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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
OFERTE SERVICIU
l Atelier tamplarie angajeaza
specialist PAL si tamplar! Conditii
motivante, Program de lucru de
Luni-Vineri. Zona Pipera/
Sectorul 1! 0756584870
l Angajam (in Anglia) Tapiteri
pentru fabrici de mobila. Salar
motivant. Contract legal de
munca. 0362630106
l Hotel Oxford si Hotel Malibu
Din Mamaia angajeaza in conditii
foarte avantajoase: receptioner,
camerista, bucatar sef, bucatar,
bufetier, ospatari si ajutori de
ospatari cu experienta. Oferim
Cazare, detalii la 0735.333.103,
office@hoteloxford.ro
l Societate comerciala angajeaza
sofer de protocol. Cerinte:
Prezenta agreabila, atitudine impecabila, seriozitate, punctualitate,
discretie. Beneficii: Salariu motivant. Adresa de email: cameliadobindas@gmail.com
l Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.
Nicolae Rușdea” Baia Mare, str.
Victor Babeș, nr.34, județul Maramureș, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea următorului post contractual vacant în
conformitate cu prevederile HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare: -1 post consilier juridic II la Biroul de Management al Calității Serviciilor Medicale.
Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a
ocupării funcției contractuale
vacante sunt: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, în specialitatea postului; -vechime în muncă cu
studii superioare în specialitatea
postului minim 6 luni; -experienţă în
domeniul managementului calității
serviciilor medicale, minim 6 luni
(dovedită cu adeverinţă sau alte
documente). Concursul se va desfășura conform calendarului următor:
-21.05.2018, termenul-limită de
depunere a dosarelor; -30.05.2018,
proba scrisă, ora 10.00; -05.06.2018,
interviul, ora 10.00. Relații suplimentare la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rușdea” Baia
Mare, str.Victor Babeș, nr.34, județul
Maramureş, telefon: 0262.275.995,
interior: 114, site: www.spitalpneumobaiamare.ro

l Primăria Comunei Văliug, cu
sediul în localitatea Văliug,
numărul 56, judeţul Caraş-Severin, organizează concurs
conform Legii nr.188/1999 pentru
ocuparea funcţiei publice vacante
de: referent III, grad asistent
(agent fiscal) în cadrul Compartimentului Contabilitate Impozite şi
Taxe. Concursul se va desfăşura la
sediul Primăriei Comunei Văliug
astfel: -Proba scrisă în data de
06.06.2018, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 08.06.2018, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; -vechime în specialitate: 6 luni; -cunoştinţe operare
PC nivel mediu, fiind necesară
prezentarea unui act doveditor în
acest sens (adeverinţă, certificat
absolvire curs); -abilităţi de comunicare; -gândire logică; -conduită
profesională corespunzătoare.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
20 zile de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Primăriei Comunei
Văliug. Relaţii suplimentare şi
coordonatele de contact pentru
depunerea dosarelor de concurs: la
sediul instituției: Primăria
Comunei Văliug, nr.56. Persoană
de contact: Dragomir Diana,
secretar comuna Văliug, telefon/
fax: 0255.235.601, e-mail: prim_
valiug@yahoo.com
l Primăria Comunei Gorban, cu
sediul în localitatea Gorban,
comuna Gorban, judeţul Iaşi, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual
vacant aprobat prin HG
nr.286/2011, modificată şi completată de HG nr.1027/2014. Denumirea postului: consilier asistent cu
atribuţii în domeniul achiziţiilor
publice. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor:
superioare; -curs expert achiziţii
publice cu diplomă de absolvire;
-disponibilitate la program
prelungit; -vechime în muncă: 1 an.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: -Proba scrisă: data de
30.05.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei; -Proba interviu: data de
30.05.2018, ora 14.00, la sediul
instituţiei. Data-limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucrătoare de la afişare, la sediul
instituţiei. Date contact: Pintilie
Laura, tel.0754.077.643.

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, parter,
jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax:
0255/212940, notiﬁcă deschiderea procedurii simpliﬁcate a insolvenţei împotriva
debitorului S.C. IOZE-FRAPAL S.R.L., prin Încheierea civilă nr 38/JS/CC/26.04.2018
pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în Dosarul
1438/115/2018.
Debitorul S.C. IOZE-FRAPAL S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67
alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Creditorii debitorului S.C. IOZE-FRAPAL S.R.L cu sediul social în Iablaniţa, nr.2,
jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului J11/144/2013, CUI
31402067 trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul
limită din data de 11.06.2018. Cererile trebuie însoţite de taxa de timbru în valoare
de 200 lei.

l Unitatea Administ r a t i v Te r i t o r i a l ă
Comuna Stăuceni, cu
sediul în localitatea Stăuceni, str.Principală, nr.
307A, judeţul Botoșani,
organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
publice de execuție
vacantă de: -1 post de
consilier asistent la
Compartimentul
Agricol, Urbanism și
Protecția mediului,
c o n f o r m H G n r.
611/2008. Concursul se
va desfăşura la sediul
instituţiei astfel: -Proba scrisă în
data de 06.06.2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
08.06.2018, ora 10.00; -Proba practică în data de 08.06.2018, ora
12.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: superioare; -vechime: cel
puțin 1 an în funcția publică;
-cunoștințe de operare pe calculator; -cazier. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 20 zile de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
instituției din localitatea Stăuceni,
comuna Stăuceni, județul Botoșani.
Relaţii suplimentare la sediul UAT
Comuna Stăuceni, persoană de
contact: secretar UAT Rodica Boz,
telefon: 0727.843.659, fax:
0231.545.963, e-mail: primaria_
staucenibt@yahoo.com
l Spitalul Județean de Urgență
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.5,
organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de
muncitor calificat IV- instalator
frigotehnist la Atelierul de întreținere și reparații, instalații, utilaje,
clădiri, pe durată nedeterminată.
Condiţii specifice de participare:
-calificare în meserie; -diplomă de
bacalaureat. Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slatina, în data de
30.05.2018, ora 9.00- proba scrisă şi
în data 05.06.2018, ora 9.00- proba
interviu. Dosarele se depun la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina- Serv.RUNOS, în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului, până în
data de 18.05.2018 şi trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 7 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia de concurs este afişată la
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sediul unităţii şi pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina- Serv. RUNOS sau la nr.de
telefon: 0349.802.550.
l Primăria comunei Cernica,
județul Ilfov organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea unui
număr de 21 posturi vacante de
personal contractual nedidactic, cu
contract individual de muncă pe
perioadă nedeterminată, astfel: •11
posturi de Paznic; •4 posturi de
Muncitor Necalificat Întreținere; •2
posturi de Îngrijitor; •4 posturi de
Femeie de Serviciu. Concursul se
organizează la sediul Primăriei
comunei Cernica, județul Ilfov, în
data de 29 mai 2018, la ora 11.00proba scrisă şi 31 mai 2018 (proba
orală). Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Primăriei comunei
Cernica, județ Ilfov. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G.
nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
de participare la concurs: •Să fie
absolvent de studii gimnaziale cu
diplomă de absolvire; •Vechimea în
muncă: minim 2 ani; •Vechimea în
specialitate: nu se cere. Bibliografia
se afişează la sediul Primăriei
comunei Cernica, județ Ilfov.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei comunei
Cernica, județ Ilfov şi la nr. de
telefon (021)369.53.08, persoană de
contact: Simion Paula Claudia.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând casă mare, central în
Oradea. Relaţii la telefon
0721.773033
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PROPUNERI AFACERI
l Dinu Urse și Asociații SPRL,
desemnată administrator judiciar
prin Încheierea de ședință din data
de 18.10.2016, de Tribunalul
Buzău, Secția a II-a Civilă, în
dosarul nr. 2227/114/2016 pentru
debitoarea SC Agi Capital Investment SRL, invită specialiștii în
domeniul cadastrului și publicității
imobiliare să depună oferte la
sediul acestuia din București, Str.
Buzești, Nr.71, Etaj 5, Cam.
502–505, Sector 1, Tel./Fax:
(+40)21.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com, până cel târziu în
data de 14.05.2018, ora 12:00, în
vederea selecției de oferte pentru
efectuare cadastru și intabulare
terenuri extravilane arabile aflate
în patrimoniul debitoarei (13
parcele situate în sat Busca, loc.
Mihaiești, județul Olt, însumând
108.303mp, 4 parcele situate în loc.
Tr i v a l e a M o s t e n i , j u d e ț u l
Teleorman, însumând 43.287mp, 2
parcele situate în loc. Olteni,
județul Teleorman, însumând
28.600mp). Ofertele pot fi transmise și pe fax-ul sau email-ul
menționat în anunț. Onorariul
expertului va fi achitat din fondurile debitoarei.

