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OFERTE SERVICIU
l Angajam inspector paza retail.
Pachet salarial motivant.
0724.299176.
Angajăm lăcătuş, experienţă
min.3 ani, carnet conducere
cat.B, domiciliu sect.6/ jud.
Ilfov. Trimiteţi CV la: frigothherm@yahoo.com.
l Şcoala Gimnazială Nr.1
Uileacu de Beiuș, cu sediul în
localitatea Uileacu de Beiuș,
strada Principală, nr.72, judeţul
Bihor, organizează concurs
pentru ocuparea postului de
Secretar instituţie unitate de învăţământ -1 normă. Date contact
tel.0259.324.076 şi 0742.882.877,
între orele 8.00-14.00.
l Spitalul Orăşenesc Lipova, cu
sediul în localitatea Lipova, str.
Aurel Vânatu, nr.11, judeţul Arad,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei vacante
contractuale de: -Îngrijitoare
curăţenie -Secţia Interne.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 29 Iunie
2017, ora 10.00; -proba interviu în
data de 29 Iunie 2017, ora 13.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-şcoală generală; -nu sunt condiţii
pentru vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de 21 iunie
2017, ora 12.00, la sediul Spitalului Orăşenesc Lipova, serviciul
Resurse Umane. Concursul se va
desfăşura în baza Legii 286/2011.
Relaţii suplimentare la sediul
Spitalului Orăşenesc Lipova, str.
Aurel Vânatu, nr.11, persoană de
contact: Chisan Simona, telefon:
0257.563.047 sau pe: www.spitalulipova.ro
l Spitalul Municipal Fălticeni,
judeţul Suceava, organizează
concurs, în conformitate cu
prevederile HGR 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, la sediul unităţii din str.Ion
Creangă, nr.1, Fălticeni, pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractuale temporar vacante: -1
post asistent debutant secţia
Obstetrică Ginecologie; -1 post
asistent debutant Compartiment
Primiri urgenţe. Proba scrisă va
avea loc în data de 22.06.2017,
ora 10.00. Data şi ora interviului
vor fi anunţate după proba scrisă.
Dosarele de concurs se depun la
Serv.RUNOS până pe data
14.06.2017, inclusiv, ora 15.00.
Condiţii de participare pentru
asistenţi medicali debutanţi:
-diplomă de asistent medical
generalist; -vechimea nu este
necesară. Anunţul de concurs,
bibliografia, tematica de concurs
se află afişate la avizierul unităţii
şi pe site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon
nr.0752.126.627 /0752.126.626.
l Primăria comunei Bujoreni
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor
publice de execuţie vacante de
referent clasa III, grad profesional superior, în cadrul compartimentului financiar contabil
– impozite şi taxe. Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi
interviu. Condiţiile de desfăşurare a concursului: termenul de

depunere a dosarelor, în termen
de 20 zile de la data publicării
anunţului în M.O., la sediul
Primăriei, Birou Secretar. Data şi
ora concurs: 3 iulie 2017, ora
10.00, proba scrisă şi interviul în
termen de 5 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise. Locul
organizării probei scrise: sediu
Primăria Bujoreni. Relaţii la
sediul Primăriei comunei Bujoreni, judeţul Teleorman sau la
telefon 0247.443.169.
l Consiliul de administrație al
Liceul Teoretic „New Generation
School”, cu sediul în București,
str.Orzari, nr. 86A, sector 2,
tel.0736.587.288, anunță organizarea concursului pentru
ocuparea următoarelor posturi
didactice/catedre şi didactice
auxiliare: 1.Română- 18 ore (înv.
liceal)- 18 ore (înv. gimnazial); 2.
Matematică- 18 ore (înv. liceal şi
gimnazial); 3.Engleză- 18 ore (înv.
liceal şi gimnazial); 4.Istorie- 18
ore (înv. liceal şi gimnazial); 5.
Geografie- 18 ore (înv. liceal şi
gimnazial); 6.Biologie- 10 ore (înv.
liceal şi gimnazial); 7. Învăţător18 ore (înv. primar)- 18 ore (înv.
primar); 8.Cultura civică- 18 ore
(înv. Gimnazial şi liceal); 9.
Chimie- 6 ore; 10.Fizică- 6 ore;
11.Secretar- 40 ore. Proba scrisă
se susţine în specializarea /specializările postului/ catedrei,
conform Centralizatorului, după
programele valabile, specifice
pentru concurs, şi va fi pe data de
10 iulie. Informaţii suplimentare
s e p o t o f e r i l a t e l . n r.
0736.587.288, email: ngsdirector2@gmail.com sau la sediul
din Bucureşti, str.Orzari, nr.86-A,
Sector 2.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, cu sediul în
Craiova, str. C.S.Nicolaescu
Plopşor, nr.4, jud. Dolj, organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant, repartizat pe
perioadă determinată, pentru
implementarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară,
corespunzător funcţiei contractuale de execuţie din cadrul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj- Serviciul
Cadastru- Biroul Înregistrare
Sistematică, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni,
după cum urmează: 1 post consilier gr. II, în temeiul HG
286/23.03.2011, modificată şi
completată. Concursul se va
desfăşura astfel: proba scrisă în
data de 29.06.2017, ora 10,00,
proba interviu în data de
04.07.2017, ora 10,00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă sau studii universitare cu
diplomă de licenţă, vechime în
specialitate de minim 6 luni.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs până la
data de: 21.06.2017 inclusiv, ora
16,00, la sediul OCPI Dolj,
cam.104. Relaţii suplimentare la
sediul OCPI Dolj, tel.
0251.413.128/ 0251.414.286,
int.118, fax 0251.418.018, e-mail:
dj@ancpi.ro
l Primăria Comunei Dragomireşti- Vale din judeţul Ilfov organizează concurs pentru ocuparea
unei funcţii contractuale de
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execuţie vacantă de muncitor
necalificat, treapta profesională
II. Concursul cuprinde 2 probe,
respectiv proba practică şi proba
orală, care se vor susţine la sediul
Primăriei Dragomireşti- Vale din
str. Micşunelelor, nr.87, comuna
Dragomireşti- Vale, judeţul Ilfov.
Proba practică va avea loc în data
de 29.06.2017, orele 10.00. Dosarele de înscriere se pot depune în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Comunei
Dragomireşti- Vale din str. Micşunelelor, nr.87, comuna Dragomireşti- Vale, judeţul Ilfov, respectiv
până la data de 21.06.2017, ora
16.00, ultima zi de selecţie a dosarelor fiind în data de 23.06.2017.
Condiţiile generale pentru participarea la concurs sunt menţionate la art.3 din anexa la H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
specifice de participare la concurs
sunt: absolvirea învăţământului
gimnazial (8 clase). Nu este necesară vechimea în muncă. Dosarele de concurs trebuie să conţină,
în mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art.6 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia va fi afişată la sediul instituţiei. Informaţii suplimentare se
pot obţine la telefon
021.436.71.32.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul în
Ploiești, Pta. Eroilor nr. 1A, organizează concurs în data de
11.07.2017, ora 9.30 (proba scrisă)
și în data de 13.07.2017, ora 9.30
(interviul), pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a urmatoarei funcții publice de execuție
din cadrul Serviciului Juridic,
Autoritate Tutelara: „Consilier
Juridic Cl. I/Grad Superior – 1
Post”. Condiții de participare:
- studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă in ramura de
stiinta – stiinte juridice, domeniul
de licenta – drept, specializarea –
drept; - vechime minimă de 9 ani
în specializarea studiilor necesare
exercitării funcției publice.
Concursul se va desfășura la
sediul din Ploiești, Pța. Eroilor nr.
1A. Dosarele de înscriere se
depun la registratura instituției
din Pta. Eroilor nr. 1A, în termen
de 20 zile de la data publicării
anunțului. Relații privind condițiile de participare se pot obține la
telefon 0740178780 sau
0244/511137 int. 120.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul în
Ploiești, Pta. Eroilor nr. 1A, organizează concurs în data de
17.07.2017, ora 9.30 (proba scrisă)
și în data de 19.07.2017, ora 9.30
(interviul), pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a urmatoarei funcții publice de execuție
din cadrul Serviciului Tehnic,
Administrare Patrimoniu:
„Consilier Cl. I/Grad Superior – 1
Post”. Condiții de participare:
- studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă in domeniul de
licenta - inginerie civila, speciali-

