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OFERTE SERVICIU
ANGAJEAZĂ
- Ajutor Bucătar
- Bucătar
- Îngrijitor spaţii hoteliere
- Cameristă hotel
- Ospătar
- Ajutor Ospătar
- Lucrător room service
- Lucrător bucătărieSpălător vase
- Spălător vase

Oferim salariu motivant,
transport, masă, card de
sănătate privat.
Tel. 0725972231
l Angajăm șoferi profesioniști
C+E, în italia. 0758.558.411 sau
0770.357.607.
l SC Chen Shi Mao YI SRL
Alexandria oferă 1 (unu) loc de
muncă pe postul de lucrător comercial. Telefon 0768.313.758.
l Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, cu sediul în localitatea
Bistrița, strada Gen.Gr.Bălan,
numărul 19, judeţul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
temporar vacante de: -muzeograf S
II, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 20.02.2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
26.02.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Muzeograf S II: -studii
superioare de lungă durată, absolvent al unei facultăți profil istorie;
-vechime: minim 6 ani; -să aibă
cunoştinţe de operare PC, navigare
internet. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, str.Gen.Gr.Bălan, nr.19,
Bistrița. Relaţii suplimentare la
sediul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, persoană de contact:
Năstase Mirela, telefon:
0747.336.323.
l Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, cu sediul în localitatea
Bistrița, strada Gen.Gr.Bălan,
numărul 19, judeţul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -director S II, 1 post;
-supraveghetor, 2 posturi, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 20.02.2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
26.02.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Director S II: -studii
superioare de lungă durată, absolvent al unei facultăți profil istorie;

-vechime: minim 10 ani; -expert în
accesare fonduri europene; -Supraveghetor: -studii medii sau generale; -vechime în muncă: 3 ani; -să
aibă abilităţi de comunicare.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, str.
Gen.Gr.Bălan, nr.19, Bistrița.
Relaţii suplimentare la sediul
Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, persoană de contact: Năstase
Mirela, telefon: 0747.336.323.
l Primăria Comunei Holboca, cu
sediul în localitatea Holboca, str.
Principală, nr.40, judeţul Iaşi, organizează concurs, potrivit HG
286/2011, pentru ocuparea postului
contractual vacant: -administrator
public. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 27
februarie 2018, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 28 februarie
2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare economice/juridice /administrative;
-studii postuniversitare specifice
administraţiei; -să cunoască o
limbă străină de circulaţie internaţională; -cunoştinţe sisteme operare
PC; -vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei Holboca.
Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Holboca,
persoană de contact: consilier
juridic Ichim George Marian,
telefon: 0232.298.270, int. 21, fax:
0232.298.499, e-mail: primariaholboca@yahoo.com.
l Primăria Comunei Holboca, cu
sediul în localitatea Holboca, str.
Principală, nr.40, judeţul Iaşi, organizează concurs, potrivit HG
286/2011, pentru ocuparea postului
contractual vacant: -şef Serviciu
Voluntar pentru Situații de Urgență.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 27 februarie
2018, ora 12.00; -Proba interviu în
data de 28 februarie 2018, ora 12.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii medii
cu diplomă de bacalaureat; -cunoştinţe sisteme operare PC; -vechime
în specialitatea studiilor: minim 3
ani. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Holboca. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Holboca, persoană de
contact: consilier juridic Ichim
George Marian, telefon:
0232.298.270, int.21, fax:
0232.298.499, e-mail: primariaholboca@yahoo.com.

l Primăria municipiului Râmnicu
Sărat organizeaza concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacantă: consilier clasa I, grad profesional
debutant în cadrul Compartimentului Informare şi Relaţii Publice –
Biroul Informare şi Relaţii Publice
– Aparatul de specialitate al
Primarului municipiului Râmnicu
Sărat. Concursul va avea loc la
sediul Primăriei municipiului
R â mn i cu Să ra t î n d a t a d e
12.03.2018, ora 10,00 – proba
scrisă, iar interviul va avea loc în
termen de maxim 5 zile lucrătoare
de la data susţinerii probei scrise.
Data şi ora susţinerii interviului se
vor afişa odată cu rezultatele la
proba scrisă; Condiţiile de participare, la concursul menţionat mai
sus, sunt cele prevăzute în art.54 si
57 alin.(1),(2),(3),(4),(5) din Legea
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici republicată, actualizată precum si cele specifice
prevăzute în fişa postului şi anume:
- studii universitare de licenţă
absolvite cu diploma, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalenta în domeniul ştiinţe
administrative/drept sau jurnalism.
