârâtă în dosarul nr.
844/217/2018, în proces cu reclamanta
Răus Niculina, domiciliată în sat
Viișoara, com. Viișoara, jud. Botoșani.
l Citație -Manolescu Marcel, cu
ultimul domiciliu în municipiul București, șos.Alexandria, nr.10, bl.PC2, sc.A,
et.4, ap.17, Sector 5, este chemat la
Judecătoria Sector 5 București, cu
sediul în Splaiul Independenței, nr.5,
sector 4, în dosarul nr.23703/302/2018,
camera P46, complet C20 civil, în data
de 13.05.2019, ora 09.00, în calitate de
pârât, în proces cu Inspectoratul de Stat
în Construcții pentru Inspectoratul
Regional în Construcții București-Ilfov,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
în calitate de reclamant, având ca obiect
pretenții.

DIVERSE
l O.M.V. PETROM S.A. anunta
publicul interesat asupra depunerii
raportului privind impactul asupra
mediului pentru proiectul “Lucrari de
suprafata, foraj, echipare de suprafata
si conducta de amestec sonda 699 Oprisenesti” propus a fi amplasat in judetul
Braila, extravilan UAT Ianca. Tipul
deciziei posibile luate de APM Braila
poate fi emiterea acordului de mediu
sau respingerea solicitarii de emitere a
acordului de mediu. Raportul poate fi
consultat la sediul APM Braila din mun.
Braila, B-dul Independentei nr. 16, la
sediul O.M.V. PETROM S.A. din municipiul Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, in zilele lucratoare, intre
orele 9:00 - 13:00. Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea
adresa de internet: http://www.anpm.ro/
web/apm-braila/documente-procedura-eim-si-ea. Dezbaterea publica a
raportului privind impactul asupra
mediului, va avea loc la Primaria Ianca,
in data de 11.06.2019, incepand cu ora
13:00. Publicul interesat poate transmite
in scris comentarii/opinii privind documentele mentionate la sediul APM
Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, pana la data de
11.06.2019.
l VIA Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax
0244 519800, numită administrator
judiciar prin Sentinta nr.147/23.04.2019
Tribunalul Dambovita, Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ și
Fiscal - Biroul faliment, în dosarul
1374/120/2019, anunţă deschiderea
procedurii generale a insolvenței debitorului Ursulețul Pofticios SRL, cu sediul
social în Targoviste, Str. Ionel Fernic, Nr.
3, Bl. 39 B, Etj.3, Ap. 10, Jud Dambovita. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
este 07.06.2019. Termenul limită întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor este 26.06.2019.
Termenul pentru întocmirea tabelului
definitiv al creanţelor este 19.07.2019.
Prima adunare a creditorilor la data de
01.07.2019 ora 13:00.
l Comunicat de presa cf. art. 125 alin.
(2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018
ref. la Raportarea anuala la data de
31.12.2018. Consiliul de Administratie
al Comrep SA Ploiesti, cu sediul in Str.
GH. GR. Cantacuzino nr. 32, Ploiesti,
Jud. Prahova, CUI RO1345008; Reg.
Com. J29/127/1991 informeaza pe
aceasta cale toti investitorii ca documentele aferente Raportarii anuale la data
de 31.12.2018, intocmite cf. art. 223 - A
din Regulamentul ASF nr. 5/2018 sunt
disponibile atat pe site-ul societatii
www.comrepsa.ro cat si pe site-ul BVB
(www.bvb.ro) la simbolul COTN. Totodata documentele pot fi consultate si/
sau procurate de la sediul societatii din
Str. GH. GR. Cantacuzino nr. 32,
Ploiesti, Jud. Prahova sau solicitate
on-line la adresa comrepsa@yahoo.com.
Acest comunicat va fi transmis concomitent catre ASF si BVB.
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l Oraş Sângeorgiu de Pădure, cod
fiscal: 4375895, adresa: str.Livezilor,
nr.6, Sângeorgiu de Pădure, județul
Mureş, cod poştal: 547535, telefon:
0265.578.226, fax: 0265.580.357, adresă
de e-mail: sgpadure@cjmures.ro. 1.
Anunță acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local
în anul fiscal 2019 pentru proiecte
sociale, culturale, protecția mediului,
tineret şi sport activități nonprofit de
interes local. 2.Reglementări legale:
Legea nr.350/2005, actualizată, privind
regimul finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activitate nonprofit de interes general, Legea
273/2006, privind finanțele publice,
Legea 215/2001, al administrației
publice locale, Legea nr.69/2000, legea
educației şi a sportului, Legea
nr.186/2003, privind susținerea şi
promovarea culturii, OG nr.51/1998,
privind îmbunătățirea sistemului de
finanțare al programelor şi proiectelor
culturale, OAN nr.130/2006, pentru
sport, Hotărârea Consiliului Local nr.19
din 17.04.2019, privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Oraşului Sângeorgiu
de Pădure pe anul 2019 şi Regulamentul pentru regimul finanțărilor
nerambursabile alocate de la bugetul
local pentru activitate nonprofit de
interes local. 3.Solicitanții pot fi: asociațiile înregistrate legal, constituite
conform legii, care îşi desfăşoară activitatea în localitatea Sângeorgiu de
Pădure, sau înregistrate în alte județe,
dacă au filiale active, legal constituite în
localitatea Sângeorgiu de Pădure şi
dacă proiectul propus vizează activități
eligibile care se vor desfăşura în oraşul
Sângeorgiu de Pădure respectând
Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la
bugetul local al Oraşului Sângeorgiu de
Pădure alocate pentru activități
nonprofit de interes local. Vor fi analizate numai propunerile de proiecte
depuse în termenul stabilit prin anunțul
de participare şi întocmite în conformitate cu documentația pentru elaborarea
şi prezentarea proiectului prevăzută în
regulamentul anterior menționat.
4.Bugetul programului: Total valoare
proiect: 140.000Lei, din care: -Proiecte
sociale, culturale, protecția mediului,
tineret: 85.000Lei; -Proiect sport: 55.000
Lei. Finanțarea asigurată de Oraş
Sângeorgiu de Pădure va fi de
maximum 90% din bugetul total al
proiectului, restul de minim 10% din
valoarea totală a proiectului va fi
suportat de solicitant. 5.Data-limită
pentru depunerea propunerilor de
proiecte: 27.05.2019, ora 14.00. Autori-

