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OFERTE SERVICIU
l Pizzerie cu livrare la domiciliu
angajează bucătări și ajutori
bucătărie! Salariu și program,
atractive! Tel.: 0760.600.060
l U.M. 02528 București organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei publice de consilier
clasa I grad principal în biroul
politici de apărare din secţia
politici de apărare din Direcţia
politici de apărare a Departamentului pentru politica de
apărare și planificare. Concursul
se organizează la sediul instituţiei și constă în următoarele
probe: 1. probă scrisă–
12.07.2016, ora 10,00; 2. interviul– 14.07.2016 ora 10,00.
Detalii privind condiţiile specifice de participare la concurs,
tematica și bibliografia vor fi
afișate la sediul instituţiei și pe
pagina web de Internet a departamentului (http:/www.mapn.ro/
diepa/). Alte date necesare se pot
obţine și la tel. 0214023400 int.
1011282. Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituţiei, Str.
Izvor nr. 110, sector 5, București,
în termen de 20 de zile de la
publicare și trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modificările și
completările ulterioare.
l Inspectoratul General pentru
Imigrări organizează, în baza
prevederilor H.G. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractual și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare
a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri publice EXAMEN/
CONCURS pentru încadrarea
prin recrutare din sursă externă,
a unui post vacant de personal
contractual, respectiv: muncitor
calificat IV-I (instalator centrale
termice) din cadrul Centrului
Regional de Cazare și Proceduri
pentru Solicitanţii de Azil București. Condiţii specifice: -să aibă
cel puţin studii gimnaziale; -să
aibă calificare de instalator
centrale termice (dovedită printr-un atestat, certificat sau
diplomă de calificare); -sunt
declarate apt medical și apt
psihologic. Concursul va consta
în 2 probe, respectiv proba practică ce se va desfășura în data de
11.07.2016, ora 10.00 la sediul
Centrului Regional de Cazare și
Proceduri pentru Solicitanţii de
Azil București, din str. Vasile
Stolnicu nr.15, sector 2 și interviul ce se va desfășura la data de
15.07.2016, ora 10.00, la sediul
Inspectoratului General pentru
Imigrări din municipiul București, str. Lt.col. Marinescu
Constantin, nr. 15 A, Sector 5.
Dosarele de înscriere la examen/
concurs se vor depune la sediul
Inspectoratului General pentru
Imigrări din municipiul București, str. Lt.col. Marinescu
Constantin, nr. 15 A, Sector 5,
Serviciul Resurse Umane și
Asistenţă Psihologică, în termen
de cel mult 10 zile lucrătoare de
la data afișării anunţului, în
intervalul orar 08.00–16.00.

Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 021.410.75.13,
interior 19063 - Serviciul
Resurse Umane și Asistenţă
Psihologică, în zilele lucrătoare
între orele 8.00-16.00, persoană
de contact subcomisar de poliţie
Lăzău Răzvan. Anunţul a fost
publicat în Monitorul Oficial
Partea a III-a, în data de
08.07.2016.
l Inspectoratul General pentru
Imigrări organizează, în baza
prevederilor H.G. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului- cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual și
a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice EXAMEN/
CONCURS pentru încadrarea
prin recrutare din sursă externă, a
trei posturi de personal contractual vacante din cadrul Centrului
Regional de Cazare și Proceduri
pentru Solicitanţii de Azil Giurgiu
respectiv: -muncitor calificat IV-I
–instalator centrale termice;
-muncitor calificat IV-I –electrician de întreţinere și reparaţii;
-îngrijitor- îngrijitor clădiri.
Condiţii specifice: Pentru postul
de muncitor calificat IV-I –instalator centrale termice: -să aibă cel
puţin studii gimnaziale; -să aibă
calificare de instalator centrale
termice (dovedită printr-un
atestat, certificat sau diplomă de
calificare); -sunt declarate apt
medical și apt psihologic. Pentru
postul de muncitor calificat IV-I –
electrician de întreţinere și reparaţii: -să aibă cel puţin studii
gimnaziale; -să aibă calificare de
electrician de întreţinere și reparaţii (dovedită printr-un atestat,
certificat sau diplomă de calificare); -sunt declarate apt medical
și apt psihologic. Pentru postul de
îngrijitor- îngrijitor clădiri: -să
aibă cel puţin studii gimnaziale;
-sunt declarate apt medical și apt
psihologic. Concursul va consta în
2 probe, respectiv proba practică
ce se va desfășura în data de
07.07.2016, ora 10.00, la Centrul
Regional de Cazare și Proceduri
pentru Solicitanţii de Azil București și interviul ce se va desfășura
la data de 13.07.2016, ora 10.00, la
sediul Inspectoratului General
pentru Imigrări din municipiul
București, str. Lt.col. Marinescu
Constantin, nr. 15 A, Sector 5.
Dosarele de înscriere la examen/
concurs se vor depune la sediul
Inspectoratului General pentru
Imigrări din municipiul București,
str. Lt.col. Marinescu Constantin,
nr. 15 A, Sector 5, Serviciul
Resurse Umane și Asistenţă
Psihologică, în termen de cel mult
10 zile lucrătoare de la data
afișării anunţului, în intervalul
orar 08.00–16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021.410.75.13, interior 19063
-Serviciul Resurse Umane și Asistenţă Psihologică, în zilele lucrătoare între orele 8.00-16.00,
persoană de contact subcomisar
de poliţie Gulea Zoltan. Anunţul
a fost publicat în Monitorul
Oficial Partea a III-a, în data de
08.07.2016.
l În conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea Guver-

