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OFERTE SERVICIU
l SC DSG INVEST
CONSTRUCT SRL-Zalău angajează conducători auto, mecanici
utilaje, buldoexcavatoriști.
Relații la tel. 0786.807.012.
l Firmă partener Amazon angajăm
șofer cat.B pt.curierat Anglia și
Scoția. Plecare imediată. Relații la
telefon: 0739.615.651.
l Direcția pentru Agricultură Județeană Mehedinți, cu sediul în localitatea Drobeta-Turnu Severin, str.
Crișan, nr.87, judeţul Mehedinți, organizează concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de consilier, clasa I,
grad profesional asistent, în cadrul
Compartimentului Asistenţă Tehnică
Zonală și RICA, Serviciul Implementarea Politicilor, Strategiilor în Agricultură și Industrie Alimentară,
Consultanță Agricolă și Formare
Profesională, post de execuție, în baza
HG nr.611/2008, pentru aprobarea
normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările și completările
ulterioare. Concursul se va desfășura
la sediul Direcției pentru Agricultură
Județeană Mehedinți, str.Crișan, nr.87,
Drobeta-Turnu Severin, astfel: -Proba
scrisă în data de 11.07.2019, ora 11.00;
-Proba interviu urmând să fie comunicată ulterior în maxim 5 zile lucrătoare
de la data susținerii probei scrise, la
sediul instituției. Pentru participarea
la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările și
completările ulterioare; -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniile: științe
inginerești: agronomie, horticultură,
zootehnie, biotehnologie, inginerie
mecanică, tehnologia construcțiilor de
mașini; -minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 de zile de la
publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, până la data de
01 iulie 2019, ora 17.00, la sediul
Direcției pentru Agricultură Județeană
Mehedinți, str.Crișan, nr.87, Drobeta-Turnu Severin. Condițiile de participare la concurs, bibliografia și
conținutul dosarului profesional de
înscriere la concurs se afișează la sediul
instituției, str.Crișan, nr.87, Drobeta-Turnu Severin. Relaţii suplimentare
pentru depunerea dosarelor de concurs
se pot obține la sediul Direcției pentru
Agricultură Județeană Mehedinți, str.
Crișan, nr.87, Drobeta-Turnu Severin,
Compartiment Resurse Umane,
telefon: 0252.326.023, 0252.315.409,
fax: 0252.306.142, e-mail: mihai.rica@
madr.ro.
l Regia Publică Locală a Pădurilor
Măieruș, cu sediul în localitatea
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Măieruș, strada Nicolae Bălcescu,
nr.2, judeţul Brașov, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale temporar vacante de:
-Muncitor necalificat în silvicultură: 1
post, conform HG nr.286/23.03.2011;
-Muncitor calificat în silvicultură: 1
post, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 27.06.2019,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
27.06.2019, ora 12.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-vechime: nu este obligatoriu; -studii
generale. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș. Relaţii suplimentare la
sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș, persoană de contact:
Petreanu Silvia, telefon: 0740965767,
e-mail: contact@rplpmaierus.ro.
l Spitalul Municipal ,,Anghel
Saligny” Fetești, cu sediul în localitatea Fetești, str.Călărași, nr.549,
județul Ialomița, organizează concurs
pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de: -asistent medical
generalist: -1 post în cadrul Secției
Medicină Internă; -1 post în cadrul
Secției Pediatrie; -1 post în cadrul
Cabinetului de Medicină Internă; -1
post în cadrul Cabinetului de Oftalmologie; -1 post în cadrul Cabinetului
de Reumatologie; -1 post în cadrul
Cabinetului de Chirurgie Generală; -1
post în cadrul Compartimentului
Dietetică. Condiții specifice în vederea
participării la concurs: -diplomă de
școală postliceală sanitară sau echivalentă în specialitatea de asistent
medical generalist; -certificat de
membru privind exercitarea profesiei
de asistent medical generalist, vizat de
organizația profesională pe anul în
curs; -minimum 6 luni vechime în
specialitatea de asistent medical generalist. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de
04.07.2019, ora 10.00; -Interviul în
data de 09.07.2019, ora 10.00. Candidații care optează pentru posturile
vacante vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunțului
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Spitalului Municipal „Anghel
Saligny” Fetești, Biroul Resurse
Umane. Pentru a ocupa un post
contractual vacant, candidații trebuie
să îndeplinească condițiile generale,
conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Detalii privind organizarea și desfășurarea concursului,
respectiv bibliografia, sunt disponibile
accesând: www.spitalfetesti.ro,
precum și la avizierul instituției.
Relații suplimentare se pot obține la
sediul Spitalului Municipal „Anghel
Saligny” Fetești, telefon:
0243.361.905, Birou Resurse Umane.
l Spitalul Județean de Urgență
Alexandria, județul Teleorman, str.

Libertății, nr.1, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
contractual vacant: 1 post -Șef
Serviciu Administrativ. Condiții
specifice de participare la concurs
pentru șef Serviciu Administrativ:
-Studii universitare de licență de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalente în profil
economic, administrativ sau tehnic;
-6 ani și 6 luni vechime în specialitate. Concursul se organizează la
sediul Spitalului Județean de
Urgență în data de 04.07.2019, ora
10.00, proba scrisă, iar data și ora
interviului vor fi anunțate după
rezultatul probei scrise. Dosarele se
depun la sediul Spitalului Județean
de Urgență în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunțului și trebuie să conțină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute la
art.7 din HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Bibliografia și relații suplimentare la
avizierul Spitalului Județean de
Urgență Alexandria, la serviciul
RUNOS sau la telefonul:
0247.306.723.
l Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul
în localitatea Făget, str.Spitalului,
nr.4, județul Timiș, organizează
concurs pentru ocuparea funcției
contractual vacante de magaziner
debutant -un post la Compartiment
A d m i n i s t r a t i v, c o n f o r m H G
nr.286/23.03.2011. Concursul pentru
ocuparea postului se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 04 iulie
2019, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 04 iulie 2019, ora 12.00.
Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: -îndeplinesc
condițiile de studii; -nu au fost
condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură
cu serviciul; -are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care
candidează. Pentru participarea la
concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:
-diplomă de bacalaureat, vechimea în
specialitate nu este necesară. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 26
iunie 2019, ora 15.00, la sediul Spitalului Orășenesc Făget, str.Spitalului,
nr.4. Relaţii suplimentare la sediul
Spitalului Orășenesc Făget, persoană
de contact: Chelariu Belinda, telefon:
0256.320.860, int.19, fax:
0256.320.039.
l Patiseria Palma Srl din Pecica
angajeaza 1 lucrator bucatarie
(spalator vase mari), (cod COR.
941201), Conditii minime; studii
primare (opt clase ), cunoasterea
bucatariei sarbesti (prajitura burek).
CV-urile se depun pe e-mail la adresa;
mile@mildor.ro. Vor fi luate in considerare CV-urile primite pana la data
de 12.06.2019. Selectia candidatilor va
avea loc in data de 14.06.2019 si
consta in concurs de CV-uri. Informatii la telefon; 0745330061.