tatea finanțatoare Oraş Sângeorgiu de
Pădure reduce termenul de depunere a
proiectelor de la 30 de zile la 15 zile,
conform art.20, alin.2 din Legea
nr.350/2005, cu scopul accelerării procedurii de selecţie fundamentat pe necesitatea demarării proiectelor care ar
aduce prejudicii persoanelor fizice şi
juridice care solicită finanţarea. 6.
Adresa la care se depune ofertele în plic
sigilat: Oraş Sângeorgiu de Pădure, cod
fiscal: 4375895, adresa: str.Livezilor,
nr.6, Sângeorgiu de Pădure, județul
Mureş, cod poştal: 547535, telefon:
0265.578.226, fax: 0265.580.357, adresă
de e-mail: sgpadure@cjmures.ro. 7.
Perioada de selecție şi evaluare a
proiectelor: 28.05.2019-31.05.2019. 8.
Documentația de solicitare a finanțării
va fi întocmită conform „Regulamentului privind regimul finanțărilor
nerambursabile alocate de la bugetul
local al Oraşului Sângeorgiu de Pădure
alocate pentru activități nonprofit de
interes local” şi se va depune într-un
singur exemplar (original) în format
scris, la registratura Consiliului
Oraşului Sângeorgiu de Pădure, str.
Livezilor, nr.6, precum şi în format
electronic pe CD sau DVD. 9. Documentația pentru elaborarea, prezentarea proiectului, prevăzută în
regulament şi informații suplimentare
se pot obține de pe pagina web: www.
sgpadure.ro. 10.Decontarea cheltuielilor în limita finanțării aprobate se va
efectua numai pentru activitățile realizate şi cuprinse într-un raport de activitate intermedial/final cu documente
justificative în copie certificat cu ştampila conform cu originalul şi semnătura
solicitantului. 11.Soluționarea contestațiilor depuse se va face de către Comisia
de soluționare a contestațiilor proiectelor cu finanțări nerambursabile.
Informații suplimentare pot fi obținute
la telefon: 0265.578.226.

