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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
OFERTE SERVICIU
l Hotel Oxford şi 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 Peniţa Veselă SRL angajează
Operator introducere, validare şi prelucrare date (COR 413201). Cerinţe de
ocupare a postului: studii- 11 clase/
limba străină: engleză/permis de conducere: catergoria B. Programări interviu
şi test engleză la telefon 0744.701.879.
l Primăria Clinceni -Ilfov organizează
în data de 25.05.2018 concurs recrutare
pentru 1 muncitor calificat şi 3 îngrijitori. Detalii la 0213694041.
l Fundația Blue Planet, grădiniță care
funcționează pe baza curriculumului
britanic, angajează 2 profesoare pentru
grupele de vârstă 2-3 ani și o profesoară
pentru grupa de vârstă 3-4 ani. Localizare: Str.Jandarmeriei, nr.14, sector 1.
Condiții: să predea Early Years Curriculum într-o comunitate internațională
de copii, să aibă finalizate studii de
Early Childhood Education, să
vorbească nativ limba engleză (preferabil să fie din UK, Canada sau US).
Responsabilități: organizarea și amenajarea spațiului educațional, evaluarea și
monitorizarea progresului copiilor pe
toate ariile de dezvoltare, pregătirea
rapoartelor trimestriale ale copiiilor.
Tel.0746.041.000.
l Primăria Comunei Sălcuța organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea funcției publice de execuție
vacante Inspector, clasa I, gradul profesional Superior în CompartimentulImpozite și taxe din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei
Sălcuța, județul Dolj. Condiţii cumulative necesare în vederea participării la
concurs: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54
din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare; studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice- minim 9 ani;
cunoştinţe de operare calculator.
Concursul se va desfășura la sediul
Primăriei comunei Sălcuța, localitatea
Sălcuța, str.Alexandru Ioan Cuza,
nr.122, județul Dolj, conform calendarului următor: Proba scrisă: data de
05.06.2018, ora 10.00; proba de interviu:
data de 07.06.2018, ora 10.00. Detalii
privind condițiile specifice și bibliografia
de concurs sunt afișate la sediul și pe
site-ul instituției. Dosarele de înscriere
la concurs trebuie să conțină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute de
art.49, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 și se vor depune în
termen de 20 de zile de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei
comunei Sălcuța. Relații suplimentare
se pot obține la sediul Primăriei
comunei Sălcuța și la telefonul
0251.363.006.
l Primăria Oraşului Videle, judeţul
Teleorman, organizează în perioada
05.06.2018- 08.06.2018 la sediul său din
oraşul Videle, strada Republicii, nr. 2,

concurs de ocupare prin recrutare a
două funcţii publice de execuţie vacante
din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Videle, judeţul
Teleorman, respectiv: -un post de consilier, clasa I, grad profesional principal,
Compartimentul ADPP, Investiţii şi
Lucrări Publice din cadrul Serviciului
Dezvoltare Urbană al Direcţiei Arhitectului Şef; -un post de inspector, clasa I,
grad profesional debutant, Compartimentul ADPP, Investiţii şi Lucrări
Publice din cadrul Serviciului Dezvoltare Urbană al Direcţiei Arhitectului
Şef. Condiţiile generale de ocupare a
unei funcţii publice sunt cele prevăzute
de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2)
privind Statutul funcţionarilor publici,
cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice de participare
la concurs pentru ocuparea celor două
funcţii publice de execuţie vacante,
anterior menţionate, sunt următoarele:
-Pentru funcţia de consilier, clasa I,
grad profesional principal: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul de
studii: 1.Inginerie geodezică- toate
specializările/ programele de studii; 2.
Inginerie civilă- toate specializările/
programele de studii; 3.Ingineria instalaţiilor- toate specializările/ programele
de studii; 4.Ingineria mediului- specializarea/ programul de studii Ingineria
dezvoltării rurale durabile; 5.Inginerie şi
management, specializarea/ programul
de studii Inginerie economică în
construcţii. -minim 5 ani vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. -Pentru funcţia de
inspector, clasa I, grad profesional
debutant: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, toate ramurile de ştiinţă incluse în
acest domeniu. Concursul va avea loc la
sediul Primăriei Oraşului Videle, data
propusă pentru desfăşurarea probei
scrise fiind 05.06.2018, ora 10.00,
respectiv data de 08.06.2018- ora 12.00
pentru desfăşurarea interviului. Dosarele de participare la concurs se pot
depune la secretarul comisiei de concurs
-Direcţia Resurse Umane, Salarizare,
Informatică, Autorizări Taximetrie şi
Comerţ, Problemele Romilor şi Parc
Auto în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a şi vor conţine, în
mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările
ulterioare. Coordonate de contact
pentru primirea dosarelor de concurs:
sediul Primăriei Oraşului Videle, str.
Republicii, nr. 2, oraş Videle, judeţul
Teleorman, telefon: 0247/453017 interior 106, fax: 0247/453015, e-mail:
primariavidele@yahoo.com, persoana
de contact: Vochin Nicoleta -inspector.
Condiţiile de participare la concurs
aprobate şi bibliografia, precum şi atribuţiile prevăzute în fişa postului se
afişează la sediul instituţiei şi se publică
pe site-ul www.primariavidele.ro.
l Primăria comunei Berceni, judeţul
Prahova, cu sediul în comuna Berceni,
sat Berceni, str. Prof. Voicu Ion, nr. 140
A, jud. Prahova, în conformitate cu
prevederile art. 39 (2) din HGR
611/04.06.2008 pentru aprobarea

Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
scoate la concurs 1 (un) post de funcţie
publică vacantă din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni,
judeţul Prahova după cum urmează: 1.
Un post de Inspector, clasa I, gradul
profesional Superior în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare și peisagistică.
Concursul va avea loc pe data de 04
iunie 2018, ora 10.00, iar interviul va
avea loc în maxim 5 zile lucrătoare.
Pentru funcția publică vacantă de
execuție de Inspector, clasa I, grad
profesional Superior, în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare și peisagistică, se
vor avea în vedere următoarele:
Condiții generale de participare: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile
generale prevăzute de art. 54 din Legea
nr.188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici (R2), cu modificările și
completările ulterioare. Condiţii specifice: - sã aibă studii superioare de lungã
durată absolvite cu diplomã de licenţã
sau echivalentã în domeniul urbanism,
arhitectura, construcții și instalații
pentru construcții, inginerie civilă și
geodezică, studii juridice sau studii
administrative;- sa aibă vechime
minimă de 9 ani in specialitatea studiilor absolvite cu profil urbanism, arhitectură, construcții și instalații pentru
construcții, inginerie civică și geodezică.
Dosarul de înscriere va cuprinde documentele, conform prevederilor art. 49
din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu
modificările și completările ulterioare.
Informaţii suplimentare la secretariatul
comisiei de concurs din cadrul Primăriei comunei Berceni, persoana de
contact: Stan Anda Elena – Tel.
0244.470.216, 0244.470.588 (int. 200).
l Direcţia Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcției generale
logistică) scoate la concurs în vederea
încadrării pe perioadă determinată (6
luni), prin recrutare din sursă externă,
în condiţiile Legii nr. 53/2003 –Codul
Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale
O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu modificările și completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal
contractual din cadrul Centrelor de
pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” -Mamaia,
”Diana” -Saturn și ”Piersicul” –
Neptun, jud. Constanța: Centrul de
Pregătire şi Refacere/Recuperare a
Capacității de Muncă "Meridian"
Mamaia: 23 posturi muncitor calificat
IV-I (ospătar), poz. 621-643 -studii
gimnaziale; calificare de ospătar sau
lucrător în alimentație publică; nu se
solicită vechime în muncă
și/sau specialitate; 13
posturi muncitor necalificat II-I –deservire restaurant, poz. 664-676 -studii
gimnaziale; nu se solicită
vechime în muncă; 16
posturi îngrijitor (cameristă), poz. 445-460 -studii
gimnaziale; nu se solicită
vechime în muncă; 2
posturi muncitor necalificat II-I –deservire hotel,
poz. 465-466 -studii gimnaziale; nu se solicită vechime
în muncă. Centrul de
Pregătire şi Refacere/
Recuperare a Capacității