- fără vechime în specialitatea
studiilor; Aceste condiţii de participare la concurs se vor afişa la sediul
Primăriei municipiului Râmnicu
Sărat, precum şi pe site-ul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat
www.primariermsarat.ro. Dosarele
de înscriere la concurs se depun în
perioada 29 ianuarie 2018 – 19
februarie 2018; Coordonate de
contact: - sediul instituţiei: str.
Nicolae Bacescu, nr.1, mun.
Râmnicu Sărat, numărul de telefon
este 0238561946, numărul de fax
este 0238561947, adresa de e-mail
primarie_rmsarat@primariermsarat.ro.Persoana de contact: Georgiana Horohai, şef birou resurse
umane.
l Primăria Comunei Corbii Mari
organizează concurs de recrutare a
unei funcţii publice de execuţie
vacante: -consilier, clasa l, gradul
profesional debutant, Compartimentul achiziţii publice. Concursul
se organizează la sediul Primăriei
Comunei Corbii Mari, judeţul
Dâmboviţa, astfel: -pentru postul de
consilier, clasa I, gradul profesional
debutant, Compartimentul achiziţii
publice, în data de 05 martie 2018,
ora 10.00, proba scrisă, iar interviul
va avea loc la data de 07 martie
2018, ora 10.00. Condiţiile necesare
ocupării funcţiei publice de clasa I:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe
economice (administrarea afacerilor,
informatică economică, contabilitate, economie, finanţe, management). Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de
20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a lll-a, la sediul

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Primăriei Comunei Corbii Mari,
judeţul Dâmboviţa. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din
Hotărârea Guvernului nr.611/2008,
modificată şi completată de HG
1173/2008. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează
la sediul Primăriei Corbii Mari,
judeţul Dâmboviţa. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei Corbii Mari, judeţul
Dâmboviţa, şi la număr de telefon:
0245.716.191.
l GIROC HOUSE SRL –Timisoara, cauta coleg cu urmatoarele
competente:vorbitor de limbi
straine de circulatie internationala
(Engleza, Franceza, Italiana, eventual sarba);posesor permis de
conducere, categoria B;cu experienta in activitate de birou pentru
firma de constructii si imobiliare;responsabil cu mentinerea relatiilor cu clientii, furnizorii si
institutiile publice;cu experienta in
intocmirea rapoartelor de activitate
si pastrarea legaturii cu departamentul de contabilitate.Daca esti
interesat, asteptam CV-ul tau la
adresa de e-mail:info@swisspoint.
ro.Tel: 0256227044.
l Școala Gimnazială nr.143 cu
sediul în București, strada Banu
M ă r ă c i n e , n r. 1 6 , s e c t o r 5 ,
tel.0214202440, organizează
concurs pentru ocuparea postului
contractual vacant de secretar în
data de 16.02.2018.Dosarele pot fi
depuse la sediul unității până la
data de 08.02.2018 la sediul
unității. Detalii privind criteriile și
documentele necesare sunt afișate
la avizierul unității.
l Institutul de Ştiinţe Politice şi
Relaţii Internaţionale ,,Ion I.C.
Brătianu”, cu sediul în Bucureşti,
Bdul. Iuliu Maniu, nr. 1-3, Corp A,
etajul 7, sector 6, anunţă scoaterea
la concurs: -1 post vacant de casier
cu 1/2 normă, perioada nedeterminată.Relaţii în acest sens se pot
obţine la telefon: 0771227115, sau
la Secretariatul Institutului, tel./
fax.0213169661, în zilele de luni
până vineri, între orele 10.00-15.00.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Oraş Călimăneşti, jud. Vâlcea,
vând casă d+p (s = 270 mp) şi teren
aferent (s = 133 mp), total 452 mp,
toate utilităţile asigurate, ieşire la
DN. 0728.625.348; 0731.093.542.

CITAȚII
l Se citeaza David Mihail, parat in
dosarul nr. 1510/259/2017 al Judecatoriei Mizil, dosar avand ca
obiect iesirea din indiviziune, cu
termen la data de 21.03.2018.
l Lorintiu Lucretia, reclamanta in
dosar nr. 1136/2017 al judecatoriei
Nasaud, cheama in judecata paratii
Nicolae Olariu, Olar Ioan, Olariu

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Zenobie, Olariu fecal, pentru data
de 14 februarie 2018.
l Buga Emil, coreclamant in dosar
nr. 1937/265/2017 al Judecatoriei
Nasaud, cheama in judecata pe
parata Ursa Ana, pentru data de 20
februarie 2018.
l Se citează Mihalca Ioan, în calitate de pârât în dosarul nr.