n u l u i n r. 2 8 6 / 2 0 1 1 , c u
modificările și completările
ulterioare, Autoritatea Rutieră
Română- A.R.R., cu sediul în
b-dul Dinicu Golescu nr. 38,
sector 1 București, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale
vacante, în cadrul instituției:
-referent debutant- Agenţia Teritorială A.R.R. Arad- (1 post pe
durată nedeterminată). Condiţiile specifice de participare la
concurs: a) nivelul studiilor:
studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă: știinţe inginerești, economice, juridice, comunicare și
relații publice; b) vechime în
specialitate studiilor necesare
ocupării postului- nu este cazul;
c) cunoștinţe operare calculator:
MS Office, Internet, nivel mediu.
-referent debutant- Agenţia Teritorială A.R.R. Argeș- (1 post pe
durată nedeterminată). Condiţiile specifice de participare la
concurs: a) nivelul studiilor:
studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă: știinţe inginerești, economice, juridice, comunicare și
relații publice; b) vechime în
specialitate studiilor necesare
ocupării postului- nu este cazul;
c) cunoștinţe operare calculator:
MS Office, Internet, nivel mediu.
-referent de specialitate gradul I
-Agenţia Teritorială A.R.R.
Maramureș-(1 post pe durată
nedeterminată). Condiţiile specifice de participare la concurs: a)
nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă: știinţe
inginerești, economice, juridice,
comunicare și relații publice; b)
vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului:
minim 4 ani; c) cunoștinţe
operare calculator: MS Office,
Internet, nivel mediu. -referent
de specialitate gradul IA
-Agenţia Teritorială A.R.R.
Mehedinți- (1 post pe durată
nedeterminată). Condiţiile specifice de participare la concurs: a)
nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă: știinţe
inginerești, economice, juridice,
comunicare și relații publice; b)
vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului:
minim 7 ani; c) cunoștinţe
operare calculator: MS Office,
Internet, nivel mediu. -referent
de specialitate gradul IA
-Agenţia Teritorială A.R.R.
Teleorman- (1 post pe durată
nedeterminată). Condiţiile specifice de participare la concurs: a)
nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă: știinţe
inginerești, economice, juridice,
comunicare și relații publice; b)
vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului:
minim 7 ani; c) cunoștinţe
operare calculator: MS Office,
Internet, nivel mediu. -referent
de specialitate gradul IA
-Agenţia Teritorială A.R.R.
Vaslui- (1 post pe durată nedeterminată) Condiţiile specifice
de participare la concurs: a)
nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă: știinţe
inginerești, economice, juridice,
comunicare și relații publice; b)
vechime în specialitate studiilor

necesare ocupării postului:
minim 7 ani; c) cunoștinţe
operare calculator: MS Office,
Internet, nivel mediu. -consilier
juridic gradul II -Direcţia Juridică, Petiţii și Relaţii Internaţionale- Serviciul Juridic și
Contencios Administrativ- (1
post pe durată nedeterminată)
Condiţiile specifice de participare la concurs: a) nivelul studiilor: studii superioare absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă: știinţe juridice; b)
vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului:
minim 1 an; c) cunoștinţe
operare calculator: MS Office,
Internet, nivel bine. Dosarele de
concurs se depun la sediul Autorităţii Rutiere Române- A.R.R.,
b-dul Dinicu Golescu nr. 38,
sector 1 București, până la data
de 24.06.2016 ora 14.00.
Concursul va consta în 3 etape
succesive: a) selecţia dosarelor
de înscriere; b) proba scrisă:
-proba scrisă va avea loc la
sediul central al Autorităţii
Rutiere Române- A.R.R., b-dul
Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
București, în data de 01.07.2016
ora 10.00; c) interviul: -interviul
se va susţine la sediul central al
Autorităţii Rutiere RomâneA.R.R., b-dul Dinicu Golescu nr.
38, sector 1 București, în data de
07.07.2016 ora 10.00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
telefon 0213134853 Serviciul
Resurse Umane. Bibliografia și
alte informaţii necesare desfășurării concursului sunt afișate la
sediul instituţiei și pe site-ul
www.arr.ro. Dosarele de concurs
se depun în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
prezentului anunţ, la sediul
autorităţii.
l Inspectoratul General pentru
Imigrări organizează, în baza
prevederilor H.G. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractual și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare
a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri publice EXAMEN/
CONCURS pentru încadrarea
prin recrutare din sursă externă,
a două posturi de personal
contractual vacante din cadrul
Centrului Regional de Cazare și
Proceduri pentru Solicitanţii de
Azil Timișoara respectiv:
-muncitor calificat IV-I –electrician în construcţii; -îngrijitorîngrijitor clădiri.
Condiţii specifice: Pentru postul
de muncitor calificat IV-I –electrician în construcţii: -să aibă cel
puţin studii gimnaziale; -să aibă
calificare de electrician în
construcţii (dovedită printr-un
atestat, certificat sau diplomă de
calificare); -sunt declarate apt
medical și apt psihologic. Pentru
postul de îngrijitor- îngrijitor
clădiri: -să aibă cel puţin studii
gimnaziale; -sunt declarate apt
medical și apt psihologic.
Concursul va consta în 2 probe,
respectiv proba practică ce se va
desfășura în data de 07.07.2016,
ora 10.00, la Centrul pentru
Cazarea Străinilor Luaţi în
Custodie Publică Otopeni și
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interviul ce se va desfășura la
data de 13.07.2016, ora 12.00, la
sediul Inspectoratului General
pentru Imigrări din municipiul
București, str. Lt.col. Marinescu
Constantin, nr. 15 A, Sector 5.
Dosarele de înscriere la examen/
concurs se vor depune la sediul
Inspectoratului General pentru
Imigrări din municipiul București, str. Lt.col. Marinescu
Constantin, nr. 15 A, Sector 5,
Serviciul Resurse Umane și
Asistenţă Psihologică, în termen
de cel mult 10 zile lucrătoare de
la data afișării anunţului, în
intervalul orar 08.00–16.00.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 021.410.75.13,
interior 19066 -Serviciul Resurse
Umane și Asistenţă Psihologică,
în zilele lucrătoare între orele
8.00-16.00, persoană de contact
inspector principal de poliţie
Băileșteanu Cristian- Laurenţiu.
Anuntul a fost publicat în Monitorul Oficial Partea a III-a, în
data de 08.07.2016.

