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OFERTE SERVICIU
l Compania Trota angajeaza
soferi cu experienta si incepatori.
Salar 2100 Euro +bonusuri.
0743161336
l Societate angajeaza General
Manager cu experienta. Conditii:
p a c h e t s a l a r i a l a t r a c t i v.
Cerinte: Cunostinte nivel mediu/
avansat a pachetului Office. CV
la office@1benjamins.ro.
l Consola Grup Construct SRL
angajează dulgheri cu experienţă
pentru şantiere din Germania.
Relaţii la telefon: 021.327.10.50,
021.327.10.51, 021.321.36.39.
l Pek Diti Pan S.R.L. din
Braşov angajează 2 brutari ( cod
C.O.R. 751201), condiţii minime:
studii 10 clase sau scoala profesională, calificare brutar, cunoaşterea bucătăriei sârbeşti (burek).
CV-urile se depun pe e-mail la
adresa: expertoffice8@gmail.
com. Vor fi luate în considerare
CV-urile primite pana la data de
23.10.2017. Selecţia candidaţilor
va avea loc în data de 24.10.2017
şi constă în concurs de CV-uri.
Informaţii la telefon:
0734/438438.
l Osman Pan S.R.L. din Braşov
angajează 2 brutari ( cod C.O.R.
751201), condiţii minime: studii
10 clase sau scoala profesională,
calificare brutar, cunoaşterea
bucătăriei sârbeşti (burek).
CV-urile se depun pe e-mail la
adresa: expertoffice8@gmail.
com. Vor fi luate în considerare
CV-urile primite până la data de
23.10.2017. Selecţia candidaţilor
va avea loc în data de 24.10.2017
şi constă în concurs de CV-uri.
Informaţii la telefon:
0734/438438.
l Școala Gimnazială „Cornelius
Radu”, cu sediul în sat Rădinești, comuna Dănciulești,
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
judeţul Gorj, organizeazã
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar
vacante, de: Administrator
Financiar (contabil), 1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
Proba scrisă în data de
01.11.2017, ora 09.00, Proba
interviu în data de 01.11.2017,
ora 14.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: studii: Studii superioare
de specialitate în domeniul
finanţe-contabilitate, -vechime:
nu se solicită. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 5 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a la sediul institutiei. Relaţii suplimentare la
sediul institutiei, persoană de
contact: Arcuş Liana Marinela,
telefon: 0760.386.310, E-mail:
scoalageneraladanciulesti@
gmail.com
l Primăria Comunei Moroeni,
judeţul Dâmboviţa, cu sediul în
Moroeni, satul Lunca, Str. Principală, nr. 152, judeţul Dâmboviţa, cod fiscal: 4280116,
anulează concursul pentru
ocuparea a 6 (şase) funcţii
publice de execuţie vacante din
cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Moroeni,
judeţul Dâmboviţa, ce urma să
aibă loc la data de 03.11.2017
-proba scrisă, interviul la data de
07.11.2017, acesta organizându-se la o dată ce va fi stabilită
ulterior.
l Liceul „Demostene Botez”
Truşeşti, cu sediul în localitatea
Truşeşti, strada 2, numărul 11,
județul Botoşani, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale temporar
vacante, conform HG
286/23.03.2011, modificată și
completată de HG nr.269/2016:

Muncitor calificat (fochist, instalator instalații tehnico-sanitare,
z u g r a v, t â m p l a r, l ă c ă t u ș
mecanic): 1 post vacant
temporar contractual pe durată
determinată. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba practică
în data de 02.11.2017, ora 9.00,
la sediu: Liceul „Demostene
Botez” Truşeşti; -Proba interviu
în data de 02.11.2017, ora 12.00,
la sediu: Liceul „Demostene
Botez” Truşeşti. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Vechime în
domeniul postului: nu este cazul;
Studii: absolvent a 10 clase sau
școală profesională. Calificare în
unul din domeniile: fochist,
instalator instalații tehnico-sanitare, zugrav, tâmplar, lăcătuș
mecanic; Să nu suferit condamnări penale; Capacitate de adaptare; Îndemânare şi abilitate în
realizarea cerinţelor practice.
Data-limită până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este:
24.10.2017. Relaţii suplimentare
la: Liceul „Demostene Botez”
Truşeşti, persoană de contact:
Leizeriuc Gabriela, telefon:
0231.567.920, fax: 0231.567.929.
l Liceul „Demostene Botez”
Truşeşti, cu sediul în localitatea
Truşeşti, strada 2, numărul 11,
județul Botoşani, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale temporar
vacante, conform HG
286/23.03.2011, modificată și
completată de HG nr.269/2016:
Îngrijitor grupă învățământ
preșcolar: 1 post vacant
temporar contractual pe durată
determinată. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba practică
în data de 01.11.2017, ora 9.00,
la sediu: Liceul „Demostene
Botez” Truşeşti; -Proba interviu
în data de 01.11.2017, ora 12.00,
la sediu: Liceul „Demostene
Botez” Truşeşti. Pentru partici-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

parea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Vechime: nu este
cazul; Studii: absolvent a 10
clase; Să nu suferit condamnări
penale; Capacitate de adaptare;
Îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; Disponibilitatea de a lucra în
intervalul orar: luni-vineri,
12.00-20.00. Data-limită până la
care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este:
24.10.2017. Relaţii suplimentare
la: Liceul „Demostene Botez”
Truşeşti, persoană de contact:
Leizeriuc Gabriela, telefon:
0231.567.920, fax: 0231.567.929.
l Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, cu sediul în localitatea Bistrița, strada General
Grigore Bălan, numărul 19,
judeţul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale temporar
vacante de: -Gestionar custode1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 10.11.2017, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
15.11.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Gestionar
custode M I: -studii: medii cu
diplomă de bacalaureat;
-vechime: 1 an. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 5 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud.
Relaţii suplimentare la sediul:
Complexul Muzeal Bistrița-Nă-

săud, persoană de contact:
Năstase Mirela telefon:
0747.336.323.
l Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, cu sediul în localitatea Bistrița, strada General
Grigorie Bălan, numărul 19,
judeţul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-Educator muzeal- 1 post;
- S u p r a v e g h e t o r- 1 p o s t ;
-Muncitor- 2 posturi; -Îngrijitor- 1
post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Probă eliminatorie de limbă străină: în data de
08.11.2017, ora 09.00; -Proba
scrisă în data de 10.11.2017, ora
10.00; -Proba interviu în data de
15.11.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Educator muzeal S
IA: -studii: universitare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență; -vechime: 9 ani; -cunoscător de limbă engleză sau
germană; Supraveghetor: -studii:
medii sau generale; -vechime: 1
an. Muncitor calificat: -studii:
profesionale sau liceale absovite
cu diplomă; -vechime: 3 ani.
Îngrijitor: -studii: profesionale
sau liceale absovite cu diplomă;
-vechime: 3 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul Complexului
Muzeal Bistrița-Năsăud. Relaţii
suplimentare la sediul: Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud,
persoană de contact: Năstase
Mirela, telefon: 0747.336.323.
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l Școala Gimnazială Comuna
Dumbrăvița, cu sediul în localitatea Dumbrăvița, strada Petofi
Sandor, numărul 29, judeţul
Timiș, organizează concurs,
conform HG 286/2011, pentru
ocuparea funcţiei contractual
vacante, pe perioadă nedeterminată, de: -administrator patrimoniu, 1 post. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 13.11.2017, ora 09.00;
-Proba interviu în data de
15.11.2017, ora 09.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii:
superioare pentru inginer sau
economist; -vechime: minim 5
ani în domeniu; -cunoștințe utilizare PC. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul unității.
Relaţii suplimentare la sediul:
Școala Gimnazială Comuna
Dumbrăvița, persoană de
contact: Nicola Adrian, telefon:
0741.060.461.
l Institutul Naţional de Boli
Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Balş”, cu sediul în localitatea
Bucureşti, str. Dr. Calistrat
Grozovici, nr.1, în conformitate
cu prevederile HG 286/2011,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractual
temporar vacante, pe durată
determinată: -1 (un) post Asistent Medical Principal, generalist (PL) -Secţia Clinică XIII
-Boli Infecţioase HIV/SIDA
Copii. Concursul se va desfăşura
la sediul institutului după urmă-

Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, cu sediul în Arad, Bd. Revoluției, nr. 103, jud. Arad
organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de:
- Actor teatru, gradul profesional debutant, nivelul studiilor: superioare - 3
posturi (2 actrițe și un actor), vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară;
- Actor manuitor păpuși-marionete, gradul profesional debutant, nivelul
studiilor: superioare – 1 post; vechime în specialitatea studiilor:
nu este necesară;
- Regizor ar s c, gradul profesional debutant, nivelul studiilor: superioare1 post; vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară;
- Plasator sală, nivelul studiilor medii/generale - 1 post; vechime în muncă:
minim 4 ani;
- Muncitor (costumieră), treapta profesională I, nivelul studiilor: medii/generale
2 posturi; vechime în muncă: minim 6 ani;
- Manipulant decor, treapta profesională I, nivelul studiilor: medii/generale
1 post; vechime în muncă: minim 2 ani.
Data și ora susținerii probei interviu vor ﬁ anunțate după prima probă (în
termen de maximum 4 zile lucrătoare, conform HG 286/2011 cu modiﬁcările
și completările ulterioare).
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 31.10.2017, ora
16.00, a Compar�mentul Resurse Umane al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad,
Bulevardul Revoluției, numărul 103.
Informații suplimentare la telefon/fax: 0257.280.016 sau 0257.280.018
persoană de contact: Elena Gemes.

II

anunțuri

torul calendar: -Termenul de
depunere a dosarelor:
24.10.2017, ora 13.00; -Testarea
psihologică: în data de
01.11.2017, ora 10.00; -Proba
scrisă: în data de 06.11.2017, ora
10.00; -Proba practică: în data de
13.11.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -diplomă
de şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare
conform HG nr.797/1997,
privind echivalarea studiilor
absolvenţilor liceelor sanitare,
promoţiile 1976-1994, inclusiv,
cu nivelul studiilor postliceale
sanitare; -examen pentru obţinerea gradului de principal; -5
ani vechime ca asistent medical.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Institutului Naţional de
Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Balş”. Relaţii suplimentare la
sediul Institutului Naţional de
Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Balş”, persoană de contact: referent Ştefan Alexandru-Marius,
telefon: 021.201.09.80, interior:
3055, adresă e-mail: alexandrumarius.stefan@yahoo.com

limbilor străine: engleză şi/ sau
franceză, (nivel minim echivalent A2), abilităţi de comunicare
cu cetăţeni ai statelor membre
UE şi non- UE, experienţă de
muncă în activităţi de secretariat
universitar la nivel de facultate
sau experienţă similară, minim 1
an şi vechime în muncă de
minimum 5 ani. Data limită
până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs este
31.10.2017 la sediul U.T.C.B.,
Bloc Administrativ, camera nr.
33, în intervalul orar:08:00 –
15:30. Proba scrisă va avea loc în
data de 08.11.2017, ora 9:00 la
sediul U.T.C.B. din Bd. Lacul
Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, la
Sala de Lectura FILS (Bloc
Administrativ, et.2) pentru
secretar facultate(S) din cadrul
Secretariatului Facultăţii de
Inginerie în Limbi Străine şi ora
12:00, Bloc Administrativ, et.3,
camera 104 pentru administrator
financiar(S) din cadrul Direcţiei
Administrative, Serviciul Achiziţii Publice. Data şi ora interviului vor fi anunţate după proba
scrisă. Relaţii suplimentare la
sediul U.T.C.B. din Bd. Lacul
Tei, nr. 122-124, Sectorul 2,
Blocul Administrativ, camera nr.
33, pe www.utcb.ro sau la
telefon: 0212421208, persoana de
contact: Dragomir Margareta.

l Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti (U.T.C.B.)
cu sediul în Bucureşti, Bd.Lacul
Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, organizează concurs, conf. HG nr.
286/2011, pentru ocuparea unui
post contractual, vacant de
secretar facultate (S) din cadrul
Secretariatului Facultăţii de
Inginerie în Limbi Străine.
Condiţii specifice: studii superioare finalizate cu cel puţin
diplomă de licenţă, (sau echivalent), operare pe calculator:
Word, Excell, Internet/Intranet,
nivel mediu, cunoaşterea

l Casa Judeţeană de Pensii
Maramureş, cu sediul în Str.
Hortensiei, nr.1A, Municipiul
Baia Mare, judeţul Maramureş,
organizează concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului
MSF nr.869/2015, în vederea
ocupării postului vacant de
medic primar, specialitatea
expertiză medicală a capacităţii
de muncă din cadrul Compartimentului Expertiză Medicală
Sighetu-Marmatiei al Casei
Judeţene de Pensii Marmureş.
Condiţii de participare la
concurs: 1.Să fie licenţiat al unei
instituţii de învăţământ universitar medical, acreditată de ME,
în condiţiile legii. 2.A obţinut
specialitatea în expertiză medicală a capacităţii de muncă. 3.
Practică în mod curent specialitatea de expertiză medicală a
capacităţii de muncă. 4.Respecta
Codul de deontologie medicală,
precum şi prevederile legislaţiei
care reglementează domeniul de
activitate. 5.Nu a fost condamnată, prin Hotărâre judecătorească definitivă, pentru
săvârşirea cu intenţie a unei
infracţiuni, care determină
incompatibilitatea cu exercitarea
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profesiunii de medic expert al
asigurărilor sociale. 6.Are cunoştinţe de calculator (ECDL).
7.Are gradul profesional de
medic primar. 8.Să îndeplinească
condiţiile prevăzute la art.370
din Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte: a)
cerere în care se menţionează
postul pentru care candidaţii
doresc să concureze; b)copie de
pe diploma de medic şi adeverinţă de confirmare în gradul
profesional; c)acte doveditoare
pentru calcularea punctajului
prevăzut în anexa nr.3 a ordinelor menţionate; d)cazier judiciar; e)certificat privind starea de
sănătate; f)dovezi că în ultimii 5
ani nu a fost sancţionat de unităţile unde a activat şi de Colegiul
Medicilor sau Colegiul
Farmaciştilor; g) copie de pe
certificatul de membru al Colegiului Medicilor prin care se
autorizează candidatul să practice profesiunea de medic, în
specialitatea pentru care candidează, potrivit prevederilor Legii
nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; h)
copie de pe carnetul de muncă
(conform cu originalul) şi adeverinţă de salariat pentru vechime
în muncă. Tematica de concurs
şi bibliografia se găsesc la Biroul
Resurse Umane a CJP Maramureş. Înscrierile se fac în
termen de 15 zile de la data
publicării acestui anunţ, la
Biroul Resurse Umane a CJP
Maramureş. Concursul va avea
loc în termen de maxim 90 de
zile de la apariţia prezentului
anunţ în “Viaţa Medicală”.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la Biroul Resurse Umane
a CJP Maramureş,
Tel.0262.227.448, int.105,
persoană de contact: Vasile
Georgeta Daniela- Consilier
Resurse Umane.