22/265/2016 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Sîngeorzan
Raveca, având ca obiect succesiune, întăbulare, cu termen la
08.03.2018.
l Se citează numiții Mureșan
Iacob, Mureșan Elena, Mureșan
Rodovica, în calitate de pârâți în
dosarul nr. 3370/265/2016 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu Jucan
Maria ș.a., având ca obiect succesiune, întăbulare, cu termen la
20.02.2018.
l Se citează numiții Rus Elisabeta,
Rus Ana, Rus Nicolae, Rus Ilie și
Rus Floarea, în calitate de pârâți în
dosarul nr. 1885/265/2017 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu
Capătă Saveta, având ca obiect
uzucapiune, succesiune, ș.a., cu
termen la 20.02.2018
l Se citează numiții Pop Ileana,
Furcea Maria, Petri Grigore, Iacob
Saveta, Cosmi Pantilimon, Cosmi
Conon, Cosmi Cătălina, Cosmi
Docea, Cosmi Nicolae, Iacob
Floare căs. Cleja, Iacob Dumitru,
Iacob Ioan, Iacob Maria și Iacob
Măriuca, în calitate de pârâți în
dosarul nr. 1886/265/2017 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu
Coșbuc Maria, având ca obiect
uzucapiune, succesiune, ș.a., cu
termen la 20.02.2018.
l Se citează numiții Someșan
Todora, Someșan Iacob, Someșan
Sidor, Someșan Ileana, Someșan
Ioan, Someșan Grigore, Someșan
Alexa Someșan Maria și Pinca
Onița, în calitate de pârâți în
dosarul nr. 2667/265/2016 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu Bulz
George, având ca obiect succesiune,
ș.a., cu termen la 20.02.2018.
l Se citează numiții Costan Larion
căs. cu Csocs Iftinia și Clipotă
Lucreția s.l. Capră Ioan, în calitate
d e p â r â ț i î n d o s a r u l n r.
288/265/2017 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Joja Cătălina-Victoria, având ca obiect uzucapiune, succesiune, ș.a., cu termen la
20.02.2018.
l Se citează numiții Dr. Buia Ioan,
Spaimoc Cătălina și Buia
Alexandru, în calitate de pârâți în
dosarul nr. 1888/265/2017 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu Nicolaie Ioana, având ca obiect
uzucapiune, succesiune, ș.a., cu
termen la 14.02.2018.
l Se citează numiții Catarig Elena,
Tomi Reghina, Tomi Viorica,
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Doboș Titus, Doboș Ana, Doboș
Reghina, Doboș Valeriu, Bota
Ștefania, Galeș Yuan, Rauca
Onofrim, Ureche Ioan, Sucilă
Maria, Mureșan Maria, Rus Iftinia,
Sas Maria, Galeș Sava, Galeș
Maria, Galeș Ilarion, Galeș Nicolae,
Galeș Paraschiva, Galeș Tudor,
Galeș Ironim, Galeș Luca, Galeș
Kelemen, Galeș Onisim, Galeș
Lucreția, Lupșan Saveta, Buta
Clement și Galeș Todosia, în calitate de pârâți în dosarul nr.
1656/265/2016 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Bogolin
Lenuța, având ca obiect uzucapiune, succesiune, ș.a., cu termen la
20.02.2018.
l Se citează numiții Mihai Bogdan
Sebastian, Mihai Luminița Erica,
Mihai Emil Cosmin, Mihai Despina
Cristina, Luca Simona și Luca
Georgeta, în calitate de pârâți în
dosarul nr. 3327/190/2017 al Judecătoriei Bistrița, în proces cu Rus
Traian Tony, având ca obiect
uzucapiune, succesiune, ș.a., cu
termen la 01.03.2018.
l Se citează numiții Androne
Florin, Harap Domnița căs. Spermezău, Mititean Ioan lui Timofte și
Mititean Floarea căs. Herța, în
calitate de pârâți în dosarul nr.