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
de Muncă "Diana" Saturn: 24 posturi
muncitor calificat IV-I (ospătar), poz.
678-701 -studii gimnaziale; calificare de
ospătar sau lucrător în alimentație
publică; nu se solicită vechime în muncă
și/sau specialitate; 1 post muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și
reparații), poz. 478 -studii gimnaziale;
calificare de electrician; nu se solicită
vechime în muncă și/sau specialitate; 1
post de muncitor calificat IV-I (instalator instalații tehnico-sanitare și de
gaze), poz. 477 -studii gimnaziale; calificare de instalator sanitar și gaze; nu se
solicită vechime în muncă și/sau specialitate; 19 posturi îngrijitor (cameristă),
poz. 481-499 -studii gimnaziale; nu se
solicită vechime în muncă; 13 posturi
muncitor necalificat II-I –deservire
restaurant, poz. 718-730 -studii gimnaziale; nu se solicită vechime în muncă; 5
posturi muncitor necalificat II-I –deservire hotel, poz. 503-507 -studii gimnaziale; nu se solicită vechime în muncă.
Baza de Pregătire şi Refacere /Recuperare A Capacității De Muncă "Piersicul" Neptun: 4 posturi muncitor
calificat IV-I (ospătar), poz. 678-701
-studii gimnaziale; calificare de ospătar
sau lucrător în alimentație publică; nu
se solicită vechime în muncă și/sau
specialitate; 2 posturi îngrijitor (cameristă), poz. 510-511 -studii gimnaziale;
nu se solicită vechime în muncă; 1 post
muncitor necalificat II-I –deservire
hotel, poz. 514 -studii gimnaziale; nu se
solicită vechime în muncă; 2 posturi
muncitor necalificat II-I –deservire
restaurant, poz. 737-738 -studii gimnaziale; nu se solicită vechime în muncă.
Înscrierile la concurs se fac la centrul în
cadrul căruia este prevăzut postul
vacant, până la data de 16.05.2018, ora
16.00. Concursurile se vor desfăşura la
Centrul de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă "Meridian"
stațiunea Mamaia, b-dul Mamaia (hotel
Meridian) și vor consta în: Proba practică: 14.06.2018, orele de desfăşurare a
probei sunt următoarele: pentru posturile de îngrijitor (camerista) ora 09.00;
pentru posturile de muncitor calificat
IV-I (ospătar) ora 09,00; pentru postul
de muncitor calificat IV-I (electrician de
întreținere și reparații) ora 09.00; pentru
posturile de muncitor necalificat II-I –
deservire hotel ora 12.00; pentru posturile de muncitor necalificat II-I
–deservire restaurant ora 12.00; pentru
postul de muncitor calificat IV-I (instalator instalații tehnico-sanitare și de
gaze) ora 12.00. Interviul: 20.06.2018,
orele de desfăşurare a probei sunt
următoarele: pentru posturile de îngrijitor (camerista) ora 09.00; pentru
posturile de muncitor calificat IV-I
(ospătar) ora 09.00; pentru postul de
muncitor calificat IV-I (electrician de
întreținere și reparații) ora 09.00; pentru
posturile de muncitor necalificat II-I –
deservire hotel ora 12.00; pentru postu-
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rile de muncitor necalificat II-I
–deservire restaurant ora 12.00; pentru
postul de muncitor calificat IV-I (instalator instalații tehnico-sanitare și de
gaze) ora 12.00. Relaţii suplimentare
privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare,
între orele 10.00–15.00, la numărul de
telefon 021.303.70.80 interior 30178 sau
30434 -Serviciul resurse umane, str.
Eforie, nr. 3, sector 5, Bucureşti, corpul
B, etajul 1, pe pagina de internet www.
mai.gov.ro sau de la sediul centrelor.
l Direcţia Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcției generale
logistică) scoate la concurs în vederea
încadrării pe perioadă determinată (6
luni), prin recrutare din sursă externă,
în condiţiile Legii nr. 53/2003 –Codul
Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale
O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu modificările și completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal
contractual din cadrul Centrelor de
pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” -Mamaia,
”Diana” - Saturn și ”Piersicul” –
Neptun, jud. Constanța: Centrul de
Pregătire şi Refacere/Recuperare a
Capacității de Muncă ”Meridian” –
Mamaia: 1 post de referent II-IA, poz.
425 -studii liceale cu diplomă de bacalaureat; calificare de contabil/curs contabilitate sau liceul economic cu diplomă
de bacalaureat, cu competențe în contabilitate; nu se solicită vechime în muncă
și/sau specialitate; 2 posturi de funcționar (la recepție), poz. 431-432 -studii
liceale cu diplomă de bacalaureat; calificare/curs recepționer; cunoștințe
operare calculator – Microsoft Office –
Word; nu se solicită vechime în muncă
și /sau specialitate; 7 posturi de
muncitor calificat IV-I (bucătar), poz.
650-656 - studii gimnaziale; calificare de
bucătar; nu se solicită vechime în
muncă și/ sau specialitate; 1 post de
bufetier (barman), poz. 659 -studii
gimnaziale; calificare de barman/ bufetier/ comerciant -vânzător mărfuri
alimentare/vânzător în alimentație
publică/lucrător în alimentație publică.
Centrul de Pregătire și Refacere/Recuperare a Capacității de Muncă ”Diana”
–Saturn: 1 post de inspector de specialitate gradul III-I, poz. 467 - studii superioare de lungă durată cu diplomă de
licență sau echivalent ori studii universitare de licență în domeniul fundamental: științe inginerești sau științe
sociale – ramura de științe: juridice,
științe economice sau științe militare,
informații și ordine publică – domeniul
de licență științe militare, informații și
ordine publică; cunoștințe operare
calculator – Microsoft Office –Word și
Excel; vechime în muncă 5 ani; vechime
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în specialitate 6 luni; 1 post administrator II-I, poz. 469 -studii liceale cu
diplomă de bacalaureat; cunoștințe
operare calculator –Microsoft Office –
Word și Excel; 2 posturi de referent
II-IA, poz. 470-471 -studii liceale cu
diplomă de bacalaureat; calificare de
contabil/curs contabilitate sau liceul
economic cu diplomă de bacalaureat,
cu competențe în contabilitate; nu se
solicită vechime în muncă și/sau specialitate; 5 posturi de funcționar (la
recepție), poz. 472-476 -studii liceale cu
diplomă de bacalaureat; calificare/curs
recepționer; cunoștințe operare calculator –Microsoft Office –Word; nu se
solicită vechime în muncă și/sau specialitate; 2 posturi de muncitor calificat
IV-I (fochist), poz. 479-480 -studii
gimnaziale; calificare de fochist; autorizație ISCIR, atestat fochist clasa C; nu
se solicită vechime în muncă și/sau
specialitate; 13 posturi de muncitor
calificat IV-I (bucătar), poz. 702-714
-studii gimnaziale; calificare de bucătar;
nu se solicită vechime în muncă și/sau
specialitate; 3 posturi de bufetier
(barman), poz. 715-717 -studii gimnaziale; calificare de barman /bufetier/
comerciant-vânzător mărfuri alimentare/vânzător în alimentație publică/
lucrător în alimentație publică; 1 post
de paznic, poz. 502 - studii gimnaziale;
atestat profesional de paznic/agent de
pază/agent de securitate; nu se solicită
vechime în muncă și/sau specialitate.
Baza de Pregătire Și Refacere/Recuperare A Capacității De Muncă ”Piersicul” –Neptun: 2 posturi de muncitor
calificat IV-I (bucătar), poz. 735-736
-studii gimnaziale; calificare de bucătar;
nu se solicită vechime în muncă și/ sau
specialitate. Înscrierile la concurs se fac
la centrul în cadrul căruia este prevăzut
postul vacant, până la data de
16.05.2018, ora 16.00. Concursurile se
vor desfăşura la Centrul de pregătire și
refacere/recuperare a capacității de
muncă "Meridian" stațiunea Mamaia,
b-dul Mamaia (hotel Meridian) și vor
consta în: Proba scrisă: 12.06.2018, orele
de desfăşurare a probei sunt următoarele: pentru postul de referent II-IA ora
09.00; pentru posturile de muncitor
calificat IV-I (bucătar) ora 10.00; pentru
postul de muncitor calificat IV-I
(fochist)ora 10.00; pentru posturile de
funcționar (recepție) ora 10.00; pentru
postul de inspector de specialitate
gradul III-I ora 12.30; pentru posturile
de bufetier (barman) ora 12.30; pentru
posturile de paznic ora 12.30; pentru
postul de administrator ora 15.00.
Interviul: 18.06.2018, orele de desfăşurare a probei sunt următoarele: pentru
postul de referent II-IA ora 09.30;
pentru posturile de muncitor calificat
IV-I (bucătar) ora 10.00; pentru postul
de muncitor calificat IV-I (fochist) ora
10.00; pentru posturile de funcționar
(recepție) ora 10.00; pentru postul de
inspector de specialitate gradul III-I ora
12.30; pentru posturile de bufetier
(barman) ora 12.30; pentru posturile de
paznic ora 12.30; pentru postul de
administrator ora 15.00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia
şi tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 10.00–15.00, la
numărul de telefon 021.303.70.80 interior 30178 sau 30434 -Serviciul resurse
umane, str. Eforie, nr.3, sector 5, Bucureşti, corpul B, etajul 1, pe pagina de
internet www.mai.gov.ro sau de la
sediul centrelor.
l Anunț Spitalul Orășenesc Hîrșova
organizează, în temeiul Metodologieicadru aprobate prin OMS 284/2007,
coroborată cu Decizia managerului
Spitalului Orășenesc Hîrșova nr.207 din
23.04.2018, concurs pentru ocuparea
postului de director financiar- contabil
la care au acces persoane fizice care
întrunesc cumulativ următoarele
condiții: a) au domiciliul stabil în
România; b) nu au fost condamnați
definitiv pentru sâvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului
ori contra autorității, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică
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înfăptuirea justiție, de fals ori a unor
fapte de corupție sau a unei infracțiuni
săvârșite cu intenție, care i-ar face
incompatibili cu exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a intervenit
reabilitarea; c) au o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitățile sanitare abilitate; d) nu au vârsta de pensionare,
conform prevederilor legale în vigoare;
e) sunt absolvenți de învățământ
universitar de lungă durată, cu diplomă
de licență sau echivalentă în profil
economic; f) au minimum 10 ani
vechime în specialitatea respectivă.
Concursul se desfășoară în trei etape: a)
test-grilă/ lucrare scrisă de verificare a
cunoștințelor din legislația specifică
postului; b) susținerea proiectului de
specialitate pe o temă din domeniul de
activitate al postului; c) interviul de
selecție; Dosarele se vor depune la
sediul Spitalului Orășenesc Hîrșova
(RUNOS), iar concursul va avea loc la
sediul Primăriei Orașului Hîrșova, unde
se va asigura înregistrarea audiovizuală
a probelor de concurs. Secretariatul
comisiei de concurs va fi asigurat de
cons. jr. Andrei Dogaru (0787/311.030/
dogaru17@mail.com). Dosarul de
înscriere trebuie să conțină: a) cererea
de înscriere; b) copie de pe actul de
identitate; c) copie de pe diploma de
licență sau de absolvire, după caz; d)
curriculum vitae; e) adeverință care
atestă vechimea în gradul profesional
sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar; g) declarația pe
propria răspundere că nu a desfășurat
activități de poliție politică, așa cum
este definită prin lege; h) adeverință
medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unitățile
sanitare abilitate; i) proiectul de specialitate; Concursul se va organiza
conform următorului calendar: -2 mai
2018 -15 mai 2018 (15:00) -înscrierea
candidaților; -16 mai 2018 (12:00) -verificarea dosarelor depuse; afișarea rezultatelor; -17 mai 2018 (12:00) –termenul
-limită de depunere a contestațiilor la
rezultatul verificării dosarelor; -18 mai
2018 (12:00) -soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor; -24 mai 2018
(10:00-13:00) -testul grilă/ lucrarea
scrisă (prima probă); -24 mai 2018
(15:00) -afișarea rezultatelor de la
testul-grilă/ lucrarea scrisă; -25 mai
2018 (15:00) –termenul -limită de depunere a contestațiilor la rezultatul primei
probe; -28 mai 2018 (15:00) -soluționarea contestațiilor la proba scrisă;
afișarea rezultatelor; -29 mai 2018
(10:00) -susținerea proiectului de specialitate (a doua probă); -29 mai 2018
(15:00) -afișarea rezultatelor după cea
de-a doua probă; -30 mai 2018 (15:00)
-termenul-limită de depunere a contestațiilor la rezultatul celei de-a doua
probe. -1 iunie 2018 (10:00) -soluționarea contestațiilor la susținerea proiectului de specialitate; afișarea
rezultatelor; -1 iunie 2018 (12:00)
-susținerea interviului de selecție (a
treia probă); afișarea rezultatelor; -4
iunie 2018 (12:00) –termenul -limită de
depunere a contestațiilor la rezultatul
final; -5 iunie 2018 (12:00) -soluționarea
contestațiilor; afișarea rezultatelor
finale. Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt
disponibile la adresa de e-mail spital_
harsova@yahoo.ro sau dogaru17@mail.
com. Menționăm că au fost respectate
prevederile O.U.G. 90/2017.
l Anunţ. Managerul Institutului Oncologic „Prof. Dr.I. Chiricuță” Cluj-Napoca organizează concurs/examen
pentru ocuparea funcţiei de director
financiar-contabil al Institutului Oncologic „Prof.Dr.I.Chiricuță”. În conformitate cu prevederile Ordinului
Ministrului Sănătății nr.284 din 2007,
privind aprobarea Metodologiei-cadru
de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului pentru ocuparea

