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OFERTE SERVICIU
l Vopsitor lacatus sudor Firma 
confectii metalice usoare 
angajam vopsitor in camp elec-
trostatic, lacatus, sudor electric 
MIG-MAG. Zona Metrou 
Brancoveanu. Relatii la tel. 
0726.102.308

l Strizo Sintetic angajează şi 
pregăteşte muncitori în dome-
niul aplicării de pardoseli 
epoxidice! Oferim: -pachet 
salarial atractiv, -munca în 
şantiere, atât în ţară, cât şi din 
străinătate, -contract de muncă 
pe termen lung, -cazare, diurnă 
şi transport asigurate. Vă 
aşteptăm CV-ul la adresa: 
office@strizo.ro sau detalii la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
0741.978.624.

l Spitalul Prof. Dr. Constantin 
Angelescu, cu sediul în Bucu-
reşti, str. Aleea -Căuzaşi, nr. 
49-51, sector 3, organizează 
concurs pentru ocuparea 
postului contractual vacant de: 
-un post profesor cultură fizică 
medicală (fără vechime) -Labo-
rator Recuperare, Medicină 
Fizică şi Balneologie: -studii de 
specialitate cu diplomă de 
licenţă în specialitate; -fără 
vechime în specialitate. Pentru 
a ocupa un post contractual 
vacant sau temporar vacant 
candidații trebuie să îndepli-
nească condiții generale, 
conform art. 3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 286 din 23 
martie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Dosa-
rele de înscriere se depun la 
sediul Spitalului de Prof. Dr. 
Constantin Angelescu în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului în 

Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, între orele 9.00 -14.00 şi 
trebuie să conţină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute 
la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Proba scrisă va avea 
loc în data de 24 august 2017, 
ora 10.00, iar proba practică va 
avea loc în data de 29 august 
2017, ora 10.00 la sediul Spita-
lului Prof. Dr. Constantin 
Angelescu. Relaţii suplimen-
tare şi tematica se pot obţine de 
la sediul Spitalului Prof. Dr. 
Constantin Angelescu, Biroul 
Resurse Umane, telefon nr. 
021.323.30.40 /int. 443. 

l Serviciul Judeţean de Ambu-
lanţă, cu sediul în localitatea 
Giurgiu, str.Bucureşti, nr.82, 
judeţul Giurgiu, organizează 
c o n c u r s  c o n f o r m 
HG286/23.03.2011 pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante: -un post 
contractual vacant de şofer 
autosanitară I, perioada nede-
terminată, la substaţia Ghim-
paţi; -un post contractual vacant 
de şofer autosanitară I, perioadă 
nedeterminată, la substaţia 
Bolintin. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: diplomă de bacalau-
reat, permis conducere categoria 
B şi C, vechime 6 ani în speciali-
tatea de şofer profesionist, 
diplomă de absolvire a cursului 
de ambulanţier. Concursul se va 
desfăşura la sediul instituţiei în 
data de 22.08.2017, ora 10.00 
proba scrisă, iar interviul în data 
de 24.08.2017 ora 10.00. Biblio-
grafia şi relaţii suplimentare la 
sediul instituţiei telefon/fax: 
0 2 4 6 . 2 1 3 . 1 8 8 ,  m o b i l : 
0 7 3 1 . 1 3 7 . 1 2 0 ,  e - m a i l : 
sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro, 
persoană de contact: Stanescu 
Doinita.

l Universitatea Tehnică de 
C o n s t r u c ţ i i  B u c u r e ş t i 
(U.T.C.B.), cu sediul în Bucu-
reşti, Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, 
Sectorul  2 ,  organizează 
c o n c u r s ,  c o n f . H . G .  n r. 
286/2011, pentru ocuparea 
posturi lor  contractuale , 
vacante de îngrijitor -6 posturi, 
în cadrul Direcţiei Administra-
tive, Serviciul Cămine -Cantină 
şi Burse Studenţi. Condiţii 
specifice: studii, minim 8 clase, 
experienţă în muncă 0 ani, 
rapiditate şi îndemănare, orga-
nizarea locului de muncă, rigu-
rozitate în ceea ce priveşte 
regulile de igienă, ordonată, 
serioasă, disciplinată şi o atitu-
dine pozitivă şi conciliantă în 
relaţiile cu colegii. Data limită 
până la care se pot depune 
actele pentru dosarul de 
concurs este 10.08.2017 la 
sediul U.T.C.B., din Bd.Lacul 
Tei, nr.122-124, Sectorul 2, 
Blocul Administrativ, camera 
nr. 33, în -intervalul orar: 08.00-
15.30. Proba scrisă va avea loc 
în data de 21.08.2017, ora 10.00 
la sediul U.T.C.B., din Bd. 
Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 
2, Blocul Administrativ, camera 
nr. 104, et. 3. Data şi ora inter-
viului vor fi anunţate după 
proba scrisă. Relaţii suplimen-
tare la sediul U.T.C.B. din 
Bd.Lacul Tei, nr. 122-124, 
Sectorul 2, Blocul Adminis-
trativ, camera nr. 33, pe www.
utcb . ro  sau  la  t e l e fon : 
021.242.12.08, persoană de 
contact: Dragomir  Margareta.