CITAŢII
l Ciuperca Gabriela - la fam.
Conachi Ion Şi Maria, cu ultimul
domiciliu în sat Sarca este chemat
la Judecătoria Iaşi, Str. Anastasie
Panu nr.25, Sala 3 in dosar nr.
24163/245/2017, în ziua de
06.06.2018, Completul C12 M, ora
08:30, in calitate de Pârât, în proces
cu Ciuperca Florin în calitate de
Reclamant, divorţ fără minori.
l Constantin Maria reclamanta in
Dosar nr. 668/265/2018 al Judecatoriei Nasaud, cheama in judecata
paratele Prall Maria, Weber
Mihail, pentru data de 06 iunie
2018.
l Se citeaza paratii Vasile
Sanziana, Vasile Saveta, Vasile
Valeria, in dosar nr. 348/265/2018
al Judecatoriei Nasaud, pentru
termenul din data de 22 mai 2018.
l Romania. Judecatoria Sannicolau Mare – Timis. Dosar nr.
5 1 2 / 2 9 5 / 2 0 1 8 . C i t a t i e n r.
512/295/2018. Paratul Ciobanu
Maria domiciata in Mun. Iasi, Str.
Sfantul Lazar nr. 19, bl. F1-4, sc.
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anunțuri

F3, ap. 10, jud. Iasi, este citata la
Judecatoria Sannicolau Mare, in
data de 21.06.2018, orele 09:00, in
proces cu reclamanta Comuna
Varias, cu sediul in loc Varias nr.
619, jud. Timis, cauza avand ca
obiect “anulare titlu de proprietate”. Presedinte, Judecator
Bogdan Ardelean. Grefier Arpad
Balint.
l Se citează, Mistor Florentin, cu
ultimul domiciliu cunoscut in loc.
Chisineu Cris, str. Pacii nr.31, jud
Arad La Judecatoria Chisineu
Cris, in data de 22.05.2018 ora 9.00
completul C2-2017, camera 1, in
calitate de prat, in dosarul civil nr.
2541/210/2017, in proces cu Mistor
Maria avand ca obiect succesiune.
l Numitul Gantoi Constantin, cu
ultimul domiciliu cunoscut în localitatea București, Str.Drumul
Murgului, nr. 36, Bl. 55A, Sc.1,
Ap.3, este citat la Judecătoria
Sectorului 3 pe data de 21.05.2018,
ora 08.30, completul C 1, camera
37, în calitate de intimat în dosarul
civ. nr.16232/301/2017, în procesul
de declarare judecătorească a
morții cu petentul Gantoi Ilie.
l Numita Vilca Aguado Carmen,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Ovidiu, județul
Constanța, este citată la Judecătoria Hârșova pe data de
10.05.2018, ora 09.30, completul
C2, în calitate de pârâta dosarul
civ. nr.395/842/2017, în procesul de
anulare act cu reclamanții Dinu
Georgeta și Dinu Costel.
l Numita Tănase Nadejdia, cu
ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Ghindaresti, județul
Constanța, este citată la Judecătoria Hârșova pe data de
10.05.2018, ora 09.30, completul C2,
în calitate de pârâta dosarul civ.
nr.1678/842/2017, în procesul de
divorț cu reclamantul Tănase Vasile.
l Numitul Tănasă Sergiu Cristian, cu ultimul domiciliu cunoscut
în localitatea Răuseni, Sat
Răuseni, județul Botoşani, este
citat la Tribunalul Gorj pe data
23.05.2018, ora 10.30, completul
civ D 8, în calitate de pârât dosarul
civ. nr.6110/95/2017, în procesul
având ca obiect „Recunoaştere
Hotărâre Străină” cu reclamanta
Baldovin Alina Vasilica.

DIVERSE
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
administrator judiciar al Andaress
Management & Distribution SRL
desemnat prin hotararea din data
de 03.05.2018, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti, Sectia a
V I I - a C i v i l a i n d o s a r n r.
47854/3/2017, notificã deschiderea
procedurii insolventei prevazuta
de Legea nr. 85/2014 împotriva
Andaress Management & Distribution SRL, cu sediul social in
Bucureşti Sectorul 6, Bulevardul 1
MAI, Nr. 22, Bloc 4-S-14, Ap. 86,
CUI 13877947, nr. de ordine in
registrul comertului
J40/10844/2013. Persoanele fizice
si juridice care inregistreaza un
drept de creanta impotriva Andaress Management & Distribution
Srl vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la
grefa Tribunalului Bucureşti secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 47854/3/2017, in urmatoarele conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
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admitere a creantelor asupra averii
debitorului 15.06.2018; b) termenul
de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante
05.07.2018; c) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv la 30.07.2018; d) data
primei sedinte a adunarii generale
a creditorilor 10.07.2018, ora 14.00;
e) adunarea generala a asociatilor
la data de 14.05.2018, ora 14.00 la
sediul administratorului judiciar.
l SC Metro Cash & Carry SRL
titular al proiectului „Construire
stație de epurare ape uzate tehnologice”, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
incadrare de către APM București:
nu se supune evaluării impactului
asupra mediului și nici evaluării
adecvate, pentru proiectul propus a
fi amplasat în B-dul Metalurgiei
Nr.130A, METRO Berceni, sector 4
București. Proiectul deciziei de
încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
autorității competente pentru
protecția mediului APM București,
str. Aleea Lacul Morii nr.1, sect. 6
București în zilele de luni-vineri
orele 09-12, și la adresa de internet:
http://apmbuc.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observații
la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării.
l SDEE Electrica Distribuţie
Muntenia Nord SA, titular al
proiectului „Modernizare PTZ
7633 bloc 1 şi bloc 2PTZ 7629Bereşti, jud. Galaţi”, anunţă
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare fără
evaluarea impactului asupra
mediului, de către APM Galaţi, în
cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul sus menţionat,
propus a fi amplasat în jud.Galaţi,
oraşul Bereşti, cod poştal: 805100,
str.Luceafărului şi str.Muzicii.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM
Galaţi, str.Regiment 11 Siret, nr.2,
în zilele de luni-joi, între orele
08.30-16.00, şi vineri, între orele
08.30-13.30, precum şi la următoarea adresă de internet: http://
apmgl.anpm.ro/Reglementari/
Acordul de mediu/Proiect decizie
etapa de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la
data publicării prezentului anunţ
până la data de 11.05.2018.
l Marka’s IPURL, în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei SC
Elifcan SRL, cu sediul în Bacău,
Str. Chimiei, nr.2, jud. Bacău, CUI:
25232723, J04/297/2009, conform
Sentinţei nr. 283/27.04.2018,
pronunţată de Tribunalul Bacău în
dosarul 4060/110/2017, vă notifică
privind: Începerea procedurii falimentului împotriva debitoarei SC
Elifcan SRL. Creditorii trebuie să
procedeze la înscrierea la masa
credală prin depunerea cererii de
admitere a creanţei în condiţiile
următoare: termenul limită pentru
depunerea cererilor de admitere a
creanţelor născute în timpul procedurii – 21.05.2018; termenul
pentru continuarea procedurii 24.09.2018.

