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OFERTE SERVICIU
l YRA BET SUD SRL, cu sediul în 
Răcarii de Sus, jud.Dolj, angajează 
mecanic auto. Cerințe: studii liceale, 
experiență. Tel. 0763.607.080.

l Societatea Avena Prodcomexim 
SRL, cu sediul în Albiş, comuna 
Buduslău, nr.330A, judeţ Bihor, CUI: 
543162, caută o persoană pentru postul 
de muncitor necalificat în agricultură 
şi o persoană pentru postul de tracto-
rist. Cei interesaţi pot trimite CV-urile 
la adresa de e-mail: avenaalbis40@
yahoo.com până joi, 28.11.2019.

l Societatea Colosseum Print SRL, cu 
sediul în sat Biharia, strada Tudor 
Vladimirescu, nr.107A, judeţ Bihor, 
având CUI: 112004, caută 12 persoane 
pentru postul de zidar, 10 persoane 
pentru postul de dulgher, 8 persoane 
pentru postul de fierar betonist şi 2 
persoane pentru postul de maistru în 
construcţii civile. Cei interesaţi pot 
trimite CV-urile la adresa de e-mail: 
colosseumprint@yahoo.com până joi, 
28.11.2019.

l Gospodărie Ştefăneşti- Ilfov organi-
zează în data de 03.12.2019 concurs 
recrutare pentru îngrijitor clădiri. 
Detalii la 0721.490.200.

l Societate comercială cu sediul în 
Giurgiu angajează lucrător comercial 
pentru punctul de lucru din Bucureşti, 
Şoseaua Mihai Bravu nr. 452-460, 
sector 3, cu studii medii. Cunoştinţele 
de limba engleză pot constitui un 
avantaj. Telefon 0722227793 sau 
0720993507.

l ANUNŢ DIN 22.11.2019. Spitalul 
Județean de Urgență Slatina, jud.Olt, 
str.Crişan, nr.5, organizează concurs în 
data de 20.12.2019 pentru ocuparea a 7 
posturi vacante de asistent medical, pe 
durată nedeterminată, pe următoarele 
locuri de muncă: -1 post vacant de 
asistent medical debutant, specialitatea 
laborator, nivel de studii PL, de la 
Laborator analize medicale; -1 post 
vacant de asistent medical debutant, 
specialitatea farmacie, nivel de studii 
PL, de la Farmacie; -2 posturi vacante 
de asistent medical debutant, speciali-
tatea radiologie şi imagistică medicală, 
nivel de studii PL, de la Laborator 
radiologie şi imagistică medicală; -1 
post vacant de asistent medical debu-
tant, specialitatea balneofizioterapie, 
nivel de studii PL, de la Laborator 
recuperare, medicină fizică şi balneo-
logie (baza de tratament); -1 post 
vacant de asistent medical principal, 
specialitatea laborator, nivel de studii 
PL, de la Laborator analize medicale; 
-1 post vacant de asistent medical prin-
cipal, specialitatea radiologie şi imagis-
tică medicală, nivel de studii PL, de la 
Laborator radiologie şi imagistică 
medicală; a)pentru posturile de asis-
tent medical debutant, specialitatea 
laborator, farmacie, radiologie şi 
imagistică medicală, balneofiziote-
rapie, nivel de studii PL: -studii postli-
ceale sau echivalarea studiilor 
absolvenților liceelor sanitare, promo-
tiile 1976-1994, conform Hotararii 

Guvernului nr.797/1997 privind  echi-
valarea, cu nivelul studiilor postliceale 
sanitare, în specialitate (laborator, 
farmacie, radiologie şi imagistică 
medicală, balneofizioterapie); b)pentru 
posturile de asistent medical principal, 
specialitatea laborator, nivel de studii 
PL: -studii postliceale sau echivalarea 
studiilor absolvenților liceelor sanitare, 
promoțiile 1976-1994, conform Hotă-
rârii Guvernului nr.797/1997, privind 
echivalarea, cu nivelul studiilor postli-
ceale sanitare, în specialitate (labo-
rator); -adeverință/certificat examen 
pentru obţinerea gradului de principal; 
-5 ani vechime ca asistent medical în 
specialitate; c)pentru posturile de asis-
tent medical principal, specialitatea 
radiologie şi imagistică medicală, nivel 
de studii PL: -studii postliceale sau 
echivalarea studiilor absolvenților 
liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994, 
conform Hotărârii Guvernului nr. 
797/1997, privind echivalarea, cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare, în 
specialitate (radiologie şi imagistică 
medicală); -adeverință/certificat 
examen pentru obţinerea gradului de 
principal; -5 ani vechime ca asistent 
medical în specialitate; -curs de radio-
protecție. Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina în data de 20.12.2019, ora 09.00 
-proba scrisă şi proba interviu în 
termen de 4 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serv.RUNO, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, până în data de 
05.12.2019 şi trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.6 din HG nr. 286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Biblio-
grafia de concurs este afişată la sediul 
unităţii şi pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se 
pot obține la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slatina -Serv.RUNO sau la 
nr.de telefon: 0349.802.550.

l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea  urmatoarei funcţii 
contractuale de execuţie, vacante: - 1 
post asistent medical debutant speciali-
tatea farmacie - perioadă nedetermi-
nată. Concursul va avea loc la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat în 
data de 06.01.2020, ora 10:00 - proba 
scrisă. Condiţiile generale si specifice 
de participare la concurs se vor afişa la 
sediul Spitalului Municipal Râmnicu 
Sărat, precum si pe site-ul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat www.
spitalrms.ro. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune până la data de 
11 decembrie 2019 inclusiv, ora 16:00 
la sediul  Spitalului  Municipal 
Râmnicu Sărat. Relaţii suplimentare se 
pot obtine la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat şi la numărul de 
telefon 0238561231.

l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea  urmatoarelor funcţii 
contractuale de execuţie vacante: - 6 
posturi asistent medical debutant 
specialitatea medicină generală - peri-
oadă nedeterminată. Concursul va 

avea loc la sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat în data de 06.01.2020, 
ora 10:00 - proba scrisă. Condiţiile 
generale si specifice de participare la 
concurs se vor afişa la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat, precum si 
pe site-ul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat www.spitalrms.ro. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune până la data de 11 decembrie 
2019 inclusiv, ora 16:00 la sediul Spita-
lului Municipal Râmnicu Sărat. Relaţii 
suplimentare se pot obtine la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat şi 
la numărul de telefon 0238561231.