zarea - constructii civile,industriale si agricole si in domeniul de
licenta ingineria instalatiilor,
specializarea - instalatii pentru
construcții; - vechime minimă de
9 ani în specializarea studiilor
necesare exercitării funcției
publice. Concursul se va desfășura la sediul din Ploiești, Pța.
Eroilor nr. 1A. Dosarele de
înscriere se depun la registratura
instituției din Pta. Eroilor nr. 1A,
în termen de 20 zile de la data
publicării anunțului. Relații
privind condițiile de participare
se pot obține la telefon
0740178780 sau 0244/511137 int.
120.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul în
Ploiești, Pta. Eroilor nr. 1A, organizează concurs în data de
10.07.2017, ora 9.30 (proba scrisă)
și în data de 12.07.2017, ora 9.30
(interviul), pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a urmatoarei funcții publice de execuție
din cadrul Compartimentului
Achizitii Publice: „Consilier Cl. I/
Grad Superior – 1 Post”. Condiții
de participare: - studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalenta; - vechime minimă de 9 ani
în specializarea studiilor necesare
exercitării funcției publice.
Concursul se va desfășura la
sediul din Ploiești, Pța. Eroilor nr.
1A. Dosarele de înscriere se
depun la registratura instituției
din Pta. Eroilor nr. 1A, în termen
de 20 zile de la data publicării
anunțului. Relații privind condițiile de participare se pot obține la
telefon 0740178780 sau
0244/511137 int. 120.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul în
Ploiești, Pta. Eroilor nr. 1A, organizează concurs în data de
18.07.2017, ora 9.30 (proba scrisă)
și în data de 20.07.2017, ora 9.30
(interviul), pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a urmatoarei funcții publice de execuție
din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate: „Consilier Cl. I/
Grad Principal – 1 Post”. Condiții
de participare: - studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă in specializarea contabilitate
si informatica de gestiune;
-vechime minimă de 5 ani în
specializarea studiilor necesare
exercitării funcției publice.
Concursul se va desfășura la
sediul din Ploiești, Pța. Eroilor nr.
1A. Dosarele de înscriere se
depun la registratura instituției
din Pta. Eroilor nr. 1A, în termen
de 20 zile de la data publicării
anunțului. Relații privind condițiile de participare se pot obține la
telefon 0740178780 sau
0244/511137 int. 120.
l Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului
Sector 6 din str. Cernișoara nr.
38-40, Sector 6, organizează
concurs pentru ocuparea a 57
posturi contractuale de execuție
vacante, perioada nedeterminată,
în data de 03.07.2017 ora 10.00
proba scrisă/ practică şi interviul
pe 10.07.2017 ora10.00. Posturi și