l Universitatea Tehnică de 
C o n s t r u c ţ i i  B u c u r e ş t i 
(U.T.C.B.), cu sediul în Bucu-
reşti, Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, 
Sectorul  2 ,  organizează 
concurs ,  conf .  H.G.  nr. 
286/2011, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contrac-
tuale, vacante: 1) secretar (S) -1 
post în cadrul Departamentului 
de Management al Calităţii. 
Condiţii specifice: studii superi-
oare finalizate cu diplomă de 
licenţă, cunoştinţe operare PC 
-nivel mediu, vechime pe un 
post similar minim 1 an, 
vechime în muncă, minim 5 
ani, cunoştinţe limba engleză 
-nivel mediu, cunoştinţe 
privind evaluarea instituţională 
universitară şi lucru în echipă; 
2) îngrijitor -5 posturi, în cadrul 

Direcţiei Administrative, Servi-
ciul Administrativ şi Patri-
moniu. Condiţii specifice: 
studii, minim 8 clase, experi-
enţă în muncă 0 ani, rapiditate 
şi îndemănare, organizarea 
locului de muncă, rigurozitate 
în ceea ce priveşte regulile de 
igienă, ordonată, serioasă, 
disciplinată şi o atitudine pozi-
tivă şi conciliantă în relaţiile cu 
colegii. Data limită până la care 
se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs este 
10.08.2017 la sediul U.T.C.B., 
din Bd.Lacul Tei, nr.122-124, 
Sectorul 2, Blocul Adminis-
trativ, camera nr. 33, în inter-
valul orar: 08.00-15.30. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
21.08.2017, ora 8.00 la sediul 
U.T.C.B, din Bd.Lacul Tei, 
nr.122-124, Sectorul 2, Blocul 
Administrativ, camera nr.104, 
et.3, pentru postul de secre-
tar(S) din cadrul Departamen-
tului de Management al 
Calităţii şi ora 10.00, camera 
nr.104, et.3 pentru posturile de 
îngrijitor din cadrul Direcţiei 
Administrative. Data şi ora 
interviului vor fi anunţate după 
proba scrisă. Relaţii suplimen-
tare la sediul U.T.C.B. din 
Bd.Lacul Tei, nr.122-124, 
Sectorul 2, Blocul Adminis-
trativ, camera nr. 33, pe www.
utcb . ro  sau  la  t e l e fon : 
021.242.12.08, persoană de 
contact: Dragomir  Margareta.

l Unitatea Administrativ -Teri-
torială Municipiul Sebeş  orga-
nizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată două funcţii  de 
execuţie vacante -personal 
contractual: Paznic -la Compar-
timentul Ordine Publică, Pază 
Obiective -Direcţia Poliţia 
Locală  Sebeş. Probele stabilite 
pentru posturile de Paznic sunt:  
proba scrisă şi interviul. Data, 
ora şi locul desfăşurării concur-
sului: -17.08.2017, ora 11:00 
Sebeş, (sediul Primăriei Munici-
piului Sebeş) -proba scrisă; 
Data,ora şi locul desfăşurării 
probei interviu se vor anunţa 
odată cu afişarea rezultatelor la 
proba scrisă. Termenul de depu-
nere al dosarului de înscriere: 
09.08.2017. La depunerea dosa-
relor, actele se prezintă în copie 
şi în original. Condiţii de parti-
cipare pentru posturile de  
Paznic: -Candidatul trebuie să 
îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.3 din H.G. 
NR.286/2011pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice. -Studii liceale absolvite 
cu diplomă de bacalaureat. 
-Vechime în muncă, minimum 
3  ani. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul 
Municipiului Sebeş.