SOMAŢII
l Somaţie. Prin prezenta înregistrată pe rolul Judecătoriei Întorsura Buzăului sub dosar nr.

142/248/2018, petenţii Hosu Florin
şi Hosu Stela, cu domiciliul în Sita
Buzăului, nr. 549, Jud. Covasna,
au invocat dobândirea dreptului
de proprietate prin uzucapiune,
asupra: Imobilului situat în intravilanul şi extravilanul comunei
Sita Buzăului, sat Sita Buzăului,
nr. 549, jud. Covasna, înscris în
CF nr. 23825 Sita Buzăului, nr. top
2884/1, în suprafaţă de 2245 mp.
şi parţial pe parcela cu nr. top.
2885 înscrisă în CF nr. 24596 Sita
Buzăului. Imobilul situat în intravilanul şi extravilanul comunei
Sita Buzăului, sat Sita Buzăului,
nr. 549, jud. Covasna, are ca vecinătăţi: la nord şi la est – nr. cadastral 23930 (Papară Iosif), la sud
– Hosu Voicu şi la vest – drum.
Toţi cei interesaţi sunt somaţi să
formuleze opoziţie, cu precizarea
că, în caz contrar, se va trece la
judecarea cererii de la data
emiterii somaţiei şi publicarea ei în
condiţiile legii.
l Somatie emisa in temeiul art.
130 din Decretul-Lege nr.
115/1938, astfel cum s-a dispus
prin incheierea de sedinta publica
din data de 12.04.2018, privind
cererea inregistrata sub dosar nr.
2450/246/2017 al Judecatoriei
Ineu, formulata de reclamantii
Corbei Ioan, domiciliat in Sicula,
nr. 459, jud. Arad si Corbei Maria
Laura, prin mandatar Corbei
Aliosa, cu domiciliul in Sicula, nr.
418, jud. Arad contradictoriu cu
paratii Mihaicuta Sofie, domiciliata in Sicula, nr. 146, jud. Arad si
paratii cu domiciliul necunoscut
Feies Ioan, Feies Borcuta si Bun
Mariuta, prin care solicita sa se
constate ca, au dobandit dreptul
de proprietate prin uzucfapiune
asupra imobilului identificat in
CF 305492 Sicula, cu nr. top.
1011/2-19, in suprafata de 1439
mp compus din gradina, unde sub
B1 apare inscris ca si proprietar
tabular Feiesi Ioan si respectiv
asupra imobilului identificat in
CF 305493 SIcula, cu nr. top
1011/2-20, compus din gradina in
suprafata de 1439 mp, unde apar
inscrisi ca si proprietari tabulari
Feies Borcuta si Bun Mariuta sub
B1.1, respectiv sub B1.2. Reclamantii au mai aratat ca, aproximativ din anul 1976 au exercitat
asupra acestor imobile, o posesie
pasnica, publica, continua si sub
nume de proprietari. Prin aceeasi
actiune, reclamantii au solicitat a
se dispune intabularea dreptului
lor de proprietate in cartea
funciara. Prezenta somatie se
afiseaza timp de o luna la sediul
instantei si la sediul primariei in
raza careia se afla imobilul si se
publica intr-un ziar de larga
raspandire, timp in care toti cei
interesati au posibiliatea sa
depuna de indata opozitie la
Judecatoria Ineu, intrucat in caz
contrar in termen de o luna de la
ultima afisare sau publicare se va
proceda la analizarea cererii
petentilor cu privire la constatarea
dreptului lor de proprietate.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al SC
Conflux SA convoacă A.G.O.A. în
data de 09.06.2018 ora 10, la
punctul de lucru din str. Sabinelor
nr. 8 sector 5, Bucureşti cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea
Bilanţului Contabil la 31.12.2017.
2. Raportul de Gestiune al C.A. 3.
Raportul Comisiei de Cenzori. 4.
Prelungire/schimbare mandat
cenzor. 5. Diverse.