cerinţe de participare la concurs:
Centrul de zi ,,Harap Alb”,
Centrul de zi ,,Neghinita”,
Centrul de zi ,,Pinocchio”: •6
posturi de asistent medical:
-Studii superioare/ postliceale de
asistent medical absolvite cu
diplomă; -Certificat membru
O.A.M.G.M.A.M.R.; -Vechimeanu este cazul; -Aviz de liberă
practică. Centrul de zi ,,Harap
Alb”, Centrul de zi ,,Neghinita”,
Centrul de zi ,,Pinocchio”,
Centrul Multifuncţional ,,Sf.
Andrei’’, Centrul pentru copii cu
dizabilităţi ,,Domniţa Bălașa”:
•26 posturi de infirmieră: -Studii
generale; -certificat de calificare
infirmieră/ babysitter/ îngrijitor
copii sau adeverinţă; -Vechime în
muncă: nu este cazul. Centrul de
zi ,,Neghiniță ”: •8 posturi de
referent: -Studii medii; -diploma
de bacalureat; -Vechime în
muncă: nu este cazul. Centrul de
zi ,,Harap Alb”, Centrul de zi
,,Neghinita”, Centrul de zi
,,Pinocchio”, Complex de Servicii
Apartamente Sociale de tip Familial, Centrul de zi pentru copii cu
dizabilităţi „Orșova”, Centrul de
Primire și Evaluare în regim de
urgență ,,Arlechino” -Adăpost
pentru Copii (se lucrează în ture):
•10 posturi de inspector de specialitate (atribuții de educator):
-Studii superioare, în domeniul
ştiinţe sociale; -Vechime în
muncă: nu este cazul.
Serviciul Asistenţa şi Situaţii de
Abuz, Neglijare Trafic și Exploatarea Copilului: •1 post de
inspector de specialitate (atribuții
de asistent social): -Studii superioare, absolvite cu diplomă de
licență în domeniul stiințe sociale;
-Vechime în muncă: nu este
cazul. Serviciul de Evaluare
Complexă a Copilului cu Dizabilități: •1 post de inspector de
specialitate (atribuții de
psiholog): -Studii superioare,
absolvite cu diplomă de licenţă –
psihologie; -Atestat de liberă
practică; -Vechime în muncă: nu
este cazul. Centrul de zi pentru
copii cu dizabilităţi ,,Orșova”: •1
post de inspector de specialitate
(atribuții de psiholog): -Studii
superioare, absolvite cu diplomă
de licenţă –psihologie; -Atestat de
liberă practică; -Vechime în
muncă: nu este cazul. Centrul de
zi pentru copii cu dizabilități
,,Orșova”: •1 post de inspector de
specialitate (atribuții de psihopedagog): -Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă –
psihologie/ psihopedagogie;
-Atestat de liberă practică;
-Vechime în muncă: nu este
cazul. Complex servicii de recuperare: •1 post de inspector de
specialitate (atribuții de psiholog
-logoped): -Studii superioare,
absolvite cu diplomă de licenţă –
psihologie/ psihopedagogie;
-cursuri de logopedie sau experienţă în domeniul logopediei;
-Atestat de liberă practică;
-Vechime în muncă: nu este
cazul. Serviciul de Evaluare
Complexă Persoane Adulte cu
Handicap: •1 post de psihopedagog: -Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă–
psihologie/ psihopedagogie;
-Atestat de liberă practică;
Vechime în muncă: nu este cazul.
Serviciul de Evaluare Complexă
Persoane Adulte cu Handicap: •1
post de psiholog: -Studii superioare, absolvite cu diplomă de

licenţă– psihologie; -Atestat de
liberă practică; -Vechime în
muncă: nu este cazul. Dosarul de
înscriere la concurs se depune în
perioada 08.06.2017- 21.06.2017
ora 16,00 la sediul DGASPC
Sector 6 București şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu documente prevăzute la art.6, sect. 2,
conform H.G. nr. 286/2011 *actualizată. Condiţiile de desfăşurare
a concursului: -Concursul se va
desfăşura astfel: •Pentru
ocuparea posturilor de infirmier
și asistent medical: Proba scrisă/
practică / interviul se va desfăşura în Str. Aleea Craiești nr.1Bucureşti Sector 6. •Pentru
ocuparea posturilor de referent,
psiholog, inspector de specialitate
cu atribuţii de: educator, psiholog,
psihopedagog, logoped, Proba
scrisă/ interviul se va desfăşura
în Str. Floare Roşie nr. 7A, Bucureşti. Condiţiile de desfăşurare a
concursului sunt afișate la sediul
instituției şi pe pagina de internet
www.asistentasociala6.ro. Relații
suplimentare la tel. 021/745.72.37
int. 133.

VÂNZĂRI TERENURI
l Intravilan, toate utilităţile,
Craiova, str.Dorobanţilor, nr. 93.
Tel.0742.62.52.42.
l Teren Poiana Braşov (Poiana
mică) 2400 mp 40/60. Lângă
stână gaze, curent, intravilan. 54
Euro/mp, discutabil.
0744.311.547.