l Ministerul Apelor şi Pădu-
rilor cu sediul în Bucureşti, 

Calea Plevnei nr.46-48, sector 1, 
scoate la concurs, în data de 
23.08.2017 la sediul ministe-
rului următorul post contrac-
tual  de execuţie  vacant 
c o n f o r m  H . G .  n r . 
286/23.03.2011, cu modificările 
şi completările ulterioare: 
Consilier IA, Direcția Afaceri 
Europene şi Relații Internațio-
nale. Condiţii specifice de parti-
cipare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei de execuţie  
vacantă: absolvent al unei insti-
tuții de învățământ superior de 
lungă durată; vechime de 
minimum 5 ani in specialitatea 
studiilor absolvite; perfecțio-
nări(specializări) în domeniul 
silviculturii; Cunoaşterea unei 
limbi de circulație internaționa-
lă(citit, scris, vorbit) – engleză/
franceză – nivel avansat – 
probă eliminatorie. cunoştinţe 
de operare pe calculator 
(minim nivel mediu) : Micro-
soft Office, Internet; disponibi-
l i ta te  pentru  dep lasăr i 
ocazionale. Programul concur-
sului:  23.08.2017 – ora 10:00 – 
proba scrisă, care se va 
desfaşura la sediul Ministerului 
Apelor şi Pădurilor; Data si ora 
interviului se afisează odată cu 
rezultatul la proba scrisă. 
Termenul limită de depunere a 
dosarelor de concurs este de 10 
zile lucrătoare de la data publi-
căr i i  anunţului  pr iv ind 
concursul in Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, respectiv 
10.08.2017, până la orele 17.00, 
la sediul Ministerului Apelor şi 
Pădurilor, Direcția de Comuni-
care şi Resurse Umane, tel. 021 
3160219.

l Oficiul de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Teleorman, cu 
sediul în Alexandria, str. Inde-
pendenţei, nr. 4bis, etaj 2, 
camera 23, judeţul Teleorman, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de execuție, pe peri-
oadă determinată de 36 luni, 
din cadrul Biroului de Înregis-
trare Sistematică, Serviciul 
Cadastru al Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Teleorman, pentru imple-
m e n t a r e a  P r o g r a m u l u i 
Naţional de Cadastru şi Carte 
Funciară de consilier gradul II: 
1 post. Concursul se va desfă-
şura în perioada 23-28.08.2017, 
orele 10.00. Perioada de depu-
nerea  a  dosare lo r  e s t e 
27.07.2017-09.08.2017, la sediul 
OCPI Teleorman. Pentru date 
suplimentare consultaţi site-ul 
OCPI Teleorman: www.ocpitr.
ro.

l Erată rectificare termen 
limită de depunere a dosarelor. 
Referitor la anunţul Penitenci-
arului Slobozia publicat în ziua 
de 26.07.2017, prin care se 
anunţa scoaterea la concurs a 
unui post vacant de ofiţer 
educaţie, pentruîncadrarea ca 
funcţionar public cu statut 
special în sistemul administra-
ţiei penitenciare, următoarele 
date urmează să fie corectate în 
anunţul original: În loc de: 
„Termenul limită pentru depu-
nerea dosarului complet de 

candidat este de 15 zile lucră-
toare de la publicarea anun-
ţului, adică până la data de 
21.08.2017, ora 15,00.” Se va 
citi: „Termenul limită pentru 
depunerea dosarului complet 
de candidat este de 15 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului, adică până la data 
de 18.08.2017, ora 15,00.”  
Toate celelalte cerinţe prezen-
tate în anunţ rămân neschim-
bate, singura modificare fiind 
data limită pentru depunerea 
dosarelor complete.

DIVERSE  
l Andrei Ioan IPURL notifica 
deschiderea procedurii gene-
rale de insolventa fata de debi-
toarea Ralma New Intermed 
Prest SRL cu sediul în Munici-
piul Ploieşti, Aleea Vlasiei, nr. 
11, bl. 3, sc.  B, et. 1, ap. 25, 
Judetul Prahova, dosar nr. 
4444/105/2017, Tribunalul 
Prahova. Termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
a d m i t e r e  a  c r e a n t e l o r 
08.09.2017; termen tabel preli-
minar: 28.09.2017; termen tabel 
d e f i n i t i v :  2 3 . 1 0 . 2 0 1 7 ; 
03.10.2017 data sedintei 
adunarii creditorilor, ora si 
locul urmand a fi stabilite de 
administratorul judiciar provi-
zoriu, care va convoca toti 
creditorii debitoarei.