l Consiliul de Administraţie al SC
AMIT SA convoacă A.G.O.A. în
data de 09.06.2018 ora 10, la sediul
din str. Sabinelor nr. 8 sector 5,
Bucureşti cu următoarea ordine de
zi: 1. Aprobarea Bilanţului
Contabil la 31.12.2017. 2. Raportul
de Gestiune al C.A. 3. Raportul
Comisiei de Cenzori. 4. Prelungire/
schimbare mandat cenzor. 5.
Diverse.
l SC Moldotrans Auto SA, cu
sediul în Iași, strada Primăverii,
nr.62, Jud.Iași, înregistrată la
Oficiul Registrul Comerțului sub
nr. J22/2514/1994, Cod Unic de
Înregistrare RO6403320, covoacă
prin Președintele consiliului de
administrație în conformitate cu
legea 31/1990 Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor pentru
data de 07.06.2018, ora 9.00, la
sediul societății din Iași, strada
Primăverii, nr.62, cu următoarea
ordine de zi: 1.Prezentarea, discutarea bilanțului contabil pe anul
2017; 2.Prezentarea, discutarea
contului de profit și pierdere pe
anul 2017; 3.Prezentarea, discutarea situației modificărilor capitalului propriu, Anexa la bilanțul pe
anul 2017; 4.Prezentarea, discutarea situației fluxurilor de trezorerie pe anul 2017; 5.Prezentarea,
discutarea notelor explicative la
situațiile financiare ale anului
2017; 6. Prezentarea, discutarea
Bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2018; 7.Prezentarea, discutarea raportului comisiei de
cenzori privind verificarea și certificarea bilanțului contabil ale
anului 2017. Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul
necesar deliberărilor, următoarea
convocare va avea loc în data de
08.06.2018, ora 9.00 la sediul societății, având aceeași ordine de zi.
Documentele și materialele referitoare la problemele înscrise pe
ordinea de zi pot fi consultate la
sediul societății.
l SC Moldomec SA, cu sediul în
Iași, strada Șos.Tomești, KM.1,
Jud.Iași, înregistrată la Oficiul
Registrul Comerțului sub nr.
J22/516/1991, Cod Unic de Înregistrare RO1974342, prin Președintele Consiliului de
Administrație covoacă în conformitate cu legea 31/1990 Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor
pentru data de 07.06.2018, ora
10.00, ținută la sediul social al
societății din Iași, strada Șos.
Tomești, KM.1, cu următoarea
ordine de zi: 1.Prezentarea, discutarea bilanțului contabil pe anul
2017; 2.Prezentarea, discutarea
contului de profit și pierdere pe
anul 2017; 3.Prezentarea, discutarea situației modificărilor capitalului propriu, Anexa la bilanțul pe
anul 2017; 4.Prezentarea, discutarea situației fluxurilor de trezorerie pe anul 2017; 5. Prezentarea,
discutarea notelor explicative la
situațiile financiare ale anului
2017; 6.Prezentarea, discutarea
Bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2018; 7.Prezentarea, discutarea raportului comisiei de
cenzori privind verificarea și certificarea bilanțului contabil ale
anului 2017. Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul
necesar deliberărilor următoarea
convocare va avea loc în data de
08.06.2018, ora 9.00 la sediul societății, având aceeași ordine de zi.
Documentele și materialele referitoare la problemele înscrise pe
ordinea de zi pot fi consultate la
sediul societății.

l SC Agromec Murgeni SA, cu
sediul în Iași, Șoseaua Nicolina,
nr.1, Jud.Iasi, înmatriculată la
Registrul Comerțului din Iași sub
numărul J22/755/2001,
CUI:RO8174274, prin Președintele
Consiliului de administrație
convoacă în conformitate cu legea
31/1990 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de
07.06.2018, ora 8.00, la sediul
societății, din municipiul Iași,
strada Nicolina nr.10, cu următoarea ordine de zi: 1.Prezentarea,
discutarea bilanțului contabil pe
anul 2017; 2.Prezentarea, discutarea contului de profit și pierdere
pe anul 2017; 3.Prezentarea, discutarea situației modificărilor capitalului propriu, Anexă la bilanțul pe
anul 2017; 4.Prezentarea, discutarea situației fluxurilor de trezorerie pe anul 2017; 5.Prezentarea,
discutarea notelor explicative la
situațiile financiare ale anului
2017; 6.Prezentarea, discutarea
Bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2018; 7.Prezentarea, discutarea raportului comisiei de
cenzori privind verificarea și certificarea bilanțului contabil ale
anului 2017; 8.Casarea mijloacelor
fixe și a obiectelor de inventar.
Dacă la prima convocare nu se
întrunește cvorumul necesar deliberărilor, următoarea convocare va
avea loc în data de 08.06.2018, ora
9.00, la sediul societății, având
aceeași ordine de zi. Documentele
și materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi
consultate la sediul societății.
l Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii NECC Telecom Romania S.A.
(în insolvenţă): Administratorul
special al Societăţii NECC
Telecom Romania S.A., dl. Cristian- George Balbaie- Calinescu, în
temeiul prevederilor art. 21 din
Actul constitutiv al societăţii
NECC Telecom Romania S.A. (în
insolvenţă), cu sediul în Bucureşti,
Sectorul 2, Strada Viesparilor nr.
24, etajul 2, apartamentul nr. 6,
camera nr. 1, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu
numărul J40/8225/2003, având
Codul Unic de Înregistrare
15522207 (“Societatea”), şi art. 117
din Legea nr. 31/1990 republicată
şi modificată, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
Societăţii în data de 07.06.2018 ora
11:00, prima convocare, iar în
cazul în care nu se întruneşte
cvorumul prevăzut în Actul constitutiv, la data de 08.06.2018 aceeaşi
oră, a doua convocare, la sediul
Societăţii din Bucureşti, Sectorul 2,
Strada Viesparilor nr. 24, etajul 2,
apartamentul nr. 6, camera nr. 1,
cu următoarea ordine de zi: 1.
Discutarea şi aprobarea Raportului anual al Administratorului
pe anul 2017. 2. Discutarea şi
aprobarea Raportului cenzorilor
pe anul 2017. 3. Aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit
şi pierderi pe anul 2017. Acţionarii
care deţin acţiuni la purtător vor
participa la vot în funcţie de
numărul acţiunilor la purtător,
valoare unitaraă întreagă, fără
zecimale, depuse de fiecare acţionar în parte, la secretariatul
Societăţii până cel târziu în data
de 06.06.2018. Sunt convocaţi să
participe la Adunarea Generală
Ordinară toţi acţionarii înregistraţi
în registrul acţionarilor Societăţii
la data de 01.06.2018 (“Data de
referinţă”). Documentele şi materialele informative referitoare la
punctele de pe ordinea de zi a
Adunării Generale ordinare se află

anunțuri

www.jurnalul.ro
la sediul Societăţii la dispoziţia
acţionarilor, putând fi consultate şi
completate de aceştia în timpul
orelor de program, între orele
09:00–17:00. Acţionarii pot fi
reprezentaţi la Adunarea Generală
Ordinara fie de către alţi Acţionari,
fie de terţi autorizaţi printr-o
procură specială, cu excepţia
administratorilor şi funcţionarilor
Societăţii. Toate procurile vor fi
depuse în original la Societate
conform legii. Administrator
Special Cristian- George BalbaieCalinescu.
l Convocare a Adunării Generale
Ordinare si Extrasordinare a Acţionarilor IFMA Imobiliare S.A.:
Consiliul de administratie al societatii IFMA Imobiliare S.A. Bucuresti, cu sediul in Calea Giulesti
nr.6-8, sector 6, inregistrata la
Registrul Comertului cu nr.
J40/2290/2008, CUI 25157095 in
conformitate cu prevederile
art.117 alin.(1) din Legea
nr.31/1990, modificata si completata, Convoaca: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la
data de 07.06.2018, ora 11:00, la
adresa din București, Șos.
Nordului nr. 24-26, sector 1 si
Adunarea Generală Extraordinara
a Acţionarilor la data de
07.06.2018, ora 12:00, la adresa din
București, Șos. Nordului nr. 24-26,
sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la
data de referinţă 15.05.2018. În
situaţia în care, la prima convocare
nu vor fi îndeplinite condiţiile de
cvorum, adunarile generale se vor
întruni la a doua convocare, în
condiţile legii, la data de
08.06.2018, la aceleaşi ore, în
aceeaşi locaţie şi cu aceeaşi ordine
de zi. La Adunările Generale sunt
îndreptăţiţi să participe şi să
voteze acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de
15.05.2018, stabilită ca dată de
referinţă. Participarea la Adunările Generale se face în conformitate cu dispoziţiile Actului
Constitutiv al Societăţii, precum şi
cu prevederile legale aplicabile
societăţilor comerciale pe acţiuni.
Unul sau mai mulţi acţionari
reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a
introduce puncte pe ordinea de zi a
adunării generale, cu condiţia ca
fiecare punct să fie însoţit de o
justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală; şi b) de a
prezenta proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a adunării generale. Acţionarii pot participa fie personal, fie
prin reprezentant, prin acordarea
unei procuri speciale altor
persoane. În caz de prezentare prin
împuternicit, un exemplar original
al procurii speciale se va depune la
sediul social al Societăţii cu 48 de
ore înainte de adunare. Lista
cuprinzând informatiile cu privire
documentele şi materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi se va afla
la dispoziţia acţionarilor, începând
cu data de 16.05.2018, la adresa
din București, Șos. Nordului nr.2426, sector 1, putand fi consultată şi
completată de aceştia. Ordinea de
zi a Adunării Generale Ordinare:
1. Prezentarea Raportului Consiliului de administraţie pentru
exercitiul financiar al anului 2017.
2. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare pentru exerciţiul
financiar încheiat la 31 decembrie