CITAȚII
l Se citează parata Pânzariu
Vasilica Georgiana la Judecătoria
Moineşti dosar 274/260/2017,
termen 20.06.2017 ora 12:00,
obiect stabilire locuinţa minori,
reclamant Spătaru Costică şi
Maria.
l Se citează Pănăete Doiniţa
Mariana, cu ultimul domiciliu în
Craiova, Str. Mihail Străjan, nr. 3,
Bl. a4, sc. 3, ap. 6, Jud. Dolj, în
calitate de pârâtă, în dosar
nr.8737/215/2013* la Judecătoria
Craiova, în data de 23.06.2017,
CF4.
l Oprea Constantin, cu ultimul
domiciliu cunoscut în comuna
Ciochina, sat Borduşelu, judeţul
Ialomiţa, este citat la Judecătoria
S l o b o z i a , î n d o s a r u l n r.
7657/312/2016, pentru termenul
din 14.06.2017, în calitate de
pârât, în proces cu Oprea Nico-
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leta, dosarul având ca obiect
divorţ fără minori.
l Oraşul Boldeşti-Scăieni prin
P r i m a r, a d r e s a P r i m ă r i e i
Boldeşti-Scăieni, Calea Unirii,
nr.67, judeţ Prahova, cod poştal:
105300, este chemat la Judecătoria Ploieşti, Str.Văleni, nr.44,
judeţ Prahova, sala 5, în ziua de
28.06.2017, ora 08.30, în dosarul
nr.3803/281/2017, în calitate de
pârât, în proces cu Parohia Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril
Boldeşti-Scăieni, în calitate de
reclamant, în cauza având ca
obiect uzucapiune.
l Numiţii Constantin Dumitru,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
com.Pietroşani, jud.Teleorman, şi
Constantin Mariana, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Craiova, str.
22 Decembrie 1989, bl.E, sc.2,
ap.18, jud. Dolj, sunt citaţi la
Tribunalul Dolj, în data de
23.06.2017, ora 09.00, complet
C6a , în calitate de pârâţi în
dosarul nr. 24416/215/2015, cu
obiect contribuţie lunară de întreţinere, reclamant DGASPC Dolj.
l Numiţii Pleşca Dan, Dobre
Marian şi Dobre Nicuşor, sunt
citaţi pe 15.06.2017, ora 15, la
sediul SPN Opran Ioana şi Asociaţii, din str. Baba Novac nr. 7,
sector 3, la succesiunea defunctei
Anghel Alexandra, CNP
2320627400018, decedată la 23
martie 2014, cu ultimul domiciliu
în Bucureşti, str. Reşiţa nr. 20,
sector 4.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica
intrarea debitorului în faliment în
procedura simplificată in dosarul
nr. 6602/105/2016, conform
sentintei nr. 375 din 24.04.2017,
privind pe debitoarea SC Deceneu
Tracos SRL cu sediul social în
Slanic, Bdul Muncii, nr. 74, judet
Prahova.
l Sc Exclusiv Interconstruct Srl,
avand domiciliul in Bucuresti, str.
Mureseni, nr.14, camera 2, sector
4, titular al planului
P.U.Z.-construire cladiri P+3E,
locuinte, spatii comerciale,
amplasat in localitatea Berceni,
j u d e t u l I l f o v, Ta r l a 7 4 ,
Parcela.3506, anunta publicul
interesat asupra Deciziei etapei de
incadrare luata in cadrul sedintei
Comitetului Special constituit din
data de 01.03.2017, urmand ca
prima versiune a planului sa fie
supusa procedurii de adoptare de
catre autoritatile competente, fara
aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris
l a s e d i u l A . P. M . I l f o v
(tel.021/4301523) in termen de 10
zile calendaristice de la publicarea
anuntului.

l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat
coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Nexus
Distribution SRL desemnat prin
hotararea nr.3383 din data de
30.05.2017, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr.27816/3/2016,
notificã deschiderea falimentului
prin procedura simplificata prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva Nexus Distribution SRL, cu
sediul in Bucureşti Sectorul 3, Str.
Gheorghe Doja, Nr. 37, Ap.
CAMERA 1, CUI 17478388, nr.
de ordine in registrul comertului
J40/6898/2005. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un
drept de creanta nascut dupa data
deschiderii procedurii insolventei
impotriva Nexus Distribution
SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la
grefa Tribunalului Bucureşti Secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 27816/3/2016, in urmatoarele conditii a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor in tabelul
suplimentar al creantelor
11.07.2017; b) termenul limita
pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al
creantelor 18.07.2017; c) termenul
pentru depunerea contestatiilor la
tabelul suplimentar va fi de 7 zile
de la publicarea in BPI a tabelului
suplimentar; d) termen pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv consolidat 01.08.2017.
l SC Adior Furnire SRL titular al
proiectului “Construire hală
productie material lemnos” situat
in loc. Vladimirescu, str. Jandarmeriei, FN, jud. Arad, (CF
309970), jud. Arad, conform
Certificatului de Urbanism nr. 380
din 01.08.2016 eliberat de
Primăria Comunei Vladimirescu,
jud. Arad, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către Agenţia
pentru Protecţia Mediului Arad în
cadrul proceduri de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul menţionat mai
sus. Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului din
Arad, Splaiul Mureşului, FN de
luni până vineri, între orele 08-16,
precum şi la următoarea adresă
de internet: www.anpm.apmar.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii /observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de
12.06.2017.
l Lichidatorul judiciar al Giannotti Claudia Florentina Î.I., cu
sediul în Vălenii de Munte, str.
George Enescu, nr. 2, jud.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul
Fiscal Orășenesc Topoloveni. Număr de înregistrare nr. 20960/06
iunie 2017. Anunț privind anularea licitației publice din data de
08 iunie 2017. Urmare achitării integrale a debitului privind pe
Stan Marian, anunțăm anularea licitației publice din data de
08 iunie 2017, pentru active ce aparțin domnului Stan Marian,
cu domiciliul în comuna Căteasca, sat Cireșu, nr. 144, județul
Argeș, respectiv: - autoturism Jaguar Sovereign, nr. identificare
SAJJHALD4BP808340, AG-10-XJR, an fabricație 1997. Menționăm că anunțul de licitație a fost publicat în ziarele Jurnalul
Național și Argeșul Liber din data de 22 mai 2017.