ÎNCHIRIERI 3 CAMERE
l 13 Septembrie, 3 camere,
termopan, gresie, faianta,
0767.155.798, 0721.078.554.

CITAȚII
l Se citeaza la judecatoria
Beius, de catre reclamantul Ile
Tr i p o n Va s i l e i n d o s n r.
500/187/2017 avand ca obiect
revendicare imobiliara, obligatia
de a face, cu termen de judecata
la data de 15.11.2017 urmatorii
parati, cu domiciliul necunoscut:
Gutul Remus si Gutul Marinela
Valentina
l Pârâtele Codreanu Gabi şi
Codreanu Roxana, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Vaslui, str.
Republicii, nr. 376, sc.B, ap.5,
jud.Vaslui, sunt chemate la Judecătoria Huşi pentru termenul de
judecată din data de 22.11.2017,
ora 08.00, în proces cu Filote
Ioan, dosar nr.565/244/2017,
având ca obiect hotărâre care să
ţină loc de contract vânzare-cumpărare.
l Se citează Capmare Gheorghe
la Judecătoria Slobozia, judeţul
Ialomiţa, pentru termenul din
data de 15.11.2017, ora 8.30, în
dosarul civil 3620/312/2017

având ca obiect declararea pe
cale judecătorească a decesului.
l Se citează Hornea Aurel la
Judecătoria Slobozia, judeţul
Ialomiţa, pentru termenul din
data de 31.10.2017, în dosarul
civil nr. 5535/312/2016 având ca
obiect pensie de întreţinere.
l Se citeaza Zamfir Bonboana
in proces cu Zamfir Maria,
pentru divort Judecatoria Arad,
sala 215, dosar 11794/55/2017.
Termen 07.11.2017.
l Munteanu Constantin și
Munteanu Elena sunt citați
pentru arbitraj la Tribunalul de
Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă
Camera de Arbitraj și Mediere
din mun. Iași, Bd. Ștefan cel
Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr.
1, jud. Iași, în calitate de pârâți,
la data de 06.11.2017, ora 12.30,
în dosarul nr. 101/2017, având ca
obiect pronunțarea unei hotărâri
care să țină loc de contract de
vânzare, în proces cu Huțupașu
Ion, Huțupașu Lili, Bădărău
Sorin-Irinel și Bădărău Cristina,
în calitate de reclamanți.
l Domnul Pichiu Constantin, in
calitate de parat, este chemat in
judecata in data de 26 octombrie
2017, orele 8:30, la Judecatoria
Iasi, in dosarul civil
nr. 14865/245/2015, avand ca
obiect succesiune, in contradictoriu cu Pichiu Elena s.a.
l Peșa Simona-Ionela este
chemată în instanţă în data de
27.11.2017, ora 11.30, Sala 7,
Complet C11, în calitate de
pârâtă în procesul ce privește
dezbarea succesiunii suplimentare a defunctului Călugărița
Constantin, în dosarul
nr.6297/318/2017 al Judecătoriei
Tg-Jiu.
l Jahaj Elijon, este citat în calitate de pârât, în dosarul nr.
17109/280/2016, al Judecătoriei
Pitești, pentru termenul din data
de 25.10.2017, în proces de divorț
cu reclamanta Marin Elena
Monica.
l Băceanu Gheorghe Cristian
cheamă în judecată pe pârâta
Băceanu Elisabeta, la Judecătoria Turnu Măgurele, în dosarul
numărul 1296/329/2017, având
ca obiect divorţ, stabilire locuinţă
minor, pensie de întreţinere şi
exercitare autoritate părintească.
l Toma Aurelia este citată în
data de 19.10.2017, la Judecătoria Botoșani, în dosarul nr.
3068/193/2017, avand ca obiect
rectificare titlul de proprietate, in
contradictoriu cu Mocanu Elena
si C.L.P.A. LG.18/1991 a
Comunei Roma.

DIVERSE
l Stirom S.A. cu sediul în Bucureşti, sector 3, Bd. Th. Pallady
nr.45, titular al activităţii de
„Instalaţii pentru fabricarea
articolelor de sticla cu o capacitate mai mare de 20 tone/zi”
anunţă depunerea documentelor
de susţinere a solicitării de
emitere a autorizaţiei integrate
de mediu pentru obiectivul din
Bucureşti, sector 3, Bd. Th.
Pallady, nr.45. Obţinerea de

informaţii suplimentare, depunerea de sugestii şi propuneri se
pot efectua în zilele lucrătoare,
între orele 8.00-16.00, la adresa
A.P.M. Bucureşti, Aleea lacul
Morii, nr.1, sector 6, Bucureşti,
tel: 021.430.66.77; fax:
021.430.66.75.
l Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare SC Heubach
Invest GMBH&Co KG Grobgmain Sucursala Bucureşti. SC
Heubach Invest GMBH&Co KG
Grobgmain Sucursala Bucureşti, titular al proiectului „Construire ansamblu
rezidenţial cu dotări de servicii şi
comerţ cu regim de înălţime
2S+P+3E+4Dx, refacerea împrejmuirii teren şi organizare
execuţie lucrări”, anunţă
publicul interesat asupra luării
deciziei de încadrare de către
APM Bucureşti -nu se supune
evaluării impactului asupra
mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru
proiectul „Construire ansamblu
rezidenţial cu dotări de servicii
şi comerţ cu regim de înălţime
2S+P+3E+4Dx, refacerea împrejmuirii teren şi organizare
execuţie lucrări”, propus a fi
amplasat în Bucureşti, str.Sfinţii
Voievozi, nr.20-24, sector 1.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM
Bucureşti, din Aleea Lacul Morii,
nr.1, sector 6, în zilele de luni
până vineri, între orele 9.0012.00, precum şi la următoarea
adresă de internet: www.
apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de
la publicarea prezentului anunţ,
până la data de 20.10.2017.
l Comuna Bogata anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul Extindere rețea de
alimentare cu apă potabilă în
Comuna Bogata, propus a fi
realizat în satul Bogata și satul
Ranta, Comuna Bogata, judeţul
Mureş. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Mureş, Tg.
Mureş, str. Podeni, nr. 10, în
zilele de luni, între orele 9-15 și
marți-vineri între orele 9-12,
precum și la sediul titularului, în
zilele de luni-vineri, între orele
7,30-15,30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agentiei pentru Protectia
Mediului Mureş.
l Judecatoria Iasi, in cauza
civila nr. 18469/245/2015 a
pronuntat la data de 26.04.2017
urmatoarele: Admite cererea de
chemare în judecată, astfel cum
a fost precizată, formulată de
către reclamanta Gheorghică
Mihaela, C.N.P. 2870509226755,
cu domiciliul ales la cabinet
avocat Silviu Ciuruc, în Iași, bd.
Independenței, nr.1, sc.B, parter,
ap.1, județ Iași în contradictoriu
cu pârâtul Lău Gheorghe Viorel,
C.N.P. 1750401221211, cu
ultimul domiciliu în sat Rediu,
comuna Rediu, județ Iași, citat
prin publicitate și prin curator