funcţiilor specifice comitetului director
din spitalele publice, cu completările și
modificările ulterioare, Managerul
Institutului Oncologic „Prof. Dr.I.
Chiricuţă” Cluj-Napoca stabileşte
următoarele: 1.Denumirea postului
vacant: director financiar-contabil;
2.Criterile specifice: a.sunt absolvenţi de
învăţământ universitar de lungă
durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic; b.au cel
puţin 2 ani vechime în specialitatea
studiilor; c.deţin certificatul de atestare
a cunoştinţelor dobândite în domeniul
Sistemului european de conturi,
precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu; 3.Calendarul concursului: a.Termen de
depunere a dosarului: 14.05-18.05.2018,
ora 14.30; b.Verificarea dosarelor şi
publicarea rezultatelor (etapă eliminatorie): 21.05.2018, ora 9.00; c.Susţinerea
concursului/examenului de către candidați: -test-grilă/lucrare scrisă:
04.06.2018, ora 9.00; -susținerea proiectului de specialitate: 06.06.2018, ora
12.30; -interviul de selecție: 08.06.2016,
ora 15.00; d.Afișarea rezultatelor finale:
08.06.2018, ora 16.00; 4.Locul de depunere a dosarului de concurs: Serviciul
RUNOS, sediul Institutului Oncologic
„Prof.Dr.I.Chiricuță”, str.Republicii,
nr.34-36, Cluj-Napoca; 5.Datele de
contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Marian
Ana, șef serviciu RUNOS,
tel.0264.450.669, mail: concurs@iocn.ro.

VÂNZĂRI AUTO
l VAND SOLENZA 1,9 diesel, an
2003, 116000 km reali. 0724561734

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând casă mare, central în Oradea.
Relaţii la telefon 0721.773033

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Liceul Dimitrie Bolintineanu, cu
sediul în Bucuresti, Calea Rahovei 311,
organizează licitatie pentru închirierea
sălii de sport. Relaţii la telefon
021/4234060.

CITAȚII
l Domnul Drăguţan-Hatoş Cristian, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Bucureşti,
sector 5, Aleea Livezilor, nr. 24, bl.35,
sc.1, et.4, ap.80, în calitate de pârât în
dosarul nr.15841/318/2017 aflat pe rolul
Judecătoriei Tîrgu-Jiu, având ca obiect
divorț, este chemat în această instanță în
data de 09.05.2018, sala 7, ora 11:30, în
contradictoriu cu reclamanta Drăguţan-Hatoş Petruţa Elisabeta.
l Gradinaru Magda-Adriana este
citata la Tribunalul Iasi, sectia civila , et
4, Sc. 6, pe data de 5.06.2018 in ds. nr.
617/239/2016 in calitate de intimata, in
proces cu Mazuru Angelica in calitate
de apelanta.
l Paratul Fundac Constantin se
citeaza in ziua de 23.05.2018 ora 8:30,
Sala 3, C25, la Judecatoria Iasi in
dosarul nr.24798/245/2017 avand ca
obiect divort fara minori, relcamata
fiind Fandarac Doina.
l Numitul Thais Ovidiu (fost Iacob),
cu ultimul domiciliu cunoscut în mun.
Lupeni,str. Bărbăteni,bl. 21,sc.1, et. 2,
ap. 5,jud. Hunedoara este citat la Judec a t o r i a H â r l ă u , î n d o s a r u l n r.
3085/239/2017, Complet C1 M în ziua
de 16.05.2018 ora 9:00, în calitate de
Pârât, în proces cu Varzari Mariana în
calitate de Reclamant, având ca obiect
exercitarea autorităţii părinteşti; stabilire domiciliu minori; pensie de întreţinere; suplinirea acordului parental
l Se citează Popârtac Ioana, Filipoi
Veronica, Grapini Ştefan, Grapini
Matroana, Grapini Octavian, Filipoi
Maria, Pătrăşcan Lucreţia, Pătrăşcan
Mihăilă, Pătrăşcan Simion, Pătrăşcan
Zamfira la Judecătoria Năsăud, în

calitate de pârâți, în dosarul civil
3198/265/2017, cu termen la 16 mai
2018.