Prahova, înregistrată la ORC sub
nr. F29/689/2011, CUI 28383143,
notifică debitoarea, creditorii şi
ORC Prahova că în dos. nr.
2539/105/2017, af lat pe rolul
Tribunalului Prahova s-a dispus
deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva Giannotti Claudia Florentina Î.I
stabilindu-se:-termenul limită
pentru înregistrarea cerereilor de
admitere a creanţeloe la
07.07.2017;-termenul limită de
depunere de către creditori a
opoziţiilor la 10 zile de la primirea
notificării şi termen de soluţionare
a opoziţiilor la 10 zile după
formularea acestora;-termenul
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în
BPI a tabelului preliminar este
17.07.2017; -termenul limită
pentru definitivarea tabelului
creanţelor este 10.08.2017. Rel.
Lichidator judiciar Carduelis
Consulting IPURL, Ploieşti, str.
Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova.Tel.
0722.634.777/0344.809.816.
l Cabinet Individual de Insolvenţă Ștefănescu Cristian, cu
sediul în Craiova, str. A. I. Cuza,
Bl. PATRIA, Sc. B, et. 1, Ap. 5,
judeţul Dolj, Nr. matricol: 1B4603,
Tel./Fax: 0251/414187, reprezentată de Ștefănescu Cristian, notifică faptul că în temeiul art. 71
alin.1 din Legea 85/2014 s-a
dispus deschiderea procedurii
simplificate de insolvenţă împotriva debitoarei S.C. Anghelescu
Construct S.R.L., cu sediul în
Mun. Craiova, str. Buzăului, nr.
18, jud. Dolj, C.P. 200429, având
J16/1325/2007 și C.U.I.: 22102184,
în dosarul numărul 5178/63/2017,
aflat pe rolul Tribunalului Dolj, cu
urmatoarele termene limită: 1.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este
26.06.2017. 2. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 04.09.2017. 3.
Termenul pentru întocmirea şi
afişarea tabelului definitiv al
creanţelor este 18.09.2017. 4. Data
primei şedinte a Adunării Generale a Creditorilor este 08.09.2017,
ora 14.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Craiova, str. A. I.
Cuza, Bl. Patria, Sc. B, et. 1, Ap. 5,
judeţul Dolj. Relații la tel.:
0745.574440.
l Primaria comunei Magurele,
titular al proiectului construire
parc cu centru multifunctional,
constructii agrement si sport, alei
carosabile si pietonale, spatii
parcare, imprejmuire, amenajare,
acces din dn1a, utilitati, bransamente si organizare de santier,
anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare
de catre Agentia Pentru Protectia
Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului de a nu se
supune procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul construire parc
cu centru multifunctional,
constructii agrement si sport, alei
carosabile si pietonale, spatii
parcare, imprejmuire, amenajare,
acces din dn1a, utilitati, bransamente si organizare de santier
propus a fi amplasat in Comuna
Magurele, sat Magurele, numar

cadastral 21140, tarla 8, parcelele
Np1587, Np 1588, np1589,
Np1589/1, Cc550. 1. Proiectul
deciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul autoritatii
competente pentru protectia
madiului Agentia Pentru Protectia
Mediului Prahova din Ploiesti,
strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr.
306 in zilele de Luni – Vineri, intre
orele 9.00 – 13.00, precum si la
urmatoarea adresa de internet
apmph.anpm.ro ( pagina de
internet a autoritatii competente
pentru protectia mediului).
Publicul interesat poate inainta
comentarii / observatii la incadrare in termen de 5 zile de la
data publicarii prezentului anunt,
pana la data de 12.06.2017.

SOMAȚII
l Se aduce la cunostinta ca pe
rolul Judecatoriei arad se afla
dosarul nr. 6320/55/2016, cu
termen de judecata la data de 30
mai 2017, avand ca obiect cererea
reclamantei Societatea Agricola
Şagu, cu sediul in comuna Şagu
nr. 200, judetul Arad, pentru
constatarea dobandirii de catre
aceasta a dreptului de proprietate
cu titlu de uzucapiune asupra
cotei/parti din parcela nr. 845/b
inscrisa sub A.I.8 proprietatea
tabulara a numitilor Roth Nicolae
si Roth Elisabeta si a cotei/parti
din parcela 810/b, proprietatea
numitei Baron Sina Iphigenia, din
CF 2114 Sagu. Persoanele interesate pot face opozitie la numarul
de dosar indicat mai sus in termen
de o luna de la data publicarii
prezentei somatii.

ADUNĂRI GENERALE
l
Convocator
N r.
6346/02.06.2017: Consiliul de
administraţie al societăţii PERLA
COVASNEI S.A., cu sediul în
Orasul Voluntari, Bulevardul
Pipera nr. 1/I, clădirea ADMIN
D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4,
judeţul Ilfov, C.U.I. 558601, prin
Preşedintele Consiliului de Admin i s t r a ţ i e , Vi o l e t a M o r a r u ,
convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor în data de
10.07.2017, ora 12.00, la adresa
sediului social, sus-menţionată. În
cazul în care la prima convocare
nu se îndeplinesc condiţiile de
cvorum prevăzute de lege, a doua
şedinţă a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor va avea loc în
data de 11.07.2017, ora 12.00, în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de
zi. Ordinea de zi pentru şedinţa
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor este următoarea: 1.
Aprobarea contractarii de către
Perla Covasnei S.A., în calitate de
codebitor, împreună cu Roua
Development S.A. şi cu Azuga
Waters S.R.L. a unui împrumut
de la o societate finanţatoare, în
valoarea totală maximă de
4.000.000 (patru milioane) EURO,
în condiţiile care vor fi negociate
cu societatea finanţatoare
(“Împrumutul”). 2. Aprobarea
garantării de către Perla Covasnei
S.A. a Împrumutului cu o garanţie
corporativă (garanţie autonomă),
în condiţiile care vor fi negociate
cu societatea finanţatoare. 3.
Aprobarea constituirii de către
Perla Covasnei S.A. a următoarelor garanţii, în vederea garan-