2017 şi aprobarea repartizării
profitului aferent anului 2017. 3.
Aprobarea descărcării de gestiune
a membrilor consiliului de administraţie pe anul 2017. 4. Aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2018. 5.
Aprobarea mandatării Dlui
Stefanut Catalin Roman, cu posibilitatea de substituire, pentru a
încheia şi/sau semna în numele
Societăţii şi/sau al acţionarilor
Societăţii hotărârile prezentei
Adunări Generale Ordinare şi
Actul Constitutiv actualizat al
Societăţii şi pentru a efectua toate
formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate,
executare şi publicare a hotărârilor
adoptate şi a Actului Constitutiv
actualizat, precum şi pentru a
depune, prelua acte şi semna în
acest scop în numele Societăţii, în
relaţia cu Oficiul Registrului
Comerţului şi alte entităţi publice
sau private. Ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare:
1. Aprobarea majorării indemnizaţiei de administrator conform
modificărilor legislaţiei. 2. Discutarea şi aprobarea vânzării urmatoarelor imobile proprietatea
societăţii, situate în: -Braşov, Str.
Aurora nr.18; -Oradea, Str
Shakespeare 5A; -Brăila, Str. A I
Cuza nr. 188; -Sibiu Str. Ostirii nr.
7, Bl 67A, Ap 1; -Constanţa, Str.
Soveja nr 64A, Bl 04, Ap 64.
l Subsemnata Zheng Xuehong, în
calitate de administrator şi asociat
în cota de 35% din capitalul social
al Societăţii Arletta Com S.R.L,
sediul în Judeţ Ilfov, oraş Otopeni,
str. Petre Ispirescu nr. 9B, parter,
Birou nr. 2, înregistrată la ORCT
Ilfov J23/1608/25.09.2003, CUI
14642213, În baza art. 14 alin. 3 şi
4 din CAP. 5 din Actul Constitutiv
al Societăţii Arletta Com S.R.L.,
Convoc pentru data 09.05.2018,
ora 9,00 -Adunarea Generală
Extraordinară a Asociaţilor care se
va ţine la sediul social al societăţii
Arletta Com S.R.L. din Judeţ
Ilfov, Oras Otopeni, str. Petre Ispirescu nr. 9B, parter, Biroul nr. 2. În
cazul în care Adunarea Generală
Extraordinară a Asociaţilor legal
convocată pentru data de
09.05.2018, ora 9,00, nu poate
adopta o hotărâre valabilă datorită
neîntrunirii cvorumului, Adunarea
Generală Extraordinară a Asociaţilor este Reconvocată pentru data
11.05.2018, ora 9,00 care se va ţine
la sediul societăţii Arletta Com
S.R.L. din Judeţ Ilfov, Oraş
Otopeni, str. Petre Ispirescu nr. 9B,
parter, Biroul nr. 2, având următoarea Ordine de zi: 1. Încheierea
contractului de vânzare în forma
autentică pentru vânzarea terenului categoria de folosinţă arabil
în suprafaţă totală de 5.000mp.
situat în intravilanul Com. Dobroeşti, Tarla 30, Parcela 863, Judeţ
Ilfov, număr cadastral 1571,
înscris în CF 1524 a comunei
Dobroeşti, conform Promisiunii
bilaterale de vânzare autentificată
cu nr. 6018/15.09.2017 încheiat de
Notar Public Andrei- Radu
Daescu, semnat cu societatea
Fenix Unic Art S.R.L. 2. Aprobă
împuternicirea administratorului
societăţii Zheng Xuehong să
semneze la notariat contractul de
vânzare în forma autentică.

LICITAŢII
l S.C. Citadin S.A. IASI, cu sediul
in Bd. T.Vladimirescu, nr. 32C,
organizeaza “procedura simplificata”, cu oferte de pret in plic
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inchis, in vederea atribuirii
contractului de achizitie: prestare
servicii cu buldoexcavator. Procedura de achizitie se va desfasura
conform prevederilor “Regulamentului privind organizarea si
desfasurarea achizitiilor” al SC
Citadin SA Iasi. Pentru participare
la procedura de achizitie, ofertantii
trebuie sa indeplineasca conditiile
cerute in «Documentatia de achizitie». Documentatia de achizitie
va fi postata pe site-ul societatii
www.citadinis.ro si va fi accesata
pana pe data de 14.05.2018 pe
baza de cod unic de acces, ce va fi
comunicat doar persoanelor care
solicita in scris accesul la documentatie cu date de identificare
clara si cu declaratie pe propria
raspundere privind siguranta
informatiilor pentru evitarea introducerii unor virusi in sistemul
informatic al societatii. Criteriul
care va fi aplicat pentru evaluarea
ofertelor: pretul cel mai scazut.
Documentatia de ofertare va fi
depusa la sediul SC CITADIN SA
pana la data de 14.05.2018, ora
10:00. Deschiderea ofertelor va
avea loc la data de 14.05.2018, ora
12:00, la sediul S.C. Citadin S.A.
Relatii suplimentare privind
procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine la
tel.: 0751048290.

specificațiilor din documentația de
atribuire. Data limită de depunere
a ofertelor este 17.05.2018, orele
09.00, la registratura primăriei, Str.
DN 28 nr. 136, intrun singur exemplar original. Ședința de deschidere a ofertelor se va desfășura în
data de 17.05.2018, orele 11.00, în
sala de ședințe a Consiliului Local,
aflată la sediul Primăriei Comunei
Valea Lupului.

creditorilor. În caz de neajudecare
se va repeta în fiecare zi de marți și
joi la aceeași locație și oră. Pentru
participarea la licitație ofertanții
vor depune o garanție de 10% din
prețul de pornire al bunului
pentru care licitează până cel mai
târziu cu o zi înaintea datei când se
va ține licitația, ora 18. Relații
suplimentare la telefon
0745092542.