l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea  urmatoarelor funcţii 
contractuale de execuţie, vacante: - 8 
posturi infirmieră debutantă - perioadă 
nedeterminată  - 5 posturi îngrijitoare 
- perioadă nedeterminată. Concursul 
va avea loc la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat în data de 
06.01.2020, ora 10:00 - proba scrisă. 
Condiţiile generale si specifice de parti-
cipare la concurs se vor afişa la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, 
precum si pe site-ul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat www.spitalrms.
ro. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune până la data de 11 decem-
brie 2019 inclusiv, ora 16:00 la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat. 
Relaţii suplimentare se pot obtine la 
sediul Spitalului Municipal Râmnicu 
Sărat şi la numărul de telefon 
0238561231.

l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea  urmatoarei funcţii 
contractuale de execuţie, vacante: 1 
post muncitor necalificat bucatarie 
(curatenie si intretinere bloc alimentar) 
- perioadă nedeterminată. Concursul 
va avea loc la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat în data de 
06.01.2020, ora 10:00 - proba scrisă. 
Condiţiile generale si specifice de parti-
cipare la concurs se vor afişa la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, 
precum si pe site-ul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat www.spitalrms.

ro. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune până la data de 11 decem-
brie 2019 inclusiv, ora 16:00 la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat. 
Relaţii suplimentare se pot obtine la 
sediul Spitalului Municipal Râmnicu 
Sărat şi la numărul de telefon 
0238561231.

l Şcoala Gimnazială Poieni, cu sediul 
în localitatea Poieni, strada Principală, 
nr.55, județul Cluj, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului 
post contractual aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată şi completată 
de HG nr.1027/2014. Denumirea 
postului vacant, contractual, pe peri-
oadă nedeterminată: administrator 
financiar, studii superioare, normă 
întreagă, la Şcoala Gimnazială Poieni. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii supe-
rioare economice de specialitate; 
-cunoştințe financiar contabile şi de 

legislație în domeniul învățământului; 
-cunoştințe privind contabilitatea chel-
tuielilor şi veniturilor bugetare; -cunoş-
tințe avansate de utilizare PC; 
-vechime în specialitate- nu se solicită, 
dar constituie avantaj la departajare în 
caz de punctaje egale. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
-proba scrisă în data de 19.12.2019, ora 
09.00, la sediul instituției; -proba 
interviu în data de 19.12.2019, ora 
14.00, la sediul instituției. Data-limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este 
de 10 zile lucrătoare de la afişare (11 
decembrie 2019) la sediul instituției 
Şcoala Gimnazială Poieni. Date 
contact: Secretariat Şcoala Gimnazială 
Poieni, tel. 0264.255.020.

l  Ş c o a l a  G i m n a z i a l ă 
„Înv.M.Georgescu”, cu sediul în locali-
tatea Celaru, str.Popeşti, nr.129, 
județul Dolj, organizează concurs 
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pentru ocuparea următorului post 
contractua l  aprobat  pr in  HG 
nr.286/2011, modificată şi completată 
de HG nr.1027/2014. Denumirea 
postului: 0,5 normă post bibliotecar 
şcolar, studii superioare, debutant post 
vacant contractual, pe perioadă nede-
terminată. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor: 
superioare; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: nu 
se solicită. Data, ora şi locul de desfă-
şurare a concursului: -proba scrisă în 
data de 19.12.2019, ora 9.00, la sediul 
instituției; -proba interviu în data de 
19.12.2019, ora 13.00, la sediul institu-
ției. Data-limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru dosarul 
de concurs este de 10 zile lucrătoare de 
la afişare, la sediul instituției. Date 
c o n t a c t :  P a ş c a  M o n i c a , 
tel.0766.517.539.

l Instituție de Interes Public Piețe 
Târguri şi Oboare Rm.Sărat, cu sediul 
în localitatea Rm.Sărat, str.Piața 
Halelor, bl.9, sc.A, ap.5, judeţul Buzău, 
organizează examen pentru ocuparea 
funcţiei contractuale de conducere 
vacante: contabil şef, un post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 19.12.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 23.12.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: superi-
oare cu diplomă licență în specialitatea 
financiar-contabilă; -vechime: 3 ani în 
domeniu; -apt medical, cunoscător 
limba română, fără cazier judiciar, 
experiență în lucru cu aplicațiile şi 
legislația fiscală, cunoştințe temeinice 
în domeniul contabilității entităților de 
stat. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până în data de 
11.12.2019, ora 16.00, la sediul IIPPTO 
Rm.Sărat. Relaţii suplimentare la 
sediul IIPPTO Rm.Sărat, persoană de 
contact: Ghita Ciprian, telefon/fax: 
0238.563.126 (de luni până vineri, între 
orele 08.00-16.00), e-mail: piatarm-
sarat@yahoo.com

l Anunţ privind organizarea concursu-
rilor/examenelor de încadrare pe durată 
nedeterminată a 2 posturi de personal 
civil contractual. I.În acord cu prevede-
rile art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice şi a unor 
măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, art.7 alin. 
(1) şi (4) din Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului României nr.286 din 
31.03.2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare şi precizărilor Direcției 
generale management resurse umane 
nr. D 741 din 22.04.2019, Unitatea Mili-
tară 02574 Bucureşti organizează 
concurs/examen pentru încadrarea pe 
durată nedeterminată a 2 posturi 

contractuale de “solist vocal debutant 
/S”, cu atribuţii de execuție, vacante în 
cadrul microstructurii Solişti vocali 
muzică uşoară din Secțiunea solişti 
vocali a Ansamblului Artistic “Doina” 
al Armatei, prevăzute cu studii superi-
oare şi diplomă de licență în muzică sau 
arte (canto sau interpretare muzicală ori 
pedagogie muzicală, în domeniul de 
activitate al postului). Nu se stabilesc 
condiții de vechime în muncă şi/sau 
specialitatea studiilor. II. Data - limită 
până la care se pot depune dosarele de 
concurs este: 12.12.2019 ora 14.00. III. 
Dosarele de concurs se depun la sediul 
Unităţii Militare 02574 Bucureşti din 
B-dul. Drumul Taberei, nr.7B, sector 6. 
IV. Tipul probelor de concurs /examen, 
data şi ora desfăşurării acestora: 
-selecția dosarelor în perioada 
12.12.2019 ora 14.00 - 16.12.2019 ora 
10.00; -candidații vor susține: -proba 
practică în data de: 08.01.2020, ora 
11.00. -interviul în data de: 14.01.2020, 
ora 11.00. V. Probele de concurs/examen 
se desfăşoară, la sediul Ansamblului 
artistic “ Doina” al armatei din B-dul 
Iuliu Maniu, nr. 13, Bucureşti, sector 6, 
conform calendarului publicat pe 
portalul posturi.gov.ro, pe pagina de 
internet „www.defense.ro/concursuri” 
VI. Secretariatul comisiilor de concurs/
examen poate fi contactat la telefon 
021.315.54.85 interior 2217. VII. 
Prezentarea la post în data de 
30.01.2020. VIII. Detalii privind condi-
ţiile generale şi specifice pentru 
ocuparea posturilor, calendarul activită-
ților desfăşurate, bibliografia şi tematica 
de concurs/examen se pot obţine la 
sediul Unităţii Militare 02574 Bucureşti 
din B-dul Drumul Taberei, nr.7B, sector 
6, pe portalul posturi.gov.ro, pe pagina 
de internet „www.defense.ro/concur-
suri” sau la secretariatul comisiei de 
concurs.

