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OFERTE SERVICIU
Proto Technology are ca principal domeniu de
activitate fabricarea de prototipuri, machete [i
matri]e, numai în lemn, argil`, r`[ini sau materiale compozite, cu prec`dere în industria auto.
C`ut`m persoan`, femeie/b`rbat, care are
cuno[tin]e în matri]are, machetare [i prototipare, desen tehnic [i lucrul cu unelte manuale.
Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s` ne
scrie]i pe adresa contact@prototechnology.ro.
Direc]ia General` pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 organizeaz` concurs pentru ocuparea func]iei publice de
conducere, respectiv [ef Birou Achizi]ii Publice
[i Informatic`. Data organiz`rii probei scrise:
22.01.2015, ora 10.00. Data organiz`rii interviului: 27.01.2015, ora 11.00. Locul: Str. Luigi Galvani
Nr. 20, Sector 2, Bucure[ti. Data limit` de
depunere a dosarului de participare 12.01.2015.
Condi]ii de participare: Absolven]i cu studii superioare de lung` durat` în domeniul matematic` specializarea matematic`- informatic` sau
[tiin]e inginere[ti, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`; cursuri în domeniul
achizi]iilor publice absolvite cu diplom` de
licen]` sau certificat; 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice. Informa]ii suplimentare la tel. 021/212.15.44,
fax. 021/212.11.39.
Clubul Sportiv Municipal Pitesti organizeaz`
concurs pentru ocuparea pe perioad` nedeterminat` a postului contractual vacant de
Antrenor Judo-studii superioare, din cadrul
compartimentului Sport, în data de:21.01.2015 prob` scris`, orele 11.00 [i în data de 23.01.2015,
orele.11.00 proba de interviu, la sediul Clubului
situat în Pite[ti, str. Costache Negri, nr. 26,
Pite[ti, jud. Arges. Conditiile specifice pentru
ocuparea postului de antrenor judo: -studii superioare absolvite în domeniul sportului
(diploma original); -sa aib` clasificarea de
antrenor judo -nivel antrenor cu prezentarea
carnetului de antrenor; -sa aib` domiciliul stabil în municipiul.Pite[ti. Dosarele de înscriere se
vor depune pân` la data de: 13.01.2015 (inclusiv)
la sediul Clubului Sportiv Municipal Pite[ti. Telefon/contact: 0348.445.027.
SC Floarea International SRL cu sediul în Bucure[ti, Sectorul 1, str. Londra, nr. 34, Cl`direa
Principal` (corp A), etaj 1, camera nr.4, angajeaz` pe urm`toarele posturi vacante, pentru
punctul de lucru din localitatea }`nd`rei, str.
Teilor, nr. 51, jude]ul Ialomi]a, concursul va avea
loc la sediul societ`]ii din Bucure[ti, în data de
29.12.2014, orele 11.00: 1. Economist în gestiunea
economic`. Condi]ii: -Studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom`
de licen]`; -Condi]ie minim` de vechime în specialitatea studiilor necesare: un an. 2. Secretar.
Conditii: -Studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]`; Condi]ie minim` de vechime în specialitatea
studiilor necesare: un an; -Cuno[tin]e operare
PC –nivel avansat; -microsoft Excel (pivot tables); -universal Accounting. 3. Inginer Chimist
Laborator. Condi]ii: -Studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom`
de licen]`; -Condi]ie minim` de vechime în specialitatea studiilor necesare: un an; -Cuno[tin]e
operare PC –nivel avansat. 4. Tehnician
mecanic. Condi]ii: -Studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]`; -Condi]ie minim` de vechime în specialitatea studiilor necesare: 5 ani; -Cuno[tin]e op-