DIVERSE
l Private Liquidation Group IPURL,
în calitate de lichidator judiciar în
dosarul 924/111/2018 aflat pe rolul
Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea Apromag Fruct S.R.L., CUI
31489382, J05/599/2013 notifică creditorii societății privind deschiderea
procedurii de insolvență prevăzută de
Legea nr. 85/2014, aducând la cunoștință totodată termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creanţei asupra averii debitoarei data
de 18/05/2018; termenul limită de verificare a creanţelor, întocmire, depunerea
și publicarea tabelului preliminar al
creanţelor va fi data de 30/05/2018,
termenul pentru întocmirea, depunerea
și publicarea tabelului definitiv al
creanțelor va fi data 25/06/2018, ir
prima şedinţă a adunării creditorilor va
avea loc în data de 20/06/2018, ora
14.00, la adresa Private Liquidation
Group IPURL, Oradea, str. Avram
Iancu nr. 2 ap.11, județul Bihor.
l CII Stefanescu Ovidiu Alin anunta
deschiderea procedurii generale a insolventei a debitorului SC Eric Alexia Pan
SRL, dosar nr. 1891/63/2018 pe rolul
Tribunalului Dolj. Termenul limită
pentru depunerea creantelor este
07.05.2018. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 21.05.2018.
Termenul pentru afişarea tabelului
definitiv al creanţelor este 04.06.2018.
l S.C. Recycle International SRL cu
sediul în Oraș Bragadiru, Șoseaua
Alexandriei nr. 229, Biroul 6, Clădirea
C46, Intrarea B, Etaj 1, Jud. Ilfov înregistrată la O.N.R.C. – O.R.C.T.If.,
având C.U.I. nr. 22389937 informeaza
pe cei interesați faptul că s-a depus
solicitarea pentru obținerea Acordului
de mediu pentru activitățile de colectare ale deșeurilor nepericuloase desfășurate în punctul de lucru din Giurgiu,
jud. Giurgiu, Bld. București, nr. 351.
Informații suplimentare se pot solicita
la sediul Agenției Pentru Protecția
Mediului Giurgiu din Sos. Bucuresti, Bl
111, Sc A+B, de luni până joi între orele
09:00-14:00 și vineri între orele 09:0012:00. Propuneri sau contestații se pot
depune la sediul A.P.M. Giurgiu în
termen de 10 zile de la data publicării
prezentului anunț. Publicat astăzi,
27.11.2017.
l Comuna Şepreuş, cu sediul în
Şepreuş, strada Piaţa Rebeliunii, nr.1,
judeţul Arad, telefon/fax: 0257.356.262,
e-mail: primariasepreus@artelecom.net,
lansează invitaţia de participare la licitaţia publică de proiecte în conformitate cu următoarele prevederi legale:
Legea nr.350/2005, privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general. Propune-

rile de proiecte eligibile se vor înscrie în
aria tematică (direcţia de finanţare):
Cultură -fond de finanţare: 25.000Lei.
Pentru aria tematică (direcţia de finanţare) sunt stabilite criterii de evaluare şi
condiţiile de acces la fondurile publice
în vederea atribuirii contractelor de
finanţare nerambursabilă, acestea fiind
cuprinse în Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de
proiect, specifică direcţiei de finanţare.
Atribuirea contractelor de finanţare se
va face în ordinea punctajului total
obţinut de către fiecare solicitant şi în
limita bugetului alocat fiecărei direcţii
de finanţare, în perioada aprilie-decembrie 2018. Data-limită de depunere a
propunerilor de proiect: 04.06.2018, ora
16.00. Perioada selecţiei şi evaluării a
propunerilor de proiect: 05.06.201811.06.2018. Comunicarea rezultatelor
pe site-ul instituţiei: 13.06.2018. Perioada de depunere a contestaţiilor:
13.06.2018-15.06.2018. Soluţionare
contestaţii: în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului
pentru depunerea contestaţiilor. Atribuirea contractelor de finanţare: după
soluţionarea contestaţiilor. Adresa de
depunere a documentaţiei: la sediul
instituţiei -UAT -Comuna Şepreuş, din
comuna Şepreuş, str.Piaţa Rebeliunii,
nr.1, judeţul Arad. Documentaţia se va
depune în plic închis, ce va avea menţionat denumirea solicitantului şi aria
tematică (direcţia de finanţare). În
vederea obţinerii Regulamentelor
pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă (Documentaţia
pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi Formularul de finanţare) -specifică pentru direcţia de
finanţare, precum şi pentru alte detalii
suplimentare puteţi consulta site-ul:
www.sepreus.ro sau la telefon:
0257.356.262. Anunţul Primăriei
C o m u n e i Ş e p r e u ş , n r. 9 2 8 d i n
30.03.2018, privind programul anual
privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru anul 2018, a fost publicat
în Monitorul Oficial al Românei nr.73
din 20.04.2018, Partea a VI-a.
l Comuna Ciocăneşti, cu sediul în
comuna Ciocăneşti, județul Suceava,
cod poștal: 727120, telefon/fax:
0230.578.135, e-mail: p_ciocanesti@
yahoo.com, în conformitate cu Legea
nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile, cu modificările și
completările ulterioare, anunţă
programul anual al finanţărilor nerambursabile din fonduri publice ale
Comunei Ciocăneşti pentru anul 2018
este în sumă de totală 50.000Lei şi este
destinat în întregime pentru susţinere
culte religioase recunoscute de lege,
conform HCL nr.16/20.04.2018.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul S.C. Agromec
Hagiesti S.A., convoacă la sediul său
din Com. Sinești jud. Ialomița
"Adunarea Generală a acționarilor
pentru data de 24 mai 2018 ora 11:00,
cu următoarea ordine de zi: -aprobarea
bilanțului contabil, contului de profit și

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării, nr. 139, cod ﬁscal
4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Alexandria numarul 62/28.02.2018, organizează procedura de
negociere directă în scopul concesionării unui teren în suprafață de 61,00 mp,
aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,
situat în strada Dunării, zona bl. 1602, sc. B. Perioada de concesionare este
de 49 de ani.
Începerea negocierii directe va avea loc în data de 15.05.2018, ora 11:00, la
sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura
Primăriei Municipiului Alexandria, până în preziua datei de începere a
negocierii directe, ora 16:00, într-un singur exemplar în limba română.
Documentația de atribuire poate ﬁ studiată și achiziționată, contra cost, la
sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Ges�onare Patrimoniu
Public și Privat, tel. 0247.317.732, int. 132, fax. 0247.317.728.
Împotriva licitației se poate face contestație în condițiile prevăzute de Legea
554/2004, a contenciosului administra�v, cu modiﬁcările și completările
ulterioare.
Clariﬁcările privind procedura de negociere directă se pot obține maxim
până la data de 9.05.2018.