B a b a n R o x a n a Tu d o r i ț a .
Dispune ca exercitarea autorității părintești în privința minorului Lău Robert Vasile, născut
la data de 23.12.2006 să se realizeze în mod exclusiv, de către
reclamantă și stabilește locuința
minorului la mamă. Obligă
pârâtul să plătească reclamantei
pensie de întreținere lunară în
favoarea minorului Lău Robert
Vasile, născut la data de
23.12.2006 în cota procentuală
de 1 raportată la veniturile
lunare nete ale pârâtului dar nu
mai puțin de 1 din cuantumul
net raportat la salariul de bază
minim brut pe țară garantat în
plată începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată (01.07.2015) și până la
majoratul minorului. Obligă
pârâtul la plata către reclamantă
a sumei de 300 lei cu titlul de
cheltuieli de judecată, din care
suma de 260 lei reprezentând
onorariu curator și 40 lei taxă
judiciară de timbru. Cu drept de
apel în termen de 30 zile de la
comunicare, cerera de apel
urmând a se depune la Judecătoria Iași. Pronunțată în ședință
publică, azi 26.04.2017.
l Se aduce la cunoștința celor
interesați că petenta Mihai
Doina Georgeta, domiciliată în
Brașov, Str. Bronzului nr, 15, bl.
514, sc, B, ap.1, jud, Brașov, a
solicitat Judecătoriei Brașov să
se constate că a dobândit dreptul
de proprietate prin uzucapiune,
în mod pașnic, netulburată de
nimeni și sub nume de proprietar, începând din anul 1991,
imobilul înscris în CF. Nr. 100711
Teliu ( nr. CF vechi 3151 Teliu),
cu nr, top. 4220/3, teren în suprafață de 21315 mp, proprietatea
numiților Buzea Neculae
decedat în 03.09.1984 și Buzea
Gheorghe decedat în 18.01.1979,
să se dispună întabularea dreptului de proprietate dobândit de
către petenta cu titlul de uzucapiune,asupra imobilul înscris în
CF. Nr. 100711 Teliu ( nr. CF
vechi 3151 Teliu), cu nr, top.
4220/3 teren în suprafață de
21315 mp. Persoanele interesate
pot face opoziție la Judecătoria
Brașov cu precizarea că, în caz
contrar în termen de 30 zile de la
emiterea celei din urmă publicații, se va trece la judecarea
cererii.
l S.C. Conpet S.A., anunţă
publicul interesat asupra depuneri solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „inlocuire a doua tronsoane din conducta Ø
65/8” Urziceni – Claviatura
ERATĂ la anunţul de presă
privind lansarea proiectului
„COOPID - SISTEM COOPERATIV
DE MANAGEMENT AL
IDENTITĂŢII DIGITALE” publicat
în „Jurnalul Naţional” din data
de 24.08.2017
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anunțuri

www.jurnalul.ro
Albesti Paleologu, tronson ventil
Jilavele – Borna 1 pe o lungime
de 1900 m si borna 2 – ventil
drum ArmasestI in lungime de
400 m”, propus a fi amplasat
între comunele Jilavele si Armasesti, jud. Ialomita. Informatiile
privind proiectul propus, pot fi
consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului
Ialomita din municipiul
Slobozia, str. Mihai Viteazul, nr.
1, în zilele de luni-joi 08.00–
16.30, vineri între orele 08.00–
14.00 si la sediul Primariilor
comunelor Jilavele si Armasesti,
in zilele de luni-vineri, in orele de
program. Observaţiile publicului
se primesc zilnic la sediulAgentiei pentru Protectia Mediului
Ialomita.
l SC Keystone Development
SRL, avand sediul in municipiul
Bucuresti, str.Elena Cuza, nr.31,
ap.cam. 2, titular al planului
P.U.Z.-construire ansamblu locuinte individuale si functiuni
c om pl emen t a r e P+1 E + M ,
amenajare circulatii, utilitati,
localitatea Berceni, judet Ilfov,
T11, P31/29, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului Favorabil pentru PUZ-construire
locuinte individuale P+1E+M.
Documentatia a fost afisata
pentru consultare pe site-ul
Consiliului Judetean Ilfov si a
fost discutata in sedinta CATUnr.5C din data de 11.04.2017.
Observatii/comentarii si sugestii
se primesc in scris la Biroul de
Urbanism in cadrul Consiliului
Judetean Ilfov, cu sediul in
municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1
(tel.021/212.56.93), in termen de
15 zile calendaristice de la publicarea anuntului, incepand cu
data de 13.10.2017.
l Sarbu Ion, avand domiciliul in
judetul Ilfov, comuna Berceni,
str.1 Mai, nr.96, titular al
planului P.U.D.-extindere spatiu
comercial, localitatea Berceni,
judet Ilfov, T1, P66, 67, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului Favorabil pentru
PUD-extindere spatiu comercial.
Documentatia a fost afisata
pentru consultare pe site-ul
Consiliului Judetean Ilfov.
Observatii/comentarii si sugestii
se primesc in scris la Biroul de
Urbanism in cadrul Consiliului
Judetean Ilfov, cu sediul in
municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1
(tel.021/212.56.93), in termen de
15 zile calendaristice de la publicarea anuntului, incepand cu
data de 12.10.2017.
l SC Berceni Gardens SRL,
avand domiciliul in Bucuresti,
str.Mihai Tarnaveanu, nr.49A,
sector 3, titular al planului
P.U.Z.-alipire, reparcelare teren
si ridicare topo, localitatea
Berceni, T5, P18/5/24, 25, 26, 27,
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu si declansarea
etapei de incadrare. Prima
versiune a planului poate fi
consultata la sediul Agentiei
Protectia Mediului Ilfov din
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in
spatele benzinariei Lukoil),
sector 6, de luni pana joi intre

orele 9.00-11.00. Observatii si
sugesti se primesc in scris la
sediul A.P.M.I. in termen de 18
zile de la data publicarii anuntului.
l CII Stefanescu Ovidiu Alin
anunta deschiderea procedurii
simplificate a insolventei a debitorului SC Dragosav Holding
S R L S R L , d o s a r n r.
4157/104/2017 pe rolul Tribunalului Olt. Termenul limită pentru
depunerea creantelor este
16.11.2017. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 06.12.2017.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
14.12.2017. Termen sedinta
adunarea creditorilor 11.12.2017.