l În temeiul art. 99 alin.(3) din 
Legea privind procedura insol-
venței nr. 85/2014, comunicăm 
deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolvență a debitorului 
SC Antoni Gina Com SRL, 
CIF: 27173615, J25/217/2010 
de către Tribunalul Mehedinţi 
în dosar nr. 3382/101/2017.  
Termen pentru depunerea cere-
rilor de creanţe 23.08.2017; 
Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea şi 
afişarea tabelului preliminar al 
creanţelor este la 14.09.2017, 
Termen pentru soluționarea 
eventualelor contestații împo-
triva tabelului preliminar este 
de 7 zile de la data publicării în 
BPI; Termen pentru întocmire 
şi afişare tabelului definitiv 
consolidat al  creanţelor 
05.10.2017. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL

l Primaria Orasului Magurele, 
avand sediul in judetul Ilfov, 
oras Magurele, str. Calugareni, 
nr. 2-4, titular ai P.U.Z. - statie 
de epurare, in localitatea 
Magurele, sat Varteju, T111, 
P427/2, anunta publicul inte-
rest asupra depunerii solicitarii 
de obtinerea a Avizului Favo-
rabil al CJ Ilfov. Documentatia 
a fost afisata pentru consultare 
pe site-ul Consiliului Judetean 
Ilfov, cu sediul in Bucuresti, 
sector 1, str. Gheorghe Manu, 
nr. 18, tel. 021.212.56.93, in 
termen de 15 zile calendaristice 
de la data publicarii anuntului, 
incepand cu 27.07.2017.

l Anunţ prealabil privind 
afişarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-terito-
rială comuna Galicea Mare, din 
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judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.31, începând cu 
data de 01.08.2017, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Com.Galicea Mare, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) 
din Legea cadastrului şi a 
p u b l i c i t ă ţ i i  i m o b i l i a r e 
nr.7/1996, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primă-
riei şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară.

l Anunţ prealabil privind 
afişarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-terito-
rială Ciupercenii Noi, din 
judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.5, începând cu 
data de 01.08.2017, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Ciupercenii Noi, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) 
din Legea cadastrului şi a 
p u b l i c i t ă ţ i i  i m o b i l i a r e 
nr.7/1996, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulteri-

oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primă-
riei şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară.

LICITAȚII  
l Inspectoratul de Poliție al 
Județului Mehedinți, cu sediul 
în Drobeta Turnu Severin b-dul 
Carol I nr.75, județul Mehe-
dinți, telefon 0252/305232, fax 
0252/305244, organizează lici-
tație publică cu strigare, pentru 
vânzarea următoarelor bunuri: 
câine de serviciu însoțire/patru-
lare „GUCAXA” valoare 
521,90 lei.
Persoanele fizice sau juridice 
interesate, se vor prezenta la 
sediul I.P.J. Mehedinți, unde în 
perioada 28.07. – 16.08.2017, 
orele 10 :00 – 13 :00 pot solicita 
în scris caietul de sarcini al 
achiziției, care se obține contra 
sumei de 5 lei. Licitațiile 
publice deschise cu strigare 
pentru vânzarea bunurilor de 
mai sus vor avea loc la sediul 
I.P.J. Mehedinți, în data de 
18.08.2017, ora 10 :00, iar în 
caz de neadjudecare se vor 
repeta în data de 08.09.2017 
ora 10 :00, respectiv 15.09.2017 

ora 10 00. Informații suplimen-
tare se pot obține la telefon 
0252/305232, fax 0252/305244, 
0735/179442.

l Lichidator judiciar vinde 
prin licitaţie publică la preț de 
strigare de 172.156 lei proprie-
tatea imobiliară a debitoarei SC 
Rowa Dany Travel Agency 
SRL - în faliment, compusă 
din: teren intravilan în supra-
față de 82 mp şi clădire locu-
ință + spațiu comercial, 
suprafața la sol de 73 mp, 
situate în Ploiesti, str. Mihail 
Kogalniceanu nr. 44, jud. 
Prahova. Licitația are loc la 
08.08.2017, ora 13:00 la Hotelul 
Central din Ploieşti, Bd. Repu-
blicii nr. 1. La licitație pot parti-
cipa persoanele fizice şi/sau 
juridice care cu 24 de ore 
înainte de data licitaţiei achită 
garanţia de 5% din preţul de 
strigare şi taxa de participare la 
licitaţie şi cumpără caietul de 
sarcini. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0744.688.623.