l Administraţia Spitalelor şi Servici-
ilor Medicale Bucureşti, cu sediul în 
Bucureşti, Str. Sf. Ecaterina, nr.3, 
sector 4, scoate la concurs următoarele 
posturi contractuale vacante: 1 post 
Inspector de specialitate (S) II; 3 
posturi Inspector de specialitate (S) 
debutant; 2 posturi cu normă întreagă 
Referent (M) IA şi 1 post cu jumătate 
de normă Referent (M) IA; 3 posturi 
Referent (M) I; 2 posturi Referent (M) 
II. Proba scrisă se va desfăşura în data 
de 19.12.2019, iar proba interviu în 
data de 27.12.2019; ora şi locul de 
desfăşurare al concursului (proba 
scrisă şi proba de interviu) vor fi anun-
ţate pe site-ul www.assmb.ro. Termenul 
limită de înscriere va fi data de 
11.12.2019, orele 14:00, dosarul de 
concurs urmând să fie depus la Servi-
ciul  Resurse Umane din cadrul Admi-
nistraţiei Spitalelor şi Serviciilor 
Medicale Bucureşti din Bd. Dimitrie 
Cantemir nr. 1, Bl. B2, Parter, Sector 4. 
Informaţii suplimentare privind condi-
ţiile specifice pentru înscrierea şi parti-
ciparea candidaţilor la concurs se pot 
obţine de la sediul instituţiei la Servi-
ciul Resurse Umane, pe site-ul institu-
ţiei www.assmb.ro sau la telefon 
031.433.74.45 /031.433.74.46.

l Centrul de Sănătate Multifuncțional 
,,Sfântul Nectarie”, cu sediul în Bucu-
reşti, Bulevardul Uverturii nr. 81,  

Sector 6, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post de execuție vacant, 
perioadă nedeterminată, în data de 
19.12.2019 ora 10:00 proba scrisă şi 
interviul pe 27.12.2019- programare 
începând cu ora 10:00. Comparti-
mentul Medici: •1 post medic specia-
list/ primar în specialitatea Medicina 
Muncii: -Studii superioare absolvite cu 
diploma de licență în domeniul medi-
cină; -Certificat de medic specialist/ 
primar eliberat de Ministerul Sănătății; 
-Certificat membru Colegiul Medicilor 
din România; -Polița de asigurare 
pentru răspundere civilă profesională; 
-Vechime în specialitate minim 3 ani. 
Relații la telefon nr. 0376203291 inte-
rior 518 intre orele 9.00–14.00. şi pe 
site-ul www.nectarie6.ro

CITATII
l Se citează numitul Raduț Dumitru 
în data de 20.12.2019, în dosar nr.  
670/185/2019 la judecătoria Bălceşti 
care are ca obiect - divorț.

l Numitul Ungureanu Ioan, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Timi-
şoara, jud. Timiş, este citat la Judecă-
toria Săveni, jud. Botoşani, pe data de 
06.02.2020, ora 08:30, cu menţiunea de 
a se prezenta personal la interogatoriu, 
în calitate de pârât în dosarul nr. 
554/297/2019, în proces cu reclamantul 
Maxim Aurel, cu domiciliul în loc. 
Vorniceni, com. Vorniceni, jud. Boto-
şani.

l Se citează numitul Costache Stelian, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Drăgăneşti Vlaşca, județul 
Teleorman, la Judecătoria Alexandria, 
în dosarul nr. 2209/740/2019, la 
termenul din 12.12.2019, ora 09.00, 
complet 10, în proces cu reclamanta 
Nae Daniela Ana, dosarul având ca 
obiect exercitare autoritate părin-
tească.

l Doamna Sora Iuliana, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în satul Coldău, 
comuna Leordeşti, jud. Argeş este 
citată în dosar nr. 15311/193/2016 aflat 
pe rolul Tribunalului Botoşani, în cali-
tate de pârâtă, la termenul  de judecată 
din data de 04 decembrie 2019. 
Obiectul acţiunii:  constatarea drep-
tului de proprietate pentru suprafaţa 
de 3915,82 mp din Botoşani şi imobil 
(casă) din str. George Coşbuc, nr. 11, 
Botoşani,  acţiune formulată de recla-
manta Muraru Mărioara.

l Vîlcu Mihail, cu domiciliul în 
Slobozia, b-dul Matei Basarab, nr. 17, 
bl. A2, sc. B, et. 1, ap. 5, judeţul 
Ialomiţa, este chemat la Judecătoria 
Slobozia, în data de 02.12.2019, ora 
8.30 în calitate de pârât, în proces cu 
SC Omniasig Vienna Insurance Group 
SA, în calitate de reclamant, în dosarul 
nr. 1819/312/2019, obiectul dosarului - 
pretenţii.

DIVERSE
l C.I.I.  Roşu Alexandru, în calitate de 
lichidator judiciar în dosarul nr. 
2229/62/2019 al Tribunalului Braşov, 
notificăm deschiderea procedurii simp-

lificate de insolvenţă prev. De Lege nr. 
85/2014, faţă de debitoarea Autowest 
Wem S.R.L., cu sediul în Braşov, 
Bd.Iuliu Maniu nr. 66, sc. B, Aparta-
ment 4, judeţ Braşov, înregistrată la 
ORC  sub nr. J08/33/2010, având  CUI 
26387769. Termenul limită pentru 
depunerea cererilor de admitere  a 
creanţelor, însoţite de documente justi-
ficative şi taxă judiciară de timbru 
aferentă, a fost stabilită la data de 
13.12.2019. Informaţii suplimentare la 
tel. 0746/038984.

