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OFERTE SERVICIU
l SC SCADT SA Slatina angajează: zidar, fierari-betonişti,
lăcătuşi-mecanici, sudori,
dulgheri, şefi de echipă. Relaţii
la telefon: 0249.434.246.
l Hotel Oxford si hotel Malibu
din mamaia angajeaza in
conditii foarte avantajoase:
receptioner, camerista, bucatar
sef, bucatar, bufetier, ospatari si
ajutori de ospatari cu experienta. Oferim cazare, detalii la
0735.333.103, office@hoteloxford.ro.
l Firmă de construcţii angajează pentru punct de lucru
Timişoara: -finisor, lăcătuş,
sudor, dulgher, fierar betonist;
-Macaragiu - calificare macaragiu GRUPA B - manevrează
macarale deplasabile pe căi cu
şină de rulare având braţ şi platformă rotitoare; -Maşinist pod
rulant - macaragiu grupa E.
OFERIM: cazare, 2 mese/zi,
salariul atractiv+tichete masă
val.15 lei+bonus relocare+prime
de sărbători. Se cere şi se oferă
seriozitate. Menţionăm că se
decontează transportul acasă o
dată la trei săptămâni. Candidaţii interesaţi pot obţine detalii
suplimentare la numărul de
telefon 0745.474741 de luni
până vineri în intervalul orar
08:00-16:00.
l Institutul de Cercetări
Socio-Umane „C.S.NicolaescuPlopşor”, cu sediul în localitatea
Craiova, strada Unirii, nr. 68,
judeţul Dolj, anunţă amânarea
concursului conform HG nr.286
pentru ocuparea postului
contractual vacant de referent
de specialitate (economică) IA,
organizat iniţial: -Proba scrisă în
data de 18.05.2018, ora 10.00
(probă unică), astfel: la o dată
care se va comunica ulterior.
Prin acest anunţ venim în
completarea celui publicat în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, număr
348/25.04.2018, pagina 2, cod
151.204.
l Spitalul Orăşenesc Lipova, cu
sediul în localitatea Lipova, str.
Aurel Vânătu, nr.11, judeţul
Arad, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
temporar vacante contractual
de: Asistent medical principal
-Cabinet Planing, 1 post,
conform HG nr.286/2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
05 iunie 2018, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 05 iunie
2018, ora 13.00. Pentru participarea la concurs candidaţii

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -diplomă de
şcoală sanitară postliceală;
-examen pentru obţinerea
gradului de principal; -5 ani
vechime ca asistent medical.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs până la
data de 24 mai 2018, ora 13.00,
la sediul Spitalului Orăşenesc
Lipova, serviciul Resurse
Umane. Relaţii suplimentare la
sediul Spitalului Orăşenesc
Lipova, str.Aurel Vânătu, nr.11,
persoană de contact: Chisan
Simona, telefon: 0257.563.047
sau pe: www.spitalulipova.ro.
l Primăria Municipiului
Dorohoi organizează concurs în
data de 12.06.2018 orele 10.00
proba scrisă și în data de
18.06.2018 interviul pentru
ocuparea unei funcții contractuale de execuție contractuale,
inspector de specialitate II,
vacantă, perioadă ndeterminată
,la Direcția edilitare respectiv: Au
fost stabilite următoarele condiţii
de participare la concurs:
Condiții generale: -să îndeplinească condiţiile prevăzute la 3 al
Regulamentului-cadru aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.
286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
Condiții Specifice pentru: -1(un)
post de referent de specialitate II:
- studii superioare de lungă
durată absolvite cu diploma de
licență sau echivalentă; -specialitatea studiilor: Facultatea de
construcții, specialitatea Căi
ferate , drumuri și poduri;
-vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni. -2(două)
posturi de referent II, studii
medii: Dosarele de înscriere se
pot depune la Compartimentul
resurse umane, în termen de 10
de zile lucrătoare de la data
publicării anunţului. Pentru
relaţii suplimentare vă puteţi
adresa la Compartimentul
resurse umane, din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi sau la
tel. 0231/610133, interior 114.
l Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Tg-Jiu, cu
sediul în Tg-Jiu, str. Traian, nr.5,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractual vacante de execuție
pe perioadă nedeterminată: solist instrumentist, gradul
profesional debutant; - instrumentist, treapta profesională
debutant; - solist vocal, treapta
profesională III. Concursul se
va desfășura la sediul Ansamblului Artistic Profesionist
“Doina Gorjului” din Tg-Jiu și
va consta în următoarele probe:
- proba scrisă în data de 12 iunie
2018, ora 10:00; - proba interviu
în data de 19 iunie 2018, ora