ora 10.00, la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări
din mun. București, str. Lt.col.
Marinescu Constantin, nr. 15 A,
Sector 5. Dosarele de înscriere la
examen/concurs se vor depune
la sediul Inspectoratului General
pentru Imigrări din mun. București, str. Lt.col. Marinescu
Constantin, nr. 15 A, Sector 5,
Serviciul Resurse Umane și
Asistenţă Psihologică, în termen
de cel mult 10 zile lucrătoare de
la data afișării anunţului, în
intervalul orar 08.00–16.00.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 021.410.75.13,
interior 19037 -Serviciul Resurse
Umane și Asistenţă Psihologică,
în zilele lucrătoare între orele
10:00-14:00, persoană de
contact- inspector de poliţie
Călinoiu Andreea. Anuntul a
fost publicat în Monitorul Oficial
Partea a III-a, în data de
08.07.2016.

l Inspectoratul General pentru
Imigrări organizează, în baza
prevederilor H.G. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractual și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare
a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri publice EXAMEN/
CONCURS pentru încadrarea
prin recrutare din sursă externă,
a două posturi de personal
contractual vacante din cadrul
Centrului pentru Cazarea Străinilor Luaţi în Custodie Publică
Arad, respectiv: -Un post de
magaziner; -Un post de
muncitor calificat IV-I (fochist).
Condiţii Specifice:1. pentru
postul de magaziner:-să aibă
studii medii sau generale; -să
aibă studii în domeniul contabilitate/ gestiune sau curs de specializare în specialitatea
contabilitate primară/ gestiune;
-să aibă cunoștinţe de operare
PC (Microsoft Office)- nivel
mediu; -să fie declarat apt
medical și psihologic. 2. pentru
postul de muncitor calificat IV-I
(fochist): -să aibă cel puţin studii
generale; -să fie absolvent al
unui curs de calificare în specialitatea cazane de apă caldă și
cazane de abur de joasă
presiune; -să aibă autorizaţie
I.S.C.I.R., atestat fochist clasa
C; -să deţină permis de conducere categoria B; -să fie declarat
apt medical și psihologic.
Concursul va consta în 2 probe
și anume: -proba scrisă– test
grilă (pentru postul de magaziner), ce se va desfășura în data
de 04.07.2016, ora 12:00, la
sediul Inspectoratului General
pentru Imigrări din mun. București, str. Lt.col. Marinescu
Constantin, nr. 15 A, sector 5,
respectiv, proba practică pentru
postul de muncitor calificat IV-I
(fochist), ce se va desfășura în
data de 05.07.2016, ora 10.00, la
sediul Centrului pentru Cazarea
Străinilor Luaţi în Custodie
Publică Otopeni din șos. București- Ploiești, nr. 257; -interviul
(pentru ambele posturi) ce se va
desfășura în data de 08.07.2016,

l Numitul Marcea Ion, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Craiova, str.Piaţa Unirii, Bl.M3,
Sc.1, Ap.42, este citat în dosarul
nr.22461/215/2014, cu termen de
judecată la data de 04.07.2016,
în calitate de pârât la Judecătoria Craiova.

CITAȚII

l Se citează pentru termenul
din 22.06.2016, Zavate Oana
Laura, din comuna Orlești,
județul Vâlcea, în calitate de
pârâtă, în proces de divorț cu
Moldoveanu Gheorghe, în
dosarul Judecătoriei Drăgășani,
nr. 2007/223/2014.
l Se citează pentru termenul
din 24.06.2016, Tudor Ion Nicu,
din comuna Voicești, județul
Vâlcea, în calitate de pârât, în
proces de partaj bunuri succesorale, cu Tudor Constantina și
Dumitru Elena, în dosarul Judec ă t o r i e i D r ă g ă ș a n i , n r.
3419/223/2014, af lat pe rolul
Tribunalului Vâlcea, în recurs.
l A.R.I. Autotransport SRL, cu
sediul în Italia, Viale Lombardia,
58, Rozzano (MI), C.A.P.20089,
este citată la Tribunalul Brașov,
pentru termenul din 17.06.2016,
în dosarul 32679/197/2014, sala
T4, ora 08.30.