tării garanţiei corporative emisă în
favoarea societăţii finanţatoare: a.
Ipoteca imobiliară şi mobiliară
asupra imobilului proprietatea
Perla Covasnei S.A., reprezentând: -teren intravilan- teren
industrial în suprafaţa de 5246
mp şi construcţii aferente, situate
în comuna Malnas, sat Malnas
Bas, str. Garii nr.72, judeţul
Covasna, înscrise în CF nr.23060/
Malnas, Nr. CF vechi: Nr.43/
Malnas (provenită din conversia
de pe hârtie a CF nr.43/Malnas);
-teren intravilan– fâneaţă (curţi
construcţii) în suprafaţa de 19516
mp şi construcţii aferente, situate
în comuna Malnas, sat Malnas
Bas, str. Garii nr.3, judeţul
Covasna, înscrise în CF nr.23014/
Malnas, Nr. CF vechi: Nr.1315
(provenită din conversia de pe
hârtie a CF nr.1315); -teren intravilan– curţi construcţii, arabil şi
grădină în suprafaţa de 5196mp şi
construcţii aferente, situate în
mun. Sfantu Gheorghe, str.
Oltului, jud. Covasna, înscrise în
CF nr.24392/Sfantu Gheorghe, Nr.
CF vechi: Nr.4167 (provenită din
conversia de pe hârtie a CF
nr.4167); -bunuri mobile- utilaje:
linia de imbuteliere 2.00 L
(compusa din linia de îmbuteliere
2L monobloc, linia îmbuteliere pet
2L, maşina de etichetat Krones
Controll, carbonator 25M3/H,
maşina automată ambalaj în folie
Gramegna, videojet 43 S2), linia
de îmbuteliere 6L (compusă din
linia de îmbuteliere pet 6 L,
airconveior 10M, instalaţie de
suflat sticle pet 6L, maşina automată ambalaj Gramegna,
conveior bandă transportatoare
pet 6 L), compresor Atlas, instalaţie de tratare a apei minerale,
instalaţie de aerare şi oxigenare,
sterilizator cu UV tip Sterlight,
proprietatea SC Perla Covasnei
SA; b. Ipoteca mobiliară asupra
următoarelor conturi bancare ale
Perla Covasnei S.A.:
-RO58CARP041000901459RO01,
deschis la Banca Carpatica;
-RO65BRDE150SV03519441500,
deschis la Banca BRD; -RO93UGBI0000172007132RON, deschis la
Banca Garanti; c. Ipoteca mobiliară asupa creanţelor Societăţii;
d. Angajament de executare
imediată, constituit de către Perla
Covasnei S.A. în favoarea societăţii finanţatoare în conformitate
cu Codul de Procedură Civilă
Polonez (Clauza 777), care asigură
executarea directă. 4. Împuternicirea administratorului societăţii
Violeta Moraru, pentru ca,
personal sau printr-o persoana
subsecvent împuternicită, cu autoritate şi putere deplină, să îndeplinească orice şi/sau toate
formalităţile necesare, să negocieze şi să semneze, în numele şi
pe seama societăţii, contractul de
împrumut, garanţia corporativă
(garanţia autonomă), contractele
de garanţie şi orice alte documente, declaraţii şi angajamente
necesare, precum şi constituirea
de garanţii suplimentare, în situaţia în care va fi necesar, în
vederea contractării şi garantării
Împrumutului. 5. Mandatarea
persoanelor responsabile pentru a
îndeplini formalităţile necesare
înregistrării şi publicării hotărârilor luate în cadrul adunării
generale ordinare, precum şi
pentru transmiterea acestora instituţiilor pieţei de capital. 6. Apro-
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barea datei de 25.07.2017 ca dată
de înregistrare în conformitate cu
art. 238 din Legea nr. 297/2004
pentru identificarea acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârilor Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor şi a datei
de 24.07.2017 ca dată "ex-date"
conform art.2 litera f din Regulamentul ASF nr. 6/2009 cu completările şi modificările ulterioare.
Data de referinţă pentru identificarea acţionarilor care au dreptul
să participe şi să voteze în cadrul
Adunării Generale Ordinare este
30.06.2017. Doar persoanele care
sunt acţionari la această dată au
dreptul de a participa şi de a vota
în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. Au dreptul de
a cere introducerea unor noi
puncte pe ordinea de zi, de a
prezenta proiecte de hoărâre
pentru punctele incluse sau
propuse, de a adresa întrebări
privind punctele de pe ordinea de
zi prevăzute la art. 7 şi 13 din
Regulamentul CNVM nr. 6/2009,
unul sau mai mulţi acţionari
reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează
consiliului de administraţie în cel
mult 15 zile de la publicarea
convocării, în vederea publicării şi
aducerii acestora la cunoştinţă
celorlalţi acţionari. Informaţii
detaliate privind aceste drepturi,
textul integral al documentelor ce
urmează a fi prezentate Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor,
proiectul de Hotărâre al Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor
şi toate celelalte informaţii prevăzute de art.6 din Regulamentul
CNVM nr. 6/2009 sunt disponibile
pe website-ul societăţii la adresa
www.perlacovasnei.ro. Acţionarii
persoane fizice cu capacitate
deplină de exerciţiu înregistraţi la
data de referinţă pot participa şi
vota la adunările generale
personal doar în baza buletinului/
cărţii de identititate sau a paşaportului. Acţionarii persoane
fizice cu capacitate deplină de
exerciţiu pot participa şi vota în
cadrul Adunarii Generale Extraordinare şi prin intermediul unei
oricare alte unice persoane fizice
sau juridice, cu excepţia administratorilor, doar pe bază de procură
specială. Pentru a asigura identificarea acţionarului, a reprezentantului şi posibilitatea verificării
conţinutului instrucţiunilor de vot,
procurile speciale trebuie să fie
încheiate în formă autentică notarială/ înscris sub semnătură
privată atestat de către un avocat
conform Legii 51/1995/înscris sub
semnătură privată încheiat la
sediul Perla Covasnei S.A în
prezenţa reprezentanţilor societăţii/ înscris electronic ce are
ataşată semnătura electronică
extinsă. Procurile speciale vor fi
depuse cu 48 de ore înainte de
data Adunării Generale, respectiv
până la data de 04.07.2017, ora
12.00, la sediul societăţii în
original/ copie legalizată notarial
sau trimise pe adresa de e-mail
office@perlacovasnei.ro prin
înscris electronic ce are ataşată
semnătura electronică extinsă.
Formularul de procură specială
obligatoriu a fi utilizat poate fi
procurat on-line de pe website-ul
societăţii la adresa www.perlacovasnei.ro. Acţionarii care nu au
capacitate de exerciţiu pot fi
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reprezentaţi de reprezentanţii lor
legali care, la rândul lor, pot da
altor persoane procură specială,
prevederile alineatului anterior
aplicându-se corespunzător. Acţionarii persoane juridice pot participa la şedinţa Adunării Generale
Extraordinare doar prin reprezentantul lor legal sau printr-o altă
persoană împuternicită să îi reprezinte în baza unei împuterniciri în
formă scrisă, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al
persoanei juridice. Votul prin
corespondenţă sau prin mijloace
electronice este permis. Procedura
detaliată de vot prin corespondenţă sau prin mijloace electronice, precum şi cerinţele şi
constrângerile necesare identificării acţionarilor pot fi consultate
pe website-ul societăţii: www.
perlacovasnei.ro. Formularele de
procuri speciale, se pot obţine de
la sediul societăţii, începând cu
data de 30.06.2017 între orele
09.00-17.30. Preşedintele Consiliului de Administraţie al Perla
Covasnei S.A. Dna. Moraru
Violeta.