l S.C. Tehnocomputer S.R.L., cu 
sediul in Bucuresti, str. Preciziei nr.3W, 
etaj 1, biroul 11, sector 6, inregistrata la 
ONRC sub nr. J40/2561/1995, CUI 
7166842, informeaza pe cei interesati 
ca s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizatiei de mediu pentru 
activitatile: Recuperarea materialelor 
reciclabile sortate - CAEN 3832, 
Comertul cu ridicata al deseurilor si 
resturilor - CAEN 4677, desfasurate in 
str. Prelungirea Ghencea nr. 238, sector 
6, Bucuresti. Informatii se pot solicita 
la sediul A.P.M. Bucuresti din sectorul 
6, Aleea Lacul Morii nr.1, (Barajul 
Lacul Morii - in spatele benzinariei 
LUKOIL), intre orele 9-12, de luni 
pana vineri. Propuneri sau contestatii 
se pot depune la sediul A.P.M. Bucu-
resti, in termen de 15 zile de la data 
publicarii prezentului anunt.

l SC Rewe România SRL, cu sediul în 
comuna Ștefăneştii de Jos, str. Buşteni, 
nr. 7, județul Ilfov, anunță public solici-
tarea de obținere (reînnoire) a autoriza-
ției de mediu pentru obiectivul „Penny 
Market”, amplasat în municipiul 
Constanța, Str. Eliberării nr. 1 D, 
județul Constanța. Eventualele propu-
neri şi sugestii din partea publicului 
privind activitatea menționată vor fi 
transmise în scris şi sub semnătură la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Constanța din municipiul 
Constanța, Str. Unirii nr. 23, județul 
Constanța, în zilele de luni-joi, între 
orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 
8.00- 14.00, în termen de cel mult 10 
zile de la data publicării prezentului 
anunț.

l Cabinet Individual de Insolventa 
Petcu Viorica, cu sediul in Ploiesti, str. 
Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, ap.2, jud. 
PH, tel. 0244513366 /0744330820, in 
calitate de administrator judiciar al 
debitorului Primalex Rin SRL, 
conform Incheierii din data de 
21.11.2019 pronuntata de Tribunalul 
Prahova, sectia a II-a Civila, de 
Contencios Administrativ si Fiscal, in 
dosarul nr. 5030/105/2019, in temeiul 
art. 99 si 100 din Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolventei 
si de insolventa anunta deschiderea 
procedurii generale a insolventei impo-
triva debitoarei Primalex Rin SRL, 
avand cod de identificare fiscala 
35740028, numar de ordine in registrul 
comertului J29/452/2016 si sediul 
social in loc. Plopeni, oras Plopeni, 
Bulevardul Republicii, nr. 20A, 
Unitatea 2 DIANA, jud. Prahova. 
Termenul limita pentru inregistrarea 
cererilor de admitere a creantelor 
asupra  aver i i  deb i toare i  e s te 
06.01.2020. Termenul limita pentru 

depunerea de catre creditori a opoziti-
ilor la incheierea de deschidere a 
procedurii, pronuntata ca urmare a 
cererii formulate de debitor: in 10 zile 
de la primirea notificarii. Termenul 
limita pentru solutionarea opozitiilor: 
10 zile de la data expirarii termenului 
de depunere a acestora. Termenul 
limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si publicarea tabe-
lului preliminar al creantelor in BPI 
este 27.01.2020. Termenul limita 
pentru definitivarea tabelului crean-
telor este 20.02.2020. Se notifica faptul 
ca prima Adunare a creditorilor va 
avea loc la sediul administratorului 
judiciar din Ploiesti, str. Splaiului, nr. 
26, bl. 34R2, ap. 2, jud. Prahova in 
data de 31.01.2020, ora 14,00.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale de insolventa 
in dosarul nr.4440/105/2019 Tribunal 
Prahova, conform sentinței nr. 1024 
din 22.11.2019 privind pe SC Gemiad 
Interprest SRL, cu termenele: depu-
nere declarații creanță 10.01.2020, 
întocmirea tabelului preliminar al 
creanțelor 30.01.2020, întocmirea tabe-
lului definitiv 24.02.2020, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc in 
data 04.02.2020, orele 12:00 la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 
7B.

l Extras din dispozitivul Sentinței 
civile nr.2702/2018 pronunțată de 
Judecătoria Năsăud în dosarul civil 
191/265/2017: „Admite acțiunea civilă 
formulată de reclamanții NIG şi NA 
ambii din... în contradictoriu cu pârâții 
NA... CA... Constată că, prin joncți-
unea posesiilor, pârâții NI şi NA au 
dobândt dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra unei parcele în 
suprafață de 705 mp... Dispune parta-
jarea judecătorească a terenului în 
litigiu... Dispune înscrierea în CF a 
dreptului de proprietate asupra lotului 
de teren astfel dobândit, pe numele 
reclamanților... Preşedinte MDA. 
Grefier JA.

l Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L., 
cu sediul ales în Reşiţa, P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. 
Caraş-Severin; Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II - 0639/2012. Tel/
Fax: 0355.429.116/0355.429.117, noti-
fică începerea  procedurii de lichidare 
şi radiere împotriva urmatorilor debi-
tori: Paul & Nori S.R.L. - Bocsa, CUI 
16161038, Al Solimag S.R.L. - Resita, 
CUI 16688993. Creditorii debitoriilor 
mai sus mentionati, pot depune crean-
țele deţinute faţă de debitori, însoţite 
de documentele doveditoare, la sediul 
lichidatorului judiciar, în termen 
maxim de 15 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

SOMATII
l România. Judecătoria Arad. 
Operator- 3208. Arad, B-dul.Vasile 
Milea, nr.2-4, jud.Arad; Cod 310131; 
Tel.0257.253.630, Fax: 0257.253.889, 
e-mail: jd-arad@just.ro. Secţia Civilă. 
Dosar Nr.16166/55/2019. Data: 
30.10.2019. Somaţie. Prin cererea înre-
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gistrată la data de 16.10.2019, recla-
manta Bireescu Virginia, cu domiciliul 
în Arad, str.Coriolan Petrean, nr.30, 
jud.Arad, solicită înscrierea dreptului 
de proprietate asupra cotei de 
42,6/341mp din terenul intravilan 
situat în mun.Arad, str.Coriolan 
Petrean, nr.30, înscris în CF nr.302987 
A r a d  ( v e c h i  1 6 4 5 1 ) ,  t o p 
8580/15/8576/a/74/1, proprietar tabular 
fiind Tautan Magdalena. Reclamanta 
îşi întemeiază cererea pe faptul pose-
siei mai mare de 20 de ani de la 
decesul proprietarului tabular (art.28 
din Decretul-Lege nr.115/1938). În 
urma acesteia, în baza art.130 din 
Decretul-Lege nr.115/1938, sunt somaţi 
toţi cei interesaţi DE ÎNDATĂ să 
înainteze opoziţie la Judecătoria Arad 
deoarece în caz contrar, în termen de o 
lună de la această ultimă publicare se 
va proceda la soluţionarea cererii. 
Prezenta somaţie se va afişa timp de o 
lună la avizierul Judecătoriei Arad şi 
la Primăria Municipiului Arad, un 
exemplar fiind publicat într-un ziar de 
largă răspândire, pe cheltuiala recla-
mantei. Preşedinte Luciu Mariana, 
Grefier Raţ-Dragalina Cristina-Co-
druţa.