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

l SC Delta Dreams SRL, având CUI:
RO23576836, cu sediul în sat Mineri,
com.Somova, jud.Tulcea, angajează:
-ospătar, cod COR 513102 -2 posturi;
ajutor de bucătar, cod COR 9411011
-1 post; camerist, cod COR 516201 -1
post. Cerințe: studii de specialitate,
experiență min.1 an. Selecția are loc
în data de 14.06.2019, ora 12.00, la
sediul societății. Persoană de contact:
Ivanov Madalina, 0756.195.196.
l SC Senera SA angajează muncitori
necalificați în întreținerea drumurilor,
șoselelor, podurilor și barajelor, având
cunoștințe minime/medii de limba
engleză și rusă. Pentru mai multe
detalii sunați la nr. de tel.0738.321.473
sau transmiteți un email pe adresa:
wr.team@workand-roll.com.
l Școala Gimnazială de Arte nr.4,
organizează concurs pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a postului
de –Administrator de Patrimoniu,
norma 0,5.Concursul va avea loc în
perioada 04 –05. 07.2019 la sediul
unității Școala Gimnazială de Arte
nr.4, și va avea două probe:-Proba
scrisă -ora -10,00;-Interviu - ora
-10,00.Concursul se va organiza
conform calendarului următor:12.06.2019 –26.06.2019 : termenul
pentru depunerea dosarelor;-04 07
2019, ora 10,00: probă scrisă;-05 07
2019 ora 10,00: interviu.Relații suplimentare se pot obține la sediul Școlii
Gimnaziale de Arte nr.4, Str. Maica
Domnului nr. 61-63, sector 2, București, telefon 021/242.14.50.

INCHIRIERI OFERTE
l Proprietar închiriez apartament 4
camere, mobilat, utilat lux, B-dul
Muncii, Brașov. 0722/370135 (17.0019.30).

CITAŢII
l Trifan Nicolae Emil este citat la
Judecătoria Petroșani în calitate de
pârât pentru ziua 19.06.2019, sala 24,
ora 10.30, în proces cu Trifan Vasilica
Ecaterina, reclamantă, pentru divorț,
Dosar 11765/278/2018.
l Numiții Andreica Maria, Ana,
Maria Floarea, Silvia, Emil, Costan
sunt chemați în instanță la Judecătoria Bistrița, în dosar număr
197/190/2005, în data de 18.06.2019,
ora 9.00.

GATA!
Simplu, nu?

l Nap Ilona, Nap Maria, Gyerman
Dotyia, Gyerman Demeter, Ghermen
Dumitru, Scrob Todosia, sunt citati in
calitate de parati la JUDECATORIA
TURDA pe data de 10.09.2019, in
dosar c. nr.6729/328/2018.
l Alhammad Amjad este citat la
Judecatoria Iasi, pentru data de
21.06.2019, ora 8.30, camera sala 5,
c o m p l e t C 3 9 M , d o s . n r.
13476/245/2019, in proces cu Gavril
Luminita pentru ordonanta presedintiala suplinire acord parental.
l Bura Adrian, domiciliat in Iasi, jud.
Iasi, str. Brandusa, nr.30 este citat la
Judecatoria Iasi, camera sala 4,
complet C12M, in ziua de 26.06.2019,
ora 8.30, in calitate de parat, in proces
cu Bura Veronica pentru divort.

DIVERSE
l Florex Speedtrans SRL cu sediul în
sat. Budacu de Jos, comuna Budacu
de Jos, nr. 238, jud. Bistriţa-Năsăud,
dorește să obţină autorizaţie de mediu
pentru activitatea de transport deșeuri
periculoase și nepericuloase intern
conform cod CAEN 4941 - transporturi rutiere de mărfuri. Observaţiile/
contestaţiile publicului formulate în
scris, informaţiile privind potenţialul
impact asupra mediului se depun/ pot
fi consultate la sediul agenţiei pentru
protecţia mediului Bistriţa-Năsăud,
loc. Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, tel.
0263.224064, fax. 0263.223709,
e-mail: office@apmbn.anpm.ro, în
timp de zece zile lucrătoare după data
publicării prezentului anunţ.
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Bârgăuani, din județul Neamț, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.82, 83, 84 și 87 începând cu
data de 19.06.2019, pe o perioadă de
60 de zile calendaristice, la sediul
Primăriei Bârgăuani, conform art.14,
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și
a publicității imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei Bârgăuani
și pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Comuna Tărtășești, cod fiscal:
4280426, cu sediul în localitatea
Tărtășești, str.Independenței, nr.202,
județul Dâmbovița, cod poștal:
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137435, telefon: 0245.261.261, fax:
0245.261.239, e-mail: primaria_tartasesti@yahoo.com. Reglementări legale
privind acordarea de finanţare nerambursabilă: -Legea nr.350/2005, privind
regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general;
-Ordonanța Guvernului nr.51/1998,
privind îmbunătățirea sistemului de
finanțare a programelor și proiectelor
culturale, cu modificările și completările ulterioare; -Legea nr.69/2000, a
educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
-Ordinul Ministrului Tineretului și
Sportului nr.664/2018, privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor
și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare; -Hotărârea nr.1447/2007, privind aprobarea
Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și
completările ulterioare. Perioada de
finanţare: anul 2019. Domeniile
pentru care se acordă finanţarea
nerambursabilă: 30.000Lei -susținere
performanță sportivă. Criteriile de
acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul privind regimul finanțărilor
nerambursabile alocate de la bugetul
local pentru activitățile nonprofit de
interes local. Documentația pentru
elaborarea și prezentarea propunerilor
de programe/proiecte/acțiuni culturale și proiecte/programe sportive se
poate obține de pe site-ul Comunei
Tărtășești: www.comunatartasesti.ro.
Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 01.07.2019, ora
14.00. Conform art.20, alin.2 din
Legea 350/2005, din motive de
urgență, Primăria Comunei Tărtășești
are dreptul de a accelera aplicarea
procedurii de selecție de proiecte prin
reducerea numărului de zile, în caz
contrar ar cauza prejudicii autorității
finanțatoare. Perioada la care se
desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea
tehnică și financiară și evaluarea
propunerilor de proiecte este:
02.07.2019-03.07.2019.
l SC Euro Construct SA, cu sediul în
strada Justiției nr.24, Lot 2/1,
Constanța, înregistrată la O.N.R.C.O.R.C.T.B.,cu C.U.I.nr. RO14882178,
informează pe cei interesați că s-a
depus solicitarea pentru emiterea
autorizației de mediu pentru activități
specializate de curățenie, desfășurate
în următoarele locații: -Revizia de
vagoane București Grivița din Strada
Carpați nr.1-3, Sector.1, București;
-Depoul București Călători-Automotoare din strada Caransebeș nr.2,
sector 1, București; -Revizia de
vagoane București Basarab din Strada
Calea Giulești nr.6K, Sector.6, București. Informații se pot solicita la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului București, din sectorul 6,
Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul
Morii –în spatele benzinăriei
LUKOIL), între orele 9.00-12.00, de
luni până vineri. Propuneri sau
contestații se pot depune la sediul
A.P.M. București în termen de 10 zile
de la data publicării prezentului
anunț.
l S.C. L Grey Agriculture S.R.L.,
CUI 30996158, nr. de înmatriculare la
Registrul comerțului J35/3022/2012,
cod CAEN 0111 profil de activitate
„Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
a plantelor leguminoase și a plantelor
producătoare de seminţe oleaginoase”, Tel: 0748811462, cu sediul în
municipiul Timișoara, p-ţa Unirii nr.
9, camera 2, etaj P, ap 2., jud. Timiș,