2285/265/2017 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Filip Grigore
ș.a., având ca obiect uzucapiune,
ș.a., cu termen la 14.02.2018.
l Se citează numita Vlaicu Ileana
în dosarul nr.344/271/2017, la Judecătoria Oradea, la data de
01.03.2018, în proces cu Filip
Dumitru.
l Se citeaza pratul Borbely Iuliana
la Judecatoria Arad sala 146, in
data de 13.02.2018. ora 8.30, in
dosar nr. 19658/55/2017, in contradictoriu cu reclamantul Ioja Volodea,avand ca obiect uzufruct.
l Se citează pârâtul Călin Tudor
pentru data de 29.01.2018, ora 8.30,
în dosar nr.41699/3/2017, aflat pe
rolul Tribunalului Bucureşti, având
ca obiect uzucapiune, în contradictoriu cu Niţă Mariana, în calitate
de reclamantă.
l Birca Madalina, cu ultimul
domiciliu cunoscut în comuna
Piobesi D’Alba, Catena Rossa, nr.3,
Italia, este citată pe data de
06.02.2018, ora 8.30, la Tribunalul
Bucureşti, Secţia a V-a civilă,
din Bucureşti, B-dul Unirii, nr.37,
sector 3, complet Apel 13, sala 101,
dosar nr.59750/299/2010, în calitate
de intimată, în contradictoriu cu
apelantul Tanasescu Pompiliu şi
alţii.
l Iordache Florin, cu domiciliul în
mun. Tulcea str. Mihai Viteazu
nr.73 judeţ Tulcea, este citat pentru
data de 28 februarie 2018, la ora
11.00, la Baroul Individual Notarial
Sălceanu Lia cu sediul în mun.
Tulcea str. Slt. Gavrilov Corneliu
nr. 168, bl. A2, sc. D, ap.4 jud.

Tulcea, pentru a lua parte la rectificarea contractelor de vânzare
-cumpărare autentificate sub nr.
1303 din data de 19 octombrie 1999
şi nr. 894 din data de 12 august
2004 de notar public Lia Sălceanu.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator:Subsemnatul Gafița
Viorel, în calitate de Președinte al
Consiliului de Administrație al
societății ROMELECTRO S.A.,
persoană juridică română, cu sediul
social în București, Sectorul 2, Bd.
Lacul Tei nr. 1-3, Etajul 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/187/1991, Cod
Unic de Înregistrare 1557850,
denumită în continuare “Societatea”, în temeiul prerogativelor
legale și ale actului constitutiv al
Societății, convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, la sediul Societății
din București, Sector 2, Bd. Lacul
Tei, nr. 1-3, Etajul 4, la data de
05.03.2018 ora 11:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se va
întruni cvorumul necesar prevăzut
în actul constitutiv al Societății, la
data de 06.03.2018, la aceeași oră și
în același loc, a doua convocare,
pentru discutarea și aprobarea
următoarelor puncte ce alcătuiesc
ordinea de zi:1.Aprobarea de principiu a procedurii de divizare simetrică a Societății, fără dizolvare,
prin desprindere parțială în interesul acționarilor, prin transmiterea
unei părți din patrimoniu către o
societate pe acțiuni nou creată, în
baza art. 238 și următoarele din
Legea 31/1990 a societăților, pe
baza situațiilor financiare de la data
de 31.12.2016, cât și pe baza Proiectului de divizare ce va fi întocmit
(„Divizarea”) și aprobarea datei de
31.12.2016 ca dată de referință
pentru situațiile financiare ale
Societății care vor fi luate în considerare pentru efectuarea Divizării.2. Aprobarea autorizării
Consiliului de Administrație al
Societății pentru întocmirea și
semnarea Proiectului de divizare
(„Proiectul”) conform dizpozițiilor
legale, respectiv art.241 din Legea
Societăților, împreună cu orice alte
documente necesar a fi redactate și/
sau semnate în baza sau în legătură
cu acesta (ex. declarație privind
modalitatea de publicare a Proiectului), precum și să îndeplinească
toate operațiunile economice,
financiare și legale necesare sau în
legătură cu redactarea, semnarea,
înregistrarea și/sau publicarea
Proiectului, precum și orice alte
acte, operațiuni și/sau formalități
care ar putea fi considerate ca
necesar de îndeplinit în legătură cu
procesul de divizare, inclusiv în
fața oricărei autorități, notar
public, Registrul Comerțului sau
alt organism de reglementare,
înainte de Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor care
va decide asupra Divizării.3. Aprobarea acordării Consiliului de
Administrație a dreptului de a
delega oricare dintre puterile inves-

tite de către Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor Societății, oricărei persoane, dupa cum
va considera necesar.4.Agreerea şi
luarea la cunoștință că, în conformitate cu art. 243 indice 6 din
Legea Societăților, având în vedere
caracteristicile divizării parțiale, în
conformitate cu punctul 1 de mai
sus, art. 243 indice 2, 243 indice 3 şi
244 alineatul (1) literele b), d) și e)
din Legea Societăților nu se aplică