ADUNARI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al socie-
tăţii Poiana Brşov S.A., prin Preşe-
dinte Răduica Constantin, cu sediul în 
loc. Poiana Braşov, Mun. Braşov, str. 
Poiana Ursului nr. 5, jud. Braşov, înte-
gistrată la Oficiul Registrului Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul Braşov 
sub nr. J08/23/1991, Avand Codul Unic 
de Înregistrare 1099108, conform Legii 
nr. 31/1990, convoacă Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor la 
data de 27.12.2019, ora 14.00, la sediul 
societăţii, pentru toti acţionarii înregis-
traţi în registrul actionarilor la sfâr-
şitul zilei de 18.12.2019, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea vânzării 
participatiilor deţinute de SC Poiana 
Braşov SA la SC Poiana Astral SA; 2. 
Aprobarea datei de înregistrare a acţi-
onarilor. Propunerea privind data de 
înregistrare a acţionarilor asupra 
cărora se vor răsfrange efectele hotă-
rârii adunării extraordinare, dată ce 
urmează a fi stabilită de adunarea 
generală, este 09.01.2020;  3. Împuter-
nicirea unei persoane pentru efectu-
area formalităţilor de publicitate. În 
cazul în care cvorumul necesar nu se 
va întruni la data menţionată, 
adunarea generală extraordinară se va 
ţine la data de 28.12.2019, la aceleasi 
ore şi în acelasi loc, cu aceeasi ordine 
de zi. Documentele şi materialele 
informative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi precum şi 
formularele de procuri speciale, pot fi 
obţinute de la sediul societăţii, de la 
data 27.11.2019. Procurile vor fi 
depuse în original, cu 48 de ore înainte 
de adunare. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon 0268/262404. 
Presedintele Consiliului de Adminis-
tratie.

l Convocare: În conformitate  cu  
prevederile articolului  117 din Legea 
societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
şi având în vedere prevederile din 

Actul Constitutiv al INDUSTRIALE-
XPORT S.A., societate pe acţiuni de 
naţionalitate română, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/252/1991, Cod Unic de Înregis-
trare 1554446, cu sediul social în Bucu-
reşti, sectorul 1, Calea Floreasca, 
nr.175, etaj 7, camera B7, (denumită în 
continuare „Industrialexport” sau 
„Societatea”), Consiliul de Adminis-
traţie al Societăţii convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
Industrialexport S.A. pentru ziua de 
31.12.2019, ora 10:00, adunarea  
urmând a se ţine la sediul Societăţii 
din Bucureşti, sectorul 1, Calea 
Floreasca, nr.175, etaj 7, sala de 
şedinţe, pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul acţionarilor Societăţii 
la sfârşitul zilei de 02.12.2019, stabilită 
ca dată de referinţă. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor: 1. Supunerea spre apro-
bare, în conformitate cu art.5 din 
Actul constitutiv al Societății, a Cererii 
nr. 732/19.06.2019 formulată de către 
acţionarul S.O.V. Invest S.A. prin lichi-
dator judiciar FINECO Insolvency 
S.P.R.L. în temeiul art. 93 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2006,  respectiv  stabilirea  
termenilor şi  condițiilor în cazul apro-
bării cererii;  2. Aprobarea schimbării 
sediului social al Industrialexport S.A. 
de la adresa: Bucureşti, sectorul 1, 
Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, camera 
B7 la următoarea adresă: Bucureşti, 
sectorul 1, Calea Floreasca, nr.175, etaj 
7, camera C3; 3. Aprobarea modificării 
art.3 Sediul şi durata de funcţionare a 
societăţii, primul alineat, din  Actul 
constitutiv al  Industrialexport S.A., 
conform celor de mai jos: „art.3 Sediul 
şi durata de funcţionare a societăţii: 
Sediul societății este în Bucureşti, 
sectorul 1, Calea Floreasca, nr. 175, 
etaj 7, camera C3”; 4. Aprobarea 
împuternicirii Preşedintelui Consi-
liului de Administrație al Industrialex-
port S.A, dl. Bezerghianu Niculai, să 
realizeze toate formalitățile necesare în 
vederea înregistrării la Oficiul Regis-
trului Comerțului Bucureşti şi oriunde 
va mai fi necesar, a celor aprobate de 
către adunarea generală a acționarilor, 
de a semna actul constitutiv  actualizat 
al Societății, putând sub-delega, total 
sau parțial, aceste competențe către un 
terț, salariat sau nesalariat, al Socie-
tății. *** Completarea ordinii de zi: În 
cel mult 15 zile de la publicarea 
prezentului Convocator în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a,  
unul sau mai mulţi acţionari ai Socie-
tăţii reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social al acesteia,  pot  înainta Consi-
liului de Administraţie al Societăţii 
cereri privind introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor. 
Participarea la şedințele Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor: 
Acţionarii care posedă acţiuni la 
purtător au drept de vot numai dacă 
şi-au depus acţiunile la sediul Socie-
tăţii cu cel putin 5 zile înainte de 
Adunări. La Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor pot parti-
cipa şi pot vota, direct sau prin repre-
zentare, în baza unei procuri speciale, 
toţi acţionarii înscrişi în Registrul 

Acţionarilor Societăţii la data de 
02.12.2019, stabilită ca dată de refe-
rinţă. Toţi acţionarii reprezentaţi în 
baza unei procuri speciale se vor 
asigura că aceste procuri vor fi depuse 
în original la sediul social al Societăţii 
cu cel mult 48 de ore înainte de data 
şedințelor, sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot în 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor. Procurile vor rămâne 
valabile pentru a doua adunare, în 
cazul în care prima adunare este 
amânată din cauza neîndeplinirii 
cerinţelor legale. În cazul în care nu se 
vor îndeplini condiţiile legale privind 
ținerea Adunării Generale Extraordi-
nare a Acționarilor, aceasta se repro-
gramează pentru data de 07.01.2020,  
la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi; data de referință 
stabilită pentru identificarea acţiona-
rilor îndreptăţiţi să participe şi să 
voteze în cadrul Adunării Generale 
Extraordinare  a Acționarilor, rămâne 
neschimbată. Preşedintele Consiliului 
de Administraţie,  Bezerghianu 
Niculai.