anunțuri

www.jurnalul.ro
pierderi, raportului administratorului și
raportului cenzorilor, toate aferente
anului economico financiar 2017; repartizarea profitului; aprobarea programului de activitate și a bugetului de
venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
Actualizarea actului constitutiv;
Diverse. În caz de neîndeplinire a
cvorumului, adunarea se reprogramează pentru ziua de 25 mai 2018, ora
11:00.
l Ca urmare a Hotararii Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor din
data de 23.04.2018, “24 IANUARIE“
S.A. anunta ca plata dividendelor
distribuite din profitul net realizat pe
anul 2017 se va efectua dupa cum
urmeaza: · Dividendul brut ce urmeaza
a se acorda pentru o actiune detinuta la
data de inregistrare este de 0,927207 leu
/ actiune; societatea va calcula si va
retine la sursa impozitul pe dividende in
cotele prevazute de legislatia in vigoare
la data platii, impozit pe care il va
declara si vira la bugetul statului; ·
Actionarii indreptatiti sa primeasca
dividendele distribuite din profitul net
realizat in exercitiul financiar 2017 sunt
cei inregistrati in registrul consolidat al
actionarilor tinut de catre Depozitarul
Central la data de 27.09.2018 – „Data
de inregistrare” aprobata de Adunarea
Generala a Actionarilor (ex-date
26.09.2018); · Dividendele distribuite
din profitul realizat in exercitiul financiar 2017 urmeaza a se plati actionarilor
incepand cu data de 15.10.2018 – „Data
platii”; In conformitate cu noile prevederi ale legislatiei pietei de capital, plata
dividendelor distribuite de catre “24
IANUARIE“ S.A. se va realiza prin
intermediul Depozitarului Central si al
agentului de plata selectat – B.R.D.G.S.G. Modalitatile de plata a dividendelor sunt urmatoarele: I. Prin
intermediul agentului de plată - BRD
Groupe Societe Generale B-dul Ion
Mihalache nr. 1-7 sector 1 Bucuresti tel
/fax 3016841/3016843. A. Plati in
numerar la ghiseele BRD- GSG ,
pentru actionarii persoane fizice, care
nu au cont deschis la un Participant: B.
Plăţi prin virament bancar pentru
persoane fizice şi juridice/alte entităţi
care nu au cont deschis la Participant.
II. Plati prin transfer bancar (in conturi
deschise in lei la o banca din Romania)
pentru actionarii persoane fizice si juridice, conform solicitărilor acţionarilor
adresate direct Depozitarului Central.
Informatii suplimentare privind procedura de plata a dividendelor pot fi solicitate de la “24 IANUARIE“ S.A Serv.
Financiar, tel. 0244/521956, e-mail
commercial@24january.ro: - Depozitarul Central: tel: 021.408.59.23, e-mail:
dividende@depozitarulcentral.ro.
Reamintim actionarilor faptul ca orice
modificari de date in Registrul actionarilor (modificari de nume, domiciliu,
mosteniri, etc.) se realizeaza numai de
catre Depozitarul Central S.A. – cu
sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul
Carol I, nr. 34-36, et. 3, 8 si 9, tel.

021.408.58.00 – la solicitarea actionarului / persoanei indreptatite.
l Consiliul de Administraţie al SC
Agromec Movila SA, prin Preşedintele
Consiliului de Administraţie, convoacă
în conformitate cu prevederile Legii
31/1990 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de
08.06.2018, ora 12.00, la sediul social al
SC Agromec Movila SA, din loc.Movila,
jud.Ialomiţa, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la
sfârşitul zilei de 08.05.2018, cu următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea hotărârii de lichidare a SC Agromec Movila
SA; 2.Numirea în calitate de lichidator
judiciar a CII Calinoiu Nicoleta, cu
sediul în loc.Amara, str.Păcii, nr.44, jud.
Ialomiţa, atestat nr.I-1354 din data de
30.03.2007. 3.Încetarea mandatului
membrilor organelor de conducere ale
SC Agromec Movila SA. Documentele
aferente AGA: începând cu data de
08.05.2018, convocatorul, textul integral
al documentelor şi materialelor informative referitoare la problemele de pe
ordinea de zi, documentele care
urmează să fie prezentate Adunării
Generale Extraordinare a acţionarilor şi
proiectele de hotărâre pentru fiecare
punct de pe ordinea de zi se pot obţine
de către acţionari de la sediul societăţii
din loc.Movila, jud.Ialomiţa. Capitalul
SC Agromec Movila SA este format
729.305 acţiuni, fiecare acţiune deţinută
dând dreptul la un vot în Adunarea
Generală. Propuneri ale acţionarilor cu
privire la AGA. Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social, au
dreptul: a)de a introduce noi puncte pe
ordinea de zi a adunărilor generale, cu
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de
o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările
generale, până cel târziu la data de
10.05.2018; b)de a prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de
zi a Adunării Generale, până cel târziu
la data de 10.05.2018. Dacă va fi cazul,
societatea comercială va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind
aceeaşi procedură ca şi cea utilizată
pentru ordinea de zi anterioară, înainte
de data de referinţă, astfel încât să
permită celorlalţi acţionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este
cazul, să voteze prin corespondenţă.
Pentru identificarea si dovedirea calităţii de acţionar al persoanelor care
transmit propuneri sau care adresează
întrebări, acestea vor anexa solicitării
următoarele documente: -un extras de
cont din care rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute,
emis de Depozitarul Central sau, după
caz, de către participanţii definiţi la
art.168 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.97/2004 care furnizează servicii de
custodie; -acţionarii persoane juridiceun certificat constatator eliberat de
registrul comerţului/orice alt document
emis de către o autoritate competentă

din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, apostilat, însoţit de traducerea legalizată în limba română de un
Traducător autorizat de Ministerul
Justiţiei care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul propunerii/întrebărilor, emise cu cel mult 3
luni înainte de data publicării prezentului Convocator şi transmis în original
sau copie conform cu originalul; -o
copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică/a reprezentantului
legal al acţionarului persoană juridică
apostilat însoţit de traducerea legalizată
în limba română de un Traducător
autorizat de Ministerul Justiţiei. Propunerile şi întrebările acţionarilor, precum
şi documentele ce atestă îndeplinirea
condiţiilor pentru exercitarea acestor
drepturi, vor fi transmise: -sub forma
unui document semnat olograf, în
original- transmis prin poştă sau
servicii de curierat la SC Agromec
Movila SA în plic închis, cu menţiunea
scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală a Acţionarilor din data de data de
08.06.2018". -numai acţionarii înscrişi la
această dată în Registrul Acţionarilor,
ţinut de Depozitarul Central, vor putea
participa şi vota în cadrul prezentelor
Adunări Generale. Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau pot
fi reprezentaţi de către alte persoane (pe
baza de împuternicire specială sau
generală) sau pot vota prin corespondenţă. a)Participare persoane fizice:
documentele necesare pentru participarea la AGA a acţionarilor persoane
fizice sunt: dacă acţionarul se prezintă
personal: actul de identitate; dacă acţionarul este reprezentat de o altă
persoană: împuternicire specială şi
actul de identitate al reprezentantului.
b)Participare persoane juridice: reprezentanţii acţionarilor persoane juridice
vor dovedi calitatea astfel: reprezentantul legal- cu un certificat constatator
eliberat de registrul comerţului/orice alt
document emis de către o autoritate
competentă din statul în care persoana
juridică îşi are sediul apostilat însoţit de
traducerea legalizată în limba română
de un Traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, care îi atestă calitatea de
reprezentant legal, emis cu cel mult 3
luni înainte de data publicării prezentului Convocator şi prezentat în original
sau copie conform cu originalul;
-dovada mandatului special pentru
adunarea acţionarilor din data de
01.06.2018 pentru reprezentantul
desemnat să participe la adunare sau să
voteze prin corespondenţă se face în
condiţiile actului constitutiv al
persoanei juridice acţionar înregistrată
în registrul comerţului din ţară în care
îşi are sediul. Extrasul din actul constitutiv şi mandatul special trebuie apostilate şi însoţite de dovada traducerii
legalizate de un Traducător autorizat
de Ministerul Justiţiei; -persoana fizică
care se prezintă la AGA în calitate de
reprezentant al unui acţionar persoana
juridică va fi identificată pe baza actului
de identitate. În cazul în care pe data de
08.06.2018, ora 12.00 nu se întruneşte
cvorumul prevăzut de lege, Adunarea
Generală EXTRAORDINARĂ a Acţionarilor se reconvocată pentru data de
09.06.2018, ora 12.00, în acelaşi loc şi cu
aceeaşi ordine de zi.