l Municipiul Motru prin Consiliul
Local Motru organizează licitaţie
publică pentru concesionarea unui
teren în suprafață de 1000 m.p.,
aparținând domeniului public al
Municipiului Motru, situat în zona
Aleea Teilor, în vederea amplasării
unei hale de producție și depozitare. Licitaţia va avea loc în data
de 29 mai 2018, ora 11,00, la sediul
Consiliului Local Motru din B-dul
Gării nr.1. Ofertele vor fi depuse
până la data 29 mai 2018, ora
10,00 la Secretariatul Primăriei
Municipiului Motru, în plicuri
sigilate, conform Caietului de
sarcini. Preţul minim de pornire la
licitaţie este de 25 Euro/mp/an.
Caietul de sarcini se poate obţine,
contracost, de la sediul Primăriei
Municipiului Motru din B-dul
Gării, nr.1. Relaţii suplimentare se
pot obţine la nr. de telefon
0253/410560, int.112.

l U.A.T. Comuna Valea Lupului,
jud. Iași, cu sediul în Com. Valea
Lupului, str. DN 28 nr. 136, CUI
16384625, tel 0232/272590, fax
0232/277758, e-mail primaria_
valealupului@yahoo.com, organizează în data de 17.05.2018,
negocierea directă în vederea
concesionării următoarelor suprafețe de teren, ce fac parte din
domeniul privat al Comunei Valea
Lupului: - Strada Impăcării lot 6 –
nr. cadastral 66468 – suprafața de
350,00 mp; - Strada Impăcării lot
10 – nr. cadastral 66472 – suprafața de 352,00 mp; - Strada Impăcării lot 11 – nr. cadastral 66473
– suprafața de 350,00 mp; - Strada
Impăcării lot 12 – nr. cadastral
66474 – suprafața de 300,00 mp.
Informații privind documentația
de atribuire. Documentația de
atribuire va putea fi achiziționată
începând cu data de 07.05.2018, de
la sediul primăriei – dna Elena
Panțiru – compartimentul patrimoniu, după achitarea următoarelor taxe: - Contravaloarea
Caietului de sarcini – 50 lei, sumă
ce nu se va restitui. - Taxă de participare, în cuantum de 100 lei –
sumă ce nu se va restitui. - Garanția
de participare, în cuantum de 500
lei – sumă ce se va restitui ofertanților declarați necâștigători / sumă
ce va constitui avans al redevenței
pentru ofertanții declarați câștigători. Taxele se vor achita în
numerar sau cu cardul la casieria
primăriei sau prin OP/virament
bancar în conturile RO84TREZ
40621070250XXXXX – caietul de
sarcini și taxa de participare și
RO07TREZ4065006XXX009389
– garanția de participare.
Termenul limita pentru solicitarea
documentației de atribuire este
data de 15.05.2018, adică două zile
înainte de data limită de depunere
a ofertelor. Solicitările de clarificări
vor fi soluționate cu cel mult două
zile înainte de data limită a ofertelor sau mai târziu – doar în
măsura în care, perioada necesară
pentru elaborarea și transmiterea
răspunsului face posibilă primirea
acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de
depunere a ofertelor, conform

l A.N.I.F. Filiala Teritorială de
Îmbunătăţiri Funciare TimişMureş Inferior, cu sediul în municipiul Timişoara, str. Coriolan
Brediceanu, nr. 8, et. III-IV, judeţul
Timiş, organizează licitaţii de
vânzare a mijloacelor fixe aprobate
la casare în oraşele Timişoara şi
Arad. Listele cu mijloacele fixe se
pot consulta la sediile administrative din oraşele precizate mai sus,
pentru Timişoara, str. Coriolan
Brediceanu, nr. 8, et. III, municipiul Timişoara, jud. Timiş, pentru
Arad, str. Toth Şandor nr. 6 D,
municipiul Arad, jud. Arad.
Mijloacele fixe pot fi vizionate la
locurile de depozitare, informaţii
se obţin la numerele de telefon
menţionate mai jos. Licitaţiile vor
avea loc în municipiul Timişoara
în data de 23.05.2018, ora 10:00, în
municipiul Arad în data de
23.05.2018, ora 10:00. Următoarele
licitaţii în cazul de neadjudecare
vor avea loc în municipiul Timişoara în datele de 29.05.2018, ora
10:00 şi 04.06.2018, ora 10:00, în
municipiul Arad în datele de
29.05.2018, ora 10:00 şi 04.06.2018,
ora 10:00. Datele suplimentare
privind organizarea licitaţiilor,
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii achizitori
pentru a fi admişi la licitaţie,
preţul de pornire a licitaţiei,
precum şi cota de cheltuieli de
participare, se pot obţine la Timişoara telefon: 0256-203230, Arad
telefon: 0257-280955

l Debitorul Ungureanu Instalcom
SRL” societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
1.Imobil, teren situat în Mun.
Ploiești, Str. Drumul Serii, Nr. 22,
Județ Prahova, având suprafața de
2.452,00mp. și clădire edificată pe
acesta în regim parter și etaj, având
suprafața construită de 169,18mp.
din care suprafața utilă de
135,51mp, înscris în Cartea
funciară nr. 6505 Mun. Ploiești, sub
nr. cadastral 6621. Prețul de pornire
al licitației este de 60.518,15 Euro
exclusiv TVA; 2.Imobil, teren intravilan situat în Ploiești, str. Drumul
Serii, FN, tarlaua 12, parcela
A166/13, Județ Prahova, având
suprafața de 2.452,74 mp. înscris în
Cartea funciară nr. 121422 ( nr.
vechi 6322) Mun. Ploiești, sub nr.
cadastral 7935. Prețul de pornire al
licitației este de 26.612,25 Euro
exclusiv TVA; 3. Imobil, teren intravilan situat în Ploiești, str. Drumul
Serii, FN, tarlaua 12, parcela
A166/14, Județ Prahova, având
suprafața de 2.415,28 mp. înscris în
Cartea funciară nr. 121440 ( nr.
vechi 6323) Mun. Ploiești, sub nr.
cadastral 7932. Prețul de pornire al
licitației este de 26.205,90 Euro
exclusiv TVA; 4. Alte mijloace fixe
și obiecte de inventar, aparținând
SC Ungureanu Instalcom SRL a
căror valoare de piață este de
36.850,40 Lei exclusiv TVA. Prețul
caietului de sarcini pentru imobilele
aflate în proprietatea SC Ungureanu InstalCOM SRL este de
1.000 Lei exclusiv TVA. -Prețul de
pornire al licitației pentru imobilul
aflat la punctul nr. 1 din listă, reprezintă 35% din valoarea de piață
exclusiv TVA prezentată în
Raportul de evaluare. -Prețul de
pornire al licitație pentru imobilul
aflat la punctul nr. 2 din listă, reprezintă 35% din valoarea de piață
exclusiv TVA prezentată în
Raportul de evaluare. -Prețul de
pornire al licitației pentru imobilul
aflat la punctul nr. 3 din listă, reprezintă 35% din valoarea de piață
exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitației pentru mijloacele fixe și
obiectele de inventar reprezintă
40% din valoarea de piață exclusiv
TVA prezentată 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: -consemn a r e a î n c o n t u l n r.
RO79BFER140000008181RO01
deschis la Banca Comercială Feroviară - Sucursala București până la
orele 14.00 am din preziua stabilită
ședinței de licitație 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, pentru
mijloacele fixe și obiectele de
inventar, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru proprietățile imobiliare, mijloacele fixe și obiectele de
inventar prima ședință de licitație a
fost fixată în data de 11.06.2018,
ora 12.00 iar dacă bunurile nu se