10:00; Candidații trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiții: I. Condiții generale prevăzute de art.3 din
Regulamentul-cadru anexă la
H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale; II.
Condiții specifice: Pentru postul
de solist instrumentist, gradul
profesional debutant: - să fie
absolvent de studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licență, în domeniul
musical; - să scrie și să citească
note muzicale la prima vedere; să cunoască acompaniament la
«braci». Pentru postul de instrumentist, treapta profesională
debutant: - să fie absolvent de
studii medii; - să știe să cânte la
minim cinci instrumente (fluier,
caval, cimpoi, clarinet, saxofon);
- să scrie și să citească note
muzicale la prima vedere.
Pentru postul de solist vocal,
treapta profesională III: - voce
bărbătească; - să fie absolvent al
Școlii Populare de Artă; - să aibă
cel puțin un an vechime ca solist
vocal într-o instituție de spectacole sau concerte. Dosarele de
concurs se depun la sediul
Ansamblului Artistic Profesionist “Doina Gorjului” Tg-Jiu, în
termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării prezentului
anunț în Monitorul Oficial al
României, Partea III-a,
respectiv 01.06.2018 ora 14:00.
Relații suplimentare se pot
obține de la sediul Ansamblului
Artistic Profesionist “Doina
Gorjului” Tg-Jiu, la secretariatul instituției, telefon
0253/216179.
l Anunţ de concursuri pentru
ocupare funcţii vacante
Unitatea militară 01256 Caracal
din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursuri de
ocupare pe perioadă nedeterminată a două posturi vacante de
personal civil contractual, astfel:
-1 (unu) post de contabil debutant, la compartimentul Contabilitate, studii medii în domeniul
economic, specializarea contabilitate (liceu cu
diplomă de bacalaureat) sau studii medii
(liceu cu diplomă de
bacalaureat) şi absolvirea unui curs de
formare/pregătire sau
program de perfecţionare şi/sau specializare care să ateste
calificarea de
contabil, fără vechime
în domeniu; -1 (unu)
post de casier debutant, la Casierie,
studii medii în dome-
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niul economic (liceu cu diplomă
de bacalaureat) sau studii medii
(liceu cu diplomă de bacalaureat) şi absolvirea unui curs de
formare/pregătire sau program
de perfecţionare şi/sau specializare în domeniul financiar, fără
vechime în domeniu. Data
limită de depunere a dosarelor
este 04.06.2018, ora 16.00, la
sediul unităţii militare 01256
Caracal, Str.Walter Mărăcineanu, nr.25, jud.Olt, unde vor fi
afişate şi detaliile organizatorice
necesare. Concursurile se vor
organiza la sediul unităţii militare 01256 Caracal, astfel: -în
zilele de 12.06.2018 în intervalul
orar 09.00-12.00 (proba scrisă) şi
18.06.2018 în intervalul orar
09.00-12.00 (interviul) -pentru
postul de contabil debutant; -în
zilele de 12.06.2018 în intervalul
orar 13.00-16.00 (proba scrisă) şi
18.06.2018 în intervalul orar
16.00-19.00 (interviul) -pentru
postul de casier debutant. Date
de contact ale secretariatului, la
telefon: 0249/511222 interior
151.
l Primăria comunei Cernica,
județul Ilfov organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante de
administrator în cadrul Serviciului Public de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al
comunei din cadrul aparatului
de specialitate al primarului
comunei Cernica, județul Ilfov.
Concursul se organizează la
sediul Primăriei comunei
Cernica, județul Ilfov, în data de
12 iunie 2018, la ora 11.00proba scrisă şi 14 iunie 2018
(proba orală). Dosarele de
înscriere la concurs se pot
depune în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Primăriei
comunei Cernica, județ Ilfov.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art.6 din H.G. nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se
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afişează la sediul Primăriei
comunei Cernica, județ Ilfov.
Cerințe: minim studii liceale
absolvite cu diploma de bacalaureat, permis conducere cateroriile B, vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei contractuale: minimum
2 ani. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei
comunei Cernica, județ Ilfov şi
la nr. de telefon (021)369.53.08,
persoană de contact: Simion
Paula Claudia.
l Primăria comunei Horleşti cu
sediul în: localitatea Horleşti,
strada Principală nr.76, județul
Iaşi, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post
contractual vacant aprobat prin
H.G. nr.286/2011, modificată şi
completată de H.G.
n r. 1 0 2 7 / 2 0 1 4 . D e n u m i r e a
postului: șofer. Condiţii specifice
de participare la concurs: nivelul studiilor: generale/ medii
absolvite cu diplomă sau echivalent; - vechime în specialitate
studiilor necesare ocupării
postului: nu se solicită. Data,
ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Proba scrisă: data
13.06.2018, ora 11:00, la sediul
instituției. Proba practică: data
14.06.2018, ora 14:00 la sediul
instituției. Proba interviu: data
14.06.2018, ora 14:00, la sediul
instituției. Data limită până la
care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afișare, la
sediul instituției. Date contact:
Magdici Adriana,tel:
0761.130.086.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând casă Bulevardul
Griviţei, demisol, parter, etaj,
mansardă, Braşov. Telefon
0749/585753, 0744/550966.
l Vând casă şi teren, comuna
Brăduleţ (Argeş). Detalii, tel.
0784535335.