LICITAȚII
l Lichidator Carduelis Consulting
IPURL vinde la licitaţie publică bunurile ce aparţin SC Iasomif Servprest
SRL-stoc materiale de construcţii la

preţul de achiziţie. Licitaţia va avea loc
in fiecare zi de marţi şi miercuri ora
14.00 la sediul lichidatorului din
Ploieşti, Str Cerceluş, Nr. 33. Rel. tel.
0722.634.777.
l CNCAF „MINVEST” SA Deva, cu
sediul în Deva, Piaţa Unirii, nr.9,
judeţul Hunedoara, tel./fax:
0254.213.040/0254.231.641, înregistrată
la ORC sub nr.J20/333/1999, având
CUI: RO2117946, îşi manifestă intenţia
de realizare a unei asocieri în participaţie în vederea extracţiei, prelucrării şi
comercializării, în comun a nisipurilor
cuarţoase din cariera Făgetul lerii, jud.
Cluj. Criteriile de selecţie sunt prevăzute în caietul de sarcini, care poate fi
achiziţionat de la sediul companiei, în
perioada 04.05.2018-21.05.2018, între
orele 8.00-15.30, la preţul de 5.000Lei
(fără TVA). Scrisorile de interes vor fi
depuse până la data de 23.05.2018, ora
10.00, la sediul companiei.
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
04.05.2018 ora 15:00, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta
este reprogramata pentru data de
07.05.2018, 09.05.2018, 11.05.2018,
14.05.2018, 16.05.2018, 18.05.2018,
21.05.2018, 23.05.2018, 25.05.2018,
30.05.2018, 04.06.2018, 06.06.2018,
08.06.2018, 11.06.2018, 13.06.2018,
15.06.2018, 18.06.2018, 20.06.2018,
22.06.2018, 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 Octavy Forest S.R.L., societate in
faliment, prin lichidator judiciar Andrei
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str.
Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Prahova, scoate la vanzare prin licitatie
teren in suprafata de 1.295 m.p. si
Constructiile C1 si C2 (locuinta parter
+ etaj si garaj), situate in Baicoi, Str.
Independentei, nr. 354, Judetul
Prahova, la pretul de 600.000 lei (fara
TVA). Licitatia se va tine in data de
04.05.2018, ora 10.00, la sediul lichidatorului din Ploiesti, iar in cazul in care,
bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia
se va tine in data de 07.05.2018,
09.05.2018, 11.05.2018, 14.05.2018,
16.05.2018, 18.05.2018, 21.05.2018,
23.05.2018, 25.05.2018, 30.05.2018,
04.06.2018, 06.06.2018, 08.06.2018,
11.06.2018, 13.06.2018, 15.06.2018,
18.06.2018, 20.06.2018, 22.06.2018, 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 judiciar Andrei Ioan IPURL,
cu sediul in Ploiesti, Str. Gheorghe
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin
licitatie publica, imobil situat in
Comuna Băneşti, Punct Ciuperceasca,
Judeţul Prahova, compus din: C1 –
Pensiune/Motel, în suprafaţă construită
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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 04.05.2018, ora 14.00,
iar in cazul in care proprietatea imobiliara nu se va vinde, licitatia se va tine
in data de 07.05.2018, 09.05.2018,
11.05.2018, 14.05.2018, 16.05.2018,
18.05.2018, 21.05.2018, 23.05.2018,
25.05.2018, 30.05.2018, 04.06.2018,
06.06.2018, 08.06.2018, 11.06.2018,
13.06.2018, 15.06.2018, 18.06.2018,
20.06.2018, 22.06.2018, 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 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
04.05.2018 ora 11:00, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta
este reprogramata pentru data de
07.05.2018, 09.05.2018, 11.05.2018,
14.05.2018, 16.05.2018, 18.05.2018,
21.05.2018, 23.05.2018, 25.05.2018,
30.05.2018, 04.06.2018, 06.06.2018,
08.06.2018, 11.06.2018, 13.06.2018,
15.06.2018, 18.06.2018, 20.06.2018,
22.06.2018. 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 Turnătoria Centrala Orion S.A., societate in faliment, prin lichidator judiciar
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, Jud. Prahova, scoate la vanzare prin
licitatie, o cantitate de aproximativ 100
tone fier, reprezentata de dale pietonale
metalice, habe metalice, mese de metalice, etc., la pretul de 0,7 lei/kg, fara
TVA. Licitatia se va organiza in data de
11.05.2018 ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar, iar in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de 14.05.2018,
16.05.2018, 18.05.2018, la aceeasi ora si
aceeasi adresa. Data limita pentru
inscrierea la licitatie este cu 24 de ore
inaintea datei tinerii licitatiei. Dosarul de
prezentare si conditiile de participare se
pot obtine numai de la sediul lichidatorului judiciar. Telefon/fax: 0787344547
/0244597808, email office@andreiioan.ro
sau pe site-ul www.andreiioan. Vizionarea bunurilor se va putea efectua in
baza programarilor efectuate de lichidatorul judiciar Andrei Ioan IPURL, cu o
solicitare scrisa in prealabil, in functie de
programul lichidatorului.

IV

anunțuri

l Debitorul SC Mecanoenergetica SA,
cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Calea
Timișoarei, nr. 22, jud. Mehedinţi, CIF:
1605469, J25/348/1991, aflata în procedură de reorganizare judiciara în dosar
nr. 7395/101/2015 prin administrator
judiciar Consultant Insolvență SPRL
reprezentata de Popescu Emil, cu
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la
vânzare: 1. Autotractor ROMAN
(radiat din circulatie) la pretul de 1990
euro; 2. Strung SP 1250*6000 la pretul
de 7700 euro; 3. Masina de alezat frezat
la pretul de 8300 euro; 4. Strung SNA
la pretul de 4200 euro; 5. Strung SNA
800*2000 la pretul de 4400 euro; 6.
Presa cu frictiune la pretul de 3500
euro; 7. Presa de debavurat la pretul de
3100 euro; 8. Masina de frezat longitudinala FLP 660 la pretul de 8400 euro;
9. Strung la pretul de 1990 euro; 10.
Masina de frezat la pretul de 3300 euro;
11. Pantograf la pretul de 1770 euro;
12. Dispozitiv rectificat la pretul de 170
euro; 13. Strung carusel SC 1250 la
pretul de 6400 euro; 14. Strung SNA
800*3000 la pretul de 4600 euro; 15.
Strung SNA 500*2000 la pretul de 3100
euro; 16. Masina de frezat universala
FUS 22 la pretul de 1800 euro; 18.
Cazan BASIC la pretul de 330 euro; 25.
Masina de gaurit la pretul de 400 euro;
26. Masina de frezat verticala la pretul
de 1400 euro; 27. Masina de gaurit GR
35 la pretul de 1550 euro; 28. Masina de
alezat la pretul de 5400 euro; 29.
Masina gaurit RADIAL GR 616 la
pretul de 2100 euro; 30. Strung SNA
560 la pretul de 1990 euro; 31. Masina
de frezat AF 85 la pretul de 4000 euro;
32. Strung SPA 710*4000 la pretul de
6600 euro; 33. Masina de frezat la
pretul de 1900 euro; 34. Masina de
gaurit radiala GR 616 la pretul de 2900
euro; 35. Strung SNA 560*1500 la
pretul de 1990 euro; 36. Masina de
frezat universala FU 36 la pretul de
2600 euro; Valorile nu includ TVA
(19%) și plata se va face in lei la cursul
BNR din ziua plății. Titlul executoriu
în baza căruia administratorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor
mobile descrise anterior, o reprezinta
sentinta nr. 75/2016 din data de
19.09.2016 de confirmare a planului de
reorganizare pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență
nr. 7395/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va avea loc
la biroul lichidatorului judiciar din Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud.
Mehedinţi la data de 09.05.2018 orele
14:00. Informăm toți ofertanţii faptul
că sunt obligaţi să depuna o garanţie
reprezentând 10% din preţul de pornire
al licitaţiei și să achiziționeze caietul de
sarcini. Contul unic de insolvență al
debitoarei SC Mecanoenergetica SA
este deschis la BCR Dr. Tr. Severin –
RO66RNCB0179034575100001.
Invităm pe toti cei care vor să participe
la şedinţa de licitaţie din data de
09.05.2018 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din
care rezultă faptul că a fost achitată
garanția de licitație și contravaloarea
caietului de sarcină in suma de 100 lei
până la data de 09.05.2018 orele 12,00
la adresa menționată anterior, respectiv
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A,
jud. Mehedinţi sau la adresa debitoarei
din Dr. Tr. Severin, str. Calea Timișoarei, nr. 22, jud. Mehedinţi. Somam
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pe toti cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor mobile sa anunțe
administratorul judiciar înainte de data
stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la
sediul din loc. Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi,
telefon 0742592183, tel./fax:
0252354399 sau la adresa de email:
office@consultant-insolventa.ro.; site
www.consultant-insolventa.ro. Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
l Debitorul Societatea de Construcții
Poduri ARPOM SA -în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate la vânzare: -Dreptul
litigios asupra imobilului -teren situat în
str. Aeroportului FN, sector 1. Prețul
de pornire al licitației este de 118.280
euro exclusiv TVA. Prețul Caietului de
sarcini este de 1.000 lei +TVA. Prima
ședința de licitație va avea loc în data de
16.05.2018, ora 15:00. Dacă imobilul nu
se adjudecă la această dată, următoarele
ședințe de licitații vor avea loc în data
de: 23.05.2018, 30.05.2018, 06.06.2018 și
13.06.2018 ora 15:00, prețul de pornire
rămânând aceleași. Toate ședințele de
licitație se vor desfășura la sediul lichidatorului judiciar din București, Str.
Buzești nr. 71, et. 5, cam. 502 –505,
sector 1.Participarea la licitație este
condiționată de consemnarea în contul
nr. RO64BSEA0070000001758962
deschis la Credit Agricole Bank, Sucursala Victoriei pe seama debitoarei
ARPOM SA, până la data și ora stabilită
pentru desfășurarea licitației, a garanției
de 10% din prețul de pornire a licitației
și de achiziționarea până la aceeași dată
și oră a Caietului de sarcini. Prețul Caietului de sarcini poate fi achitat în contul
l i c h i d a t o r u l u i j u d i c i a r n r.
RO43INGB5514999900513726 deschis
la Ing Bank –Sucursala Dorobanți sau
în numerar la sediul acestuia din București, str. Buzești, nr. 71, et. 5, cam. 502
–505, sector 1. Pentru relații suplimentare sunați la telefon/fax: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
l SC Petroutilaj SA, societate aflata in
faliment, prin lichidator judiciar Just
Insolv SPRL, anunta vanzarea la licitatie publica a activului imobil Statie de
epurare situat in com. Poiana
Campina, sat Poiana Campina, inscris
in CF 21061, compus din teren in
suprafata de 5304 mp si urmatoarele
constructii: cladire vestiar – C1, cladire
decantor – separator C2, pista decantor,
aparat clorinat apa, la pretul total de
127.296 lei (fara TVA). Conform Certificatului de urbanism nr. 23/16.03.2018,
destinatia stabilita este pentru
constructii, instalatii, retele aferente
echiparilor tehnico – edilitare,
constructii administrative, incinte
tehnice cu cladiri si instalatii pentru
sistemul de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica si
termica, gaze naturale. Daca cumparatorul este o societate platitoare de TVA,
va opera taxarea inversa, iar pretul nu
va fi purtator de TVA. Licitatia publica
are loc in baza hotararilor Adunarilor
Creditorilor din data de 19.12.2016 si
29.11.2017 si a regulamentului de participare la licitatie. Pretul este cel mentionat in Raportul de evaluare. Sedintele
de licitatii vor avea loc pe data de:
08.05.2018, 10.05.2018, 15.05.2018,