dorește ca să obţină Aviz de gospodarire a apelor faza DTAC pentru
investiția „Anexă în exploataţie agricolă – înființare capacitate pentru
depozitare cereale – proiect finanțat
prin PNDR masura 4.2”, la punctul
de lucru din comuna Liebling, sat
Iosif, teren extravilan, FN, CF
307247-Liebling. Documentaţia se
poate consulta fie la sediul beneficiarului, mobil 0748811462, fie la A.N.
„Apele Române”, Direcţia Apelor
Banat.
l In etapa 2 de elaborare a propunerilor de PUZ Primarul orasului
Pecica, Antal Petru, anunta publicul,
autoritatile interesate si proprietarii
terenurilor din zona despre elaborarea
propunerilor PUZ si RLU – „Extindere zonă industrie nepoluantă, depozitare și servicii”. Beneficiarului
PUZ-ului este investitorul privat S.C
ARSAT INDUSTRIE SRL prin
GHINEA ANDREI , cu drept de
proprietate al terenului in suprafata
de 93.600 mp, situat pe teritoriul
administrativ al orasului Pecica,
extravilanul localitatii Pecica,identificat prin: proprietari al terenului,
avand o suprafata de 93.600 mp,
situat pe teritoriul administrativ al
orasului Pecica, extravilanul localitatii
Pecica, identificat prin: CF 309822; nr.
cad 2594, top139.747/8,S = 5.000mp
CF 307467; nr. cad 307467,S = 5.000
mp; CF 308548; nr. cad 308548, S =
7.210 mp, CF 308550; nr. cad 308550,
S = 7.520 mp; CF 308547; nr. cad
308547, S = 6.000 mp; CF 312773; nr.
cad 312773,S = 19.100 mp; CF
301229; nr. cad 301229,S = 5.100 mp;
CF 309941; nr. cad 309941,S = 5.800
mp; CF 308598; nr. cad 308598,S =
6.000 mp. Respective în intravilanul
localitatii Pecica, inscris în CF
310849; nr. cad 310849,S = 15.010
mp; CF 308600; nr. cad 308849, S =
11.860 mp. Suprafata totala= 93.600
mp; - Proprietar: S.C Arsat Industrie
S.R.L., - Coproprietari Şeitinean
Aglaia, Florescu Ioan, Iankai Felicia,
cota 3/5, Ghinea Valerică și Ghinea
Paulina, cota 2/5; -Drept de SERVITUTE DE TRECERE înscris în
favoarea SCE ON. Gaz România SA
Tîrgu Mureș punct de lucru stabil
Centru Operaţional ARAD conform
act nr. 3312/2007;-Drept de ipotecă
înscris în favoarea ING BANK N.V.
Amsterdam Sucursala București
conform act nr. 571/24.03.2015,
1514/14.08.2015; 1506/18.08.2017.
Proiectantul PUZ-ului este d-nul arhitect Feier Ioan. Publicul este invitat sa
consulte documentele privind propunerile de PUZ si sa transmita observatii si sugestii asupra acestor
documente la sediul Primariei
orasului Pecica, in perioada
11.06.2019-01.07.2019. Se organizeaza
dezbatere publica, ca metoda de
consultare, in data de 07.05.2019, ora
12:00, la sediul Primariei orasului
Pecica str.2 nr.150, biroul de Urbanism.Raspunsurile la observatiile si
sugestiile transmise precum si rezultatele informarii si consultarii se vor
posta pe site-ul primariei si se vor
afisa la sediul acesteia in termen de 15
zile de la incheierea perioadei de
consultare (in perioada 01.07.201915.07.2019) Persoanele responsabile
cu informarea si consultarea publicului sunt:- Cozma Marius – inspector
urbanism - SINKA PAVEL– (anunt in
presa locala si pe site-ul Primariei
Pecica) tel. 0755-086.776, 0257468.323 – interior 33, primaria.
pecica@upcmail.ro.
l Ecoaqua SA, cu sediul în jud.Călărași, mun.Călărași, str.Progresul, bloc
BBB, etaj 3, anunţă publicul interesat

marți / 11 iunie 2019
asupra deciziei de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul „Proiect
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria
de operare a operatorului regional în
județele Călărași și Ialomița în perioada 2014-2020”, propus a fi amplasat
în județele: Călărași, Ialomița, Ilfov,
precum și în municipiul București.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Călărași,
mun.Călărași, Şos.Chiciu, nr.2, jud.
Călărași, tel./fax: 0242.311.926,
0242.315.035, în zilele de luni-vineri,
între orele 09.00-13.00, precum și la
următoarea adresă de internet: www.
apmcl.anpm.ro. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Călărași, mun.Călărași, șos.Chiciu,
n r. 2 , j u d . C ă l ă r a ș i , t e l . / f a x :
0242.311.926, 0242.315.035, în termen
de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Călărași.
l Consiliul Local al Comunei Românași, localitatea Românași,
n r. 3 9 , j u d e ț u l S ă l a j , t e l e f o n :
0260.624.120, fax: 0260.624.025,
e-mail: primariaromanasi@yahoo.
com, cod fiscal: 4291557, cont IBAN:
RO04TREZ32121300205XXXXX.
2.Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: teren intravilan în
suprafață de 750mp cu imobil (grajd)
în suprafață de 222mp înscris în CF
50107 Românași, identificat cu număr
cadastral 50107, aparținând domeniului public al Comunei Românași,
situat în localitatea Românași, nr.161.
3.Informaţii privind documentaţia de
atribuire: În conformitate cu HCL
nr.24/24.04.2019. 3.1.Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Documentaţia de atribuire se va
obţine de persoane juridice de drept
privat român interesate și persoane
fizice autorizate române interesate, pe
suport de hârtie de la sediul Primăriei Comunei Românași, localitatea
Românași, nr.39, în baza unei solicitări depuse la Registratură, la cerere,
și achitarea contravalorii. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Secretariatul comunei, Primăria Comunei
Românași, localitatea Românași,
nr.39, județul Sălaj. 3.3.Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului
nr.54/2006: 50Lei și se poate achita în
numerar la Compartimentul de Taxe
și Impozite Locale al Comunei Românași. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.07.2019, ora
16.00. 4.Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun în plic, în limba
română. 4.1.Data-limită de depunere
a ofertelor: 04.07.2019, ora 16.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la sediul
Primăriei Comunei Românași, localitatea Românași, nr.39, Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare
participant depune o singură ofertă în
două exemplare (original și copie).
5.Data și locul la care se va desfășura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 05.07.2019, ora 11.00,
Primăria Comunei Românași, localitatea Românași, nr.39, județul Sălaj,
Sala de ședințe. 6.Denumirea, adresa,

numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Sălaj -Secţia
Contencios Administrativ Fiscal, str.
Tudor Vladimirescu, nr.12, telefon:
0260.611.085, fax: 0260.611.551,
e-mail: tr-salaj-reg@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 10.06.2019.
l Anunț public 3. SC BIP Real Invest
SRL, având sediul în Calea Griviței,
nr.143, sector 1, localitatea București,
titular al planului „PUZ- str.Pajurei,
nr.3B pentru Ansamblu format din
clădiri cu destinație socială și locuințe”, amplasat în localitatea București, str.Pajurei, nr.3B, sector 1,
anunță publicul interesat asupra
parcurgerii etapei de încadrare în
cadrul ședinței Comitetului Special
Constituit din data de 06.06.2019,
urmând ca planul/programul propus
să fie supus procedurii de adoptare
fără aviz de mediu. Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la
sediul APM București,
(tel.021.430.66.77) în termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea anunțului.
l Unitatea administrativ-teritorială
Străoane, din județul Vrancea, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral
nr.1 începând cu data de 18.06.2019,
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
primăriei Străoane, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și
a publicității imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei și pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.
l În conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, cu modificările și completările ulterioare, SC Soceram SA cu
sediul în Municipiul Câmpina, str.
Drumul Taberei nr. 46 jud. Prahova,
având numărul de ordine în Registrul
Comerţului J29/1948/2013, codul unic
de înregistrare 346757 și o cifră
anuală de afaceri de peste 10 milioane
lei, confirmă că a depus sub numărul
176037679 din dta de 30.05.2019 la
ANAF –Direcţia Generală de Administraţie a Marilor Contribuabili copie
de pe situaţiile financiare anuale
pentru exerciţiul financiar 1 ian 2018
-31 dec 2018, însoţite de raportul
administratorului.

CONVOCATOR
l Convocator pentru Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii CAMEXIP SA. Consiliul de Administratie al CAMEXIP
SA, cu sediul în Str. Republicii nr. 27,
Baicoi, Jud. Prahova înregistrată la
R e g i s t r u l C o m e r ţ u l u i s u b n r.
J29/78/1991, CUI RO1316762 (“Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
societatii CAMEXIP SA pentru data
de 15/07/2019 ora 1200 la sediul societatii din Str. Republicii nr. 27,
Baicoi, Jud. Prahova, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor societăţii, ţinut și
eliberat de Depozitarul Central S.A.,
la data de 02/07/2019, considerată ca
dată de referinţă pentru această
Adunare, cu următoarea. Ordine de
zi: 1.Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata ATS-AeRO a
actiunilor emise de CAMEXIP SA,

radierea lor din evidentele ASF, in
temeiul prevederilor art. 60, lit. c) din
Legea 24/2017 si ale art. 218 si 115,
lit. b), pct. (A) din Regulamentul ASF
nr. 5/2018 si declararea societatii de
tip inchis. 2. Prezentarea si aprobarea
Raportului de evaluare intocmit de
evaluatorul autorizat independent
inregistrat la ASF cu privire la pretul
pe actiune, care urmeaza sa fie
achitat in cazul retragerii actionarilor
din cadrul societatii. 3. Prezentarea
si aprobarea Raportului administratorilor privind concluziile evaluatorului independent si pretul propus al
unei actiuni, care urmeaza a fi achitat
in cazul retragerii actionarilor din
cadrul societatii. 4. Aprobarea
pretului unei actiuni care urmeaza sa
fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii. 5. Aprobarea modalitatii de retragere din
societate a actionarilor care nu sunt
de acord cu hotararea AGEA de
retragere de la tranzactionare si a
modalitatii de achitare catre actionari a contravalorii actiunilor. 6.
Aprobarea datei de 18/10/2019 ca
„data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se
rasfrang efectele hotararii Adunarii
si a datei de 17/10/2019 ca “ex date”.
7.Aprobarea imputernicirii reprezentantului societatii dl. GEORGE
STATE – Presedinte CA sa efectueze
toate demersurile necesare in vederea
înregistrării hotărârilor Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor si îndeplinirii tuturor formalităţilor necesare in fata autoritarilor
competente, incluzând, dar fără a se
limita la, ORC, BVB, ASF, DC. In
vederea exercitarii atributiilor sale dl.
GEORGE STATE isi poate substitui
o alta persoana.La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor
societatii la data de 02/07/2019,
stabilita ca data de referinta.In cazul
neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul
Constitutiv al societatii pentru prima
convocare, a doua convocare va avea
loc pe data de 16/07/2019, orele 12:00
la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine
de zi si data de referinta.La data
convocarii capitalul social al societatii este de 992.300,00 lei format din
396.920 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,50
lei, fiecare actiune dand dreptul la un
vot in Adunarea Generala Extraordinra a Actionarilor Societatii.Documentele și informaţiile referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi
precum și proiectul de hotărâre supus
dezbaterii și aprobării AGEA sunt
disponibile la sediul CAMEXIP SA,
incepând cu data de 14.06.2019, de
luni – vineri intre orele 10:00 – 14:00,
precum și pe website-ul societăţii
www.camexipsa.ro.Unul sau mai
mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a
adunării generale extraordinare a
actionarilor, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare sau
de un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generala extraordinara a actionarilor; de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a adunării generale
extraordinare, în termen de cel mult
15 zile de la data publicării prezentei
convocări in Monitorul Oficial al
României Partea a IV-a. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări
privind punctele de pe ordinea de zi a
adunării generale, în termen de cel
mult 15 zile de la data publicării
prezentei convocări in Monitorul
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Oficial al României Partea a IV-a.
Societatea are obligaţia de a
răspunde la întrebările adresate de
acţionari, sub conditia respectarii art.
198 din Regulamentul ASF nr.
5/2018. Drepturile prevăzute anterior
pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice cu semnatura
electronica extinsa incorporata la
camexip@camexipsa.ro).Acţionarii
inscrisi in registrul acţionarilor la
data de referintă pot exercita dreptul
de vot direct, prin reprezentant sau
prin corespondentă. Formularul de
vot prin corespondentă in limba
română, se pune la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii precum şi
pe pagina de Internet a societăţii
www.camexipsa.ro, incepând cu data
de 14.06.2019. Formularul de vot
prin corespondentă, completat de
către acţionar şi insotit de o copie a
actului de identitate a acţionarului
persoană fizică, respectiv Certificat
de inregistrare eliberat de ORC
impreună cu copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal
al acestora, in cazul persoanelor
juridice, sunt expediate sau se depun
la sediul Societăţii cu 48 de ore
inainte de adunarea generala, cu
menţiunea scrisă pe plic in clar şi cu
majuscule “VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU AGEA DIN
15/16.07.2019”. Buletinele de vot
prin corespondenţă care nu sunt
primite in forma şi in termenul
stipulat in prezentul convocator nu
vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot
precum şi la numărătoarea voturilor
in Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor. In temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea
24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, in baza unei
Imputerniciri speciale (Procuri
speciale), inscris sub semnatură
privată, pusă la dispoziţie de către
Consiliul de Administraţie sau in
baza unei Imputerniciri generale
(Procuri generale).Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) in
limba română, se pune la dispoziţia
acţionarilor atât la sediul societăţii
cât şi pe pagina de Internet a societăţii www.camexipsa.ro şi pot fi
consultate incepând cu data de
14.06.2019. Imputernicirea specială
(Procura specială) se depune sau se
poate expedia, in original, la societate cu cel puţin 48 de ore înainte de
AGEA. In cazul in care Imputernicirea specială (Procura specială) se
expediază prin poştă trebuie facută
pe plic menţiunea scrisă in clar şi cu
majuscule “PENTRU AGEA DIN
15/16.07.2019”. In cazul in care
Imputernicirea specială (Procura
specială) se expediază prin poştă
electronica pe e-mail-ul camexip@
camexip.ro, se va face sub forma
unui document semnat electronic cu
semnatura electronica extinsa,
conform Legii nr. 455/2001, mentionand la subiect “PENTRU AGEA
DIN 15/16.07.2019 – Formular de vot
prin corespondenta”. Procurile
speciale care nu sunt primite in
termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de către
Societate.Reprezentarea acţionarilor
in cadrul adunării generale de către
alte persoane decât acţionarii se
poate face şi in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va
depăşi 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze in toate
aspectele af late in dezbaterea
adunării generale a acţionarilor
societăţii cu condiţia ca imputernicirea generală să fie acordată de