DIVERSE
l VIA Insolv SPRL Ploiești, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numită administrator judiciar
conform încheierii din data de
02.06.2016 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul
3233/105/2016, anunţă deschiderea procedurii generale a
insolventei Asesoft Technologies
SRL Ploiești, str. Democrației, nr.
28A, mansardă, jud. Prahova,
CUI 30009338, J29/503/2012.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor este 15.07.2016.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afișarea și comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor este
03.08.2016. Termenul pentru
definitivarea tabelului creanţelor
este 26.08.2016. Prima adunare a
creditorilor la data de
08.08.2016.
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SELECȚIE OFERTE
l Anunţ de Participare(1):
Programul National– Fondul
pentru Azil, Migrație și Integrare Ref: FAMI/16.05. Inspectoratul General pentru Imigrări
desfășoară o procedură de
evaluare și selecţie a proiectelor
de grant, vizând implementarea
a c ţ i u n i l o r „ Tr a n s f e r u l î n
România a 20 persoane relocate” și „Transferul în România
a 80 persoane relocate”, din
cadrul Programului Național–
Fondul pentru Azil, Migrație și
Integrare. Data limită pentru
depunerea propunerilor este:
22.06.2016 ora 09:00. Perioada
de selectie și evaluare a proiectelor este 22.06.2016–
08.07.2016. Instrucţiunile pentru
solicitanţi în forma completă se
găsesc pentru consultare la
Inspectoratul General pentru
Imigrări, str. Lt.col. Constantin
Marinescu nr.15A, Sector 5,
București și pe pagina de
Internet www.igi.mai.gov.ro.
Pentru informaţii detaliate și
clarificări puteți să ne contactaţi
la tel. +4021.410.75.13 sau
e-mail: sip.igi@mai.gov.ro/ oana.
miloiu@mai.gov.ro. Procedura
de evaluare și selecție a proiectelor de grant se desfășoară pe
baza prevederilor Ordinului
MAI nr. 75 din 9 iulie 2015
privind evaluarea și selecţia
proiectelor de grant în cadrul
Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru
azil, migraţie și integrare pentru
perioada 2014-2020. (1) Anunţ
publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 110 din 07.06.2016,
Partea a VI-a

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Subsemnata
Zheng Xuehong, în calitate de
asociat ce deţine 35% din capitalul social al Societăţii
ARLETTA Com S.R.L., sediul
social Judeţ Ilfov, Oraș Voluntari, Judeţ Ilfov, B-dul Pipera nr.
1/VI, Complex “Twin Towers
Barba Center”, clădirea nr. 1, et.
3, biroul nr. 5, J23/1608/2003,
CUI RO14642213, în baza art.
14 alin. 3 și 4 din CAP. 5 din
Actul Constitutiv al Societăţii
ARLETTA Com S.R.L., Convoc
pentru data 17.06.2016, ora 9,00
Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor care se va ţine
la punctul de lucru al societăţii
ARLETTA Com S.R.L. din
Judeţ Ilfov, Oraș Otopeni, str.
Petre Ispirescu nr. 9B, parter,
Biroul nr. 2. În cazul în care
Adunarea Generală Extraordi-

MIERCURI / 8 iUNIE 2016

nară a Asociaţilor legal convocată pentru data de 17.06.2016,
ora 9,00, nu poate adopta o
hotărâre valabilă datorită neîntrunirii cvorumului Adunarea
Generală Extraordinară a Asociaţilor este reconvocată pentru
data 21.06.2016, ora 9,00 care se
va ţine la punctul de lucru al
societăţii ARLETTA Com
S.R.L. din Judeţ Ilfov, Oraș
Otopeni, str. Petre Ispirescu nr.
9B, parter, Biroul nr. 2, având
următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea prelungirii până la
data 26.02.2017 a celor două
facilităţi de credit contractate de
la Credit Europe Bank
(Romania) S.A. prin Sucursala
Voluntari: cash, tip credit limit=
risc, în momentul de faţă în
suma de EUR 544. 3 8 6 ș i
non-cash, scrisoare de garanţie
bancară în suma de EUR
135.118; 2. Aprobarea menţinerii
tuturor garanţiilor asupra unor
active din patrimoniul Societăţii
ARLETTA Com S.R.L și alte
bunuri; 3. Împuternicirea Zheng
Xuehong și Lin Boqiang să
poată semna separat cu drept de
prima semnătură al documentelor de finanţare (contractului
de credit și actelor adiţionale
aferente/ Condiţii Speciale Revizuite, contractelor de ipotecă
imobiliară, contractelor de
ipotecă mobiliară, a actelor
adiţionale, a contractelor de
fideiusiune, BO emise de societate în garantarea creditului, a
tuturor cererilor, documentelor
ce ţin de ducerea la îndeplinire a
hotărârii aferente prelungirii
celor două facilităţi de credit. 4.
Împuternicirea Zheng Xuehong
să semneze în forma notarială
actele adiţionale de prelungire
ale Antecontractelor de vânzarecumpărare nr. 833 și 836 și
Antecontractului pentru constituirea unei servituti de trecere
nr. 837, autentificate în data
28.04.2015 de către Societatea
Profesională Notarială Monica
Pop și Asociaţii.