LICITAŢII
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 50%:
Copiator Ricoh MP2000 = 885,08 lei,
Notebook Lenovo Ipad + mouse =
732,66 lei, Birou = 241,94 lei, Hard
extern Verbatim 1 TB = 116,82 lei,
Telefon Vodafone Smaert Speed
6=63,57 lei, Telefon IPHONE 4 16GB =
554,58 lei, 2 Telefon Samsung Galxy S6
= 1.016,39 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
13.05.2019, 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
20.05.2019 si 27.05.2019 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l Par Rom SRL-in faliment prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL scoate la
vânzare prin licitaţie publică pornind
de la valoarea de piata redusa cu 20%,
incepand cu data de 13.05.2019, ora
13.30, teren extravilan - 5.887 mp situat

in Costinesti, parcela A314/20/1/1, nr.
Cadastral 10.156, CF 10.383, jud.
Constanta = 152.775,84 lei, teren extravilan - 8.038 mp situat in Costinesti,
parcela 314/18/1/1, nr. Cadastral 920,
CF 1132, jud. Constanta = 208.669,44
lei, teren extravilan - 570mp situat in
Costinesti, parcela 314/18/1/2/2, nr.
Cadastral 918/2, CF 10248, jud.
Constanta = 29.810,56 lei. 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. In cazul
neadjudecării vânzarile vor fi reluate în
zilele de 17.05.2019, 23.05.2019,
28.05.2019, respectiv 05.06.2019 la
aceeasi ora la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax
0244 519800.

l Radcar Autoserv SRL prin lichidator
judiciar Via Insolv SPRL scoate la
vânzare in bloc prin licitaţie publică la
valoarea de evaluare redus cu 50% de
22.375,50 lei (lampi, oglinzi, geamuri
oglinzi, aripi, capace oglinzi, suporturi,
bari, grile, capace, ornamente,
bandouri, trepte, panouri, flapsuri,
spoilere, faruri, carenaje, capete bara,
filtre), vanzare prin licitaţie publică la
valoarea de evaluare redusa cu 50%
mijloace fixe (1 cabina de vopsit, testere,
sist regl geometrie roti, elevatoare,
mobilier; valorile de vanzare vor fi obtinute de la lichidatorul judiciar) si
bunuri mobile la valoarea de evaluare
redus cu 50% autoutilitara Dacia
Papuc-PH 33 RDC, camion 2 usi, an
fabricatie 2005, diesel-2.150,00 lei.
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
10.05.2019, ora 14/30 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
17.05.2019, 24.05.2019, 31.05.2019 si
07.06.2019 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
10.05.2019, 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 17.05.2019,
24.05.2019, 31.05.2019 si 07.06.2019
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
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l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii simplificate de insolventa in dosarul nr. 1826/105/2019,
Tribunal Prahova, conform Incheierii
din data de 24.04.2019 privind pe SC
Eurofashion London SRL, cu termenele: depunere declarații creanță
07.06.2019, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 14.06.2019, întocmirea tabelului definitiv 09.07.2019,
prima Adunare a Creditorilor avand
loc in data 19.06.2019 orele 12:00 la
sediul administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et.
7, cab. 7B.