SOMAȚII
l Somație emisă în temeiul
art.130 din Legea nr.115/1938,
privind cererea înregistrată sub
dosar 1775/246/2017 al Judecătoriei Ineu, formulată de petentii
Galfi Pavel si Galfi Ioana din
Pancota ,prin care solicita sa se
constate ca au dobandit dreptul
de proprietate asupra imobilului
indentificat in CF 34647
Pancota, top 2275/d/157/b
compus din teren intravilan in
suprafata de 810 mp., proprietar
tabular fiind Simandan
Gheorghe decedat in 17.06..1992
si asupra imobilului indentificat
in CF 304646 Pancota, top.
2275/d/156 teren intravilan in
suprafata de 179 mp. proprietar
tabular Morar Victoria decedata
la 02.09.1973. Petentii susțin că
au posedat imobilele in mod
pasnic,public, continu si sub
nume de proprietar peste douazeci ani de la decesul proprietarilor tabulari.
l Se aduce la cunoştinţă că pe
rolul Judecatoriei Arad se afla
dosarul nr. 14627/55/2017, cu
termen de solutionare data de
23.11.2017, avand ca obiect
uzucapiune, formulată de
petentii Iftode Mariana si Iftode
Ionel, pentru constatarea dobandirii de catre acestia, prin uzucapiune asupra cotei de ¼ a
dreptului de proprietate din
imobilul situat in Turnu in
suprafata de 2164 mp., inscris in
CF nr. 98 Turnu, nr. top 68,69.
Persoanele interesate pot face
opozitie la numarul de dosar
indicat mai sus in termen de o
luna de la data publicarii
prezentei somatii, in caz contrar
Judecatoria va pasii la judecata.

ADUNĂRI GENERALE
l Preşedintele Consiliului de
administraţie Muhammad
Rafique Lakhani convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
acţionarilor societăţii Agrozootehnica Facaeni S.A., cu sediul în
comuna Facaeni, strada Fetesti
nr. 264, Corp C2, parter, biroul
nr. 1, judeţul Ialomiţa, având nr.
de ordine în Registrul Comerţului J21/463/2012, cod fiscal RO
2081346 („Societatea”), din
iniţiativa Consiliului de Administraţie, pentru data de
20.11.2017, orele 10.00, la sediul
social al Societăţii. În cazul în
care adunarea generală convo-

cată nu se va putea ţine la data
primei convocări, din lipsa de
cvorum, o a doua adunare generală se va putea ţine pe data de
21.11.2017, ora 10.00, la sediul
social al Societăţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:
0728118239. Adunarea Generală
Ordinară se convoacă cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea
prelungirii, pentru o perioadă de
3 ani, începând cu 01.12.2017, a
mandatului de administrator al
dlui. Joao Costa de Castro, ceţăţean portughez, născut la data de
22.04.1976, în Portugalia,
Cedofeita* Porto, căsătorit, cu
domiciliul în Portugalia, Zona
Industrial de Vagos, Lote 104,
3840-385 Vagos, şi reşedinţa în
Bucureşti, sector 3, strada
Morilor nr. 14, apartament nr. 3,
identificat cu Cartea de identitate nr. 10722675, emisă de către
autorităţile portugheze, valabilă
până la data de 07.05.2018 şi
Certificatul de înregistrare seria
ROU nr. 100514, emis de către
IGI Bucureşti, la data de
07.09.2016, valabil până la data
de 06.09.2021, cod numeric
personal 7760422470023. 2.
Aprobarea împuternicirii Dlui.
Joao Costa de Castro, cetăţean
portughez, căsătorit, născut la
data de 22.04.1976, în Portugalia, Cedofeita* Porto, cu domiciliul în Portugalia, Zona
Industrial de Vagos, Lote 104,
3840-385 Vagos, şi reşedinţa în
Bucureşti, sector 3, strada
Morilor nr. 14, apartament nr. 3,
identificat cu Cartea de identitate nr. 10722675, emisă de către
autorităţile portugheze, valabilă
până la data de 07.05.2018 şi
Certificatul de înregistrare seria
ROU nr. 100514, emis de către
IGI Bucureşti, la data de
07.09.2016, valabil până la data
de 06.09.2021, cod numeric
personal 7760422470023, pentru
a semna în numele şi pentru
asociat, toate documentele şi
declaraţiile, inclusiv Actul
Constitutiv, să solicite orice atestări, inclusiv completarea tuturor
documentelor şi îndeplinirea
tuturor formalităţilor necesare
înregistrării prezentei Decizii. 3.
Diverse.
l Preşedintele Consiliului de
administraţie Muhammad
Rafique Lakhani convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor societăţii Agromec
Balaciu S.A., persoană juridică
română, cu sediul în comuna
Balaciu, Calea Bucureşti nr. 2,
Corp C14, parter, biroul nr. 1,
judeţul Ialomiţa, înregistrată în
Registrul Comerţului sub nr.
J21/458/2012, cod fiscal RO
2069440 („Societatea”), din iniţiativa Consiliului de Administraţie, pentru data de 20.11.2017,
orele 10.00, la sediul social al
Societăţii. În cazul în care
adunarea generală convocată nu
se va putea ţine la data primei
convocări, din lipsa de cvorum, o
a doua adunare generală se va
putea ţine pe data de 21.11.2017,
ora 10.00, la sediul social al
Societăţii. Relaţii suplimentare
se po t o b ţ i n e l a t el ef o n:
0728118239. Adunarea Generală
Ordinară se convoacă cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea
prelungirii, pentru o perioadă de
3 ani, începând cu 01.12.2017, a
mandatului de administrator al

dlui. Joao Costa de Castro, cetăţean portughez, născut la data de
22.04.1976, în Portugalia,
Cedofeita* Porto, căsătorit, cu
domiciliul în Portugalia, Zona
Industrial de Vagos, Lote 104,
3840-385 Vagos, şi reşedinţa în
Bucureşti, sector 3, strada
Morilor nr. 14, apartament nr. 3,
identificat cu Cartea de identitate nr. 10722675, emisă de către
autorităţile portugheze, valabilă
până la data de 07.05.2018 şi
Certificatul de înregistrare seria
ROU nr. 100514, emis de către
IGI Bucureşti, la data de
07.09.2016, valabil până la data
de 06.09.2021, cod numeric
personal 7760422470023. 2.
Aprobarea împuternicirii Dlui.
Joao Costa de Castro, cetăţean
portughez, căsătorit, născut la
data de 22.04.1976, în Portugalia, Cedofeita* Porto, cu domiciliul în Portugalia, Zona
Industrial de Vagos, Lote 104,
3840-385 Vagos, şi reşedinţa în
Bucureşti, sector 3, strada
Morilor nr. 14, apartament nr. 3,
identificat cu Cartea de identitate nr. 10722675, emisă de către
autorităţile portugheze, valabilă
până la data de 07.05.2018 şi
Certificatul de înregistrare seria
ROU nr. 100514, emis de către
IGI Bucureşti, la data de
07.09.2016, valabil până la data
de 06.09.2021, cod numeric
personal 7760422470023, pentru
a semna iîn numele şi pentru
asociat, toate documentele şi
declaraţiile, inclusiv Actul
Constitutiv, să solicite orice atestări, inclusiv completarea tuturor
documentelor şi îndeplinirea
tuturor formalităţilor necesare
înregistrării prezentei Decizii. 3.
Diverse.

Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B
Et. 7. Conditiile de participare si
relatii suplimentare la tel.
0344104525.