LICITAȚII
l Continvest Insolventa SPRL
organizeaza licitatie publica cu
strigare in vederea vanzarii in
conformitate cu prevederile Legii
85/2006, a urmatoarelor active
apartinand CET SA: Sediu administrativ central – cladire birouri,
situat in Braila, bdul. Al. I. Cuza,
nr. 3 et VI, la pretul de 880.600
lei. Se pot vinde si birouri separate cu cota indiviza din caile de
acces si din spatiile comune. Prêt/
birou incepand de la 43.915 lei;
Activul Cazan de Apa Fierbinte,
situat in Brăila, calea Călăraşilor
nr. 321B, la pretul de 777.441 lei;
Mijloace de transport: Autoutilitara 10215 FA 31 la pretul de
7.210 lei; Autoutilitara Dacia
1307 la pretul de 1.540 lei;
Mijloace fixe si obiecte inventor
compus din: Aparate de masura,
electrice si electronice, la pretul
de 5.900 lei; Birotica si calculatoare la pretul de 8.267 lei; Mobilier la pretul de 11.244 lei;
Diverse bunuri la pretul de 460
lei; Stoc de magazie, la pretul de
155.209 lei; Listele complete pot fi
studiate la sediul lichidatorului.
Preturile nu contin TVA Licitatiile se organizeaza in datele de
08.06.2017, 15.06.2017,
22.06.2017, 29.06.2017, ora 11.00.
Alte informatii: Licitatiile se
organizeaza la biroul lichidatorului din Braila, bdul. Al. I. Cuza,
nr. 3 et VI. Caietele de sarcini se
pot ridica de la lichidatorului,
contra sumelor cuprinse intre 50
lei si 2.500 lei. Garantia de participare la licitatie de 10% din
valoarea de pornire trebuie achitata cu cel putin 2 zile anterior
datei licitatiei. Tel. 0241/542942;
0720/300.464.
l Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării
nr.139, cod fiscal 4652660, în
conformitate cu prevederile
Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Alexandria nr.
117/26.04.2017, organizează licitaţie publică pentru vânzarea
unui teren în suprafaţă de 61,00
mp, aparţinând domeniului
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe

strada Cuza Vodă, nr. 78B in
CV44. Licitaţia va avea loc în
data de 28.06.2017 orele 11:00 la
sediul Primăriei Municipiului
Alexandria, str. Dunării, nr. 139,
iar documentele necesare pentru
inscrierea la licitatie se primesc
la registratura Primăriei Municipiului Alexandria, pânã în
preziua datei de licitaţie, orele
16:00. Documentaţia de licitaţie
poate fi studiată şi achiziţionată,
contra cost, la sediul Primăriei
municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu.
Împotriva licitaţiei se poate face
contestaţie in conditiile Legii
554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare. Informaţii suplimentare se pot obţine
la Direcţia Patrimoniu din cadrul
Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.
l Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării
nr.139, cod fiscal 4652660, în
conformitate cu prevederile
Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Alexandria
nr.116/26.04.2017, organizeazã
licitaţie publică deschisă în
scopul concesionării unui teren în
suprafaţă de 335,00 mp., aparţinând domeniului privat de
interes local al municipiului
Alexandria, situat în strada
Alexandru Ghica, nr.2J. Perioada
de concesionare este de 49 ani.
Licitaţia va avea loc la data de
28.06.2017, orele 11:00, la sediul
Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la
registratura Primăriei Municipiului Alexandria, pânã în
preziua datei de licitaţie, orele
16 :00, într-un singur exemplar în
limba română. Documentaţia de
atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul
Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132,
fax. 0247317728. Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie,
in conditiile prevazute de Legea
554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare. Clarificările privind licitaţia se pot obţine
maxim până la data de
21.06.2017.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Vi r o m I n t e r n a t i o n a l S R L
desemnat prin incheierea de
sedinta din data de 11.01.2016,
p r o n u n t a t a i n D o s a r n r.
16513/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la
vanzare prin licitatie publica cu
strigare a bunului imobil aflat in
proprietatea Virom International
SRL, constand in teren intravilan
(608 mp) amplasat in com.
Pantelimon, Jud. Ilfov, tarlaua
55, parcela 524 in valoare totala
de 123.577 lei exclusiv TVA.
Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 16.06.2017 ora
14.00, prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunul nu
se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora,
in acelasi loc si in aceleasi
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conditii. Locul de desfasurare a
licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr. 35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se
vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel tarziu pana
in preziua licitatiei, ora 12.00.
Date despre starea bunurilor,
pretul acestora, conditiile de
inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se
pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietele de sarcini se pot achizitiona la sediul lichidatorului
judiciar sau prin virament
bancar. Costul unui caiet de
sarcini este de 500 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentata legal prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al C-Jame Active Development SRL, desemnat prin
sentinta civila nr. 6187 din data
de 12.10.2016 pronuntata in
dosar nr. 16894/3/2015, aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti –
Sectia a VII-a Civila, anunta
scoaterea la vanzare a bunului
imobil af lat in proprietatea
C-Jame Active Development
SRL constand in apartament cu 5
camere in suprafata utila de
105,34 mp, situata in București,
B-dul Nicolae Grigorescu, nr. 63,
bl. D12, sc. 1, et. 6, ap.28, sector
3, in valoare totala de 82.400
euro. Vanzarea bunului imobil
apartinand societatii falite se va
organiza in data de 14.06.2017
ora 13,00 prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunul nu
se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza inca
7 (sapte) licitatii, în zilele de
21.06.2017, 28.06.2017,
05.07.2017, 12.07.2017,
19.07.2017, 26.07.2017 si
02.08.2017, la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor
va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Blvd.
Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27 et. 4,
ap. 10, sector 3, unde se vor
depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul
de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunului, pretul
acestuia, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietul de
sarcini se poate achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucureşti, Blvd. Mircea Vodă, nr.
35, bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3.
Costul caietului de sarcini este de
500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Vi r o m I n t e r n a t i o n a l S R L
desemnat prin incheierea de