III
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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 13.05.2019, 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
20.05.2019, 27.05.2019, 03.06.2019 si
10.06.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Primăria municipiului Piatra-Neamţ
anunţă organizarea licitaţiei publice
deschise în vederea: Închirierii unei
suprafețe de 1 mp în sediul central al
Primăriei Municipiului Piatra-Neamț
din str. Ștefan cel Mare, nr.6-8, în
vederea amplasării unui automat de
cafea, în conformitate cu HCL nr.353
din 28.11.2018. Preţul de pornire la
licitaţie este de 17,68 lei/mp/lună,
conform HCL nr. 351 din 28.11.2018.
Licitaţia va avea loc în data de 22 mai
2019, ora 16,30 în sala de şedinţe a
Primăriei municipiului Piatra-Neamţ,
cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr.6-8.
Înscrierile si depunerea ofertelor se fac
până la data de 21 mai 2019, ora 16,30,
inclusiv, la Primăria municipiului
Piatra-Neamţ, str. Ștefan cel Mare, nr.
6-8, Direcția Patrimoniu zilnic între
orele 8,00 - 16,30, de unde se poate
achiziţiona şi documentaţia licitaţiei.
Relaţii suplimentare la telefon
0233/218991, interior 152, zilnic între
orele 8,00 - 16,30.
l Debitorul SC Grand Auto Mall SRL
cu sediul in Dr.Tr. Severin, str. Calomfirescu nr. 5, bl. C4, sc. 1, ap. 4, jud.
Mehedinti, J25/96/2013, CUI
313164605, aflată în procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar
nr. 1882/101/2018prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis,cu sediul Mun. Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata
in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban
Valeriu, scoate la vânzare: - Bunurilor
mobile de tipul *Stoc de marfa - Piese
auto conform listelor ce s epot studia la
biroul lichidatorului judiciar * la pretul
de 5.855 Euro - Exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Licitatia va avea loc în Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A, jud.
Mehedinţi la data de 17.05.2019 orele
12,00. Titlul executoriu în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunurile mobile conform
raport de evaluare nr. 50 /05.04.2019, o
reprezinta sentința nr. 27 din data de
06.03.2019 de deschidere a procedurii
de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr.
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1882/101/2018. Participarea la licitaţie
este condiţionată de consemnarea în
contul unic de insolventa cu cel putin 2
ore inainte de ora licitatiei a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire
pentru fiecare bun mobil in parte şi
achiziţionarea caietului de sarcini in
suma de 200 lei. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra bunurilor
mobile sa anunțe lichidatorul judiciar
înainte de data stabilita pentru vânzare
în termen, sub sanctiunea prevazută de
lege. Relaţii suplimentare la telefoanele
0756482035, 0252/354399 sau la sediul
profesional al lichidatorului din Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud.
Mehedinti. Lichidator Judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis,
prin Asociat coordonator ec. Serban
Valeriu.

l Subscrisa, SC Vitalis Alex SRL cu
sediul in Dr.Tr.Severin, str.Topolnitei
nr.7, bl.1, sc.4, ap.12, jud. Mehedinti,
CIF: 11614898, J25/54/1999, aflata in
procedura de faliment, in bankruptcy,
en faillite, dosar nr. 3304/101/2012 prin
lichidator judiciar asociati prin
contract: Yna Consulting SPRL,
Cabinet Individual de Insolvenţă
Grădinaru Valentina, Visal Consulting
SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL,
cu sediul ales în Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi,
scoate la vanzare la pretul diminuat cu
75% fata de pretul stabilit prin raportul
de evaluare: La pretul stabilit prin
raportul de evaluare: • Teren intravilan
situat in Dr. Tr. Severin, amplasat in
zona Aeroport, avand suprafata de
325,00 mp, nr. cadastral 52618, la pretul
de 400 euro; (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii); • Teren
intravilan situat in Dr. Tr. Severin,
amplasat in zona Aeroport, avand
suprafata de 325,00 mp, nr. cadastral
60378, la pretul de 400 euro; (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii); Valorile nu include TVA. Titlul
executoriu in baza caruia lichidatorul
judiciar procedeaza la vanzarea bunurilor imobile descrise anterior, il reprezinta sentinta comerciala nr. 498 din
data de 01.11.2012 de deschidere a
procedurii de faliment pronuntata de
catre judecatorul sindic in dosarul de
insolventa nr.3304/101/20112. Licitatia
va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin,
str.Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi
în data de 23.05.2019 orele 14,00. Participarea la licitatie este conditionata
de consemnarea la banca, pana la data
de 22.05.2019 orele 17.00, a unei
cautiuni de 10% din pretul de pornire a
licitatiei si achizitionarea caietului de
sarcini in suma de 100 lei. Nr. cont
RO17CARP026001036794RO01 deschis
la Patria Bank SA. Invitam pe toti cei
care vor sa se prezinte la sedinta de licitatie la termenul de vanzare, la locul
fixat in acest scop si pana la acel termen
sa depuna oferte de cumparare. Somam
pe toti cei care pretind vreun drept
asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vanzare in termen, sub sanctiunea prevazuta de lege. Precizam
faptul ca pentru bunurile imobile
mentionate mai sus exista inscris in
Cartea Funciara un drept de servitute.
Relatii la telefoanele: 0752819051,
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0742592183, 0252354399. Email:
office@consultant-insolventa.ro, sau la
sediul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului, nr.7A, jud.
Mehedinti. Lichidatori judiciari asociaţi,
Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi
Consultant Insolvenţă SPRL.