LICITAȚII

l SC Vasi-Trans SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii
debitoare, după cum urmeaza: 1
Buc. Autobuz turistic BMC
PROBUS 850 TBX, sasiu nr.
NMC850RKT8DL00132, nr.
inmatriculare IS-06-LJN, an.
Fab. 2008- bun vandut la 4425
EUR+TVA. Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmează a fi scoase
la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt până la data de
19.10.2017,ora 12.30, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi,
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi.
Licitaţia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi,
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi,
in data de 20 octombrie 2017 ora
13.30 şi se va desfăşura în
conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de
04.08.2017. Pentru participarea
la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Iaşi, str.Vasile Lupu, nr. 43, jud.
Iaşi, până la data de 20.10.2017,
ora 12.30. Adjudecarea se va
face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei,
Regulament ce poate fi consultat
atat la dosarul cauzei cat si la
sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului
de adjudecare in termenul

l SC Pisa Eco Ambiente SRL,
prin lichidator judiciar, anunta
vanzarea la licitatie publica
bunurilor mobile aflate in patrimoniul societatii si anume: Dacia
1307, an fabricatie 2002,
benzina, stare nefunctionala, la
pretul de 790 lei, Autospeciala Iveco, caroserie: gunoiera,
an fabricatie 2002, stare functionala, caroserie: gunoiera, necesita reparatii ambreiaj, la pretul
de 14600 lei, Autospeciala Iveco,
an fabricatie 2003, caroserie:
gunoiera, stare functionala,
necesita mici reparatii, la pretul
de 14.650 lei, Autospeciala Iveco,
an fabricatie 2003, caroserie:
gunoiera, stare functionala,
necesita mici reparatii, la pretul
de 15.150 lei, Autospeciala Fiat,
an fabricatie 1988, caroserie:
transp. containere gunoi, la
pretul de 8000 lei, Autospeciala Mercedes Benz, an fabricatie 2001, caroserie: SG
gunoiera, stare functionala, la
pretul de 21.225 lei. Licitatia
publica are loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din data
de 22.06.2017 si a regulamentului de participare la licitatie.
Pretul de pornire al licitatiei este
cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitatiile vor avea loc
pe data de 19.10.2017,
26.10.2017, 31.10.2017,
02.11.2017, 07.11.2017,
09.11.2017, 14.11.2017,
21.11.2017, 27.11.2017 si
29.11.2017, orele 13.00 la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str.

l SC Pisa Eco Ambiente SRL,
prin lichidator judiciar, anunta
vanzarea la licitatie publica
bunurilor mobile aflate in patrimoniul societatii si anume:
Magazie depozit deseuri – 2 buc
la pretul de 420 lei/buc, Magazie
depozit deseuri – 2 buc la pretul
de 210 lei/buc, Cazan fonta
Ferroli la pretul de 1100 lei,
Frigider la pretul de 160 lei, Seif
la pretul de 20 lei, Seif la pretul
60 lei, Birou la pretul de 12,5 lei,
Scaun – 5 buc la pretul de 32,5
lei/buc, Imprimanta Laser: 55 lei,
Centrala telefonica: 30 lei,
Telefon Panasonic – 2 buc la
pretul de 30 lei/buc, Pistol vopsit:
27,5 lei, Calculator birou Canon:
10 lei, Monitor LG: 55 lei,
Unitate Intelcore: 57,5 lei, Multifunctionala DJ 2640: 30 lei,
Imprimanta Laserjet PR0400:
115 lei, Cos fum: 610 lei, Europubele – 22 buc la pretul de 99
lei/buc. Licitatia publica are loc
in baza hotararii Adunarii Creditorilor din data de 22.06.2017 si a
regulamentului de participare la
licitatie. Pretul de pornire al licitatiei este cel stabilit in raportul
de evaluare. Licitatiile vor avea
loc pe data de 19.10.2017,
26.10.2017, 31.10.2017,
02.11.2017, 07.11.2017,
09.11.2017, 14.11.2017,
21.11.2017, 27.11.2017 si
29.11.2017, orele 13.00 la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str.
Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B
Et.7. Conditiile de participare si
relatii suplimentare la tel.
0344104525.

III

stabilit prin Regulamentul de
organizare şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati sa
depuna, pana la termenul de
vanzare, o garantie de participare la licitatie in procent de
10% din pretul de incepere a
licitatiei. Garantia se va depune
in numerar, prin plata in contul
indicat de lichidator. Prezenta
publicaţie de vânzare va fi
afişată la sediul lichidatorului
judiciar (locul desfasurare a licitatiei), la Tribunalul Iasi-Judecator Sindic, Consiliul Local Iasi
precum şi la locul de dispunere a
activului. Relaţii suplimentare se
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la
telefoanele: 0232.240890;
0742.109899, Fax 0232.240890.
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
2.631,42Lei exclusiv TVA; 2.Stoc
de marfă, aparținând SC Arietis
Impex SRL în valoare de
44.075,23Lei 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:
-consemnarea în contul nr.
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
23.10.2017, ora 10.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data
de 06.11.2017; 13.11.2017;
20.11.2017; 27.11.2017, 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.dinuurse.ro
l Debitorul SC De Frînghii
Construcții Transporturi Daniel
SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la
vânzare: 1.Proprietate imobiliară
cotă parte de 50% din imobil
constituit din teren în suprafață
de 190mp și construcție edificată
pe acesta (P+M) cu suprafața
construită de 1/2 din 82,7mp
situată în Comuna Maneciu, Sat
Maneciu Ungureni (Valea Popii),

IV

anunțuri

Tarlaua 65, parcela F 1125, Județ
Prahova. Prețul de pornire al
licitației este de 6.000Euro
exclusiv TVA. 2.Teren extravilan
în suprafață de 49.900mp situat
în Com. Plopu, Tarlaua 45,
Parcela 2252, Județ Prahova.
Prețul de pornire al licitației este
de 44.900Euro exclusiv TVA. 3.
Teren extravilan în suprafață de
51.507mp situat îin Com. Plopu,
Tarlaua 47, Parcela 2355 și Ptf
2354/1, Județ Prahova. Prețul de
pornire al licitației este
de 36.000Euro exclusiv TVA. 4.
Stoc de marfă aflat în proprietatea societății debitoare, în
valoarea de 157.166,80Lei
exclusiv TVA. Prețul caietului de
sarcini pentru imobilele aflate în
proprietatea SC De Frînghii
Construcții Transporturi Daniel
SRL este de 1000 lei exclusiv
TVA. Prețul de pornire al licitațiilor reprezintă 50% din valoarea
de piață exclusiv TVA arătat în
Raportul de evaluare. Participarea la licitație este condiționată
de: -consemnarea în contul nr.
RO76UGBI0000802003293RON
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 proprietățile imobiliare și stocul de
marfă prima ședință de licitație a
fost fixată în data de 27.10.2017,
ora 15.00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în
data de 03.11.2017, 10.11.2017,
17.11.2017, 24.11.2017, 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 Marinos
Construct SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse și Asociații SPRL,
scoate la vânzare: 1.Teren situat
în intravilanul comunei Blejoi, sat
Ploiestiori, Tarlaua 19, județul
Prahova, având suprafața de
1.000mp. Prețul de pornire al
licitației este de 24.000,00Euro
exclusiv TVA. 2.Teren situat în
intravilanul comunei Blejoi,
Parcela Cc 104/12, Cc 104/13,
Tarlaua 16, județul Prahova,
având suprafața de 1.835mp.
Prețul de pornire al licitației este
de 64.225,00Euro exclusiv TVA.
3.Teren situat în intravilanul
Mun. Ploiești, Str. A. T. Laurian,
Jud. Prahova, în suprafață totală
din măsurători de 117mp (suprafață din acte de 130mp). Prețul
de pornire al licitației este
de 6.435,00Euro exclusiv TVA.
Prețul caietului de sarcini pentru
imobilele aflate în proprietatea
SC MARINOS CONSTRUCT
SRL este de 1.000,00 lei exclusiv
TVA. 4.Autoturism Fiat Fiorino
-1.244,10Lei exclusiv TVA.
Pentru imobilul de la poziția nr.