CITAȚII
l Numiții Hornung Ioan Enric
și Steinburg Anemarie sunt
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citați pentru data de 14.06.2018,
sala J2, ora 9.00, în dosarul civil
nr. 17213/197/2015*, aflat pe
rolul Judecătoriei Brașov, având
ca reclamanți pe Bălacianu
Alina Cristina, Iudeanu Liviu
Iosif, Comaniciu Dragoș,
Comaniciu Delia și SC Viverom
SRL, dosar având ca obiect
partaj judiciar.

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 24.05.2018, ora
9.00, complet C09MF.

l Se citează Stroe Marius cu
domiciliul în comuna Bucu,
judeţul Ialomiţa, pentru data de
21 mai 2018, ora 8:30, la Judecătoria Slobozia, în dosarul
4861/312/2017 având ca obiect
suplinire acord parental.

l Herman Lothar Andrei, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Mediaș, Piața Regele Ferdinand
I, nr.8, jud.Sibiu, actual cu
domiciliu necunoscut, este citat
pe data de 18.06.2018 la Judecătoria Turda, în calitate de pârât,
în dos. nr. 6349/328/2017.

l Se citează numitul Puica
Vasile, în calitate de pârât în
dosarul nr. 3153/265/2017 al
Judecătoriei Năsăud, în proces
cu Puica Angela Floarea, având
ca obiect tăgada paternității, cu
termen la 12.06.2018

l Buică Marian este chemat la
Judecătoria Craiova în ziua de
31.05.2018, ora 9.00, complet
CMF1, în calitate de pârât,
dosarul 8449/215/2017, cu obligaţia de a achita 100Lei taxa de
timbru.

l Se citează numitul Benta
Cosmeana, Marcu Ioana, Marcu
Valeria și Marcu Ileana, în calitate de pârâți în dosarul nr.
844/265/2017 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Brumă
Sofia, având ca obiect prestație
tabulară, cu termen la
31.05.2018

DIVERSE

l Se citează numiții Zăgrean
Augustin și soția Iuga Elisabeta,
în calitate de pârâți în dosarul
nr. 1859/265/2017 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu Ilovan
Maria ș.a., având ca obiect
uzucapiune, validitate antecontract ș.a., cu termen la
12.09.2018
l Se citează numitul Isip M.
Ioan, Isip Todosia născ. Avram,
Bota Angelina s.l. Pădure Ioan,
în calitate de pârâți în dosarul
nr. 3203/265/2017 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu
Dumitru Alexandru, având ca
obiect uzucapiune, succesiune,
validare contract, cu termen la
06.06.2018.
l Se citează Dumitrașcu Angelica, cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat Mogoșești, 179,
comuna Mogoșești, județul Iași,
în calitate de pârâtă, la Judecătoria Iași, strada Anastasie Panu
25, Iași, pentru termenul din 6
iunie 2018, ora 8.30, camera sala
3, complet C12M, în proces cu
reclamantul Dumitrașcu
Constantin, în dosarul
24154/245/2017 având ca obiect:
„divorț cu minori, exercitarea
autorității părintești, stabilire
domiciliu minori, pensie de
întreținere”.
l Numitul Tarhon Gheorghe,
cu ultimul domiciliu cunoscut în