l Subscrisa, Consultant Insolvență
SPRL, cu sediul în Dr.Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, în
calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Solution Auto SRL,
CIF:17939392, J25/531/2005, scoate la
vanzare: Proprietate imobiliara compusa
din: • Teren intravilan, amplasat in
Dr.Tr. Severin, calea Targu Jiului, jud.
Mehedinti, avand ST = 1.256 mp - 184
mp, Nr.cadastral 5291/1, Nr. Carte
Funciara 14784; • CLÃDIRE P+1E
(spatiu comercial) cu Sc la sol = 183,52
mp, Scd = 362 mp si Su =318,92 mp,
numar cadastral 5291/1-C1, formata din
C1 - compus din P+1 - parter compus
din magazin, hala schimb ulei, baie, casa
scarii, platforma, avand SC - 183,52 mp
si Su - 161,68 mp; - etaj compus din 3
birouri, 3 camere, bucatarie, 2 holuri, 2
bai si casa scarii avand Su - 150,29
mp+terasa cu S - 6,95 mp. Valoarea
totala: 135.150 euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Titlul executoriu în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil descris anterior,
o reprezinta hotararea nr. 14 din data de
01.02.2017 de deschidere a procedurii de
faliment pronunțată de către judecătorul
sindic in dosarul de insolvență nr.
4650/101/2016. Licitaţia va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinţi la data de 24.05.2019 orele
14:00. Informam toti ofertanţii care vor
să participe la sedinta de licitaţie faptul
că sunt obligaţi să depuna o garanţie
reprezentand 10% din preţul de pornire
al licitaţie si sa achiziționeze caietul de
sarcini. Invităm pe toti cei care vor sa se
prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul
de vânzare, la locul fixat în acest scop şi
pâna la acel termen să depună oferte de
cumpărare. Relatii la sediul lichidatorului judiciar, telefon 0756482035, tel./
fax: 0252354399, sau la adresa de email:
office@consultant-insolventa.ro.
l Debitorul SC Agromec Gogoşu SA
cu sediul in sat Gogosu, com.Gogosu,
jud.Mehedinti, CIF: 1609169,
J25/248/1991, aflata in procedura de
faliment, dosar nr. 4241/101/2014 prin
lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, cu sediul in Dr.Tr. Severin,
str. Zabrautului, nr. 7A, jud. Mehedinti,
scoate la vanzare bunul imobil: *Proprietate imobiliara de tip teren intravilan
cu S = 210 mp, numar cadastral 52609,
nr. Carte Funciara 52536, situat in sat
Cioroboreni, comuna Jiana, jud. Mehedinti*, la pretul de 210 euro exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR
din ziua platii). Licitatia va avea loc în
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A,
jud.Mehedinţi la data de 16.05.2019,
orele 14:00. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează
la vânzarea bunului imobil descris anterior o reprezinta Sentința nr. 538/F din

data de 12.11.2008 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată de
către Tribunalul Mehedinti in dosarul
de insolvență nr. 4241/101/2014.
Invităm pe toti cei care vor sa se
prezinte la şedinţa de licitaţie la
termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop şi pâna la acel termen să
depună oferte de cumpărare. Participarea la licitatie este conditionata
d e c o n s e m n a r e a i n c o n t u l n r.
RO11BRMA0999100083788887 deschis
la Banca Romaneasca, cu cel putin 2
ore inainte de ora inceperii licitatiei a
unei cautiuni de 10% din pretul de
pornire al licitatiei si achizitionarea
caietului de sarcini in cuantum de 5 lei.
Relatii suplimentare la telefoanele
0742592183, 0252/354399 sau la sediul
profesional al lichidatorului din Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului, nr.7A, jud.
Mehedinti. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.