erare PC -nivel avansat. 5. Director Tehnic.
Condi]ii: -Studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]`; Condi]ie minim` de vechime în specialitatea
studiilor necesare: 5 ani; -Cuno[tin]e operare PC
-nivel avansat. Rela]ii despre [i în leg`tur` cu
aceste posturi sau depunerea CV-urile se va face
la urm`toarea adres` de email:
floarea.intl@transoilcorp.com.
Prim`ria comunei Cernica, jude]ul Ilfov organizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie vacant` de consilier
juridic principal- Compartiment Juridic, Achizi]ii
Publice [i Autorizare Taxi din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Cernica,
jude]ul Ilfov. Concursul se organizeaz` la sediul
Prim`riei comunei Cernica, jude]ul Ilfov, în data
de 3 februarie 2015, la ora 11.00- proba scris`.
Vechimea necesar` ocup`rii postului este de 5
ani în specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 20 zile de la data
public`rii în Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Prim`riei comunei Cernica, jude] Ilfov.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie s`
con]in` în mod obligatoriu documentele
prev`zute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificat` [i completat` de H.G. nr. 1173/2008.
Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia se afi[eaz` la sediul Prim`riei comunei
Cernica, jude] Ilfov. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul Prim`riei comunei Cernica,
jude] Ilfov [i la nr.de telefon (021)369.53.08.
Prim`ria Comunei Cernica organizeaz`, în perioada 9.02.2015-10.02.2015 examen (concurs)
pentru ocuparea func]iei vacante de Administrator Public al Prim`riei comunei Cernica,
jude]ul Ilfov. În vederea particip`rii la concurs,
candida]ii trebuie s` îndeplineasc` cumulativ
urm`toarele condi]ii: -are cet`]enia român` [i
domiciliul în România; -cunoa[te limba
român`, scris [i vorbit; -are vârsta de minimum
18 ani împlini]i; -are capacitate deplin` de exerci]iu; -are o stare de s`n`tate corespunz`toare
func]iei pentru care candideaz`, atestat` pe
baz` de examen medical de specialitate; -îndepline[te criteriile specifice pentru ocuparea
func]iei; -nu a fost condamnat` pentru
s`vâr[irea unei infrac]iuni contra umanit`]ii,
contra statului sau contra autorit`]ii de serviciu, sau în leg`tur` cu serviciul, care împiedic`
înf`ptuirea justi]iei, de fals ori a unor fapte de
corup]ie sau a unei infrac]iuni s`vâr[ite cu
inten]ie, care ar face-o incompatibil` cu exercitarea func]iei, cu excep]ia situa]iei în care a
intervenit reabilitarea; -nu a fost destituit`
dintr-o func]ie public` sau nu i-a încetat contractul individual de munc` pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; -studii universitare în
domeniile: management, administra]ie, drept,
juridic; -vechime în administra]ia public` local`:
minim 10 ani; -capacitatea de exprimare (scris,
vorbit, citit)- nivel mediu în cel pu]in o limb` de
circula]ie interna]ional`; -cunoa[te operare PCWindows, Microsoft Office, internet nivel
mediu; -aptitudini legate de procesul decizional, de organizare [i coordonare, de analiz`
[i sintez`, control [i depistare deficien]e, rezolvare operativ` [i eficient` a problemelor, capacitate de observa]ie, capacitate rela]ional`
cu superiorii, colegii, subordona]ii [i publicul,
de consiliere [i îndrumare, gândire logic` [i
clar`, capacitate de adaptare, capacitate de gestionare eficient` a resurselor allocate. Concursul se organizeaz` la sediul Prim`riei comunei
Cernica, str. Traian nr. 10, jude]ul Ilfov, în data de
9.02.2015, ora 10.00 -proba scris` [i în data de
10.02.2015, ora 10.00 -interviul. Interviul const`