l Convocare: În conformitate cu 
prevederile articolului 117 din Legea 
societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere prevederile din Actul 
Constitutiv al INDUSTRIALEX-
PORT S.A., societate pe acţiuni de 
naţionalitate română, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/252/1991, Cod Unic de Înregis-
trare 1554446, cu sediul social în 
Bucureşti, sectorul 1, Calea Floreasca, 
nr.175, etaj 7, camera B7, (denumită în 
continuare „Industrialexport” sau 
„Societatea”), Consiliul de Adminis-
traţie al Societăţii convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
Industrialexport  S.A. pentru ziua de 
30.12.2019, ora 14:00, adunarea  

urmând a se ţine la sediul Societăţii 
din Bucureşti, sectorul 1, Calea 
Floreasca, nr.175, etaj 7, sala de 
şedinţe, pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul acţionarilor Socie-
tăţii la sfârşitul zilei de 02.12.2019, 
stabilită ca dată de referinţă. Ordinea 
de zi a Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor: 1. Aprobarea 
inițierii procedurii de divizare parțială 
şi simetrică a Industrialexport  S.A. 
prin desprinderea şi transferul unor 
părți din patrimoniul Societății (acti-
vele care nu sunt alocate desfăşurării 
obiectului principal de activitate al 
Societății, respectiv activității de 
contractor a Societății în contracte 
comerciale externe), către o societate 
pe acțiuni ce se va înființa ca efect al 
respectivei divizări parțiale şi reparti-
zarea acțiunilor societății nou - consti-
tuite în urma divizării către acționarii 
societăţii divizate (Industrialexport 
S.A.) proporțional cu cota  acestora de 
participare la capitalul social al socie-
tăţii divizate; Fracțiunea de patri-
moniu care vizează activitatea de 
Contractor a Societății în contracte 
comerciale externe, precum şi dreptu-
rile şi obligațiile conexe acestor 
contracte, nu va fi transferată în urma 
divizării, ci va fi pastrată de către 
Industrialexport S.A.  În conformitate 
cu dispozițiile art.2436 din Legea 
nr.31/1990 republicată, completată şi 
modificată, în considerarea faptului că 
divizarea Industrialexport S.A. va fi o 
divizare parțială şi simetrică în urma 
căreia acțiunile societăţii nou- consti-
tuite în urma divizării vor fi reparti-
zate acţionarilor societăţii divizate 
(Industrialexport S.A.) proporțional 
cu cota de participare a acestora la 
capitalul social al societăţii divizate, 
următoarele articole nu se vor aplica: 
art. 2432, art. 2433, art.244  alin.(1) lit. 
b), d) şi e). 2. Împuternicirea Consi-
liului de Administrație al Industriale-
xport S.A. să întocmească  Proiectul 

de Divizare în conformitate cu preve-
derile legale aplicabile şi să acționeze 
cu putere şi autoritate deplină, pentru 
şi în numele Societăţii, în vederea 
implementării şi finalizării divizării  şi 
investirea sa cu următoarele puteri: (i) 
să efectueze formalitățile necesare 
pentru a asigura publicitatea Proiec-
tului de Divizare; Consiliul de Admi-
nistrație al Societății putând opta 
pentru orice formă de publicitate, 
conform articolului 242 alineat 21 din 
Legea 31/1990 privind societățile; (ii) 
să semneze, în numele şi pentru Socie-
tate, procesele verbale de predare 
privind transferul către societatea 
rezultată în urma divizării, a activelor 
şi pasivelor transferate de  Industriale-
xport S.A.; (iii) să completeze, să 
semneze şi să depună orice solicitări, 
formulare, decizii şi orice alte docu-
mente necesare pentru a îndeplini 
orice formalităţi sau pentru a realiza 
orice înregistrări legate de divizare la 
autorităţile fiscale, autorități publice 
locale, departamentele fiscale, Oficiul 
Registrului Comerțului competent, 
instituții bancare şi alte autorităţi sau 
instituţii similare, inclusiv să repre-
zinte Societatea în faţa autorităţilor şi/
sau instituțiilor mai sus menţionate. 
Consiliul de Administraţie al Industri-
alexport S.A. va putea sub–delega, 
total sau parțial, către  terți,  îndepli-
nirea formalităților şi exercițiul orică-
reia dintre atribuțiile indicate la 
punctele (i)- (iii) din prezenta. 3. 
Aprobarea  datei de 30.09.2019 ca 
dată de referință pentru situațiile 
financiare ale Industrialexport  S.A. 
care  vor fi folosite la întocmirea 
Proiectului de Divizare. Din punct de 
vedere juridic, divizarea  îşi va 
produce efectele la data înmatriculării 
în Registrul Comerţului a societății 
rezultate în urma divizării. Din punct 
de vedere contabil şi fiscal, fracțiunea 
de patrimoniu transferată de Industri-
alexport S.A. în cadrul divizării, 
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inclusiv tranzacțiile conexe, va fi consi-
derată ca fiind transferată către socie-
tatea rezultată în urma divizării 
începând cu data de 1 (întâi) a lunii 
următoare celei în care va fi înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerțului 
hotărârea pronunțată de către instanța 
de judecată privind aprobarea divizării. 
Prin excepție, în situația în care această 
înregistrare în Registrul Comerțului 
este efectuată la data de 1 (întâi) a unei 
luni, transferul tuturor tranzacțiilor va 
avea loc din punct de vedere contabil și 
fiscal la data respectivă. *** Comple-
tarea ordinii de zi: În cel mult 15 zile de 
la publicarea prezentului  Convocator 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, unul sau mai mulţi acţi-
onari ai Societăţii reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social al acesteia,  pot înainta 
Consiliului de Administraţie al Socie-
tăţii cereri privind introducerea unor 
noi puncte pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor. 
Participarea la ședințele Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor: 
Acţionarii care posedă acţiuni la 
purtător au drept de vot numai dacă 
și-au depus acţiunile la sediul Societăţii 
cu cel putin 5 zile înainte de Adunări. 
La Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor pot participa și pot vota, 
direct sau prin reprezentare, în baza 
unei procuri speciale, toți acţionarii 
înscriși în Registrul Acţionarilor Socie-
tăţii la data de 02.12.2019, stabilită ca 
dată de referinţă. Toţi acţionarii repre-
zentaţi în baza unei procuri speciale se 
vor asigura că aceste procuri vor fi 
depuse în original la sediul social al 
Societăţii cu cel mult 48 de ore înainte 
de data ședințelor, sub sancţiunea pier-
derii exerciţiului dreptului de vot în 
Adunarea Generala Extraordinară a 
Acţionarilor. Procurile vor rămâne 
valabile pentru a doua adunare, în 
cazul în care prima adunare este 
amânată din cauza neîndeplinirii cerin-
ţelor legale. În cazul în care nu se vor 
îndeplini condiţiile legale privind 
ținerea Adunării Generale Extraordi-
nare a Acționarilor, aceasta se repro-
gramează pentru data de 06.01.2020 la 
aceeași oră, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi; data de referință stabilită 
pentru identificarea acţionarilor 
îndreptăţiţi să participe și să voteze în 
cadrul Adunării Generale Extraordi-
nare a Acționarilor, rămâne neschim-
bată. Președintele Consiliului de 
Administraţie, Bezerghianu Niculai.