ANUNŢ PUBLICITAR LICITAŢIE
S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr. 23
33333333333 î3 33l3l3 d3 m33ţ3 o33 11:00 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3c3t3ţ33 publ3c3 cu st333333
p33t3u vâ33333 d3 m3t3333l3 u33t3, ţ33v3 u33t3, tub333 u33t, compo333t3 333ult3t3 d33
d33m3mb3333 MF. T3x3 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 3st3 d3 10 l33 cu TVA. G3333ţ33 d3 p33tic3p333 l3
l3c3t3ţ33 3st3 10% d33 p33ţul d3 po33333 3 bu3ulu3 l3c3t3t. Pl3cul co3ţ33â3d docum33t3l3 d3 c3p3b3l3t3t3 (c333333 d3 p33tic3p333, of33t3 d3 cump33333, ch3t33ţ3l3 33p33333tâ3d t3x3 d3 l3c3t3ţ33 ș3
33333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33, cop33 dup3 C.I. p33t3u p33so333 ﬁ33c3, cop33 dup3 C33tiﬁc3tul
d3 î33333st3333 3l of33t33tulu3 p33t3u p33so333l3 ju33d3c3, împut3333c333, d3cl333ţ33 d3
co3ﬁd33ţ33l3t3t3, 3tc.) s3 v3 î33333st33 l3 3333st33tu33 u33t3ţ33 cu c3l puţ33 o o33 î3333t3 d3 î3c3p3333 l3c3t3ţ333. 3f33t33ţ33 vo3 p33333t3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333
t3x33 d3 l3c3t3ţ33 ș3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333 3ch3t3333 33333ţ333
d3 p33tic3p333 v333t3 d3 b33c3 î3 cop33 ș3 o333333l, co3tul b33c33 î3 c333 s3 v3 33stitu3 33333ţ33 d3
p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 p33t3u bu3u33l3 333djud3c3t3. L3st3 cu m3t3333l3l3 sco3s3 l3 l3c3t3ţ33,
c33tit3ţ3l3, p33ţu33l3 d3 po33333 3 l3c3t3ţ333, locul d3 d3po33t333 ș3 u3d3 pot ﬁ v33u3l333t3, co3d3ţ33l3
d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 su3t 3ﬁș3t3 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3 s3d33l3 33stiu33lo3 d33 c3d3ul
Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, p33cum ș3 p3 s3t3-ul R3MGAZ l3 3d33s3 www.3om333.3o, I3fo3m3ţ33 publ3c3,
L3c3t3ţ33 vâ33333. I3fo3m3ţ33 supl3m33t333 l3 t3l3fo3 0265/402.032 - S33v3c3ul M3c33o E33333tic.
F3x: 0265/306.340 - Sucu3s3l3 T3. Mu33ș.

17.05.2018, 22.05.2018, 24.05.2018,
29.05.2018, 31.05.2018, 05.06.2018 si
07.06.2018, orele 12.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab.
7B. Relatii suplimentare la la sediul
lichidatorului judiciar cat si la telefon
0344104525.
l Penitenciarul de Femei Ploiești –
Târgșorul Nou cu sediul în com.
Ariceștii Rahtivani, sat Târgșorul Nou,
județul Prahova, tel. 0244/381254, fax
0244/380345, organizează licitaţie
publică în vederea selecţiei operatorilor
serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri
telefonice, a închirierii spațiilor
aferente posturilor telefonice precum și
a echipamentelor ce urmează a fi
montate în sediul unității noastre. Licitatia va avea loc în data de 15.05.2018
la ora 11:00, la sediul Penitenciarului
de Femei Ploiești – Târgșorul Nou.
Documentaţia pentru prezentarea
ofertelor se obține în urma unei solicitări, de la sediul Penitenciarului de
Femei Ploiești-Târgșorul Nou. Pretul
caietului de sarcini este de 3 lei, iar
plata se poate face la casierie sau în
contul de trezorerie RO34TREZ53920G365000XXX. Perioada de
depunere a ofertelor împreună cu
documentele de participare este de la
data de 02.05.2018 pana la data de
15.05.2018 ora 10:00. Relaţii suplimentare la sediul Penitenciarului Ploiești –
Târgșorul Nou, tel . 0244/381254 int.
183, e-mail achizitii.ptargsor@anp.gov.
ro.
l Debitorul SC Marinos Construct
SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar DINU, URSE ȘI
ASOCIAȚII SPRL, scoate la vânzare:
1.Teren situat în intravilanul comunei
Blejoi, sat Ploieștiori, Tarlaua 19, județ
Prahova, având suprafața de 1.000mp.
Prețul de pornire al licitației este de
20.000,00 Euro exclusiv TVA. 2.Teren
situat în intravilanul comunei Blejoi,
Parcela Cc 104/12, Cc 104/13, Tarlaua
16, județul Prahova, având suprafața
de 1.835mp. Prețul de pornire al licitației este de 64.225,00 Euro exclusiv
TVA. 3.Teren situat în intravilanul
Mun. Ploiești, Str. A. T. Laurian, Jud.
Prahova, în suprafață totală din măsurători de 117mp. (suprafața din acte de
130mp). Prețul de pornire al licitației
este de 6.435,00 Euro exclusiv TVA.
Prețul caietului de sarcini pentru
imobilele aflate în proprietatea SC
Marinos Construct SRL este de
1.000,00 lei exclusiv TVA. 4.Autoturism
Fiat Fiorino –1.244,10 Lei exclusiv
TVA. Pentru imobilul de la poziția nr. 1
(unu) prețul de pornire al licitației
reprezintă 25% din valoarea de piață
exclusiv TVA din Raportul de evaluare;
Pentru imobilul de la poziția nr. 2 (doi)
prețul de pornire al licitației reprezintă
70% din valoarea de piață exclusiv
TVA din Raportul de evaluare. Pentru
imobilul de la poziția nr. 3 (trei) prețul
de pornire al licitației reprezintă 50%
din valoarea de piață exclusiv TVA din
Raportul de evaluare. Participarea la
licitație este condiționata de: -consemn a r e a î n c o n t u l n r. R O 9 1 F NNB005102300947RO02 deschis la
Credit Europe Bank, Sucursala
Ploiești, până la orele 14.00 am din
preziua stabilită licitaţiei, a garanției de
10% din prețul de pornire a licitației;
-achiziționarea până la aceeași dată a
Caietelor de sarcini și a Regulamentelor de licitație pentru proprietățile
imobiliare și pentru autoturism, de la
sediul lichidatorului judiciar. Pentru
proprietățile imobiliare și pentru autoturism prima ședință de licitație a fost
stabilită în data de 10.05.2018 ora
11.00, iar dacă bunurile nu se adjudecă
la această dată, următoarele ședințe de
licitații vor fi în data de 24.05.218;
07.06.2018; 21.06.2018; 05.07.2018;
19.07.2018 ora 11.00. Toate ședințele de
licitații se vor desfășura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiești, Str. Elena Doamna, Nr. 44A,
Județ Prahova. Pentru relații suplimen-