în prezentarea proiectului de management. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la telefon
021/369.53.08. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune pân` în data de 9.01.2015, ora.12,
la sediul Prim`riei Cernica. Selectarea dosarelor
pentru concurs [i afi[area rezultatelor în urma
select`rii dosarelor se va face pân` în data de
12.01.2015, ora. 15.00. Dosarele de înscriere vor
con]ine în mod obligatoriu: -formularul de înscriere; -copia actului de identitate; -curriculum
vitae; -copiile diplomelor de studii [i ale altor
acte care atest` efectuarea unor specializ`ri; copia carnetului de munc` sau, dup` caz, o adeverin]` care s` ateste vechimea în func]ii de
conducere; -cazier judiciar; -adeverin]` care s`
ateste starea de s`n`tate corespunz`toare; -recomandare de la ultimul loc de munc`; -proiectul de management (pe suport de hârtie [i pe
suport magnetic).
Prim`ria comunei Cringeni, jude]ul Teleorman,
organizeaz` concurs pentru ocuparea
urm`torelor func]iilor publice de execu]ie, \n
cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Cringeni, jude]ul Teleorman: - \n data
de 26.01.2015 ora 9:00, poba scris` pentru, Inspector clasa I grad profesional debutant (Compartimentul Agricol - responsabil registrul
agricol) - \n cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Cringeni, jude]ul Teleorman; - \n data de 26.01.2015 ora 14:00, poba
scris` pentru referent, cls. III, grad profesional
debutant din cadrul Compartimentului Secretariat, Asisten]` Social`, Stare civil` [i Resurse
Umane - responsabil resurse umane) \n cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cringeni, jude]ul Teleorman; Condi]ii de
participare: - Studii universitare de licen]a sau
echivalent absolvite cu diploma, respectiv
studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diploma de licen]`-studii juridice sau
agronomie pentru Inspector clasa I grad profesional debutant; - Studii liceale absolvite cu
diploma de bacalaureat pentru func]ionar public de execu]ie, referent cls.III grad profesional
debutant din cadrul Compartimentului Secretariat, Asisten]a Social`, Stare civil` [i Resurse
Umane (responsabil resurse umane); II. \n data
de 28.01.2015, ora 9:00, proba scris` pentru ocupare 3 (trei) posturi vacante de Politist local,
cls. III, grad profesional debutant \n cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cringeni, jude]ul Teleoran; Condi]ii de
participare: Studii liceale absolvite cu diploma
de bacalaureat; III. \n data de 30.01.2015 ora
9:00 proba scrisa pentru - Consilier,clasa I,grad
profesional asistent (compartimentului financiar, contabilitate, impozite [i taxe) \n cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cringeni,jude]ul Teleorman; - in data de
30.01.2015 ora14:00 proba scrisa pentru - referent,cls.III ,grad profesional superior (Compartimentului financiar,contabilitate,impozite si
taxe) in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cringeni, jude]ul Teleorman;
Condi]ii de Participare: - Studii universitare de
licen]` sau \n echivalent, absolvite cu diploma,
respectiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu diploma de licen]`; Vechime \n specialitatea studiilor 1 an; Studii liceale absolvite
cu diploma de bacalaureat pentru functionar
public de execu]ie , referent cls. III grad profesional superior; Vechime \n specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice 9 ani;
Dosarele de \nscriere la concurs se pot depune
\n termen de 20 zile de la data public`rii \n
Monitorul Oficial al Rom~niei, partea a-III-a, la
sediul Prim`riei comunei Cr\ngeni, jude]ul Teleorman. Rela]ii suplimentare la sediul institutiei
la telefon 0247/356209 sau e-mail primaria.cringeni@yahoo.com.

VÂNZåRI DIVERSE

Carte pentru pomul de Cr`ciun. Tel.
0761.674.276, 0733.940.772.