1(unu) prețul de pornire al licitației reprezintă 25% din valoarea
de piață exclusiv TVA din
Raportul de evaluare; Pentru
imobilul de la poziția nr. 2(doi)
prețul de pornire al licitației
reprezintă 30% din valoarea de
piață exclusiv TVA din Raportul
de evaluare; Pentru imobilul de la
poziția nr. 3(trei) prețul de
pornire al licitației reprezintă
70% din valoarea de piață
exclusiv TVA din Raportul de
evaluare; Pentru imobilul de la
poziția nr. 4(patru) prețul de
pornire al licitației reprezintă
50% din valoarea de piață
exclusiv TVA din Raportul de
evaluare. Participarea la licitație
este condiționată de: -consemnarea în contul nr. RO91FNNB005102300947RO02 deschis la
Credit Europe Bank, Sucursala
Ploiești, până la orele 14.00 am
din preziua stabilită licitaţiei, a
garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea
până la aceeași dată a Caietelor
de sarcini și a Regulamentelor de
licitație pentru proprietățile
imobiliare și pentru autoturism,
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietățile imobiliare și pentru autoturism prima
ședință de licitație a fost stabilită
în data de 26.10.2017 ora 11.00,
iar dacă bunurile nu se adjudecă
la această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data de
09.11.2017; 23.11.2017;
07.12.2017; 21.12.2017;
11.01.2018 ora 11.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești, Str. Elena
Doamna nr.44A, Județ Prahova.
Pentru relații 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.dinuurse.ro.
l Anunț de licitație privind
constituirii dreptului de superficie
asupra unui teren situat în municipiul Târgoviște, Bulevardul
Regele Carol I nr. 51. 1. Informații generale privind concedentul: Consiliul Județean
Dâmbovița cu sediul în Târgoviște, Piața Tricolorului nr.1, cod
fiscal 4280205, telefon
0245/207600, fax 0245/212230,
e-mail: consjdb@cjd.ro, organizează licitație publică pentru
constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă
de 68.790 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bulevardul
Regele Carol I nr. 51. 2. Informații generale privind obiectul
constituirii dreptului de superficie, în special descrierea și identificarea terenului: 2.1. Teren în
suprafață de 68.790 mp, situat în
municipiul Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr. 51. 3.
Informații privind documentația
de atribuire: 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației
de atribuire: prin solicitare, de la
sediul Consiliului Județean
Dâmbovița, Direcția administrarea patrimoniului, etaj VII,
camera 128. 3.2. Costul și condițiile de plată pentru obținerea
unui exemplar din documentația
de atribuire: Costul documenta-
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ției de atribuire este de 500 lei și
se achită numerar la casieria
Consiliului Județean Dâmbovița
sau prin virament în contul
RO41TREZ27121360250XXXXX,
beneficiar Consiliul Județean
Dâmbovița, CUI 4280205. 3.3.
Valoarea garanției de participare:
17.760 lei și se achită numerar la
casieria Consiliului Județean
Dâmbovița sau prin virament în
contul RO15TREZ2715006XXX
000252, beneficiar Consiliul Județean Dâmbovița, CUI 4280205.
3.4. Suma anuală minimă de
plată pentru primii doi ani de
superficie: 355.200 lei. 3.5. Data
– limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.10.2017, ora 1100.
Răspunsul la clarificările solicitate va fi formulat într-o perioadă
care nu trebuie să depășească 2
zile lucrătoare de la primirea
acestora. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data – limită de
depunere a ofertelor: 02.11.2017,
ora 1100. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Registratura Consiliului Județean
Dâmbovița, parter, camera 24 și
vor respecta prevederile pct.4 din
documentația de atribuire. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar. 5. Data, ora și locul la
care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
07.11.2017, ora 1100, Consiliul
Județean Dâmbovița, Piața
Tricolorului nr.1, Sala Vlad Ţepeş,
parter. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute: Tribunalul Dâmbovița, Calea
B u c u r e ș t i , n r. 3 , t e l e f o n
0245/612334, fax 0245/216622. 7.
Data transmiterii anunțului de
licitație în vederea publicării în
ziare la nivel naţional şi local şi pe
site-ul Consiliului Judeţean
D â m b o v i ţ a w w w. c j d . r o :
17.10.2017. 8. Informații suplimentare se pot obține la telefon:
0245/207730, persoană de contact
Bănulescu Iustina. Președinte
dr.jr. Alexandru Oprea.
l Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de lichidator
judiciar al societății AMA
Biodiesel S.R.L. societate în faliment, in bankruptcy, en faillite –
procedură ce face obiectul
dosarului nr. 42596/3/2015, aflat
pe rolul Tribunalului București,
având sediul în București, str.
Tuzla, nr.9-27, ap.B4, sector 2,
CUI 31218014, număr de înregistrare în Registrul Comerțului
J40/5115/2014, în temeiul art.154
și următoarele din Legea 85/2014,
anunță vânzarea instalației de
producție biodiesel, compusă din
3 linii de fabricație, precum și a
bazinele de stocare metanol, ulei
și biodiesel aferente acesteia,
aparținând societății debitoare.
Bunurile sunt scoase la vânzare
prin o combinație între licitație
publică și negociere directă în
conformitate cu prevederile
art.154 alin.(2) din Legea 85/2014
și cu respectarea regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor. Sub sancțiunea inadmisibilității cererii de participare
la procedura de valorificare,
persoanele interesate, anterior
formulării cererii de participare
la licitație/negociere directă vor
trebui să achiziționeze un caiet de
sarcini ce va cuprinde informații