tare sunați la telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com. Pentru
relații suplimentare și vizionare apelați
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro
l Debitorul SC RUPS SA societate în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu,
Urse şi Asociații SPRL, scoate la
vânzare: 1.Proprietate imobiliară
”Teren arabil” în suprafață de
16.163,80 mp, situat în intravilanul
Orașului Dărmănești, Județ Bacău,
având nr. cadastral 390 -730 -731 -732
-733 -734 -735 -740 -988. Preț pornire
licitație 6.465,50 Euro exclusiv TVA.
2.Proprietate imobiliară ”Teren arabil”
în suprafață de 4.581mp, situat în
intravilanul Comunei Dofteana, Județ
Bacău, având nr. cadastral 1030. Pret
pornire licitatie 1.672,00 Euro exclusiv
TVA. Prețul caietului de sarcini pentru
imobilele ”Terenuri” aflate în proprietatea SC RUPS SA este de 1.000,00 lei
exclusiv TVA. -Prețul de pornire al
licitaților pentru imobilele ”Terenuri”
aparținând SC RUPS SA reprezintă
50% din valoarea de piață exclusiv
TVA, arătată în Raportul de Evaluare.
Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în contul nr.
RO53BITRPH1RON038212CC01
deschis la Veneto Banca SCPA Italia
Montebelluna Suc. București, Ag.
Ploiești, până la orele 14.00 am din
preziua stabilită licitaţiei, a garanției de
10% din prețul de pornire a licitației;
-achiziționarea până la aceeați dată a
Caietului de sarcini pentru proprietățile imobiliare, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru imobilele
”Terenuri” prima ședință de licitație a
fost fixată în data de 11.05.2018, ora
14.00, iar dacă proprietățile imobiliare
nu se adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data
de 18.05.2018, 25.05.2018, 08.06.2018,
15.06.2018, ora 14.00. Toate ședințele
de licitații se vor desfășura la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiești, Str. Elena Doamna, Nr. 44A,
Județ Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com. Pentru
relații suplimentare și vizionare apelați
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro
l Debitorul SC Vigomarm SRL -în
lichidare, prin lichidator judiciar Dinu,
Urse și Asociații SPRL, scoate la
vânzare următoarele: 1.Teren 499mp
+1/100 cota indiviză teren 4,023mp.
situat în Com. Bărcănești, Sat Tătărani,
Jud. Prahova. Preț pornire licitație
1.077,90 Euro exclusiv TVA. 2.Autoutilitară Dacia Pick -up Double Cab,
proprietatea SC Vigomarm SRL, preț
pornire licitație -1.044,00 Lei exclusiv
TVA. 3. Mijloace fixe și obiecte de
inventar aparținând SC Vigomarm
SRL în valoare de 7.096,80 Lei exclusiv
TVA; Prețul de pornire al licitaților
pentru teren, autoutilitară, mijloace
fixe și obiecte de inventar aparținând
SC Vigomarm SRL reprezintă 30% din
valoarea de piață exclusiv TVA, arătată
în Raportul de Evaluare pentru fiecare
bun în parte, iar listele cu aceste bunuri
pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licitație
este condiționată de: -Consemnarea în
c o n t u l n r. R O 5 1 B I T R PH1RON031682CC01 deschis la
Veneto Banca s.p.c.a Agenția Ploiești
până la orele 14.00 am din preziua
stabilită licitaţiei, a garanției de 10%
din prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a Regulamentelor de licitație pentru bunurile
din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea imobiliară, autoutilitară, mijloacele fixe și obiectele de inventar prima
ședință de licitație a fost fixată în data
de 10.05.2018 ora 14.00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată,
următoarele ședințe de licitații vor fi în
data de 17.05.2018; 24.05.2018;

31.05.2018; 07.06.2018 ora 14.00. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Mun. Ploiești, Str. Elena Doamna, Nr.
44 A, Jud. Prahova. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relații suplimentare cu un
telefon în prealabil dl Cristian Ciocan,
0753.999.028. Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC Avicola Drobeta Tr.
Severin SA, cu sediul în Dr. Tr. Severin,
sat Șimian, comuna Șimian, jud. Mehedinţi, CIF: 1606103, J25/325/1991,
aflată în procedura de faliment, in
bankruptcy, en faillite, dosar nr.
100/101/2005 prin lichidator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL, cu sediul
în Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.
7A, jud. Mehedinţi, scoate la vânzare
prin negociere directă cu pas de supraofertare in cuantum de 600 lei
(conform procesului verbal al adunarii
creditorilor nr. 271/27.04.2018):- bunul
imobil (1 Hala nr. 37 - constructie cu
regim de inaltime P, avand fiecare
suprafaţa construită de aproximativ –
1063 mp, suprafata utila de - cca. 983
mp- Ferma Nr. 5 -"Oua consum si
Anexa nr. 38 in suprafata de 17 mp) din
proprietatea debitorului insolvent SC
Avicola Drobeta Tr. Severin SA. Nota:Terenul pe care este amplasat
constructia nu este proprietatea debitoarei SC Avicola Dr. Tr. Severin SA si
nu face obiectul prezentei vanzari.
Preţul negociat în condițiile art. 118 din
Legea 85/2006 între SC Avicola
Drobeta Tr. Severin SA prin lichidatorul judiciar Consultant Insolvență
SPRL și persoana fizica Ștefănescu
Laurentiu este în sumă de 6.000,00 lei,
pret neafectat de TVA. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului
imobil * hala nr. 37 * descris anterior, o
reprezinta sentinţei comerciale de
deschidere a procedurii de faliment
pronunțată de către judecătorul sindic
i n d o s a r u l d e i n s o l v e n ț ă n r.
100/101/2005. Negocierea directă cu
pas de supraoferta va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului,
nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de
04.06.2018 orele 14:00. Participarea la
negocierea directa cu pas de supraoferta este condiţionată de consemnarea la bancă, până la data de
04.06.2018 orele 11,00 a unei cauţiuni
de 10% din preţul de pornire al negocierii directe, depunerea unei oferte de
cumparare care sa respecte pasul de
supraofertare și să achiziționeze caietului de sarcini in suma de 200 lei.
Invităm pe toti cei care vor sa se
prezinte la şedinţa de negociere directa
la termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop şi pâna la acel termen să
depună oferte de cumpărare. Somam
pe toti cei care pretind vreun drept
asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege Relaţii la
0756482035.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Medic Specialist Medicină de Familie, având seria
S1, nr.021307, eliberat la data de
01.11.2013 cu număr de înregistrare
18172 de către Ministerul Sănătății pe
numele Acrivopol I. Alexandru Narcis.
Se declară nul.
l Pierdut certificat de înregistrare seria
B 1287545 din 17.03.2009 şi certificat
constatator nr. 4237 din 07.03.2014
pentru firma Traistaru C-tin Ioan
Schitul Intreprindere Familială. Se
declară nule.
l Pierdut 2 plăcuţe înmatriculare nr.
B- 329 -DNA. Le declar pierdute şi nule.
l Pierdut ştampilă tip pocket a societăţii Manex Word SRL, CUI 37419173,
J40/5587/2017, în data de 25.04.2018. O
declar nulă.