CITA}II
Numita Panait Sila Laura domiciliat` \n ora[
Bolintin Vale, sat Flore[ti, str. Merilor nr. 37,
jud. Giurgiu, este citat` \n calitate de p~r~t`,
\n contradictoriu cu DGASPC Gala]i, \n dosarul
civil nr. 5772/121/2014, cu termen de judecat`
la data de 21.01.2014, sala 3 ora 09:00, la Tribunalul Gala]i.
Societatea comercial` Meda Stars SRL cu
sediul social \n Aiud, str. Bailor, birou 10, bloc
31, Jude] Alba, \nregistrat` la ORC sub nr.
J1/170/2014, av~nd CUI RO 17884513, este
chemat` la Judec`toria Cluj-Napoca, din Mun.
Cluj-Napoca, str. Doroban]ilor nr. 2, jud. Cluj, \n
data de 19.01.2015, camera 167, ora 8:00, \n calitate de debitor, \n dosar nr. 20341/211/2014
av~nd ca obiect cererea de emitere a unei ordonan]e de plat` \n contradictoriu cu creditoarea D&M Construct SRL.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice – Ia[i.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i. Cita]ie. Lefter Gabriela, cu domiciliul
cunoscut ?n Ia[i, str. N. Iorga, nr. 7D, bl. F5, et.
P, ap. 2, jud. Ia[i este chemat la Tribunalul Ia[i,
Sec]ia a II-a Civil` - Faliment, str. Elena
Doamna, nr. 1A, jud. Ia[i în ziua de 15.01.2015,
camera SII, et. II, com. S1 fal, ora 09.00, în
dosarul nr. 2919/99/2010/a2, ?n calitate de
pârât pentru angajarea r`spunderii conform
art. 138 din Legea nr. 85/ 2006 în proces cu
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i, str. A. Panu, nr. 26, în calitate de creditor.
Ce citeaz` numitul Mare[ Romic`, cu domiciliul în comuna Stalpeni, sat Livezeni, Jude]ul
Arge[, în calitate de pârât la interogatoriu [i
cu reziden]a în Spania, Provincia De Madrid,
ora[ Aranjuez, strada del Rey, num`rul 61, etaj
2, apartament 2, cod 28300, pentru termenul
de judecat` din 11 februarie 2015, ora 11, la sala
nr.1, Judecatoria Pite[ti, în contradictoriu cu
reclamanta Le Roy Petru]a fost` Mare[ pentru partaj bunuri comune.
Activ Insolv SPRL Rm. Vâlcea, str. Ferdinand nr.
34, lichidator judiciar, notific` deschiderea
procedurii simplificate a insolven]ei împotriva debitoarei SC Baden SRL, CIF 7485868,
num`r ORC J38/334/1995 cu sediul în Rm. Vâlcea,b-dul Pandurilor, nr. 13,bl. A82, sc. B, ap. 3
jud. Vâlcea, prin încheierea 460/08.12.2014
pronun]at` în dosarul nr. 4210/90/2014 de Tribunalul Vâlcea. Termene: 12.01.2015 termenul
pentru înregistrarea crean]elor; 19.01.2015 termenul de întocmire, afi[are [i comunicare a
tabelului preliminar de crean]e; 09.02.2015

Luni, 22decembrie 2014 Jurnalul na}ional

13

anun}uri
termenul pentru afi[area tabelului definitiv
de crean]e. Prima adunare a creditorilor va
avea loc în data de 23.01.2015, ora 14.00 la
sediul lichidatorului judiciar [i convoac` creditorii. Informa]ii suplimentare la tel. 0350414.880, 0727.653.523, 0744.835.386.
Societatea Alexandrina Gastro SRL, cu sediul
cunoscut \n str. Ady Endre, nr. 6, Satu-Mare,
\nregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J30/537/2011, CUI 28615740 este citat` la
Judec`toria Sectorului 3 Bucure[ti, \n calitate
de debitor \n dosarul 65912/301/2014, \n data
de 21 Ianuarie 2015, ora 8.30 av~nd ca obiect
ordonan]a de plat` OUG 119/2007, art. 1013
Cod Procedura Civila, \n contradictoriu cu
creditoarea Metro Cash&Carry Rom~nia SRL.
C`pitanu Iulian Marian, domiciliat în Craiova,
jud. Dolj, Str. Revolu]iei, nr. 3, bl. 5, sc. A, ap.
13, este chemat la Judec`toria Gala]i sala 4, în
ziua de 14.01.2015, ora-09.00, în calitate de
pârât, în procesul cu Pîrvulescu Otilia, în calitate de reclamant`, în dosarul cu nr. 4329 înregistrat la 10.03.2014 la Judec`toria Gala]i.
În caz de neprezentare a p`r]ilor se va putea
trimite un înscris judecata urmând s` se fac`
[i în lips`.