către acţionar, in calitate de client,
unui Intermediar definit conform art.
2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr.
24/2017 sau unui avocat.Imputernicirile generale (Procurile generale)
trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul
ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza
la societate cu cel putin 48 de ore
inainte de adunare, in copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu
originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor
generale) sunt reţinute de societate,
facându-se menţiune despre acestea
in procesul verbal al adunării generale.Acţionarii nu pot fi reprezentaţi
in adunarea generală a acţionarilor,
pe baza unei Imputerniciri generale
(Procuri generale), de către o
persoană care se află intr-o situaţie
de conflict de interese, in conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (15)
din Legea nr. 24/2017.Informatii
suplimentare se pot obtine de luni –
vineri intre orele 10:00 – 14:00, la
telefon 0728.109.757.Prezentul
convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.Presedintele
Consiliului de Administratie al societatii CAMEXIP SA, George State.

ADUNĂRI GENERALE
l FRG convoacă AG DE alegeri în
data de 12.06.2019, ora 10.00, la
sediul din Breaza, strada Carierei,
nr.24.

LICITAŢII
l Debitorul SC Drum Design
Consult S.R.L. societate in faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.
IPAD 2 APPLE; 2. IPAD 2 APPLE; 3.
Laptop Acer; 4. Telefon Iphone 4.
Pretul caietului de sarcini pentru
bunurile mobile aflate in proprietatea
SC DRUM DESIGN CONSULT SRL
este de 200 lei exclusiv TVA. Pretul de
pornire al licitatilor pentru bunurile
mobile apartinand SC Drum Design
Consult SRL este de 1.104,4 lei
exclusiv TVA reprezentand 40% din
valoarea stabilita prin raportul de
evaluare. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in
c o n t u l
n r .
RO54BREL0002001156560100
deschis la Libra Internet Bank, pana
la data si ora stabilite pentru sedinta
de licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al licitatiei; -achizitionarea pana la data si ora stabilite
pentru sedinta de licitatie a caietului
de sarcini ce se achita prin op in
contul nr. RO 43 INGB 5514 9999
0051 3726 deschis la ING BANK Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si
Asociatii SPRL sau in numerar la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Str. Buzesti, Nr.71 Et.5
sector1. Lichidatorul judiciar a
procedat la organizarea de licitatii
publice cu strigare, dupa cum
urmeaza: Prima sedinta de licitatie a
fost fixata la data de 25.06.2019, ora
14.00 iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii au fost fixate in
data de 02.07.2019, 09.07.2019,
16.07.2019, si 23.07.2019, ora 14.00.
Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti, , Nr. 71, et.5, sector 1. Pentru
relatii sunati la telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com. Anuntul
poate fi vizualizat si pe site www.
dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Ortoptimed SRL cu
sediul în Dr. Tr. Severin, str. B - dul
Carol I, nr. 73, judeţul Mehedinţi,
înregistrată în Registrului Comerţului sub nr. J25/173/1996, având cod
fiscal nr. 8347596, aflata în procedură de faliment in bankruptcy, en
faillite în dosar nr. 5772/101/2013
prin lichidator judiciar Consultant
Insolvență SPRL reprezentata de
asociat coordonator Popescu Emil, cu
sediul procesual ales în localitatea Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A,
judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare:proprietate imobiliară de tip rezidenţial compusa din casă cu regim de
înălţime S+P nr. cadastral 1272-C1,
în suprafaţă construită de 467,88 mp
si suprafata utila in suprafata de
339.47 mp formată din subsol avand
2 camere, 2 debarale, hol si casa scării
in suprafata utilă de 65,05 mp,
parter:4 camere, vestibul, salon, 2
debarale, hol, cămară, bucătărie,
logie, birou, degajament şi 2 grupuri
sanitare, şi teren in suprafata de
758,00 mp, situată în localitatea Dr.
Tr. Severin, str. B – dul Carol I, nr. 73,
judeţul Mehedinţi; Carte Funciara
nr. 52433 – Dr. Tr. Severin, nr. cadastral 1272, Nr. CF vechi 9476.Creditori
bugetari prioritari : Statul Roman
prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala – AJFP Mehedinti,
c o n f o r m D e c i z i e i p e n a l e n r.
751/17.05.2018 pronuntata in dosaurl
nr. 7078/101/2015 de Curtea de Apel
Craiova.Creditori garantati: Serraghis Loan Management LTD, prin
reprezentant Asset Recovery Debts
SRL (succesor de drept a Intesa
Sanpaolo Bank – Sucursala Dr. Tr.
Severin). Preţul de pornire al licitaţiei
publice cu strigare este de 975.375,00
lei, pret neafectat de TVA.Pretul de
vanzare este diminuat cu 15% față de
prețul initial (al primei licitatii),
stabilit prin hotararea adunarii creditorilor din data de 27.06.2014.Titlurile executorii în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil * proprietate
imobiliară de tip rezidenţial * descris
a n t e r i o r : - d e c i z i a p e n a l a n r.
751/17.05.2018 pronuntata in dosaurl
nr. 7078/101/2015 de Curtea de Apel
Craiova.- sentinta nr. 21/2019
pronuntata de Tribunalul Mehedinti
la data de 06.02.2019 in dosarul nr.
5772/101/2013/a51.- sentinta nr.
707/2014 din data de 10.06.2014 de
deschidere a procedurii de faliment
pronunțată de către judecătorul
sindic in dosarul de insolvență
nr.5772/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti; Licitaţia va avea
loc la biroul lichidatorului judiciar
din localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi
la data de 20.06.2019 orele 11:00.
Informăm toți ofertanţii faptul că
sunt obligaţi să depuna o garanţie
reprezentând 10% din preţul de
pornire al licitaţiei şi să achiziționeze
caietul de sarcină în suma de 1000,00
lei. Contul unic de insolvență al debitoarei SC Ortoptimed SRL Drobeta
Tr. Severin este: RO11 BRMA 0999
1000 8382 9142 deschis la Banca
Romaneasca SA Sucursala Dr. Tr.
Severin.Invităm pe toti cei care vor să
participe la şedinţa de licitaţie din
data de 20.06.2019 să depună oferte
de cumpărare şi documentele în copie
xerox din care rezultă faptul că a fost
achitată garanția de licitație şi
contravaloarea caietului de sarcină
până la data de 19.06.2019 orele
17,00 la adresa menționată anterior,
respectiv localitatea Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi.Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra imobilului sa
anunțe lichidatorul judiciar înainte