l Publicație de vânzare prin licitație publică: Colour & Sound
Club SRL - societate în faliment,
anunță prin lichidator licitație
publică în data de 22.05.2018, ora
18, în Pitești, str. Tache Ionescu,
nr.12, bl .N1A, sc.A, parter, ap.1,
jud. Argeș, pentru vânzarea: unui
spațiu comercial cu prețul de
pornire de 74.400 Euro situat în
Pitești și pentru mobilier salon 1290 lei, combină cu 8 funcții –
1100 lei, unitate spălare - 1050 lei,
pat tratament facial – 1090 lei, stoc
produse cosmetice – 3570 lei.
Prețul de pornire a licitațiilor se va
diminua conform regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
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adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data
de 25.06.2018; 09.07.2018;
23.07.2018; 06.08.2018 ora 12.00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales de lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna, Nr. 44 A, 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 De Fringhii
Construcții Transporturi Daniel
SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
1. Stoc de marfă aflat în patrimoniul societății debitoare, în valoarea
de 105.487,13 Lei exclusiv TVA.
Prețul de pornire al licitaților reprezintă 35% din valoarea de piața
exclusiv TVA arătat în Raportul de
evaluare. Participarea la licitație
este condiționată de: -consemnarea
î n c o n t u l n r. R O 7 6 U G BI0000802003293RON deschis la
Garanti Bank SA -Ag. Ploiești
Mihai Viteazul 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 stocul de marfă, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
stocul de marfă prima ședință de
licitație a fost fixată în data de
18.05.2018, ora 15.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data de 25.05.2018,
08.06.2018, 15.06.2018, 22.06.2018,
ora 15.00. Toate ședințele de licitații
se vor desfășura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Ploiești,
Str. Elena Doamna, Nr. 44A, Jud.
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 Arietis Impex SRL
societate în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: 1.Mijloace
fixe și obiecte de inventar, aparținând SC Arietis Impex SRL în
valoare de 2.631,42 Lei exclusiv
TVA; 2.Stoc de marfă, aparținând
SC Arietis Impex SRL în valoare de
44.075,23 Lei exclusiv TVA. -Prețul
de pornire al licitaților pentru
mijloacele fixe, obiectele de inventar
și stocul de marfă aparținând SC
Arietis Impex 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: -consemn a r e a î n c o n t u l n r.
RO15BITR003010063364RO01
deschis la Veneto Banca s.p.c.a 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
aceeași dată a Regulamentului de
licitație pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
mijloace fixe, obiectele de inventar și
stocul de marfă prima ședință de
licitație a fost fixată în data de
14.05.2018, ora 10.00, iar dacă
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bunurile nu se adjudecă la această
dată următoarele ședințe de licitații
vor fi în data de 21.05.2018;
04.06.2018; 11.06.2018; 18.06.2018,
ora 10.00. 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 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de
contact: Primăria Comunei
Sadova, str. Craiovei, nr.165, cu
sediul în comuna Sadova, jud.Dolj,
cod poștal: 207505, telefon:
0251.376.622, fax: 0351.418.644,
cod fiscal: 4553437, e-mail: primariacomuneisadova@gmail.com,
sadova@cjdolj.ro, persoană de
contact: Ionică Marilena. 2.Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează
să fie concesionat. Concesionare
terenuri identificate pe raza
Comunei Sadova, județul Dolj,
după cum urmează: Nr.crt.; Tarla;
Parcela; Suprafața(ha); Categoria;
Domeniul; Scopul evaluării: 1.; T
85; P 680; 0,1000; intravilan;
Public; Concesionare. 2.; T 177; P
1124; 0,8200; extravilan; Public;
Concesionare. 3.; T 177; P 1120;
1,0000; extravilan; Public; Concesionare. 4.; T 177; P 1119; 0,8000;
extravilan; Public; Concesionare.
5.; T 177; P 1118; 0,6500; extravilan; Public; Concesionare. 6.; T
177; P 1117; 2,1000; extravilan;
Public; Concesionare. 7.; T 177; P
1116; 0,4500; extravilan; Public;
Concesionare. 8.; T 177; P 1114;
3,8900; extravilan; Public; Concesionare. 9.; T 177; P 1113; 0,1500;
extravilan; Public; Concesionare.
10.; T 177; P 1110; 1,5000; extravilan; Public; Concesionare. 11.; T
102; P 760; 0,8000; extravilan;
Public; Concesionare. 12.; T 102; P
759; 0,6500; extravilan; Public;
Concesionare. 13.; T 102; P 758;
0,8000; extravilan; Public; Concesionare. 14.; T 101; P 752; 1,2800;
extravilan; Public; Concesionare.
3.Informaţii privind documentaţia
de atribuire: de la sediul Primăriei
Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeţul
Dolj. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar
al documentaţiei de atribuire:
Documentaţia de atribuire se poate
procura prin cerere de la sediul
Primăriei Sadova, str.Craiovei,
nr.165, judeţul Dolj. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului/administratorului de
la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire:
Compartimentul de Achiziții al
Primăriei Sadova, strada Craiovei,
nr.165, județul Dolj. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006:
Preţul caietului de sarcini este de
400RON. Se achită la casieria
Primăriei Sadova. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
05.06.2018, ora 16.00. 4.Informaţii
privind ofertele: la sediul Primăriei
Sadova, str. Craiovei, nr. 165,
judeţul Dolj. 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 11.06.2018,