LICITA}II
Baza de Repara]ii a Tehnicii de Interven]ie Dragalina, cu sediul în comuna Dragalina, str. Remizei, nr. 1, jud. C`l`ra[i, organizeaz` licita]ie
public` deschis` cu strigare având ca obiect
vânzarea de piese de schimb, scule [i materiale
de între]inere auto.
Caietul de sarcini se poate ob]ine de la sediul
unit`]ii începând cu data de 22.12.2014. Licita]ia
va avea loc în data de 14.01.2015, ora 10.00, la
sediul unit`]ii. În caz de neadjudecare a
bunurilor, licita]ia se va repeta în data de
13.02.2015 - faza III. Pentru informa]ii suplimentare: persoana de contact lt. col.
Mih`ilescu Mircea, tel./fax: 0242345008, email: umdragalina.igsu@mai.gov.ro.
Anun] de Participare: Fondul european pentru
refugia]i– Programul anual 2013, Ref: ERF/13.04.
Inspectoratul General pentru Imigr`ri solicit`
propuneri de proiecte pentru implementarea
unor ac]iuni în domeniul azilului cu ajutorul
unei asisten]e financiare prin Programul general “Solidaritatea [i gestionarea fluxurilor migratorii” al Uniunii Europene. Instruc]iunile
pentru solicitan]i în forma complet` se g`sesc
pentru consultare la Inspectoratul General pentru Imigr`ri, str. Lt. col. Constantin Marinescu
nr.15A, Sector 5, Bucure[ti [i pe pagina de Internet www.igi.mai.gov.ro. Data limit` pentru
depunerea propunerilor este 08.01.2015, ora
12:00. Data deschiderii propunerilor este
08.01.2015, ora 12:15. Selec]ia propunerilor se va
efectua pe baza procedurii accelerate, conform
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul
finan]`rilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activit`]i nonprofit de interes
general, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Anun] publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 231 din data de 18.12.2014, Partea
a VI-a.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin asociat coordonator av. Liscan Aurel,
\n calitate de lichidator judiciar al SC Sigma
Invest Estate SRL desemnat prin Sentin]a
Civil` nr. 1908 din data de 21.02.2014, pronun]at` \n Dosar nr. 24865/3/2013 aflat pe
rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a
Civil`, anun]` scoaterea la v~nzare a bunului
imobil aflat \n proprietatea SC Sigma Invest
Estate SRL const~nd \n teren intravilan av~nd
suprafa]` de 802,43 mp, [i construc]ie edifi-

cat` pe acesta compus` din 4 camere,
buc`t`rie [i baie, construit` din c`r`mid`,
acoperit` cu tigl`, av~nd suprafa]` construit`
la sol de 103,575 mp [i o anex` gospod`reasc`
compus` din garaj, magazie, camera, c`mar`
[i buc`tarie av~nd suprafa]` construit` la sol
de 17,398 mp situat \n loc. T~rgu Jiu, str. Vasile
Alecsandri, nr.70, jud. Gorj, \n valoare total`
de 150.000 euro exclusiv TVA, identificate [i
inventariate conform raportului de evaluare
aprobat \n prezenta cauz` [i a publica]iei de
v~nzare intocmit` cu aceast` ocazie. Prima
v~nzare a bunului imobil apar]in~nd
societ`]ii falite se va organiza \n data de
06.01.2015 ora 15,00 prin licita]ie public` cu
strigare. |n cazul \n care bunul nu se va vinde
la primul termen de licita]ie, se vor organiza
\nc` 3 (trei) licita]ii s`pt`m~nale, \n data de
13.01.2015, 20.01.2015 [i 27.01.2015 la aceea[i
or` [i \n acelea[i condi]ii. Locul de de[f`[urare
a licita]iilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd. Unirii nr. 78,
bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor
depune documentele de \nscriere la licita]ie
men]ionate \n caietul de sarcini, cel t~rziu
p~n` \n preziua licita]iei, ora 12.00. Date despre starea bunurilor, pre]ul acestora,
condi]iile de \nscriere la licita]ie precum [i
modul de organizare a acestora se pot ob]ine
din caietul de sarcini \ntocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizi]iona
de la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd. Unirii nr. 78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39,
sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de
300 lei pentru fiecare bun imobil.
Achizi]ionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru to]i participan]ii la licita]ie.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la tel.
021.227.28.81