de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de
lege.Precizăm faptul că bunul imobil
descris mai sus se vinde conform
dispozițiilor art. 53 din Legea 85/2006
privind procedura insolventei –
“Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau lichidator, in
exercitiul atributiilor sale prevazute
de prezenta lege, sunt dobandite
libere de orice sarcini, precum ipoteci,
garanții reale mobiliare sau drepturi
de retenție, de orice fel, ori măsuri
asiguratorii, cu exceptia masurilor
asiguratorii sau masurilor preventive
specifice, instituite in cursul procesului penal”.Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A,
judeţul Mehedinţi, telefon
0742592183, tel./fax : 0252354399 sau
la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro. Lichidator
judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL, prin asociat coordonator ec.
Emil Popescu.
l Debitorul SC Egea Prod SRL societate in faliment, prin lichidator
judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII
SPRL, scoate la vanzare: 1.Teren
situat in Mun. Ploiesti, Str. Valeni, Nr.
31B, Judet Prahova, avand suprafata
de 289 mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 24.280,00 Euro exclusiv
TVA; Pretul caietului de sarcini
pentru imobil « teren » aflat in proprietatea EGEA PROD SRL este de
500,00 Lei exclusiv TVA. Pretul de
pornire al licitatilor pentru imobil,
reprezinta 20% din valoarea de piata
exclusiv TVA, din Raportul de
evaluare; Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO09 BACX 0000 0017
0621 9000 deschis la UniCredit Bank
SA, pana la orele 14 am din preziua
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10%
din pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a
Caietului de sarcini si a Regulamentelor de licitatie pentru proprietatea
imobiliara si mijloacele fixe de la
sediul lichidatorului judiciar. Pentru
proprietatea imobiliara prima sedinta
de licitatie a fost fixata in data de
20.06.2019 ora 15:00, iar daca bunul
imobiliar nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor fi in data 04.07.2019; 18.07.2019;
01.08.2019; 22.08.2019; 05.09.2019,
ora 15:00. Toate sedintele de licitatii
se vor desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti,
Str. Cuptoarelor, Nr.4, Judet Prahova.
Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii suplimentare cu un telefon in prealabil dl.
Cristian Ciocan, 0753.999.028.
Anuntul poate fi vizualizat si pe site
www.dinu-urse.ro.
l Inspectoratul de Poliție Județean
Teleorman, cu sediul în municipiul
Alexandria, str. Ion Creangă, nr.
71-73, județul Teleorman, organizează
licitație publică deschisă cu strigare
pentru vânzarea unui câine de
serviciu.Caietul de sarcini se poate
obține de la Serviciul Logistic al
unității, începând cu data de
07.06.2019. Licitația I va avea loc la
sediul IPJ Teleorman, în data de
24.06.2019, orele 14.00. Licitația a
II-a va avea loc la sediul IPJ
Teleorman, în data de 09.07.2019,
orele 14.00. Licitația a III-a va avea
loc la sediul IPJ Teleorman, în data
de 15.07.2019, orele 14.00. Informații
suplimentare se pot obține la: Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
- Serviciul Logistic, municipiul
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Alexandria, str. Ion Creangă, nr.
71-73, tel. 0247/407237, fax
0247/310027, e-mail: logistica@tr.
politiaromana.ro.
l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în
reorganizare anunta vanzarea prin
licitatie publica a bunurilor imobile,
reprezentand:-Teren acces CF 40023,
cad: 5531 top 1146/4 Reşița, suprafata de 1.440 mp - pret 15.110,45 lei;Teren acces CF 33684, cad: 3288 top
1173/1174/22 Reşița, suprafata de
583 mp - pret 6.117,45 lei;-Teren acces
CF 33685, cad: 3289 top 1173/1174/23
Reşița, suprafata de 1.430 mp - pret
15.005,05 lei;-Teren arabil CF 36089,
cad: 3267 top 1173/1174/1 Reşița,
suprafata de 4.477 mp - pret
93.956,45 lei;-Teren arabil CF 40066,
cad: 3268 top 1173/1174/2 Reşița,
suprafata de 1.578 mp - pret
33.116,85 lei; -Teren arabil CF 40021,
cad: 3276 top 1173/1174/10 Reşița,
suprafata de 600 mp - pret 12.591,9
lei; situate în Reşița zona Calea
Caransebeşului, Jud. Caraş Severin;
- Te r e n C F 3 6 0 9 1 Țe r o v a , t o p
809/2/a/57/2, suprafata de 71 mp pret 1.109,25 lei; -Teren CF 36092
Țerova, top 809/2/a/57/3, suprafata de
2.732 mp - pret 42.685,3 lei; situate în
Reşița în apropiere de Calea Caransebeşului, jud. Caraş-Sverin; -Teren
fâneață CF 39948, top 809/2/a/60/1,
Resita, suprafata de 5.754 mp - pret
95.007,05 lei; situat în Reşița zona
Calea Caransebeşului, jud. Caraş-Severin. Pretul de pornire al licitatiei
este de 85 % din pretul de evaluare.
Caietele de sarcini se pot achizitiona
de la sediul ales al administratorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud.
Caras - Severin, telefon 0355/429.116,
pretul caietelor de sarcini fiind de 350
lei + T.V.A.Licitatia va avea loc in
data de 18.06.2019, orele 12.30, la
sediul ales al administratorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras Severin. In caz de neadjudecare, se va
proceda la organizarea licitatiei
pentru data de 26.06.2019, orele
12.30.
l Universalmontaj Darzeu SRL societate in faliment, prin lichidator
judiciar Andrei Ioan IPURL, scoate la
vanzare prin licitatie publica urmatoarele bunuri: Renault Master DCI
90 2,5 Diesel, 14+1 locuri
PH-53-UMD 2003 - 6.305,75 lei;
Renault Master DCI 90 2,5 Diesel,
14+1 locuri PH-52-UMD 2003 6.305,75 lei; Renault Master DCI 90
2,5 Diesel, 14+1 locuri PH-51-UMD
2003 - 6.305,75 lei. Preturile nu includ
TVA. Licitatiile se vor organiza in
data de 14.06.2019 ora 15:00, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata
pentru data de 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,
24.07.2018, 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, la aceeasi ora
si aceeasi adresa. Dosarul de prezentare si conditiile de participare se pot
obtine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0787344547, www.andreiioan.ro.
l M.D.M. Det Euroconsult S.R.L.,
prin lichidator, cu sediul in Ploiesti,
Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, vinde prin licitatie publica, imobil
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situat in Comuna Băneşti, Punct
Ciuperceasca, Judeţul Prahova,
compus din: C1 – Pensiune/Motel, în
suprafaţă construită de 413,45 mp,
suprafaţă utilă 360,60 mp, data
construcţiei 1970, reabilitată in anul
2006; teren extravilan curti constructii,
în suprafaţă măsurată de 7.740 mp; C
2 – Terasa cu copertina de lemn, în
suprafaţă de 122,85 mp; platforma
dale colorate, în suprafaţă de 148,82
mp; C3 – Construcţie deschisa cu
destinaţia discotecă, în suprafaţă de
295 mp; C4 – Construcţie cu destinaţia
WC, în suprafaţă construită de 42 mp,
suprafaţă utilă de 27,97 mp, la preţul
total de 658.660,50 lei (pret fara TVA).
Licitatia se va tine la sediul lichidatorului in data de 14.06.2019, ora 14.00,
iar in cazul in care proprietatea imobiliara nu se va vinde, licitatia se va tine
in data de 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, 24.07.2018,
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, la aceeasi ora si aceeasi
adresa. Cererile de inscriere la licitatie
se depun in original la sediul lichidatorului 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
lichidatorulul judiciar, la adresa mai
sus mentionata, la numerele de telefon
0787344547/0244597808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.
l Banipor S.R.L., societate in reorganizare, prin administrator judiciar
Andrei Ioan IPURL, scoate la
vanzare prin licitatie publica, in bloc,
proprietatea imobiliara situata in
localitatea Targsoru Vechi, Sat Strejnicu, Str. Stadionului, nr. 31, Judetul
Prahova, compusa din teren in
suprafata totala de 668 mp, Tarlaua
25, Parcela Cc1061/1, Constructia
C1 – abator, in suprafata construita
de 234 mp si suprafata utila de
201,40 mp, nr. cadastral 126-C1 si
Constructia C3 – magazie, in suprafata construita de 13,78 mp si suprafata utila de 13,04 mp nr. cadastral
126-C3, la pretul total de 261.892 lei
(valoarea nu contine TVA), dupa
cum urmeaza: - Constructia C1 –
abator = 190.616 lei fara TVA; Constructia C3 – magazie = 4.276 lei
fara TVA; - Teren in suprafata totala
de 668 mp = 67.000 lei fara TVA.
Licitatiile se vor organiza in data de
14.06.2019, ora 11:00, iar in cazul in
care bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramata pentru
data de 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, 24.07.2018,
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 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. 31, Judetul Prahova, la
numerele de telefon/fax:
0728485605/0244597808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.
l 1.Proprietar: Comuna Şiria, jud.
Arad, com. Şiria, str. Regiment 85
Infanterie, nr. 184, cod fiscal
3518920, tel. 0257531101, fax
0257531449, email: registratura@
primariasiria.ro; 2. Obiectul vânzării:
vânzarea prin licitaţie publică
deschisă a imobilului, teren fără
construcţii în intravilan, proprietatea
privată a comunei Şiria, înscris în
C F n r. 3 0 0 4 5 0 Ş i r i a , n r. t o p .
147-148/1, în suprafaţă de 250 mp şi
a imobilului teren fără construcţii în
intravilan, proprietatea privată a
comunei Şiria, înscris în CF nr.
300444 Şiria, nr. top. 147-148/2, în
suprafaţă de 1487 mp situate în localitatea Şiria, str. Andrei Mureşan, nr.
43, jud. Arad, în vederea realizării
unei investiţii, respectiv garaj. 3.
Documentaţia de atribuire:
3.1.Modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: la sediul Primăriei comunei
Şiria sau prin poştă;3.2.Denumirea şi
adresa compartimentului de la care
se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: compartiment juridic - Primăria comunei
Şiria, str. Regiment 85 Infanterie,nr.184,jud. Arad;3.3.Costul documentaţiei şi condiţiile de plată: fară
plată;4.Informaţii privind ofertele:4.1.Data limită de depunere a
ofertelor: 03.07.2019, orele
10,00;4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria comunei
Şiria, Şiria, str. Regiment 85 Infanterie, nr. 184, jud. Arad;4.3.Fiecare
ofertă trebuie depusă într-un exemplar.5. Data şi locul desfăşurării
şedinţei de deschidere a ofertelor:03.07.2019 orele 13,00, la sediul
Primăriei comunei Şiria.6. Instanţa
competentă pentru soluţionarea litigiilor: Tribunalul Arad – Secţia
contencios administrativ,7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie în
vederea publicării 10.06.2019.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL, cu datele de identificare din
antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al ALMAS INVEST
IMOBILIAR SRL, desemnat prin
Sentinta Civila nr. 7125 din data de
29.11.2018, pronuntata in dosar nr.
46490/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a Civila,
anunta scoaterea la vanzare a bunului
imobil aflat in proprietatea ALMAS
INVEST IMOBILIAR SRL, constand
in proprietati imobiliare reprezentate
de patru parcele de teren (2.197 mp,
2.186 mp, 870 mp, 1.691 mp conform
masuratorilor) amplasate in intravilanul mun. Giurgiu, sos. Bucuresti,
km. 1, jud. Giurgiu, valoare totala e
119.100 euro fara TVA. Vanzare a
bunului imobil apartinand societatii
falite se va organiza in data de
19.06.2019 ora 14.00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care
bunurile imobile nu se vor adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se vor
organiza alte 7 (sapte) licitatii saptamanale in datele de 26.06.2019,
03.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019,
24.07.2019, 31.07.2019 si 07.08.2019 la
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector
3, unde se vor depune documentele de
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inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul unui
caiet de sarcini este de 1000 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.
l Debitorul SC PETROCONSTRUCT CARPATI SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar
DINU, URSE SI ASOCIATII SPRL,
scoate la vanzare: Proprietate imobiliara Spatiu comercial (parter si
subsol) situat in str. General Petre
Popovat nr. 29-31, sector 6, Bucuresti,
suprafata utila parter 256,42 mp,
suprafata subsol 22,12 mp + teren in
cota indiviza de 1/3 din suprafata
totala de 779 mp, conform masuratorilor cadastrale, apartinand SC
PETROCONSTRUCT CARPATI
SRL. Pretul de pornire al licitatiei
pentru proprietatea imobiliara este de
172.099,85 euro. Pretul Caietului de
sarcini este de 500 lei, exclusiv TVA.
Prima sedinta de licitatie a fost fixata
la data de 17.06.2019, ora 14.00. Participarea la licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr. RO95CECEB31701RON2243676 deschis la
CEC BANK SA Sucursala Alexandru
Obregia,pana la data si ora stabilite
pentru sedinta de licitatie, a garantiei
de 10% din pretul de pornire al licitatiei; -achizitionarea pana la data si ora
stabilite pentru sedinta de licitatie a
Caietului de sarcini ce se achită prin
OP in contul nr. RO 43 INGB 5514
9999 0051 3726 deschis la ING BANK
– Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti,
Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et.5, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.
l Unitatea Administrativ-Teritorială a
Comunei Săcălaz anunță concesionarea prin licitație publică cu strigare
de terenuri pentru construcția de locuință proprietate personală, situat în
localitatea Beregsău Mare, PUZ
Sorocul. Licitația va avea loc în 20 de
zile de la data publicării anunțului, ora
10.00, la sediul Primăriei Săcălaz. În
cazul în care terenurile nu vor fi adjudecate la prima licitație, aceasta se va
relua în fiecare zi de miercuri, pe o
perioadă de 90 de zile, după care se va
publica un alt anunț în presă. Prețul de
pornire la licitație este de 1Euro/mp/
an. Odată cu înscrierea la licitație,
solicitantul trebuie să achite la casieria
instituției noastre următoarele taxe:
300Lei taxa de participare la licitație,
30Lei caiet de sarcini şi 2% din prețul
de pornire, reprezentând garanția de
participare la licitație. Informații la
tel.0256.367.101.
l Debitorul SC Competent Serv
SRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
Walter Maracineanu, nr.110, jud.
Mehedinţi, CIF:6098138,
J25/932/1994 aflata în procedură de
faliment, in bankruptcy, en faillite în