l S.C. Tosigo S.R.L, prin lichi-
dator judiciar C.I.I Rusu 
Ciprian Marian, cu sediul in 
Ploiesti, str. Valeni, nr. 65, 
judetul Prahova scoate la 
vanzare prin licitatie publica cu 

strigare autoutilitara Mercedes 
Benz, tip VITO 111 CDI, an 
fabricatie 2007 la pretul de 
13.360,84 lei. Licitatia pentru 
bunul mobil se va tine la sediul 
lichidatorului in data de 
02.08.2017 ora 12.00, iar in 
cazul in care bunul nu va fi 
adjudecat de la prima licitatie, 
aceasta va fi reprogramata 
pentru 04.08.2017, 09.08.2017, 
11 .08 .2017 ,  16 .08 .2017 , 
18 .08 .2017 ,  23 .08 .2017 , 
25 .08 .2017 ,  30 .08 .2017 , 
01.09.2017, aceeasi ora si 
aceeasi locatie. Inscrierea se va 
efectua cu 48 de ore inainte de 
data inceperii licitatiei. Relatii 
suplimentare la sediul lichida-
torului si la numerele de 
t e l e f o n :  0 7 2 2 2 6 7 4 3 3 , 
0733723417, avciprianrusu@
gmail.com. 

l SC Corydob Impex SRL, 
societate aflata in faliment, 
prin lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a urmatoa-
relor bunuri mobile aflate in 
patrimoniul debitoarei, si 
anume: autotractor Iveco, an 
fabricatie 2001, la pretul de 
7.450 lei, autotractor Man, an 
fabricatie 2003, la pretul de 
17.200 lei, autotactor Volvo, an 
fabricatie 2002, la pretul de 
2 3 . 4 0 0  l e i ,  a u t o t u r i s m 
Volkswagen, an fabricatie 2005, 
la pretul de 6.700 lei, autoutili-
tara Peugeot Boxer, an fabri-
catie 2000, la pretul de 2.625 
lei, semiremorca Schimtz, an 
fabricatie 1996, la pretul de 
9 .700  l e i ,  s emiremorca 
Schrader, an fabricatie 1999, la 
pretul de 27.400 lei, semire-
morca automecanica, an fabri-
catie 2004, 2 buc la pretul 8.850 
l e i / b u c ,  s e m i r e m o r c a 
Drauxbauer, an fabricatie 1991, 
la pretul de 12.650 lei, semire-
morca Schrader, an fabricatie 
1999, la pretul 25.250 lei, semi-
remorca Willing - 2 buc, an 
fabricatie 1996, la pretul de 
17.900 lei/buc, semiremorca 
Hendricks, an fabricatie 1997, 
la pretul de 18.900 lei, mobilier 
birou la pretul de 215 lei, 
rezervor bazin la pretul de 
11.050 lei, distribuitor pompa 
la pretul de 3.000 lei, bazin 
carburant la pretul de 2.650 lei, 
rezervor 31.000L la pretul de 
8.425 lei. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 50% din 
cel stabilit in raportul de 
eva luare  s i  aprobat  de 
Adunarea Creditorilor din 
09.01.2017. Sedintele de licitatii 

vor avea loc pe data de: 
03 .08 .2017 ,  08 .08 .2017 , 
10 .08 .2017 ,  15 .08 .2017 , 
17 .08 .2017 ,  22 .08 .2017 , 
04 .09 .2017 ,  07 .09 .2017 , 
12.09.2017 si 19.09.2017 orele 
13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 
7, cab. 7B. Relatii suplimentare 
la telefon 0344104525. 