l Turnatoria Centrala Orion SA, societate in faliment, prin lichidator judiciar
Andrei Ioan IPURL, conform hotararii
creditorilor nr. 910/03.05.2019, scoate la
vanzare prin licitatie, urmatoarele
bunuri imobile, dupa cum urmeaza: 1.
Teren intravilan in suprafata de aproximativ 2.000 mp, aferent numarului
cadastral 1372/1 (suprafata exacta
urmand a fi stabilita la dezmembrare),
situat in Str. Campina, Str. Ecaterina
Teodoroiu, nr.29, Judeţul Prahova, la
pretul de 12,66 euro/mp, plus TVA si
constructia C5 Magazie, in suprafata de
187,19 mp, la pretul de 7.000 euro, plus
TVA. Vanzarea tuturor bunurilor
aferente acestui punct, se efectueaza in
bloc. 2. Teren intravilan in suprafata de
aproximativ 11.000 mp, aferent numarului cadastral 1372/7 (suprafata exacta
urmand a fi stabilita la dezmembrare),
situat in Str. Campina, Str. Ecaterina
Teodoroiu, nr.29, Judeţul Prahova la
pretul de 7 euro/mp, plus TVA; Constructia C32 Statie intretinere in
suprafata de 902,10 mp, la pretul de
31.572 euro, plus TVA; - Constructia
C33 Statie CO2 in suprafata de 20,96
mp, la pretul de 344 euro, plus TVA; Constructia C38 Camera supraveghere
in suprafata de 13,56 mp, la pretul de
230 euro, plus TVA; - Constructia C40
Remiza pompieri in suprafata de 221,25
mp, la pretul de 9.185 euro, plus TVA; Terenul aferent caii ferate industriale in
suprafata de 2.577 mp, impreuna cu
calea ferata situata pe acesta, la pretul
de 19.700 euro, plus TVA; - Teren in
suprafata de aproximativ 400 mp,
aferent numarului cadastral 1372/1
(suprafata exacta urmand a fi stabilita la
dezmembrare), situat in Str. Campina,
Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.29, Judeţul
Prahova, la pretul de 13 euro/mp, plus
TVA; - Constructia C17, la pretul de
8.000 euro, plus TVA; - Constructia C25,
la pretul de 3.500 euro, plus TVA; Constructia C26, la pretul de 3.500 euro,
plus TVA. Vanzarea tuturor bunurilor
aferente acestui punct, se efectueaza in
bloc. Licitatia se va tine in data de
10.05.2019 ora 13:30, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, iar in cazul in
care bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va tine in data de 13.05.2019,
15.05.2019, 17.05.2019, 20.05.2019,
22.05.2019, 24.05.2019, 27.05.2019,

29.05.2019, 31.05.2019, 03.06.2019,
05.06.2019, 07.06.2019, 10.06.2019,
12.06.2019, 14.06.2019, 17.06.2019,
19.06.2019, 21.06.2019, 24.06.2019,
26.06.2019, 28.06.2019, 01.07.2019,
03.07.2019, 05.07.2019, 08.07.2019,
10.07.2019, 12.07.2019, 15.07.2019,
17.07.2019, 19.07.2019, 22.07.2019,
24.07.2019, 26.07.2019, 29.07.2019,
31.07.2019, 02.08.2019, 05.08.2019,
07.08.2019, 09.08.2019, 12.08.2019,
14.08.2019, 16.08.2019, 19.08.2019,
21.08.2019, 23.08.2019, 26.08.2019,
28.08.2019, 30.08.2019. Cererile de
inscriere la licitatie se depun in original
la sediul lichidatorului judiciar insotite
de toate documentele prevazute in regulamentul de vanzare. Pretul regulamentului de vanzare este de 2.100 lei, plus
TVA. Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii
licitatiei. Dosarul de prezentare si conditiile de participare se pot obtine numai
de la sediul lichidatorului judiciar.
Telefon/fax: 0244597808; email:office@
andreiioan.ro; mobil: 0723357858; www.
andreiioan.ro.