privind instalația de producție
biodiesel, compusă din 3 linii de
fabricație, precum și a bazinele de
stocare metanol, ulei și biodiesel
aferente acesteia, la prețul de
1500 LEI + TVA și să consemneze o garanție în valoare de 30%
din prețul de vânzare în contul
unic de insolvență. Licitația
publică va avea loc în data de
20.10.2017 la sediul lichidatorului
judiciar din Oradea, str. Avram
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor,
începând cu orele 11:00. Prețul de
strigare: 562.747,42 LEI. În situația în care bunurile nu se valorifică în cadrul licitației publice din
data de 20.10.2017, începând cu
ziua imediat următoarele,
respectiv 21.10.2017 până la data
de 27.10.2017 ora 15:00, orice
persoană interesată va putea
formula ofertă de cumpărare
care va cuprinde în mod obligatoriu informații privind ofertant,
prețul oferit, modalitatea de plată
a prețului, cu mențiunea că
termenul de plată a prețului nu
poate depăși 2 (două) zile de la
data semnării contractului de
vânzare. Ofertele de cumpărare
vor fi supuse spre aprobare
adunării generale a creditorilor.
l Lichidatorul judiciar, societăţi
profesionale de insolvenţă,
asociate prin contract, Yna
Consulting SPRL şi Consultant
Insolventa SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr.18, jud.
Mehedinţi, anunţă licitaţie
publică cu strigare pentru
vânzarea bunurilor mobile
(mijloace fixe şi obiecte de
inventar localizate în Timişoara,
str.Ovidiu Cotrus, nr.24, Judeţul
Timiş) existente în proprietatea
debitoarei SC Izometal-Magellan
SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str.I.C.Brătianu, nr.
11, parter, camera 2, judeţul
Mehedinţi, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr. J25/276/2012, având
cod de identificare fiscală
nr.6633311, aflată în faliment, in
bankruptcy, en faillite, conform
sentinţei nr.177/2016 din şedinţa
publică din data de 16.05.2016
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosar nr.6902/101/2012,
după cum urmează: sunt scoase
la vânzare bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei
SC Izometal-Magellan SRL,
constând în mijloace fixe şi
obiecte de inventar localizate în
Timişoara, str.Ovidiu Cotrus,
nr.24, Judeţul Timiş. Lista acestor
bunuri poate fi consultată la
sediul lichidatorului judiciar,
precum şi pe site-ul lichidatorului
judiciar www.ynaconsulting.ro şi
www.consultant-insolventa.ro.
Valorificarea bunurilor mobile se
va face individual, prin licitaţie
publică cu strigare. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea
bunurilor mobile descrise mai sus,
îl reprezinta Sentinţa nr.177/2016
din şedinţa publică din data de
16.05.2016, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul
6902/101/2012, prin care s-a
dispus deschiderea procedurii de
faliment împotriva debitoarei SC
Izometal-Magellan SRL. Participarea la licitaţie este condiţionată
de achiziţionarea caietului de

sarcini şi consemnarea unei
cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al licitaţiei, până la începerea licitaţiei în contul unic de
insolvenţă deschis la Banca
Comercială Carpatica, sub nr.
RO98CARP036000766158 RO01.
Licitaţia pentru bunurile mobile
va avea loc la punctul de lucru al
debitoarei situat în localitatea
Timişoara, str.Enric Baader,
nr.13, jud.Timiş, la data de
07.11.2017, ora 13.00, iar în cazul
în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată, în
aceleaşi condiţii, la data de
14.11.2017, ora 13.00, la data de
21.11.2017, ora 13.00, la data de
28.11.2017, ora 13.00, la data de
05.12.2017, ora 13.00, respectiv la
data de 12.12.2017, ora 13.00.
Informaţii suplimentare privind
bunurile scoase la licitaţie la telefoanele: 0252.328.293,
0744.528.869, 0252.354.399,
0742.592.183, 0256.220.827 sau
0745.267.676 şi pe site-urile:
www.ynaconsulting.ro şi www.
consultant-insolventa.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 Bucov, str.
Constantin Stere, Nr. 1, Bucov,
judeţul Prahova, telefon:
0244.275.046, fax: 0244.275.170,
e-mail: pbucov@yahoo.com. 2.
Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat:
Suprafaţa din domeniul public al
comunei Bucov, jud.Prahova:
teren intravilan 202mp situat în
sat Bucov, Tarla 32, Parcela Cc
1880, conform Carte funciară
nr.24725, nr. cadastral 24725.
3.Informaţii privind documentaţia
de atribuire: Va fi pusă la dispoziţie la sediul Primăriei Comunei
Bucov. 4.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire: Persoanele interesate pot
intra în posesia documentaţiei de
atribuire la sediul Primăriei
Comunei Bucov. 5.Denumirea şi
adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Registratură al
Primăriei Comunei Bucov, str.
Constantin Stere, nr.1, cod poştal:
107110, jud.Prahova. 6.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.54/2006: Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de
10Lei, iar taxa de participare
100Lei. Garanţia de participare la
licitaţie este în valoare de 108Lei şi
va fi plătită în contul Unităţii
Administrativ Teritoriale Primăria
Bucov, cod fiscal: 2843531, nr.
RO62TREZ5395006XXX 000056,
deschis la Trezoreria Boldeşti-Scaieni. 7. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.11.2017, ora
16.00. 8. Informaţii privind ofertele: Ofertele se transmit în două
plicuri sigilate, unul exterior şi
unul interior, înscrise cu licitaţia
pentru care se depun, numele sau
denumirea ofertantului şi adresa.
9. Data-limită de depunere a ofertelor: 08.11.2017, ora 10.00.

10.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: La sediul Primăriei
Comunei Bucov, str.Constantin
Stere, Nr.1, cod poştal: 107110,
jud. Prahova. 11. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Un exemplar
original. 12.Data şi locul la care se
va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 08.11.2017,
ora 10.30, la sediul Primăriei
Comunei Bucov, str.Constantin
Stere, Nr.1, cod poştal: 107110,
jud.Prahova -Birou Primar. 13.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Prahova, Str.
Văleni, nr. 44, cod poştal: 100125,
tel.0244.544.230, fax:
0244.541.272. 14.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16.10.2017.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator,
eliberat de ORC Arad, pentru Pop
Remus Claudiu II. Il declar nul.
l Pierdut Atestat profesional
transport marfa agabaritice, emis
pe numele Zidaru Valentin Ionut.
Il declar nul.
l Pierdut legitimatie student
emisa de Politehnica Bucuresti pe
numele Rucsăndoiu George.
Declar nula
l Pierdut Legitimaţie Responsabil Tehnic cu execuţia- Gavrilescu Floarea, eliberată de
Inspectoratul de Stat în
Construcţii. Se declară nulă.
l Declar pierdut (nul) carnet
masterand an I, eliberat de
Universitatea Titu Maiorescu,
Facultatea de Informatică pe
numele Pascariuc Gabriel.
l Pierdut atestat transport
marfă, emis A.R.R. Bucureşti, pe
numele Guşat Daniel. Îl declar
nul.
l S.C. Multibeton S.R.L., C.U.I.
24175034, declară distrugerea
arhivei în mod involuntar.
l Subscrisa BEL ROM NOUA cu
sediul în Municipiul Giurgiu,
Strada Mircea Cel Bătrîn, Parter,
Bloc 16, Județ Giurgiu, înregistrată la Registrul Comerțului cu
numărul de ordine J52/351/2012
atribuit în data de 12.06.2012
având codul unic de înregistrare
21517779 atribuit în data de
04.04.2007 , prin lichidator judiciar ProcewaterhouseCoopers
Business Recovery Services
IPURL cu sediul în București,
Lakeview Building, Str. Barbu
Văcărescu, nr. 301 – 311, sector 2,
înregistrată în Registrul Societăților Profesionale al Uniunii
Naționale a Practicienilor în
Insolvență din România sub nr.
0010 cod de identificare fiscală
20606444, verificând documentele
din arhiva subscrisei menționez că
nu au fost identificate următoarele documente: - Act Constatator; - Act Constitutiv; - Certificat
de înmatriculare. Pentru aceste
motive declarăm pierdute documentele mai sus arătate, acestea
fiind declarate nule.