l SC Storsistem SRL, societate 
in faliment, anunta vanzarea la 
licitatie publica a bunurilor 
mobile aflate in patrimoniul 
debitoarei, respectiv: Atelier 
Mecanic Prelucrare Compo-
nente JO la pretul de 67,5 lei, 
masina frezat Teu penumatica 
Taha Bayrak, la pretul de 1.550 
lei, masina de lipit Taha 
Bayrak la pretul de 1.525 lei, 
masina de debavurat Bautech 
la pretul de 4.475 lei, scara 
Sveltina la pretul de 84,5 lei, 
masina de gaurit si drenat la 
pretul de 1.922 lei, Volvo (o 
parte caroserie) la pretul de 
22,5 lei si schela mobila la 
pretul de 45 lei. Licitatia are loc 
in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 28.07.2016 si a 
regulamentului de participare 
la licitatie. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 50% din 
cel stabilit in rapoartele de 
evaluare. Sedintele de licitatii 
vor avea loc pe data de: 
03 .08 .2017 ,  08 .08 .2017 , 
10 .08 .2017 ,  15 .08 .2017 , 
17 .08 .2017 ,  22 .08 .2017 , 
04 .09 .2017 ,  07 .09 .2017 , 
12.09.2017 si 19.09.2017 orele 
12.30, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl.33S1, et. 7, 
cab. 7B. Relatii suplimentare la 
sediul lichidatorului judiciar, 
cat si la telefon 0344104525.

l SC Teomed Logistic Parc 
SRL, prin lichidator judiciar 
anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică a urmatoarelor bunuri 
mobile: disc agricol la pretul de 
7.100 lei, masina confectionat 
cuie la pretul de 250 lei, masina 
rindeluit la pretul de 2.925 lei, 
masina universala de tamplarie 
la pretul de 2.600 lei, generator 
curent la pretul de 25 lei. Pretul 
de pornire al licitatiei este 
redus cu 50% fata de cel stabilit 
in raportul de evaluare, incuvi-
intat de Adunarea Creditorilor 
din 20.09.2016. Licitaţiile vor 
avea loc pe data de: 03.08.2017, 
08 .08 .2017 ,  10 .08 .2017 , 
15 .08 .2017 ,  17 .08 .2017 , 

22 .08 .2017 ,  04 .09 .2017 , 
07.09.2017, 12.09.2017 si 
19.09.2017, orele 12.00, în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare 
la 0344104525.

PIERDERI  
l Subsemnatul Barbieru Ilie 
Claudiu din Jud. iasi, Comuna 
Comarna, Sat Osoi anunta 
pierderea Certificatului de 
pregatire profesionala (CPC) 
seria 04631101 si a Atestatului 
ADR seria 061767. Le declar 
nule. 

l Pierdut Atestat profesional 
transport Marfa emis pe 
numele Stanescu Adrian. Il 
declar nul.

l Pierdut atestat ADR, 
eliberat de ARR Vâlcea, pe 
numele Mitrache Emil- Ionuț, 
din comuna Cernişoara, 
județul Vâlcea. Se declară nul. 

l Pierdut Certificat Consta-
tator eliberat de O.R.C. Arad, 
privind autorizarea activităţilor 
desfăşurate la sediul soicial al 
S.C. M-Ar Logistic S.R.L., soci-
etate înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J 2/48/2013, 
având C.U.Î. 31107563. Îl 
declar nul.

l Pierdut Certificat Consta-
tator eliberat de O.R.C. Arad, 
pentru Negrea Costica Gelu 
PFA Tesco Arad.  Îl declar nul.

l Pierdut Certificat de Inregis-
t r a r e  s e r i a  B 2 5 0 1 3 3 6 / 
06.03.2012, Certificat Consta-
tator nr. 4488/22.02.2006 elibe-
rate de O.R.C. Arad, pentru SC 
Alias Agora SRL. Le  declar 
nule.

l Pierdut Certificat de Prega-
tire Profesionala si Caed Taho-
graf  e l i bera te  de  ARR 
Bucuresti  pentru Lupan 
Daniel. Le  declar nule.

l Declar pierdut titlu de 
proprietate nr. 4/302 din 18 
octombrie 1993 C.E.C.P. Bucu-
reşti Administraţia Financiară 
pe numele Dumitru Gheorghe 
şi Dumitru Ioana.

l Pierdut  cont rac t  de 
construire 653/8 1977, proces 
verbal anexă la contract şi act 
adiţional din 19.02.1979 elibe-
rate de I.C.V.L. şi certificat de 
căsătorie seria C.6 nr. 650723 
emis de Sector 1, eliberat la 
26.03.1986 nr. 37606, pe 
numele Călina Gheorghe. Le 
declar nule.

l Rawa Bike SRL, CUI: 
14289511, J23/740/2004, 
declara pierdut si nul Certificat 
Constatator pentru activitati la 
terti ne.13717/2008.

l Lolly Events Top Models 
SRL identificata cu CUI 
30843413 şi J40/12590/2012 
declară nul şi pierdut Certifi-
catul Unic de Înregistrare.

ANUNȚURI