LICITAȚII
l SC Crid Hidraulica SRL prin
lichidator, anunţa vânzarea la
licitaţie publică bunurilor aflate
în patrimoniul societăţii,
respectiv pinioni pompa
PRD-54T, preţul de pornire al
licitaţiei fiind de 100% din preţul
stabilit în raportul de evaluare.
Licitaţiile vor avea loc pe data
de: 14.06.2016, 16.06.2016,
21.06.2016, 23.06.2016,
28.06.2016, 30.06.2016,
05.07.2016, 07.07.2016,
12.07.2016 și 14.07.2016 orele

13.00 la sediul lichidatorului din
Ploiești, str. Ion Maiorescu, Bl.
33S1 Cab. 7B, Et. 7, jud.
Prahova. Condiţiile de participare și relaţii suplimentare la tel.
0344104525.
l SC Bomas Distributions SRL
prin lichidator, anunţa vânzarea
la licitaţie publică bunurilor
aflate în patrimoniul societăţii,
respectiv magazine tip
termopan, preţul de pornire al
licitaţiei fiind redus cu 50% din
preţul stabilit în raportul de
evaluare. Licitaţiile vor avea loc
pe data de: 14.06.2016,
16.06.2016, 21.06.2016,
23.06.2016, 28.06.2016,
30.06.2016, 05.07.2016,
07.07.2016, 12.07.2016 și
14.07.2016 orele 13.00 la sediul
lichidatorului din Ploiești, str.
Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab.
7B, Et.7, jud. Prahova. Condiţiile de participare și relaţii
suplimentare la tel. 0344104525.
l Directia Silvica Valcea organizeaza în data de 21.06.2016, ora
10,00 licitatie publica inchisa
sau negocieri, pentru cesionarea
dreptului de recoltare în anul
2016 a ciupercilor comestibile
din f lora spontana în următoarea sortimentaţie/specie:1.
Boletus edulis (hribi) – 2,5, tone;
2.Cantharellus cibarius
(gălbiori) – 2,5 tone. Pretul
minim de pornire la licitatie/
negociere - 0,1 Euro/Kg, fara
TVA. Pot participa agenţi economici care nu au datorii financiare faţă de Directia Silvica
Valcea sau alte direcţii silvice ale
Regiei Nationale a Padurilor –
ROMSILVA. Cererea de participare se va depune la sediul
Directiei Silvice Vâlcea pînă în
data de 21.06.2016, orele 09,30,
însoţită de : - Statutul societatii;Certificatul de inregistrare la
R.C.; - Codul fiscal; - Codul
IBAN (contul bancar);- Delegatie de imputernicire,pentru cel
ce reprezinta societatea;Dovada achitarii garantiei.
l Private Liquidation Group
IPURL, numită lichidator în
dosarul nr. 4736/111/2013 aflat
pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea ADELMANN COM S.R.L., CUI:
RO5722054 scoate la vânzare
prin licitație publică: 1.Bunuri
mobile constând în stoc marfă
(accesorii, bijuterii, brățare,
cercei, coliere, inele, medalioane,
felicitări, rame foto, vază,
brichete, pungi etc.) și un transpalete electric Pramac LX 14, an
PIF 12.2007, la un preț de strigare de 155.900,00 lei.2. Bun
imobil constând în construcție
(hală cu birouri aferente) și
teren aferent situat în Borș, FN,
având nr. cad.1394, jud. Bihor, la
un preț de strigare de
2.154.600,00 lei. Licitația va
avea loc în 15.06.2016 ora 12:00
la sediul lichidatorului judiciar
din Oradea str. Avram Iancu
nr.2 ap.11. În caz de nereușită
licitația se reia în data de
22.06.2016, 29.06.2016,
06.07.2016, 13.07.2016 la aceeași
oră și locație. Licitantul trebuie
să achiziționeze un caiet de
sarcini privind bunurile supuse
prezentei licitații, contra sumei
de 2.000 RON+TVA, ce va

cuprinde și regulamentul de
vânzare. Licitantul va depune la
sediul lichidatorului judiciar o
CERERE DE PARTICIPARE
LA LICITAȚIE, inclusă în
caietul de sarcini, cu cel puțin
două zile înainte de termenul
licitației stabilit prin anunțul
public. Informații
tel:0359463661 fax: 0359463662
e-mail: office@plginsolv.ro.
l Private Liquidation Group
IPURL, numită lichidator în
dosarul nr. 8172/111/2013 aflat
pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea S.C.
Bellini Constructii S.R.L., CUI:
RO14790856 scoate la vânzare
prin licitație publică:
Construcție si teren aferent
(Terenul aferent 9.000 mp,
Showroom S.utilă desfășurata
1.193 mp, Șopron S.Construită
438 mp, Hală depozit – S.utilă
832 mp.) Prețul de pornire:
1.312.200,00 EUR + TVA. Licitația va avea loc în 16.06.2016
ora 12:00 la sediul lichidatorului
din Oradea str. Avram Iancu
nr.2 ap.11. În caz de nereușită
licitația se reia în data de
23.06.2016, 30.06.2016,
07.07.2016, 14.07.2016 la aceeași
oră. Licitantul trebuie să achiziționeze un caiet de sarcini
privind bunurile imobile supuse
prezentei licitații, contra sumei
d e 5 0 0 R O N + T VA , c e v a
cuprinde și regulamentul de
vânzare. Licitantul va depune la
sediul lichidatorului judiciar o
CERERE DE PARTICIPARE
LA LICITAȚIE, inclusă în
caietul de sarcini, cu cel puțin
trei zile înainte de termenul licitației stabilit prin anunțul
public. Informații
tel:0359463661 fax: 0359463662
e-mail: office@plginsolv.ro
l Control Trading S.R.L., societate in reorganizare, prin administrator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Jud. Prahova, vinde prin licitatie publica, imobil situat in
Ploiești, Traian Vuia, nr. 3,
Judeţul Prahova, compus din
teren intravilan in suprafata de
1.001 mp; corpul C1 - suprafata
totala desfasurata de 552,13 mp,
in regim de inaltime demisol,
p a r t e r, e t a j s i m a n s a r d a ,
constructie din caramida, acoperita cu tabla tip Lindab; corpul
C2 – suprafata totala desfasurata de 117,98 mp, in regim de
inaltime demisol si parter,
constructie din caramida, acoperita cu tabla tip Lindab. Pretul
intregii proprietati este echivalentul in lei a sumei de 450.000
Euro, pret fara TVA. Licitatia se
va tine in data de 14.06.2016 ora
10:00, la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, iar in
cazul in care bunul nu va fi
adjudicat, licitatia se va tine in
data de 17.06.2016, 21.06.2016,
24.06.2016, 28.06.2016,
05.07.2016, 12.07.2016,
19.07.2016, 26.07.2016,
02.08.2016, 09.08.2016,
16.08.2016, 23.08.2016,
30.08.2016, 02.09.2016,
06.09.2016, 09.09.2016,
13.09.2016, 16.09.2016,
20.09.2016, la aceeasi ora si
aceeasi adresa. Dosarul de
prezentare si conditiile de parti-