l SC Aghoras Invent SRL,
beneficiarul proiectului PUZ„Schimbare funcţională pentru
laborator cercetare şi dezvoltare”, strada Merilor, nr.18, nr.
cad.59988, Tarla 47, Parcela
166/4, Oraş Măgurele, jud.Ilfov,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu pentru planul
/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului/ programului poate fi consultată la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Ilfov, din Aleea Lacul
Morii, nr.1, sector 6, de luni până
joi, între orele 9.00-13.00. Observaţii/ comentarii şi sugestii se
primesc în scris la sediul APM
Ilfov (tel.021.430.15.23,
021.430.14.02) în termen de 18
zile de la data publicării anunţului.
l Ocolul Silvic Dealu Negru,
titularul planului: „Amenaja-

mentul Silvic al fondului forestier proprietate publică şi
privată a comunei Şieuţ, format
din U.P.VII Şieuţ, în suprafaţă
de 2461,3ha”, anunţă publicul
interesat că în şedinţa Comitetului Special Constituit, ce a
avut loc la APM Mureş, în data
de 15.05.2018, s-a decis că
planul nu are efect semnificativ
asupra mediului, prin urmare
nu este necesară efectuarea
raportului de mediu şi nici a
studiului de evaluare adecvată.
Planul urmează să fie supus
procedurii de adoptare fără aviz
de mediu. Documentaţia care a
stat la baza deciziei poate fi
consultată la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului
Mureş, str.Podeni, nr.10, în zilele
de: luni, între orele 9.00-15.00,
marţi-vineri, între orele 9.0012.00. Observaţiile justificate ale
publicului pentru reconsiderarea deciziei luate ca urmare a
parcurgerii etapei de încadrare
se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Mureş, în termen de 10 zile
calendaristice de la data publicării anunţului, tel.0265.314.984,
0265.314.987.
l Mares Alexandru Mircea din
Valenii de Munte, George
Enescu nr.4, Prahova, in calitate
de proprietar al terenului in
suprafata de 216967 mp situat
in comuna Nuci, satul Merii
Petchii, T21, T22/1, initiator al
documentatiei "PUZ Modificator -Hale depozitare,
productie, birouri" anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a
Avizului de Oportunitate pentru
proiectul mentionat la Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc
in scris la sediul CJ Ilfov, in
termen de 15 zile de la data
publicarii anuntului.
l SC Trend Car Clean SRL cu
sediul în județul Ilfov, localitate