ora 12.00, la sediul Primăriei
Sadova, str. Craiovei, nr. 165,
judeţul Dolj. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: sediul
Primăriei Sadova, str. Craiovei, nr.
165, judeţul Dolj. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: într-un exemplar
original și un exemplar copie. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 14.06.2018, ora 10.00, la
sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr. 165, judeţul Dolj. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Secţia de contencios a
Tribunalului Dolj, sediul: Craiova,
str.Brestei, nr.129, judetul Dolj,
telefon/fax: 0251.410.140,
e-mail: registraturaacte.dj@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 04.05.2018.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul/locatorul/vânzătorul, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail ale persoanei
de contact: Primăria Comunei
Sadova, str.Craiovei, nr.165, cu
sediul în comuna Sadova, jud.Dolj,
cod poştal: 207505, tel.0251.376.622,
fax: 0351.418.644, CUI: 4553437,
e-mail: primariacomuneisadova@
gmail.com, sadova@cjdolj.ro,
persoană de contact: Ionica Marilena. 2.Informaţii generale privind
obiectul concesionării/închirierii/
vânzării, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează
să fie concesionat/închiriat/vândut.
Concesionare/închiriere/vânzare
terenuri identificate pe raza
Comunei Sadova, judeţul Dolj, după
cum urmează: Nr.crt.; Tarla;
Parcela; Suprafaţa(ha); Categoria;
Domeniul public/privat; Scopul
evaluării: 1.; T 1; P 3,4,5; 0,3285;
intravilan; privat; concesionare. 2.; T
112; P 4623; 0,2200; intravilan;
privat; concesionare. 3.; T 178; P
1127, 1128; 4,2000; intravilan;
privat; închiriere. 4.; T 137; P 1/1;
0,3000; extravilan; privat; vânzare.
5.; T 110; P1/1; 0,3000; extravilan;
privat; vânzare. 6.; T 85; P
673+673/1; 6,0000; intravilan;
privat; concesionare. 7.; T 122; P
855; 8,0000; intravilan; privat;
concesionare. 8.; T 196; P 1; 23,0000;
extravilan; privat; închiriere. 9.; T
200; P 2; 29,1600; extravilan; privat;
închiriere. 10.; T 201; P 2; 30,8400;
extravilan; privat; închiriere. 11.; T
209; P 1; 32,1600; extravilan; privat;
închiriere. 12.; T 204; P 2; 30,2700;
extravilan; privat; închiriere. 13.; T
225; P 17; 9,0300; extravilan; privat;
închiriere. 14.; T 205; P 1; 32,0100;
extravilan; privat; închiriere. 15.; T
208; P 1; 30,6500; extravilan; privat;
închiriere. 16.; T 211; P 1; 29,3500;
extravilan; privat; închiriere. 17.;
T211/1; P 1; 33,9500; extravilan;
privat; închiriere. 18.; T 215; P 1;
23,9200; extravilan; privat; închiriere. 19.; T 216; P 1; 32,5200; extravilan; privat; închiriere. 20.; T 219; P
1; 31,5900; extravilan; privat; închiriere. 21.; T 220; P 1; 29,2600; extravilan; privat; închiriere. 22.; T 224; P
1; 29,7700; extravilan; privat; închiriere. 23.; T 178; P 1122; 10,9100;
extravilan; public; închiriere. 3.
Informaţii privind documentaţia de
atribuire: Documentaţia de atribuire
se poate procura de la sediul Primăriei Sadova, str.Craiovei, nr.165,
judeţul Dolj. 3.1.Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atri-

buire: Documentaţia de atribuire se
poate procura prin cerere de la
sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul administratorului/vânzătorului de la care
se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Compartimentul de achiziţii al Primăriei
Sadova, strada Craiovei, nr. 165,
judeţul Dolj. 3.3.Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr.54/2006: Preţul
caietului de sarcini este de 400RON.
Se achită la casieria Primăriei
Sadova. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.06.2018, ora
16.00, Primăria Sadova, str.Craiovei,
nr.165, judeţul Dolj. 4. Informaţii
privind ofertele: la sediul Primăriei
Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeţul
Dolj. 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 11.06.2018, ora 12.00, la
sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un
exemplar original şi un exemplar
copie. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14.06.2018, ora
12.00, la sediul Primăriei Sadova,
str.Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Secţia de contencios a
Tribunalului Dolj, sediul: Craiova,
str.Brestei, nr.129, judeţul Dolj,
telefon/fax: 0251.410.140,
e-mail: registraturaacte.dj@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 04.05.2018.
l Primăria Comunei Vama,
judeţul Suceava, cu sediul în localitatea Vama, str. Victoriei, nr. 56,
CUI: 4326698, tel. 0230.239.112,
fax: 0230.239.045, judeţul Suceava,
organizează licitaţie publică
deschisă pentru concesionarea
unui spaţiu cu destinaţia cabinet
medical situat în imobilul cu destinația „Dispensar uman” din
strada 9 Mai, nr.1, sat Vama,
comuna Vama. Documentaţia şi
caietul de sarcini privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se
vor solicita în scris şi se vor ridica
de la sediul primăriei. Spaţiul este
identificat ca fiind situat la
parterul imobilului cu o suprafaţă
utilă de 29,12mp reprezentând
spaţiul având destinaţia de cabinet
medical. Spaţiul ce urmează a fi
concesionat va fi utilizat doar în
scopul desfăşurării de activităţi
medicale. Redevenţă minimă de la
care se porneşte licitaţia publică
este 246Lei/lună. Contravaloarea
caietului de sarcini este de 30Lei,
iar taxa de participare la licitație
este de 100Lei, cu plata în numerar
la casieria concedentului. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 21.05.2018, ora 15.00.
Data-limită de depunere a ofertelor este 29.05.2018, ora 15.00, iar
deschiderea ofertelor se va realiza
în data de 30.05.2018, ora 10.00, în
sala de şedinţe a Primăriei
Comunei Vama, etaj I.
l Consiliul Local al comunei
Ciorogirla, cu sediul în comuna
Ciorogirla, Şoseaua Bucureşti,
nr.112, judeţ Ilfov, anunţă organizarea unei licitaţii publice,

conform HCL nr.16/30.05.2017,
privind închirierea suprafeţei de
25.524 ha, teren arabil cu destinaţie de izlaz comunal. Aceasta
suprafaţă de teren este în satul
Ciorogirla. Licitaţia va avea loc
în data de 16.05.2018, ora 14 00,
la sediul Primăriei Ciorogirla din
comuna Ciorogirla, str. Şoseaua
Bucureşti, nr.112, judeţ Ilfov.
Procurarea documentaţiei,
pentru licitaţie, se poate face în
perioada 07.05.2018- 14.05.2018,
de la compartimentul achiziţii
publice, situat în incinta Primăriei Ciorogirla. Data limită de
depunere a ofertelor pentru licitaţia publică este de 16.05.2018,
ora 10.00, la sediul Primăriei
Ciorogirla, str. Şoseaua Bucureşti, nr.112, judeţ Ilfov. Informaţii suplimentare se pot obţine
de la compartimentul achiziţii
publice, de luni până vineri, între
orele 9.00–14.00, telefon
0213131590, persoana de contact
Constantin Niculina.

PIERDERI
l Dumitru Georgiana Cristina
PFA: pierdute două ștampile
inscripționate cu logo și cu detaliile
următoare: Persoană Fizică Autorizată Otopeni- Ilfov CUI
37624011 Dumitru Georgiana
Cristina.
l Westgate Romania SRL, Bucuresti, str. Branduselor, nr.2-4, et.4,
S.3, CUI: 17017651, am pierdut
numar ordine pentru casa de
marcat Datecs, serie 22021446. Se
declara nul.
l Pierdut card de student, emis de
ASE, Facultatea de Marketing, pe
numele Panait Andreea Diana.
Declar nul.
l Pierdut atestat Taxi seria nr.
132276 pe numele Ilief Anton
Vlad. Il declar nul
l Pierdut atestat profesional ADR
eliberat de ARR Deva, pe numele
Drăguşin Aurelian. Se declară nul.
l Pierdut certificat de înregistrare
nr.15893426/12.11.2003 şi certificat
constatator de autorizare SC
Quali Plus SRL Bucureşti, sector 3,
Aleea Rotundă nr. 1, bloc Y1B, et.
8, ap. 208, nr. înreg. Reg. Com.
J40/15141/12.11.2003.
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