cipare se pot obtine numai de la
sediul administratorului judiciar.
Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0723357858; www.andreiioan.ro.
l Control Trading S.R.L., societate in reorganizare, prin administrator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Jud. Prahova, vinde teren intravilan in suprafata de 557 mp
situat in Com. Maneciu, Sat
Cheia, Str. Drumul Vacilor, fata
in fata cu proprietatea nr. 121,
Jud. Prahova, Tarlaua 29,
parcela F245, la pretul de 13.925
euro, cu TVA inclus. Licitatia se
va tine in data de 14.06.2016 ora
14:00, la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, iar in
cazul in care bunul nu va fi
adjudicat, licitatia se va tine in
data de 17.06.2016, 21.06.2016,
24.06.2016, 28.06.2016,
05.07.2016, 12.07.2016,
19.07.2016, 26.07.2016,
02.08.2016, 09.08.2016,
16.08.2016, 23.08.2016,
30.08.2016, 02.09.2016,
06.09.2016, 09.09.2016,
13.09.2016, 16.09.2016,
20.09.2016 la aceeasi ora si
aceeasi adresa. Dosarul de
prezentare si conditiile de participare se pot obtine numai de la
sediul administratorului judiciar.
Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0723357858; www.andreiioan.ro.
l Control Trading S.R.L., societate in reorganizare, prin administrator judiciar ANDREI
IOAN IPURL, cu sediul in
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.
10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate
la vanzare prin licitatie, autoturism Volkswagen Golf, an fabricatie 2007, avariat, la pretul
20.330 lei, TVA inclus. Licitatia
se va tine in data de 10.06.2016
ora 13:00, la sediul administratorului din Ploiesti, iar in cazul
in care bunul nu va fi adjudecat,
licitatia se va tine in data de
13.06.2016, 17.06.2016,
20.06.2016, 24.06.2016, la
aceeasi ora si aceeasi adresa.
Regulamentul de vanzare si
conditiile de participare se pot
obtine numai de la sediul administratorului judiciar. Telefon/
fax: 0244597808; mobil:
0761132931/0723357858; www.
andreiioan.ro.
l Catdan Auto S.R.L., societate
in faliment, prin lichidator, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la
vanzare prin licitatie, teren in
suprafata de 1.350 mp, situat in
intravilanul orasului Urlati, str.
Viorelelor, nr. F.N., tarlaua 64t
parcela Cc-,2351, Judetul
Prahova la pretul de 57.600 lei
(pret fara TVA). Licitatia se va
tine in data de 14.06.2016 ora
11:00, la sediul lichidatorului din
Ploiesti, iar in cazul in care
bunul nu va fi adjudecat, licitatia se va tine in data de
17.06.2016, 21.06.2016,
24.06.2016, 28.06.2016,
05.07.2016, 12.07.2016,
19.07.2016, 26.07.2016,
02.08.2016, 09.08.2016,
16.08.2016, 23.08.2016,
30.08.2016, 02.09.2016,
06.09.2016, 09.09.2016,
13.09.2016, 16.09.2016,
20.09.2016, la aceeasi ora si