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Glina str. Icoanei nr. 3, camera
1, tel. 0727781795, doreşte să
obţină autorizaţie de mediu
pentru punctul de lucru din
județul Ilfov, localitate Popești
Leordeni, șos. Olteniței nr. 36,
unde se desfăşoară activităţile/
activitatea de 4520 -Întreținerea
și repararea autovehicolelor, în
scopul prestării de servicii
având ca principale faze ale
procesului tehnologic următoarele: curățare autovehicole.
Măsurile de protecţie a factorilor de mediu: Apă: Rigole si
ministație de decantare/epurare
a apei. Aer: Ventilator. Sol: Platformă betonată. Gestiunea
deşeurilor: Europubele, contract
de salubritate. Observaţiile
publicului formulate în scris/
informaţiile privind potenţialul
impact asupra mediului se
depun/pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Arad, B-dul Dragalina
n r. 1 6 , t e l . 0 2 5 7 / 2 8 0 3 3 1 ;
0257/280996, în timp de zece zile
lucrătoare după data publicării
prezentului anunţ.
l Lichidatorul judiciar Dinu,
Urse Și Asociații SPRL notifică
creditorii cu privire la intrarea
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debitorului în procedura simplificată a insolvenței prevazută de
Legea nr. 85/2014, împotriva
debitoarei Sc Powertek Equipment SRL cu sediul în București, Str. Elena Clucereasa,
Nr.49A, Sector 1, J40/5171/2010,
CUI 26951115, în dosarul
40646/3/2017 af lat pe rolul
Tribunalului București, Secția a
VII a Civilă. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra
averii debitorului este de 10 zile
de la primirea notificării. Următorul termen de judecată a fost
fixat pentru data de 21.09.2018.
Pentru relații: 021.318.74.25.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Consiliul de
Administratie al Pielorex SA
(„Societatea”) cu sediul în
comuna Jilava, Prelungirea Şos.
Giurgiului nr. 33A, judeţul Ilfov,
J23/375/2001, CUI 479559,
convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor,
pentru data de 18.06.2018, ora
12,00, la sediul social al societăţii situat în comuna Jilava,
Prelungirea Şos. Giurgiului nr.
33A, judeţul Ilfov. La adunare
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au dreptul să participe acţionarii înregistraţi în Registrul
acţionarilor la Depozitarul
Central SA la sfârşitul zilei de
18.05.2018, considerată ca dată
de referinţă. Ordinea de zi:
-Având în vedere Decizia Consiliului de Administraţie nr.
1/14.05.2018 în baza căreia Societatea a încheiat actul adiţional
la contractul de credit nr. 2580/1
din 31.05.2017, act încheiat cu
Piraeus Bank Romania S.A., se
supune spre ratificare actul
adiţional nr.1 la contractul de
credit nr. 2580/1 din 31.05.2017.
-Desemnarea reprezentantului
Societăţii împuternicit să reprezinte Societatea în relaţia cu
Piraeus Bank Romania S.A. şi
stabilirea puterilor de reprezentare ale acestuia. Dacă
Adunarea legal constituită nu
poate lua o hotărâre valabilă din
cauza neîntrunirii cvorumului
sau majorităţii cerute, Adunarea
Generală a Acţionarilor este
convocată din nou pentru data
de 19.06.2018, în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de
zi. Proiectul de Hotărâre
precum şi documentele care
urmează să fie prezentate pot fi
solicitate la adresa de e-mail
pielorexsa@yahoo.com, nr. de
tel. 0314255556. Pe adresa de
website www.pielorex.ro sunt
disponibile informaţiile menţionate la art. 6 alin (1) -(3) din
regulamentul nr. 6/19.08.2009
privind exercitarea anumitor
drepturi ale acţionarilor în
cadrul adunărilor generale ale
societăţilor comerciale.

LICITAȚII
l Just Insolv SPRL anunta
vanzarea la licitaţie publică a
bunurilor aflate in patrimoniul
SC Costrade Impex SRL. Licitatia are loc in baza Adunarii
Cre ditori l or di n data de
04.08.2015 si din 10.05.2018,
pretul de pornire al licitatiei
fiind redus cu 20% din cel
stabilit in raportul de evaluare.
Licitaţiilor publice vor avea loc
pe data de 24.05.2018,
07.06.2018, 21.06.2018,
05.07.2018, 19.07.2018,
09.08.2018, 04.09.2018,
18.09.2018, 02.10.2018,
16.10.2018, orele 12.30 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl.
33S1, et. 7, cab. 7B, jud.
Prahova. Relaţii suplimentare la
telefon 0344104525.
l SC Auto Ro SRL, societate
aflata in faliment, prin lichidator judiciar anunta vanzarea
la licitatie a urmatorului bun
imobil aflat in patrimoniul debitoarei: constructie C1 situata in
Sinaia, str. Walter Maracineanu,