Divizării.5.Aprobarea publicării
Proiectului în Partea a-IV-a a
Monitorului Oficial al
României.6.Aprobarea împuternicirii Cabinetului de Avocat Andrei
Nicolescu și a oricărui avocat colaborator sau angajat care, acționând
individual, și fiecare denumit
“Reprezentantul Autorizat”,
pentru a reprezenta Societatea în
fața oricărei persoane, entități și/
sau autorități, în legătuă cu toate
procedurile legale aferente înregistrării valabile a hotărârilor de mai
sus la Registrul Comerțului și
ducerea la îndeplinire a fiecăreia
dintre hotărârile de mai sus și
semnarea oricărui document rezultând din sau în legătura cu hotărârile de mai sus, incluzând, fără
limitare:a)să semneze în numele
Societăţii toate documentele necesare pentru a îndeplini mandatul,
fie în fața unui notar public, fie a
unui avocat, pentru a înregistra în
Registrul Comerțului operațiunile
descrise mai sus;b)să depună la
Registrul Comerțului Proiectul și
toate celelalte documente aferente
acestei etape din procesul de divizare;c)să reprezinte Societatea în
toate procedurile de la Registrul
Comerțului, cu persoana desemnată sau directorul instituției, sau
cu orice alte autorități, în orice
procedură administrativă, juridică
sau de altă natură, aferente înregistrării operațiunilor menționate mai
sus. Cabinetul de Avocat Andrei
Nicolescu este autorizat să delege
mai departe aceste puteri.Sunt
convocați să participe la Adunarea
Generală Extraordinară toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de
28.02.2018. (“Data de referință”).
Documentele și materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a Adunării
Generale Extraordinare se află la
sediul Societății, la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și
completate de aceștia în timpul
orelor de program, între orele
09:00–17:00.Acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară personal sau prin
reprezentanți, în baza unei procuri
speciale, conform dispozițiilor
legale. Procura specială se depune
la sediul Societății conform prevederilor legale, cel mai târziu până la
data ținerii ședinței Adunării Generale Extraordinare. Președinte al
Consiliului de Administrație, Viorel
Gafița.
l România. Biroul Individual
Notarial Păun Picu. Sediu: Turnu
Măgurele, str.Cetatea Turnu, nr.16,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
jud.Teleorman. Licenţa de funcţionare 268/3743/05.10.2016. Dosar
succesoral nr.258/2017. Citaţie
emisă la data de 26.01.2018.
Numele şi prenumele: Bobonete
Fane. Domiciliul: cu domiciliu
necunoscut. Vă înştiinţăm că
sunteţi invitat să vă prezentaţi la
sediul acestui birou notarial la data
de: ziua 16 luna 02 anul 2018 ora
9,30 în calitate de fiu, pentru a
participa la dezbaterea procedurii
succesorale a defunctului Bobonete
Gheorghe, decedat la data de
06.05.1995, cu ultimul domiciliu în
com.Crîngu, jud.Teleorman. Notar
Public, Păun Picu.

LICITAȚII
l ILSA SA vinde prin licitatie
publica masini, utilaje, instalatii,
obiecte de inventar, din domeniile
morarit, panificatie, confectii si prelucrari metalice, in fiecare zi de marti si
vineri, ora 11 la sediul societatii din
Calarasi, str. Bucuresti nr. 352. Listele
complete cu bunurile supuse vanzarii
pot fi consultate zilnic la sediul societatii. Tel: 0242312331 si e-mail:
office@ilsa-cl.ro.
l Tribunalul Bucuresti Sectia a
V I I - a C i v i l a . D o s a r n r.
37164/3/2012. Debitor Creativ
Proprietati Imobiliare SRL - in
faliment, in bankruptcy, en faillite.
Publicatie de vanzare. Cabinet de
insolventa Costea Daniel, cu sediul
social in Bucuresti, sector 1, str
Maria Hagi Moscu, nr 2, Numar de
inscriere in tabloul practicienilor in
insolventa 1B4199, Cod de identificare fiscala RO33761997, calitate
de lichidator judiciar al debitorului
Creativ Proprietati Imobiliare SRL
-in faliment, in bankruptcy, en
faillite, (”Debitorul”) in conformitate cu dispozitiile art. 116 alin. (2)
din Legea 85/2006 privind procedura insolventei (”Legea Insolventei”), organizeaza licitatie
publica cu strigare pentru vanzarea
a 40 loturi totalizand 180986 mp
avand destinatia de teren arabil
situate in extravilanul comunei

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Nuci, jud. Ilfov. Loturile oferite
spre vanzare nu sunt comasate si
nu formeaza un lot compact. Prima
licitatie va avea loc la data de 08
februarie 2018, ora 16.00, iar in
cazul neadjudecarii, va fi repetata
la urmatoarele date: 15 februarie
2018, ora 16:00, 22 februarie 2018,
ora 16:00 si respectiv 01 martie
2018, ora 16:00 la adresa: Bucuresti, str. Varsovia, nr 4, etaj 1.