aceeasi adresa. Dosarul de
prezentare si conditiile de participare se pot obtine numai de la
sediul lichidatorului. Telefon/
fax: 0244597808; mobil:
0761132931/0723357858; www.
andreiioan.ro.
l SC Electroexpert 96
Construct SRL, in faliment,
anunta vanzarea in bloc, prin
lichidatorul judiciar Suma Insolvency IPURL, a bunurilor din
patrimoniu, prin licitatie
publica. Sedintele de licitatie vor
avea loc saptamanal, in fiecare
zi de vineri, incepand cu data de
10.06.2016 la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti,
Al Emil Botta nr. 4, Bl. M 104,
Ap. 5, Sect. 3. Date de contact: telefon: 0314359396; - fax
0372.895.818; - email: office@
sumainsolvency.ro. Bunurile ce
urmeaza a fi licitate: -stocuri de
materiale consumabile utilizate
in industria electrica in valoare
de 21.107 lei plus TVA; -stocuri
de materiale de natura obiectelor de inventar respectiv birotica si elemente it in valoare de
10.296 lei plus TVA; -echipamente tehnologice utilizate in
industria electrica si mijloace de
transport in valoare de 92.567 lei
plus TVA. valoarea total estimata a bunurilor pentru
vanzarea in bloc 123.970 lei plus
TVA. Caietul de sarcini, in
valoare de 500 lei, se va putea
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar.
l Subscrisa CII Potîrniche
Mihaela, desemnată lichidator
judiciar al DRYMON SRL, în
Dosar nr.1029/113/2014, anunţă
scoaterea la vânzare, prin licitaţii publice cu strigare în data
de 16.06.2016, ora 15.00, a
următoarelor bunuri imobile și
mobile: I.Ferma Oprisenești
creștere păsări situată în Sat
Oprisenești, Ianca, Jud.Brăila,
Tarlaua 177, Parcela 1529,
având suprafaţa construită
16.357mp, Suprafaţă construită
desfășurată- 16.577mp și teren
în suprafaţă teren- 49.423mp:
Ferma se va vinde ca un
ansamblu funcţional (imobile+mobile) la preţul total de
4.216.069,80Lei+TVA, sau
951902,10Euro. Suprafaţă
construită este compusa din:
1.Hale C6-C9; C14-C21:
At=13.723mp, 2.Birouri C1
(P+1E): Acd=440mp, 3.Cabina
poarta C2: Ac=8 mp, 4.Cabina
bascula C4: Ac=14mp, 5.Pod
bascula C5: Ac=46 mp, 6.Bazin
apa C10: Ac=87mp, 7.Casa
pompe C11: Ac=33 mp, 8.Filtru
cu bucătărie (fost atelier) C12:
Ac=233mp. Construcţie din
cărămidă, cu acoperiș cu tablă
cutată, pardoseli placate cu
gresie, pereţi placaţi cu faianţă
în vestiar, filtru și bucătărie.
Tâmplărie din PVC cu geam
termoizplant; instalaţii sanitare,
9.Atelier C13: Ac=228mp, 10.
Staţie reglat gaze C22:
Ac=31mp (construcţie dezafectată), 11.Moara C23:
Ac=1187mp (construcţie
dezafectată), 12.Centrală
termică C24: Ac=535mp
Construcţie din cărămidă, 13.
Depozit carburanţi C25: Ac=3
mp, construcţie din cărămidă.
II.Hală Producţie Praf de ouă-

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Construcţie în supraf. de
3.409,26mp+teren 25.397mp
situat în jud.Brăila, Ianca, Sat
Plopu T36, Parcelele 288/1,
288/2, 288/3. Activul se va vinde
ca un ansamblu funcţional
(imobile+mobile) la preţul total
de 3.419.573,40Lei ( sau
772.069,50Euro). Construcţia
este dotată cu: Filtru sanitar- 2
buc dotate cu dulapuri metalice,
Birouri dotate cu imprimantă,
calculator, scanner, rak internet,
Sală de mese, Instalaţie Sanovo
pt producere praf de ouă, Instalaţie ambalare dotată cu bandă
ambalare, Pasteurizator Sanomaxi 500L, Sală recepţie materie
primă, Depozit frig, Depozit
produs finit, Sală aer
comprimat, Instalaţie antiincendiu, tablouri electrice. III.
Fermă creştere păsări situată în
Jud.Brăila, Comuna Vadeni,
Complex Pietroiu, formată din
Construcţii în suprafaţă de
14.275mp+teren în suprafaţă de
40.763mp. Suprafaţa construită
este formată din: C1, C2, hale
păsări tineret dezafectate tranformate în depozit, C3-C20 hale
funcţionale de găini ouătoare şi
Instalaţii furaj dotate cu: sistem
de creştere alternativ pe grătare;
linie de furajare; linie adapare;
linie recoltare ouă; instalaţie
electrică; instalaţie de ventilare;
sistem de raclare dejecţii,
tablouri electrice; C21 depozit
carburanţi în supraf de 57mp,
C22 Puţ forat, C23 Hidrofor,
C24 Centrală termică în supraf
de 722mp, C25 Post Trafo, C26
Instalaţie furaj, C27 Hală păsări

tineret, C28-C29 Cabină basculă
(dezafectată), C30 birouri în
supraf de 233mp, dotate cu
calculator şi canapea, Sală de
mese, C33 Staţie incubaţie în
suprafaţă de 1.193mp dotată cu
12 incubatoare, 13 ecloziuni,
instalaţie aer comprimat, aparat
vaccinare cu aerosoli, seringi,
cărucioare stocare ouă incubaţie.
Ferma se va vinde ca un
ansamblu funcţional (imobile+mobile) la preţul de
3.064.802Lei+TVA
(691969,50Euro). Activele de la
pct I-III sunt constituite
garanţie în baza contractelor de
ipotecă. Conform prevederilor
art.53 din legea insolvenţei
bunurile se vând libere de
sarcini. A.Fermă situată în Jud.
Brăila, Com.Traian, Sat Traian,
Parcela 83, formata din teren123.267mp şi construcţii13.124mp. Suprafaţă construită
este formată din: C1, Post Trafo
în suprf. 150mp, C2-C7 Hale
demarare funcţionale fiecare în
suprafaţă de 1.068mp, C8-Filtru
sanitar în supraf. de 209mp
dotat cu dulapuri metalice
duşuri, C9 Dezinfector, C10
staţie incubaţie (depozit 660mp),
banda transport ouă C11,
rezervor apă 200mc, C12 Filtru
sanitar- 195mp dotat cu scaner,
imprimantă, calculator, rak
internet, sală mese C13-C17 hale
producţie, dotate cu tablouri
electrice, deposit ouă cu instalaţie selectat şi ambalat ouă,
maşină infoliat. Ferma se va
vinde ca un ansamblu funcţional
(imobile+mobile) la preţul de