nr.1-3, jud. Prahova, compusa
din cladire depozit si administrativ la pretul de 158.550 EUR
+ TVA. Constructia C1, cu
componenta mentionata mai
sus, este edificata pe un teren
concesionat de Consiliul Local
Sinaia. Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 30% din cel
stabilit in raportul de evaluare,
in conformitate cu hotararea
Adunarii Creditorilor din
04.04.2018. Sedintele de licitatii
vor avea loc pe data de:
24.05.2018, 07.06.2018,
21.06.2018, 18.07.2018,
09.08.2018 orele 13.00, la sediul
lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B.
Detalii suplimentare in caietul
de sarcini si la telefon
0344104525.
l Debitorul SC Quality Serv
International SRL societate în
faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse și Asociații S.P.R.L.,
scoate la vânzare: Mijloace fixe
și obiecte de inventar aparținând SC Quality Serv International SRL -în faliment. Prețul de
pornire al licitației este diminuat
cu 60% față de valoarea de
vânzare forțată stabilită în
Raportul de Evaluare exclusiv
TVA, pentru fiecare bun în
parte, iar listele cu aceste bunuri
pot fi obținute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon în prealabil. Participarea la licitație este
condiționată de consemnarea în
contul nr. RO38 PIRB 4217
7719 8300 1000 deschis la
Piraeus Bank, pe seama debitoarei SC Quality Serv International SRL cel târziu până la
data ședinței de licitație, a
garanției de 10% din prețul de
pornire al bunului pentru care
se licitează și de achiziționarea
pânăla aceeași dată a Caietului
de sarcini. Prețul Caietului de
sarcini este de 50 lei exclusiv
TVA și se va achita în numerar
la sediul ales al lichidatorului
judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL din București, str. Buzești
nr.71, et.5, sector 1. Prima
ședință de licitație pentru activele ce aparțin societății debitoare a fost fixată la data de
24.05.2018, ora 14.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la
această dată, ședințele de licitații se vor relua în datele de:
31.05.2018, 07.06.2018,
14.06.2018, 21.06.2018,
28.06.2018, 05.07.2018,
12.07.2018, 19.07.2018 si
26.07.2018 ora 14.00. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul lichidatorului
judiciar din București, str.
Buzești nr. 71, et. 5, sector 1.
Pentru relații suplimentare

sunați la tel.: 021.318.74.25,
e-mail: dinu.urse@gmail.com.
l Comuna Miroslava, judetul
Iasi, organizeaza licitatie publica
deschisa pentru: -Concesionare
teren in suprafata de 425mp,
situat in T30, NC 2780 in data
de 06.06.2018, orele 09.00,
pentru amplasare statie telefonie
mobila. Pretul minim de pornire
al licitatiei publice deschise este
de 3000 Euro/an. Data limita
pentru depunerea ofertelor:
05.06.2018, orele 16,00; -Concesionare teren catre tinerii din
comuna Miroslava in data de
24.05.2018, orele 10,00 pentru
construire locuinte situat in T72
(NC 77324,NC 77338,
NC77446); T74 (NC 79426,
NC79435, NC79436, NC79437,
NC79440, NC79441, NC79445,
NC79450, NC79451, NC79463,
NC79470). Pretul minim de
pornire al licitatiei publice
deschise este de 0,42 lei/mp/an
pentru teren situat in T74 SI
0.45 lei/mp/an pentru teren
situat in T72. Data limita pentru
depunerea ofertelor: 23.05.2018,
orele 16.00. Caietul de sarcini
poate fi obtinut de la Biroul
Achizitii Publice din cadrul
Primariei comunei Miroslava,
judetul Iasi. Costul Caietului de
sarcini este de 50 lei.
l Anunţ de participare la procedură competitivă. Institutul
Intercultural Timișoara, cu
sediul în str.16 Decembrie 1989,
nr. 8, ap.8, cod poştal: 300173,
Timișoara, România, CUI:
7033935, e-mail: iit@intercultural.ro, vă invită să participaţi
la procedura de atribuire a
contractului de achiziţii servicii
de organizare sesiuni de formare
React_RO, care cuprinde:
Servicii de cazare, de restaurant
și de conferințe (închiriere sală)
la hotel, pentru sesiunea de
formare de formatori, la Sibiu și
Brașov, proiect React_RO cod
CPV 55110000-4 -Cazare la
hotel; 55311000-3 -Servicii de
restaurant cu ospătari cu clientelă restrânsă; 55120000-7
-Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel. Obiectivul contractului constă în
furnizarea de servicii de cazare
şi masă şi închiriere sală de curs
în vederea organizării a două
sesiuni de formare la Sibiu și
Brașov în cadrul proiectului
„REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii
române şi acomodarea culturală
a Beneficiarilor de Protecție
Internațională (BPI) şi Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în
România”, finanțat prin
Programul Național -Fondul
pentru Azil, Migrație și Inte-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
grare. Durata contractului: de la
data semnării până la data de
18.07.2018. Valoarea estimativă:
75617.32RON (fără TVA). Criteriul aplicat pentru stabilirea
ofertei câștigătoare va fi prețul
cel mai scăzut. Data-limită
depunerii ofertelor: 29.05.2018,
ora 13.00, prin poştă sau
personal la adresa: 300173,
Timişoara, str.16 Decembrie
1989, nr.8, ap.8, jud.Timiș, cu
denumirea Achiziţii Servicii de
organizare sesiuni de formare
React_RO. Documentația achiziției este disponibilă la următoarele link-uri: -Pe site-ul: www.
intercultural.ro meniul Agenda.
Link complet: http://www.intercultural.ro/pages.php?d=detaliiagenda&idc=1&sel=308. -Pe
site-ul: www.migrant.ro meniul
Știri. Link complet: http://www.
migrant.ro/invitatie-de-participare-la-procedura-de-atribuire-contract-de-achizitii-servicii-de-organizare-sesiuni-de-formare-react-ro. Detalii despre
achiziție se pot obține la adresa
de e-mail: romina.matei@intercultural.ro sau la numărul de
telefon: 004.256.498.457.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
reşti, sector 5, Calea Rahovei, nr.
266 -268, corp 60, et. 2, axele A
-B, stâlpi 7 -9, caera 31, biroul
nr.4, J40/12616/2017, CUI
37977471. Declar pierdute certificatul de înregistrare şi certificatul constatator. Le declar nule.
l Subsemnata Seba Marieta în
calitate de director al S.C.
Compania de Librării Bucureşti
SA cu sediul în Bucureşti, Bd
Unirii nr.10 bl. 7B Sector 4, CUI
RO361307 declar pierderea originalelor DGRFP cu numerele de
ordine din Registrul de Evidenţă
al aparatelor de marcat electronice pentru următoarele case de
marcat ELKA model 943.01 cu
seriile 411514; 411522; 411710;
411721; 411762; 411836.
l Pierdut contract vânzare
cumpărare emis în 10/04/1995
de SCAVL Berceni SA, pe
numele Ionescu Dana -Violeta,
domiciliată în Bucureşti Str.
Trestiana nr. 5, etaj 9, ap. 39,
sector 4.