LICITATII
l Comuna Joseni organizează licitaţie 
publică deschisă în ziua de 30 decem-
brie 2019, ora 09.00, la sediul Primăriei 
din Comuna Joseni, nr.666, jud.
Harghita, pentru închiriere teren din 
proprietatea privată în suprafață de 
6781mp, situat în sat Bucin, evidențiat 
în CF nr.50565 Joseni, nr.cad.50565, 
pentru organizarea de activități turis-
tice și de recreere. Ofertanţii vor trebui 
să depună o ofertă într-un plic sigilat, 
care va conţine un original și o copie, la 
sediul Primăriei Comunei Joseni, din 
comuna Joseni, județul Harghita, și să 
facă dovada achitării garanției de parti-
cipare. Informații suplimentare se pot 

obţine zilnic la telefon: 0744.703.806, 
persoană de contact: Iszlai Barna. 
Data-limită pentru depunerea ofertei 
este 27.12.2019, ora 10.00.

l Prunus Forest SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunuri 
imobile la valoarea de piata redusa cu 
40%(cladire complex) Plopeni, str. 
Republicii, nr. 21,jud. Prahova - spatiu 
administrativ, suprafata utila 319 mp, 
data construirii 1969 = 323.617,80 lei 
fara TVA, (constructii industriale) 
Plopeni Sat, comuna Dumbravesti, 
punct gara, jud. Prahova - cladire 
magazie(baraca metalica), baraca meta-
lica, bazar, sopron, cabina wc, baraca si 
platforma betonata, suprafata utila 
604,67 mp, data construirii 1980 
amenajata partial in 2012 = 122.046,60 
lei fara TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar și vor depune 
documentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data licita-
ţiei. Licitaţia va avea loc în 29.11.2019, 
ora 12/30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 06.12.2019, 13.12.2019, 
10.01.2020, 17.01.2020, 23.01.2020, 
31.01.2020 si 07.02.2020 aceeași oră, în 
același loc.

l Prunus Forest SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică la 
valoarea de piata redusa cu 40% 
(43.545,00 lei fara TVA) bun imobil 
(teren intravilan) in suprafata de 792,09 
mp situat in Tuzla, str. Morii (str. 
Meduzei), nr. 5 A, jud. Constanta. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar și vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în 29.11.2019, ora 12/00 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
06.12.2019, 13.12.2019, 10.01.2020, 
17.01.2020, 23.01.2020, 31.01.2020 si 
07.02.2020 aceeași oră, în același loc.

l Debitorul SC Kaproni SRL societate 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1. Imobil ”teren intravilan”, in 
suprafata de 3.189mp. situat in Com. 
Valea Calugareasca, Sat Valea Popi, T 8 
-A 270, Judet Prahova, pret pornire 
licitatie - 21.525,75 Euro. 2. Imobil 
”teren intravilan„, in suprafata de 
668mp. situat  in Com. Valea Caluga-
reasca, Sat Valea Popi, T 20 -A 714, 
Judet Prahova, pret pornire licitatie - 
4.509,00 Euro. Pretul caietului de 
sarcini pentru imobilele ”terenuri„ 
af late in patrimoniul debitoarei 
Kaproni SRL este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. -Pretul de pornire al lici-
tatilor pentru imobile ”terenuri„ aflate 
in patrimoniul  societatii debitoare 
Kaproni SRL, reprezinta 45% din 
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata 
in Raportul de Evaluare pentru fiecare 
teren in parte; Participarea la licitatie 

este conditionata de: -consemnarea in 
contul nr. RO22 BACX 0000 0017 0906 
3000 deschis la Uni Credit Bank SA, 
Ag. Ploiesti, pana la orele 14.00 am din 
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 
10% din pretul de pornire a licitatiei; 
-achizitionarea pana la aceeasi data a 
Regulamentului de participare la lici-
tatie pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru imobile ”TERENURI„ 
prima sedinta de licitatie a fost fixata in 
data de 05.12.2019, ora 10:00, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 12.12.2019; 19.12.2019; 
09.01.2020; 16.01.2020; 23.01.2020, ora 
10:00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoa-
relor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru 
relatii suplimentare sunati la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relatii suplimentare si 
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. Anuntul poate fi vizu-
alizat si pe site www.dinu-urse.ro

l Debitorul Moldocons Grup SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1. Proprietate imobi-
liara - ”teren extravilan in suprafata de 
60.234 mp.” situata in Comuna Gura 
Vitioarei, Judet Prahova, Tarlaua 57, 
Parcelele Lv 1719/10, Lv 1719/14, Lv 
1719/13, De 1719/1, De 1719/11, De 
1719/12, De 1719/16, avand  nr. cadas-
tral 10316, inscris in Cartea Funciara 
nr. 1409, a Comunei Gura Vitioarei, 
Judet Prahova, prin incheierile nr. 
9786/2008, nr. 1415/2009 si 1886/2009 
eliberate de OCPI - Prahova, Biroul de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara 
Valenii de Munte. Pret pornire licitatie 
- 35.750,00 Euro; 2.Proprietate imobi-
liara - ”teren extravilan in suprafata de 
169.959 mp. gasiti la masuratoare si din 
acte 170.166 mp.„ situata in Comuna 
Gura Vitioarei, Sat Fagetu, Judet 
Prahova, Tarlaua 55, Parcelele Lv 
1644/11/2, Lv 1644/13, Lv 1644/17, De 
1644/12, De 1644/16, De 1644/18, avand 
nr. cadastral 10314, inscris in Cartea 
Funciara nr. 1408, a Comunei Gura 
Vitioarei, Judet Prahova, prin inche-
ierea nr. 9954/2008, eliberata de OCPI - 
Prahova, Biroul de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Valenii de Munte. 
Pret pornire licitatie - 153.500,00 Euro 
exclusiv TVA; 3.Proprietate imobiliara 
- ”teren extravilan in suprafata de 
34.221mp.„ situata in Comuna Gura 
Vitioarei, Sat Fagetu, Judet Prahova, 
Tarlaua 57, Parcelele Lv1719/26 si De 
1719/29,avand nr. cadastral 10318, 
inscris in Cartea Funciara nr.1411, a 
Comunei Gura Vitioarei,  Judet 
Prahova, prin incheierile nr. 9788/2008 
si 1414/2009, eliberata de OCPI - 
Prahova, Biroul de Cadastru si Publici-
tate Imobiliara Valenii de Munte. Pret 
pornire licitatie - 29.500,00 Euro 
exclusiv TVA; Terenurile prezentate 
sunt scoase spre vanzare la pachet (nu 
se vand separat). 4.Bunuri mobile de tip 
obiecte de inventar, apartinand Moldo-
cons Grup SRL, in valoare de 29.327,34 
Lei exclusiv TVA; 5.Bunuri mobile de 
tip materiale, apartinand Moldocons 
Grup SRL, in valoare de 47.984,00 Lei 