l Turnatoria Centrala Orion SA, societate in faliment, prin lichidator judiciar
Andrei Ioan IPURL, conform hotararii
creditorilor nr. 3273/23.11.2018, scoate la
vanzare prin licitatie publica, teren in
suprafata de 2.467 mp, nr. cadastral
1372/8, situat in Câmpina, Str. Ecaterina
Teodoroiu, nr.29, Judeţul Prahova, la
pretul de 58.221 euro, fara TVA. Licitatia se va tine in data de 10.05.2019 ora
12:00, la sediul lichidatorului judiciar
din Ploiesti, iar in cazul in care bunurile
nu vor fi adjudecate, licitatia se va tine
in data de 13.05.2019. Cererile de
inscriere la licitatie se depun in original
la sediul lichidatorului judiciar insotite
de toate documentele prevazute in regulamentul de vanzare. Pretul regulamentului de vanzare este de 2.100 lei, plus
TVA. Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii
licitatiei. Dosarul de prezentare si conditiile de participare se pot obtine numai
de la sediul lichidatorului judiciar.
Telefon/fax: 0244597808; email:office@
andreiioan.ro; mobil: 0723357858; www.
andreiioan.ro.
l Consiliul Local al Oraşului Vălenii de
Munte, cu sediul în oraşul Vălenii de
Munte, str.Berevoeşti, nr.3A, cod fiscal:
2842870, tel. 0244.280.816, fax:
0244.280.631, organizează în data de
28.05.2019, ora 11.00, licitație publică
privind închirierea terenului ce aparține
domeniului public al oraşului Vălenii de
Munte, teren situat în b-dul Nicolae
I o r g a , n r. 4 3 , p l a t f o m a g a r ă ,
supraf.110mp, nr.cad 24499. Prețul
minim ce poate fi ofertat este prevăzut
în caietul de sarcini stabilit conform
Hotărârii Consiliului Local
nr.74/25.04.2019. Procurarea documentației în vederea participării la licitație se
va face în perioada 13-27.05.2019 de la
sediul Primăriei Oraşului Vălenii de
Munte, camera 22. Participanții la licitație au obligația de a achiziționa documentația de licitație contra sumei de
50Lei. Data-limită pentru depunerea
ofertelor este 27.05.2019, ora 16.00.
Ședința publică de deschidere a ofertelor
se va desfăşura la sediul Primăriei

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Oraşului Vălenii de Munte, str.Berevoeşti, nr.3A, în data de 28.05.2019, ora
11.00. Informații suplimentare la
tel.0244.280.816, int.22.