Pretul de pornire al licitatiei este
370.230 lei fara TVA, conform
Raportului de evaluare intocmit de
dl evaluator Adrian Ranciog. Pasul
de licitatie va fi de 3% din pretul de
strigare. Participarea la licitatie este
conditionata de achizitionarea
Regulamentului de valorificare si
Instructiunilor de participare, al
carui pret este de 1000 lei + TVA,
prezentarea documentelor solicitate
prin Regulament, precum si de
achitarea garantiei de participare
de 5% din pretul de pornire al licitatiei. In cazul adjudecarii, diferenta de pret va fi achitata pana la
data semnarii contractului de
vanzare-cumparare in forma
autentica. Garantia se achita prin
virament in contul de lichidare al
Debitorului, pana cel mai tarziu in
ziua lucratoare care precede data
fixata pentru licitatie. Documentatia de inscriere la licitatie trebuie
depusa la adresa de desfasurare a
licitatiei, in atentia lichidatorului
Costea Daniel, cel tarziu pana in
ziua fixata pentru licitatie, ora 10
am. Toate detaliile privind situatia
juridica a bunurilor scoase la
vanzare, precum si conditiile pe
care trebuie sa le indeplinesca ofertantii pentru participarea la licitatie
sunt precizate in Regulament si
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Instructiuni. Toti cei care detin
vreun drept asupra imobilului sunt
invitati sa faca cunoscute pretentiile lor inainte de data licitatiei,
sub sanctiunea de a nu mai fi luate
in considerare ulterior. Potentialii
ofertanti vor putea depune oferte
sub pretul de debut al licitatiei, dar
astfel de oferte nu implica si nu
conduc la obligatia debitoarei de a
instraina activul. Pentru relatii
suplimentare va puteti adresa prin
e-mail: daniel.costea@dclegal.ro
sau la nr de telefon 0722660078.
l Anunţ licitaţie - negociere
directă. 1. Informaţii generale
privind concedentul, în special
denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Primăria comunei Şona,
judeţul Alba, cu sediul în Şona, str.
Lungă, nr. 2, cod fiscal 4562036, tel/
fax (0258)884144, e-mail consiliulsona@yahoo.com; 2. Informaţii
generale privind obiectul concesiunii: Concesionarea terenului în
suprafaţă de 39.354 mp, înscris în
CF 580, situat în extravilanul localităţii Şona; 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire care conţine
şi caietul de sarcini se poate
procura de la Primăria comunei
Şona - compartimentul fond
funciar, situată în str. Lungă, nr. 2,
comuna Şona, judeţul Alba; 3.1.
Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Se poate
intra în posesia documentaţiei de
atribuire în urma achitării sumei de
20 lei, contravaloarea documentaţiei de atribuire care include şi
caietul de sarcini la Casieria
Primăriei comunei Şona; 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul
fond funciar din cadrul Primăriei
comunei Şona; 3.3. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
01.02.2018, ora 14:00. 4. Informaţii
privind ofertele: În documentaţia
de atribuire care include şi caietul
de sarcini este redat explicit modul
de formulare a ofertei; 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor:
22.02.2018, ora 16:00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Registratură
din cadrul Primăriei comunei

Şona; 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Oferta se va depune în 2
exemplare; 5. Data şi locul la care
se va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 01.03.2018,
ora 10:00, în Sala de şedinţe din
cadrul Primăriei comunei Şona; 7.
Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 29.01.2018.
l Anunț privind organizarea licitației de vânzare masă lemnoasă
fasonată, producția anului 2018.
Organizatorul licitației: Comuna
Remetea, cu sediul în Comuna
Remetea, Pța. Cseres Tibor, nr. 10,
Județul Harghita, CIF: 4367655,
tel/fax: 0266-352-101, e-mail:
office@gyergyoremete.ro. Data și
ora desfășurării licitației:
12.02.2018, orele 09:00. Locul
desfășurării licitației: sediul Primăriei Comunei Remetea, Comuna
Remetea, Județul Harghita. Tipul
licitației: licitație publică cu strigare. Licitația este organizată și se
va desfășura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat
prin regulament din 5 octombrie
2017, Aprobat prin <LLNK 12017
715 20 301 0 49>Hotărârea
Guvernului nr. 715 din 5 octombrie
2017. Data și ora preselecției:
06.02.2018, ora 09:00. La preselecție nu participă operatorii
economici. Data și ora limită până
la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea
la licitație este 06.02.2018 ora
08:30. Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire a licitației
pentru fiecare partidă sunt afișate
la sediul organizatorului și pe
site-ul www.ocoalederegim.ro.