exclusiv TVA. -Pretul Caietului de 
sarcini pentru proprietatile imobiliare 
”terenuri„ -2.500,00 Lei exclusiv TVA. 
-Pretul Regulamentului de licitatie 
pentru ”Obiectele de inventar si Stocul 
de marfa” -1.000,00 Lei exclusiv TVA. 
-Pretul de pornire al licitatilor pentru 
proprietatile imobilare, obiectele de 
inventar si stocul de marfa, apartinand 
Moldocons Grup SRL, reprezinta 25% 
din valoarea de piata exclusiv TVA, 
aratata in Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun in parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon in prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la licitatie 
este conditionata de: -consemnarea in 
contul nr. RO46 UGBI 0000 2820 0687 
7RON deschis la Garanti Bank SA 
-Suc. Ploiesti pana la orele 14 am din 
preziua  stabilita licitaţiei, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire a licitatiei; 
-achizitionarea pana la aceeasi data a 
Caietului de sarcini si Regulamentului 
de licitatie pentru bunurile din patrimo-
niul debitoarei, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru proprietatile 
imobiliare, obiectele de inventar si 
stocul de marfa, prima sedinta de lici-
tatie a fost fixata in data de 06.12.2019, 
ora 09:00, iar daca bunurile nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 
13.12.2019; 20.12.2019; 10.01.2020; 
17.01.2020, ora 09:00. Toate sedintele 
de licitatii se vor desfasura la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr.4, Judet 
Prahova. Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii 
suplimentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

l Concesionare teren aparținând 
domeniului privat al comunei Miro-
slava. 1.Informaţii generale privind 
concedentul: Denumire: UAT comuna 
Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa: 
sat Miroslava, str. Constantin Langa 
nr.93, comuna Miroslava, cod 707305, 
jud.Iași, e-mail: secretariat@prima-
riamiroslava.ro, achizitii@primariami-
roslava.ro, persoane contact: sef birou 
achizitii publice-investitii-Burcuta 
Elena, consilier juridic birou achizitii 
publice-investitii-Manea Anisoara, tel. 
0232.295680, int.34; fax.0332/424444. 
2.Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii: teren în suprafață de 500 
mp aparținând domeniului privat al 
comunei Miroslava, sat Uricani, 
NC83085 pentru intrare in legalitate 
constructie. Redeventa: este de minim: 
689 lei/an pentru intreaga suprafata. 3. 
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: modalitatea prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
persoanele interesate pot înainta o soli-
citare pe suport hârtie pentru obţinerea 
unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire; Denumirea și adresa compar-
timentului de la care se poate obţine un 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
birou achiziţii publice din cadrul primă-
riei comunei Miroslava, judeţul Iași; 
tel.0232/295680, int.34, pers. contact: 
Burcuta Elena, Manea Anisoara. 4.
Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea unui exemplar al documenta-

ției de atribuire: costul documentaţiei 
este de 50 lei și se poate achita odata cu 
solicitarea efectuată în acest sens; 
Documentatia de atribuire se pune la 
dispozitia persoanelor interesate pana 
la data de 04.12.2019, orele 16.00, 
respectiv cu 5 zile lucratoare inainte de 
data limita pentru depunerea ofertelor; 
5.Data limită pentru solicitare clarifi-
cări: 05.12.2019. ora 16.00.  6.Informaţii 
privind ofertele: data limită pentru 
depunerea ofertelor:10.12.2019, ora 
16.00; adresa la care trebuie depusă 
oferta: primăria comunei Miroslava, sat 
Miroslava, comuna Miroslava, judeţul 
Iasi, cod postal 707305;  numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar în două 
plicuri sigilate unul exterior și unul 
interior. 7.Data și locul unde se va 
desfășura ședinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 11.12.2019, ora 10.00 la 
sediul primăriei com.Miroslava, judeţul 
Iași. 8.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax, și adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: tribunalul judeţean 
Iași, Secţia Contencios Administrativ, 
str.Anastasie Panu nr.26, Iași, jud.Iasi, 
c o d  7 0 0 0 2 0 ,  t e l . 0 3 3 2 / 4 3 5 7 0 0 ; 
fax.219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 
9.Data transmiterii  anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 18.11.2019.

PIERDERI
l Pierdut legitimație de student, elibe-
rata de Universitatea de Vest din Timi-
șoara, pe numele Ghiță Alina Andreea 
Maria. O declar nulă.

l Pierdut atestat profesional marfă 
eliberat de ARR Vâlcea pe numele 
Barbu Liviu din Stroești, Jud. Vâlcea. 
Se declară nul.

l Pierdut atestat taxi emis de ARR 
Dolj pe numele Silaghi Cătălin. Se 
declară nul.

l Pierdut certificat profesional 
nr.0029286 pe numele Grigoraș Vasilica. 
Îl declar nul.

l Pierduta cartela conducătorului auto 
nr.00000147768022 pe numele Grigoraș 
Vasilica. O declar nulă.

l Declar pierdute și nule următoarele 
documente: Atestat CPI, ADR și card 
tahograf eliberate de ARR Dolj pe 
numele Godeanu Sebastian Daniels.

l Pierdut certificate  constatatoare  de 
la sediu și terți eliberate de O.N.R.C.I 
Iași pe numele Popa Ș. George- Daniel- 
Întreprindere Individuală. Se declară 
nule.

l Declar pierdută și nulă legitimaţie de 
membru vânător Petrache Marius, 
serie/ nr. B 10165 emis de A.V.P.S. 
Bradul, serie/nr. legitimaţie B 0587.

l Pierdut carnet de antrenor pe numele 
Negoiță Daniel cu nr.8924 eliberat în 
data de 18.11.2015 la disciplina Cultu-
rism și Fitness. Îl declar nul.