l Consiliul Local al Oraşului Vălenii de
Munte, cu sediul în oraşul Vălenii de
Munte, str.Berevoeşti, nr.3A, cod fiscal:
2842870, tel. 0244.280.816, fax:
0244.280.631, organizează în data de
30.05.2019, ora 11.00, licitație publică
privind vânzarea unui tractor pentru
deszăpezire cu remorcă artizanală aparținând domeniului privat al Oraşului
Vălenii de Munte. Prețul minim ce poate
fi ofertat este prevăzut în caietul de
sarcini stabilit conform anexei nr.2 la
Hotărârea Consiliului Local
nr.73/25.04.2019. Procurarea documentației în vederea participării la licitație se
va face în perioada 13.05.201929.05.2019 de la sediul Primăriei
Oraşului Vălenii de Munte, camera 22.
Participanții la licitație au obligația de a
achiziționa documentația de licitație
contra sumei de 50Lei. Data-limită
pentru depunerea ofertelor este
29.05.2019, ora 16.00, pentru licitația
organizată în data de 30.05.2019, ora
11.00. Ședințele publice de deschidere a
ofertelor se vor desfăşura la sediul
Primăriei Oraşului Valenii de Munte, str.
Berevoeşti, nr.3A, în data de 30.05.2019,
ora 11.00. Informații suplimentare la
tel.0244.280.816, int.22.
l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi,
organizează în data de 31.05.2019, ora
9.00, la sediul unităţii administrativ-teritoriale, licitaţie publică deschisă pentru
concesionarea suprafețelor de teren de
7.500mp şi 7.500mp, aflate în domeniul
privat al comunei Aroneanu şi identificate cadastral cu nr.63.755 şi 63.756 în
vederea construirii şi amenajării unei
fabrici pentru prelucrarea şi conservarea
fructelor şi legumelor, producerea sucurilor de fructe şi legume şi fabricarea
vinurilor din struguri. Caietul de sarcini
poate fi achiziționat de la sediul
Comunei Aroneanu la prețul de 100Lei.
Garanția de participare este în cuantum
de 5.000Lei. Persoanele interesate vor
depune documentaţia de participare la
licitaţie până în data de 30.05.2019, ora
16.00, la sediul Comunei Aroneanu,
Compartiment Ghişeu Unic. Relaţii
suplimentare la telefon/fax:
0232.299.255.
l Debitorul SC Construcții Feroviare
Turnu Severin SA cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str. Merilor, nr. 16, jud. Mehedinţi, CIF: 10471293, J25/160/1998,
aflată în procedura de faliment, dosar
nr. 6919/101/2014 prin lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, cu
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la
vânzare: - Bunurile mobile obiecte de
inventar si mijloace fixe conform listelor
ce se pot studia la biroul lichidatorului
judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti. (Preturile
sunt conform raportului de evaluare nr.
48/03.04.2019). Licitatia va avea loc în
Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A,
judeţul Mehedinţi la data de 17.05.2019
orele 11,00. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează
la vânzarea bunurile mobile conform
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raport de evaluare nr. /, o reprezinta
sentința nr. 276/2015 din data de
20.05.2015 de deschidere a procedurii
de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr.
6919/101/2014. Participarea la licitaţie
este condiţionată de consemnarea în
contul unic de insolventa cu cel putin 2
ore inainte de ora licitatiei a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire
pentru fiecare bun mobil in parte şi
achiziţionarea caietului de sarcini in
suma de 20 lei. Relaţii suplimentare la
telefoanele 0756482035, 0742592183,
0252/354399 sau la sediul profesional al
lichidatorului din Municipiul Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinti. Lichidator Judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, prin Popescu
Emil.

PIERDERI
l SC Gesaco Trans SRL declara
pierdut si nul Documentul de Control
transport ocazional seria 0056649.
l Pierdut Atestat profesional transport
marfa emis pe numele Dobre Marian. Il
declar nul.
l Pierdut atestat profesional pentru
transport marfa si atestat profesional
pentru transport marfuri periculoase
ADR emise de autoritatea rutiera
romana pe numele Berbec Sergiu Mihai.
Le declar nule.
l Yusuf Beyazit Tarim Urunleri Gida
Tekstil Turizm Otomotiv Emlak Insaat
Tasimacilik VE Ticaret Sanayi Limited
Sirketi Manisa Sucursala Ilfov inregistrata la ONRC Ilfov cu nr.23/6147/2017,
CUI 38592147, declara pierdut certificat de inmatriculare al sucursalei cu
Seria B, nr.3416468, si certificatele
constatatoare pe care le declara nule.
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto - transport mărfuri, eliberat de ARR Vâlcea,
pe numele Anghel Dan Dumitru. Se
declară nul.
l Pierdut atestat de marfă şi cartela
tahograf, pe numele Tălău Constantin
Cătălin, eliberat de ARR Dolj. Se
declară nul.
l Nistor T. Anca PFA, F15/752/2013,
CUI: 31815969, declar pierdut certificat
constatator nr.15115/11.06.2013 eliberat
de ONRC. Îl declar nul.
l Pierdut carnet de student şi legitimaţie de student pe numele Jugaru
Theodora -Adelina, emise de Facultatea
de Psihologie şi Știinţele Educaţiei.
l Pierdut legitimaţie de student inregistraată cu număr matricol 54, pierdut
carnet de student pe numele Gaitur
Daniela, emise de SNSPA.
l Pierdut act constatator al SC Global
Inter Pharm SRL, CUI 32293464,
J23/2952/27.03.2013, Șos. Afumaţi nr.
609 Petrăchioaia, Ilfov, cu sediu
secundar în Fântâna Doamnei com.
Nicolae Bălcescu judeţul Călăraşi.