PIERDERI
Pierdut atestat marf` pe numele Stoica C`t`lin.
|l declar nul.
Pierdut proces-verbal predare-primire, emis în
1968, pe numele Dorondoc Victoria. |l declar
nul.
Sc Gifan Strong Srl, cu sediul în Mangalia, Str.
Mihai Eminescu, nr.6, Jud. Constan]a, înregistrat` la Registrul Comer]ului cu nr.
J13/2888/1995, CUI: RO8239330, declar`m pierdut Certificatul Constatator pentru deschiderea
punctului de lucru din Bucure[ti, Str. Alexandru
Ioan Cuza, nr.17, Sect.1. Îl declar`m nul.
Sc Gifan Strong Srl, cu sediul în Mangalia,
Str.Mihai Eminescu, nr. 6, Jud. Constan]a, înregistrat` la Registrul Comer]ului cu nr.
J13/2888/1995, CUI: RO8239330, declar`m pierdut Certificatul Constatator pentru deschiderea
punctului de lucru din Constan]a, Str. Tractorului, nr. 23, Jud. Constan]a. Îl declar`m nul.
Declar pierdute (nule) Acte de concesiune eliberate de Parohia Cimitirului Buna- Vestire Bellu
la data 20.02.1977 [i nr.688/555 din 30.03.1962
pe numele Nedea Constanta [i Pop Laura Maria
(fost` Nedea) loc de veci nr.33, 2x3=6mp, fig.II.
Pierdut certificat preg`tire profesional` nr.
0052910000 eliberat la data de 10.03.2011 de
A.R.R. Tulcea pe numele: Jipa Viorel Gabriel. Se
declar` nul.
Pierdut cartela conduc`torului auto (card
tahograf) nr. 000 000 000 2W82000 eliberat`
la data de 28.02.2011 de A.R.R. Tulcea pe numele:
Jipa Viorel Gabriel. Se declar` nul`.
Pierdut certificat ADR –transport m`rfuri periculoase nr. 0035065, eliberat la data de
02.03.2011 de A.R.R. Tulcea pe numele: Jipa
Viorel Gabriel. Se declar` nul.