dosar nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență
SPRL scoate la vânzare urmatorul
bun imobil la pretul aprobat prin
hotararea adunarii creditorilor nr.
304 din data de 10.06.2019: Proprietate imobiliara Teren+Constructii
situat in loc. Dr.Tr.Severin, str.Cerna
2, nr.38, jud.Mehedinti, nr. C.F.
52209 (nr. CF vechi 119) formata
din: teren in suprafata totala de 3165
mp. nr. cadastral – 101/2/2;Camin
Nefamilisti P+1E, Su=198,85 mp si
S c = 2 8 0 m p , n r. c a d a s t r a l
101/2/2/D-C4 , parter compus din
incaperile nr. 1 – 16, etaj compus din
incaperile 1-14 si veranda cu o
suprafata utila de 838 mp; Magazie
Materiale compusa din 13 incaperi:sala sedinta, 4 magazii, oficiu, birou,
2 holuri, 4 grupuri sanitare, avand
Su=227,43 mp si Sc= 271,71 mp, nr.
cadastral 101/2/2/F-C6; Magazie
anvelope avand Su=123,38mp si
Sc=123,28 mp, nr. cadastral 101/2/2/
G-C10; Cabina poarta avand
Su=22,40 mp si Sc=29,70 mp, nr.
cadastral 101/2/2/H-C20 la pretul de
360.000,00 lei , pret neafectat de
TVA. Bunul imobil se află în garanția
creditorului Kruk Romania SRL
(succesor de drept a creditorului
Invest Capital Malta LTD) cu rang I.
Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la
data de 14.06.2019 orele 14:00. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
bunurilor imobile descrise anterior, o
reprezinta incheierea din data de
19.12.2016 de deschidere a procedurii falimentului impotriva debitorului SC Competent Serv SRL,
pronunțată de către judecătorul
sindic in dosarul de insolvență nr.
2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. Informăm toți
ofertanţii faptul că sunt obligaţi să
depuna o garanţie reprezentând 10%
din preţul de pornire al licitaţiei şi să
achiziționeze caietul de sarcină in
suma de 1000 lei, termenul limita de
inscriere la licitatie fiind la data de
13.06.2019 orele 17,00.Nr. cont unic
d e
i n s o l v e n t a
RO11BRMA0999100085359511
deschis la Banca Romaneasca SA.
Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să depună
oferte de cumpărare şi documentele
în copie xerox din care rezultă faptul
că a fost achitată garanția de licitație
şi contravaloarea caietului de sarcină
la adresa menționată anterior
respectiv localitatea Dr.Tr.Severin,
str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi
pana la data de 13.06.2019 orele
17.00.Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunului imobil
descris anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege.
Precizăm faptul că bunul imobil
descris mai sus se vinde conform
dispozițiilor art. 53 din Legea
85/2006 privind procedura insolventei – “Bunurile instrainate de
administratorul judiciar sau lichidator, in exercitiul atributiilor sale
prevazute de prezenta lege, sunt
dobandite libere de orice sarcini,
precum ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de
orice fel, ori măsuri asiguratorii, cu
exceptia masurilor asiguratorii sau
masurilor preventive specifice, instituite in cursul procesului penal”.
Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi,