l Pierdut Atestat de Manager
Transport Marfa, seria AMMI
39686 emis pe numele Ilie Liviu
Cristian. Il declar nul.

l Pierdut contract vânzare
cumpărare Nr. TC1098 din
28.01.2003 eliberat de Administraţia Fondului Imobiliar la
adresa Şoseaua Olteniţei Nr.
133, bloc 55, scara 2, apart. 52,
sector 4, Bucureşti, pe numele
Sărăcin Nicuşor -Dorin şi
Sărăcin Amelica.

l Subscrisa Vasadat SRL, CUI
25269285, J5/393/2009 și sediul
în sat Mihai Bravu, com.
Roșiori, nr.145, jud. Bihor,
declar pierdute și nule certificatele constatatoare ale societății
emise de ORC Bihor.

l Pierdut certificat constatator
de autorizare a funcţionării emis
de ONRCTB pentru SC Megomart Serv Impex SRL, înregistrată la Registrul Comerţului
sub nr. J40/10402/1996, CUI
9029868. Îl declarăm nul.

l C.I.I. Tudor Catalin George,
in calitate de lichidator judiciar
a debitoarei SC AKA PLAST 21
SRL cu sediul in Municipiul
Constanta, Str. Progresului,
Bazarul KM 4-5, Spatiul
commercial Nr. 73, Judetul
Constanta, J13/992/2008, C.U.I.
23535674 declara certificatul de
inmatriculare si statutul/anexele
pierdute/nule.

DECESE

PIERDERI

l C.I.I. Tudor Catalin George,
in calitate de lichidator judiciar
a debitoarei SC Max Invest
Consulting SRL cu sediul in
Oras Ovidiu, Sos. Nationala Nr.
178, Et. P, Cam. 5, Judetul
Constanta, J13/595/2009, C.U.I.
25225211 declara certificatul de
inmatriculare si statutul/anexele
pierdute/nule.
l Pierdut ecuson taxi cu nr. de
autorizaţie 7853 eliberat de PMB.
l Subscrisa Bobo Animaţion
Effects SRL cu sediul în Bucu-
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Dumnezeu să-l ierte!