DIVERSE
În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 comunic`m deschiderea procedurii generale de insolven]` a debitorului SC Gunter & Cristian SRL, CIF: 26930830, J11/213/2010, dosar nr.
3448/115/2014-Tribunalul Cara[-Severin. Termenul limit` pentru înregistrarea cererilor de admintere a crean]elor asupra averii debitorului la 19.01.2015; Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al crean]elor la 09.02.2015;
Termen pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor la 09.03.2015; Termen pentru prima
[edin]` a adun`rii generale a creditorilor debitorului la 16.02.2015, ora 12:00 la sediul administratorului judiciar din Timi[oara, str.Nicu Filipescu, nr.4, ap.14, jud.Timi[; Termen pentru
depunerea contesta]iilor împotriva tabelului preliminar al crean]elor debitoarei 7 zile de la data
public`rii tabelului preliminar în BPI. Administrator judiciar Consultant Insolven]` SPRL, prin ec.
Popescu George
În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 comunic`m deschiderea procedurii simplificate de insolven]` a debitorului SC Nicolina Company SRL, CIF: 5542622, J35/1289/1994, dosar nr.
4286/30/2014-Tribunalul Timi[. Termenul limit` pentru înregistrarea cererilor de admintere a
crean]elor asupra averii debitorului la 19.01.2015; Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al crean]elor la 28.01.2015; Termen pentru
afi[area tabelului definitiv al crean]elor la 12.02.2015; Termen limit` pentru întocmirea raportului
perivind cauzele insolven]ei la 13.01.2015; Termen pentru prima [edin]` a adun`rii generale a creditorilor debitorului la 02.02.2015, ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar; Termen pentru depunerea
contesta]iilor împotriva tabelului preliminar al crean]elor debitoarei 7 zile de la data public`rii
tabelului preliminar în BPI. Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL, prin ec. Popescu George.
SC Conpet SA Ploie[ti achizi]ioneaz` bunuri /servicii/ lucr`ri confom Normelor procedurale interne de achizi]ii, aprobate prin Hot`r~rea Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor societ`]ii
nr. 4 din 29.04.2014, publicat` \n Monitorul Oficial al Rom~niei, nr. 2823/20.05.2014, partea a IVa. |n perioada 12.12.2014 – 19.12.2014 au fost postate pe site-ul CONPET urm`toarele achizi]ii: 1.
Servicii de verificare a documenta]ia tehnico-economic` pentru lucrarea de \nlocuire conduct`
]i]ei Ø 10 3/4" Icoana - Cartojani \n zonele Rau Teleorman – T`t`r`[tii de Sus, pe o lungine de cca.
350 m, com. T`t`r`[tii de Sus, jud. Teleorman [i Sta]ia Icoana, pe o lungime de cca. 850m, Comuna Icoana, jud. Olt. 2. Servicii de verificare a documenta]ia tehnico-economic` pentru lucrarea de \nlocuire conducta titei Ø 6 5/8" Teis-Moreni, \n zona izlaz cartier Tuicani, ora[ Moreni,
jud. D~mbovi]a pe o lungime de cca. 800 m. 3. Servicii de proiectare pentru execu]ia lucr`rilor
de punere \n siguran]` traversare r~u Vedea cu conducta de ]i]ei Ø 6 5/8" L.A.C.T. Badesti-Icoana,
\n zona localit`]ii Icoana, jud. Olt. 4. Execu]ie de lucr`ri de \nlocuire a conductei de transport ]i]ei
import 28" Constan]a-B`r`ganu, pe 17 tronsoane, \n lungime total` de 10145 m, \ntre Constan]a
[i C1. 5. Demolare cl`dire dispecerat \n incinta Oil Terminal Constan]a, jud Constan]a. 6. Punere
\n sig. estacada trav cond ]i]ei 10 3/4" F1, F2 Orlesti-Poiana Lacului, conduct` etan 5 9/16" Tulburea-Arpechim c/canal mal stang Olt comuna Dragoe[ti, sat Buciumeni, jud. V~lcea. 7. |nloc. Cond
]i]ei 10 3/4" Verme[ti-Tg Ocna-Rafo One[ti \n zona gara godevil Tg. Ocna-Monument Zaharia, 2
km [i \n zona Bogata - Balta Dofteana, 1 km. 8. |nloc. Cond ]i]ei 4 1/2" +8 5/8" Com`ne[ti-Verme[ti
\n zonele subtrav linie CF [i DN 238 m [i zona p~r~u Urmenis-spate termocentral`, 450m. 9.
|nloc. Cond titei 8 5/8" Lucacesti-Vermesti \ntre troita Panovski [i subtrav DN Moine[tiCom`ne[ti 250m [i \n zona Lunca -subtrav CF+DN, 2KM. 10. |nloc. Cond ]i]ei 6 5/8" Urla]i-Lukoil,
1500m, zona Matizol, Centura Ploie[ti Est. Loc. Moara Nou`, jud. Prahova. 11. Servicii de transport [i manipulare teava demontat` de la loca]iile Rampa Marghita, Sta]ia Orle[ti, Sta]ia Mircea
Vod` la depozitul SC Conpet SA din localitatea Inote[i jud. Prahova. Invita]iile /anun]urile de participare, \nso]ite de documentele care stau la baza \ntocmirii ofertelor, se gasesc pe pagina proprie de internet (www.conpet.ro), la sec]iunea Achizi]ii publice. Director Departament
Managementul Achizi]iilor [i Investi]iilor Ing. Radu Albu. {ef Serviciu Achizi]ii Jr. Agripina Tircavu.
Exp Achizi]ii Publice. Ing Corina Iosif.

COMEMORåRI

IANCU MIREA MIOARA LUIZA. Ar fi împlinit
52 de ani- acum. A fost împu[cat` în cap la Sala Dalles pe
21.XII.1989- ora 17 [i de atunci a[teapt` s`-i r`spund`
cineva- cine este c`l`ul care i-a luat via]a- când
a v`zut-o cu o garoaf` în mân` strigând „Libertate”
[i jos „Dictatura”. LUIZA p`str`m icoana ta pentru
posteritate. A[tept`m s` ni se spun` pentru ce a trebuit
s` muri]i [i s` deveniti „Eroi” ai Revolu]iei
din Decembrie 1989? Odihn` ve[nic`- [i noi înc`
te a[tept`m s` revii- odat` cu învierea mor]ilor.
Ai t`i p`rin]i, fra]i, cumna]i [i nepo]i, [i împreun`
cu fostul so]- î]i p`streaz` amintirea pentru totdeauna.
Dumnezeu s`-]i p`streze chipul ve[nic.
Familia general (r) Marian Iancu.