4.080.527,10Lei. Prima licitaţie
publică cu strigare pentru valorificarea bunurilor imobile şi
mobile se va organiza în data de
16.06.2016, ora 15.00. În cazul în
care bunurile nu se vor vinde la
primul termen de licitaţie, începând cu data de 30.06.2016, se
vor organiza alte 5 licitaţii bilunare, la aceeaşi oră şi în aceleaşi
condiţii. În paralel cu organizarea de licitaţii se primesc şi
oferte de cumpărare prin negociere directă. Locul de desfăşurare a licitaţiilor este la sediul
ales lichidatorului judiciar din
Brăila, Tineretului, nr.45, bl.A52,
sc.1, parter, unde se vor depune
documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de
sarcini, cu cel puţin două zile
anterior şedinţei de licitaţie.
Sunt invitaţi toti cei ce pretind
vreun drept asupra bunului
imobil să anunţe în scris lichidatorul judiciar până la data licitaţiei. Date despre starea bunului,
preţul acestuia, condiţiile de
înscriere la licitaţie, precum şi
modul de organizare a acestora
se pot obţine din caietul de
sarcini întocmit de lichidatorul
judiciar cu această ocazie.
Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul lichidatorului
judiciar. Costul unui caiet de
sarcini este de 2.000Lei. Taxa de
participare la licitaţie este de
200Lei. Achiziţionarea caietului
de sarcini este obligatorie pentru
toţi participanţii la licitaţie iar
vizionarea bunurilor scoase la
vânzare se poate face doar după
achiziţionarea acestuia. Conditii

de participare la licitaţie: pot
participa la licitaţie toate
persoanele juridice sau fizice
care depun cu cel puţin două
zile anterior licitaţiei, la sediul
lichidatorului judiciar menţionat
mai sus, următoarele documente: -cerere de înscriere la
licitaţie; -dovada existenţei
persoanei juridice/fizice (copie
Cod Unic de Înregistrare/buletin
sau carte de identitate ), precum
şi împuternicire pentru persoana
care participă la licitaţie; -certificat constatator eliberat de
Oficiul Registrului Comerţului;
-împuternicire pentru persoana
care participă la licitaţie;
-dovada achitării garanţiei de
participare la licitaţie, care
reprezintă 10% din valoarea
bunului pentru care se înscrie la
licitaţie. Suma va fi achitată în
contul de avere deschis deschis
la BANCA VENETO BANCA
SpA- Sucursala Unirii pe
numele societăţii debitoare.
Cont IBAN: RO40BITRBU1RON019385CC01,
CUI:21071152, -dovada achitării
c/val.caietului de sarcini. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul ales al lichidatorului judiciar situat în Brăila, str.Tineretului, nr.45, bl.A52, sc.1,parter,
ap.4 tel./fax : 0727/028.727;
0339/732.311.

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional
transport marfă, eliberat de
ARR Argeş, pe numele Dobrie
Adrian, domiciliat în Piteşti,

Argeş. Se declară nul.
l Pierdut certificat profesional
transport marfa seria
0114577000 pe numele Savu
Victor Nicolae. Il declar nul
l Pierdut Act Concesiune
nr.99/1984-loc de veci parcela
D/100 din Cimitirul “Adormirea
Maicii Domnului” Giulesti,pe
numele Irimia Teodor, Irimia
Ion si Paveliu Eugenia. IL declar
nul.
l Pierdut certificat înregistrare
cabinet individual de psihologie,
Moldovan Ana Ioana, eliberat
de Colegiul Psihologilor din
România, Cod de înregistrare:
1CJ2364.

l Pierdut Adeverinţă dovadă
achitare integrală apartament,
pe numele Mînzu Ion şi Mînzu
Maria. O declar nulă.
l Adeverinţă plată integrală, pe
numele Enache Constantin şi
Maria. O declar nulă.
l Pierdut Adeverinţă plată integrală Contract nr.43984/1998, pe
numele Mitrea Miron Virgil.
Declar nulă.
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l Pierdut Contract vânzare-cumpărare cu plata integrală
nr.21365/21648/06.07.1992 şi
Proces-verbal anexa nr. 5
nr.21365/21648/06.07.1992, pe
numele Ionescu Dumitru. Le
declar nule.
l Pierdut copie conformă seria
CCM nr.1279383, valabilă până
la 27.05.2017, aparţinând
HD-10-VUL, a firmei VULCAN
TRANSPORT SRL, CUI
RO26849345, J20/350/2010, cu
sediu în Vulcan, Aleea Trandafirilor, bl.D61, ap.16, jud. Hunedoara.
l S.C. Centrul de Informare
Profesională şi Studii Internaţionale 10 Plus S.R.L., C.U.I.
27912181/2011 –O.N.R.C.J40/438/2011, sediul Sector 2,
Bucureşti, declar pierdut Registrul Unic de Control. Se declară
nul.
l S.C. Remland Management
cu sediul în Tunari, str. 1
Decembrie nr. 161, Vila 6,
Judeţul Ilfov, având C.I.F.
34231255 declară pierdut Certificatul de înregistrare în scopuri
de TVA având nr. 1385327 şi
seria B eliberat de Direcţia
Regională a Finanţelor Publice
Bucureşti. Îl declarăm nul.
l ALMATIM Distribution
S.R.L., RO 11005593, declar
pierdute chitanţele cu seria ATD
de la nr. 0769268 la numărul
0769275, ştampilate şi necompletate, le declar nule.
publicitate