telefon 0742592183, tel./fax :
0252354399 sau la adresa de email:
office@consultant-insolventa.ro.;
Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL prin ec. Emil
Popescu.
l Primăria comunei Clinceni, cu
sediul în comuna Clinceni, strada
Principală, nr. 107A, judeţul Ilfov, tel/
fax 369.43.93/ 369.40.41, cod fiscal
6506628, e-mail primariaclinceni@
yahoo.com, organizează licitaţie
publică deschisă privind concesionarea
trerenului situat în tarla 16 parcela 85
şi 89, în suprafaţă de 10.000mp, lot 1,
ce aparţine domeniului public al
comunei Clinceni.Costul documentaţiilor pentru înscrierea la licitaţie este
de 500 lei fără TVA şi se achită la
caseria Primăriei comunei Clinceni, iar
garanţia de participare este 3000 lei.a)
data la care pot ridica documentaţiile
privind licitaţia 14.06.2019,
b) adresa de unde se ridica documentaţiile privind licitaţia: Primăria
comunei Clinceni, comuna Clinceni,
strada Principală, nr. 107A, judeţul
Ilfov- compartimentul contabilitate, c)
adresa unde se depun ofertele
Pr im ar ia com u n ei C lin cen i, d )
termenul limită de depunere a ofertelor 01.07.2019 ora 10.00,e) data
deschiderii ofertelor 01.07.2019 ora
13,00- la sediul Primăriei comunei
Clinceni.Soluţionarea litigiilor apărute
în legatură cu atribuirea, încheierea,
excutarea, modificarea şi încetarea
contractului de concesiune, precum şi
a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor
legii contenciosului administrativ nr.
544/2004, cu modificările ulterioare.

PIERDERI
l Pierdut certificat cetățenie română
pe numele: Naida Ilie. Data naşterii:
03.08.1982.
l Pierdut Atestat transport marfă şi
persoane, eliberat de ARR Argeş, pe
numele CICAN ILIE, din comuna
Arefu, jud. Argeş. Se declară nul.
l SC Tan Company SRL, CUI:
12139887, pierdut certificat înregistrare ONRC 1706050/27.03.2009. Îl
declară nul. Pierdut certificat constatator autorizare a activității conform
declarație 621502/11.05.2012. Îl
declară nul.
l Pierdut document control nr.
0087276, foaie de parcurs nr. 08, eliberate de A.R.R. pentru SC Trans Meridian Exclusive RAL SRL Piteşti, auto
AG-11-TME. Se declară nule.
l Pierdut atestat profesional de taxi
emis de ARR Dolj pe numele Burnaz
Doru. Se declară nul.
l Pierdut legitimație acces liberă
trecere în Port Constanța pentru auto
CT13CBA. O declar nulă.
l Pierdut autorizaţie transport şi
autorizaţie taxi cu numărul 9721 emise
de P.M.B. pe numele Eftimie Jan
Gabriel.
l Pierdut certificat de înregistrare al
SC Hodut Service SRL cu
J 4 0 / 5 5 4 0 / 1 9 9 8 ,
C U I
10667339/15.06.1998, cu sediul social
în Bucureşti sector 5, str. Focşani nr. 1,
bl. M188, et. 3, ap. 20. Îl declar nul.
l Pierdut legitimaţie de călătorie
transport student la ASE MK, an I, pe
numele Mălăescu Emil Adrian.