sedinta din data de 11.01.2016,
p r o n u n t a t a i n d o s a r n r.
16513/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la
vanzare prin licitatie publica a
bunurilor mobile constand in
aeroterme electrice trifazate,
tablouri electrice, aparate apa
calda/ rece, calorifere electrice,
butelii, panouri gard, teava gard
si altele af late in proprietatea
Virom International SRL in
valoare totala de 15.755,85 lei
exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii
falite se va organiza in data de
15.06.2017 ora 14.00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in
care bunurile mobile nu se vor
vinde la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza licitatii la
intervale de 2 (doua) saptamani,
la aceeasi ora, in acelasi loc si in
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde
se vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel tarziu pana
in preziua licitatiei, ora 12.00.
Date despre starea bunurilor,
pretul acestora, conditiile de
inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se
pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietele de sarcini se pot achizitiona la sediul lichidatorului
judiciar sau prin virament
bancar. Costul unui caiet de
sarcini este de 500 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al Virom International
SRL desemnat prin incheierea
de sedinta din data de
11.01.2016, pronuntata in dosar
nr. 16513/3/2012 aflat pe rolul

Tribunalului Bucuresti, Sectia a
VII a Civila, anunta scoaterea la
vanzare prin licitatie publica a
bunurilor mobile constrand in
Masini de taiat fier beton, masini
fasonat, elemente turn, aparate
aer conditionat si alte echipamente af late in proprietatea
Virom International SRL in
valoare totala de 54.577,80 lei
exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii
falite se va organiza in data de
15.06.2017 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul
in care bunurile mobile nu se vor
vinde la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza licitatii
la intervale de doua saptamani,
la aceeasi ora, in acelasi loc si in
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit
la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda,
nr.35, bl. M27, et. 4, ap. 10,
sector 3, unde se vor depune
documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunurilor, pretul
acestora, conditiile de inscriere
la licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietele de sarcini se pot achizitiona la sediul lichidatorului
judiciar sau prin virament
bancar. Costul unui caiet de
sarcini este de 500 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru
toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 021.227.28.81.

PIERDERI

Budeasa, sat, Budeasa Mică, jud.
Argeş. Se declară nul.
l Pierdut Contract inchiriere nr.
279241/03.2015 emis de AFI
pentru locuinta din Str. Calea 13
Septembrie, nr. 235, bl. V3, sc. 2,
et. 4, ap. 53, sector 5, Bucuresti, pe
numele Gavrila Lucretia. Il declar
nul.
l Pierdut Proces verbal din
29.08.1973, pe numele Plesea
Persidia. Il declar nul.
l Pierdut Proces verbal anexa la
Contract construire 748/7/1980 pe
numele Tigara Caterina. Il declar
nul.
l Pierdut Proces verbal din
3.10.1978, pe numele Vlajanca
Ion. Il declar nul.
l Subsematul, Gigica Tascu, cu
domiciliul în Sat Lăstuni, Județul
Tulcea, posesor al CI seria TC nr.
422349, deținător al Atestatului
0008066 AMMI, eliberat de
Agenția ARR Tulcea, prin
prezenta îl declar nul.
l Declar pierdut (nul) certificat
înregistrare seria B nr. 2853299,
firma Koner Style Doors S.R.L.,
sediu social: Bucureşti, sector 6,
str. Valea Cascadelor nr. 18N,
stand 10 Complex Lotus Center,
cod unic înregistrare 30833304 din
data de 25.10.2012.
l Declar pierdut (nul) certificat
de atestare a dreptului de proprietate privată nr. 1059/1 din
28.02.1994, emis de Prefectura
Mun. Bucureşti pe numele
Ciolpan Dumitru Viorel, la adresa
str. Vespasian nr. 57, sector 1.

l Pierdut atestat marfă si ADR,
eliberat de ARR Rm Vâlcea pe
numele Neaţă Cristinel din oraş
Băbeni, judeţul Valcea. Se
declară nul.

l Pierdut certificat de pregătire
profesională a conducătorului
auto eliberat în anul 2013 de
A.R.R. Mehedinţi pe numele
Bîrlan Constantin. Se declară nul.

l Pierdut atestat profesional
transport marfă, eliberat de ARR
Argeş, pe numele Olteanu Marius
Leonard, domiciliat în com.

l Pierdut certificat constatator nr.
11707/14.08.2014 eliberat de
O.R.C. Mehedinţi pe numele S.C.
Mitel Prod S.R.L. Se declară nul.

DECESE