Volumul total de masă lemnoasă
fasonată, oferit la licitație este de
160 mc, volum brut, din care: 1. Pe
natură de produse: ACCIDENTALE I - UP I, Remetea , UA 57E,
74A, 74B, 75B, 76A, 77A, 77D
volum brut pus pe licitație: 160 mc.
2. Pe specii: Molid - 92 mc; Brad –
68 mc, volum brut pus pe licitație.
Prețul de pornire a licitației este de:
280 lei/mc fără TVA; conform
HCL nr. 76 din Octombrie 2017.
După strigare şi în continuare
după fiecare eventuală strigare
(dacă este cazul) pasul de majorare
a preţului este de 5 Ron. Masa
lemnoasă fasonată oferită spre
vânzare provine din fondul fores-

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea
funcţiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Mangalia, judeţul Constanţa.
Concursul se desfășoară la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 01
martie 2018, ora 10.00 - proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada 29 ianuarie 2018 – 19 februarie 2018,
inclusiv. Condițiile de participare sunt: Secretar al municipiului Mangalia, judeţul Constanţa: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative; - studii de
masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condițiile legii; - să ﬁe numiţi întro funcţie publică din clasa I; - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice minimum 3 ani; - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
Funcţionarii publici de conducere pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă de
nivel superior, conform prevederilor art. 140 din HG nr. 611/2008, cu modiﬁcările şi completările
ulterioare. Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Daniela Iacob, consilier: Bd. Mircea
Vodă, nr. 44 tronsonul III, sector 3, București, telefon: 0374.112.726, fax: 0374.112.727 și email:
informatii.concurs@anfp.gov.ro.

tier proprietate publică a Comunei
Remetea. Caietul de sarcini poate fi
solicitat de la sediul organizatorului, începând cu data de
29.02.2018. Pentru participarea la
licitație, solicitantul trebuie să
depună, până la data de 06.02.2018
ora 08:30, o cerere de înscriere la
licitație, la care trebuie să anexeze
documentele prevăzute în caietul
de sarcini. Pentru informații și date
suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Comuna
Remetea, tel: 0266-352-101. Primar
Laczkó-Albert Elemér.
l Calco Prod SRL prin lichidator
judiciar Via Insolv SPRL scoate la
vânzare incepand cu data de
31.01.2018, ora 12.00 prin licitaţie
publică proprietate imobiliară
situata in Ploiesti, str. Carpenului,
nr. 11, jud. Prahova (teren cu
suprafata de 949 mp, moara,
spatiu depozitare, anexa, cabina
poarta) la pretul de evaluare redus
cu 20%, respectiv 534.717,60 lei
fara TVA in rate cu achitarea a
min. 30-50% din valoare in avans.
Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie
cu o zi înainte de data licitaţiei. In
cazul neadjudecării vânzarile vor fi
reluate în zilele de 07.02.2018,
14.02.2018, 21.02.2018 si
28.02.2018 la aceleasi ore la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul: Primăria Segarcea,
s t r. U n i r i i , n r. 5 2 , j u d . D o l j ,
CUI:4554467, tel. 0251.210.750. 2.
Informaţii generale privind
obiectul concesiunii: suprafaţa de
44mp, situată în incinta clădirii
Manej, ce aparţine domeniului
public al Oraşului Segarcea, jud.
Dolj, având vecinii: N- teren domeniul public, E- teren domeniul
public, V- teren domeniul public,
S- teren domeniul public. 3. Informaţii privind documentaţia de
atribuire: 3.1.Modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire: sediul concedentului- Primăria Segarcea, jud.
D o l j , s t r. U n i r i i , n r. 5 2 ,
tel.0251.210.750; 3.2.Denumirea şi
adresa compartimentului din
cadrul concedentului de la care
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul juridic din cadrul Primăriei
Segarcea; 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui
exemplar: taxa pentru obţinerea
documentaţiei de atribuire: 100Lei.
Această taxă se va achita în
numerar la casieria concedentului.
3.4.Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 21.02.2018, ora 14.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1.Data limită pentru depunerea
cererilor de participare/ofertelor:
21.02.2018, ora 14.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse cererile de

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
participare/ofertele: Primăria
Segarcea, str.Unirii, nr.52, jud.Dolj;
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depuse: un exemplar;
5.Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de strigare a
ofertelor: 22.02.2018, ora 10.00, la
sediul concedentului din Segarcea,
str.Unirii, nr.52, jud.Dolj; 6.Denumirea instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Dolj- Secţia
Contencios Administrativ.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul: Primăria Segarcea,
str. Unirii, nr. 52, jud.Dolj,
CUI:4554467, tel.0251.210.750.
2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii: suprafaţa de
50mp, situată în Piaţa oraşului
Segarcea, teren ce aparţine domeniului public al Oraşului Segarcea,
jud.Dolj, având vecinii: N- Piaţa
Oraşului Segarcea, E- teren domeniul public, V- teren domeniul
public, S- teren domeniul public. 3.
Informaţii privind documentaţia
de atribuire: 3.1. Modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire: sediul concedentului- Primăria Segarcea, jud.
D o l j , s t r. U n i r i i , n r. 5 2 ,
tel.0251.210.750; 3.2.Denumirea şi
adresa compartimentului din
cadrul concedentului de la care
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul juridic din cadrul Primăriei
Segarcea; 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui
exemplar: taxa pentru obţinerea
documentaţiei de atribuire: 100Lei.
Această taxă se va achita în
numerar la casieria concedentului.
3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 21.02.2018, ora 14.00.
4. Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data limită pentru depunerea cererilor de participare/ofertelor:
21.02.2018, ora 14.00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse cererile de
participare/ofertele: Primăria
Segarcea, str.Unirii, nr. 52, jud.Dolj;
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depuse: un exemplar; 5.
Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de strigare a ofertelor: 22.02.2018, ora 10.00, la
sediul concedentului din Segarcea,
str. Unirii, nr. 52, jud.Dolj; 6.Denumirea instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Dolj- Secţia
Contencios Administrativ.
l Primăria orașului petrila organizează negociere directă în data de
09.02.2018, ORA 10.00. 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi /sau adresa de e-mail a
persoanei de contact: Consiliul
Local al Orasului Petrila –Biroul
Patrimoniul Domeniului Public si
Cadastru - cu sediul in orasul
Petrila, str. Republicii nr.196,
județul Hunedoara, tel. /fax.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
0254.550.760, cod fiscal 4375097,
e-mail: patrimoniu.petrila@yahoo.
com, Persoana de contact -Ing.
Mihoc Alexandru. 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Obiectul negocierii
directe îl constituie concesionarea
terenului în suprafața de 1178mp,
situat în str. Minei, zona 1 Est,
identificat in CF 63441 Petrila, în
vederea amenajării unui spațiu de
producție. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Documentația de atribuire conține
informații privind modalitatea de
completare a ofertelor și criteriilor
de atribuire a contractelor de
concesiune. 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate vor
putea intra în posesia documentației de atribuire a contractelor de
concesiune, după achitarea contravalorii acesteia. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire:
Primăria orașului Petrila, str.
Republicii, nr.196, Biroul Patrimoniul Domeniului Public si
Cadastru, camera 2. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.
54/2006: Valoarea documentației
este 30 lei, se va achita la caseria
unității sau prin OP în contul
RO55TREZ36821E335000XXXX
deschis la Trezoreria Petroșani.
3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 07.02.2018. 4. Informaţii privind ofertele: oferta se va
depune într-un plic sigilat care va
cuprinde documentele de eligibilitate și un plic interior care va
conține formularul de ofertă. 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor: 09.02.2018 ora 09.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Petrila cu sediul
în orașul Petrila, str. Republicii
nr.196, județul Hunedoara. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar. 5. Data şi locul la care se
va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 09.02.2018
ora 10.00 Primăria Petrila, str.
Republicii nr.196, jud. Hunedoara,
camera 2. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul
Deva, B-dul 1 Decembrie nr.35,
județul Hunedoara, cod poștal
330005, telefon 0254.234.755 sau
0254.211.574, fax 0254.216.333,
e-mail: iniciu@just.ro. Termenele
pentru sesizarea instanței sunt
menționate în documentația de
atribuire. 7. Data transmiterii
anunţului de negociere directă
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 26.01.2018.
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l Lichidator Carduelis Consulting
IPURL vinde la licitaţie publică
bunurile ce aparţin: 1. SC Ralma
Design SRL - amplasament rezidenţial -teren în suprafaţă de 2.328 mp
şi clădiri C1 locuinţă, C2 locuinţă de
serviciu, C3 piscină; - amplasament
industrial-teren în suprafaţă de
20.463 mp şi clădiri, situate în Filipeştii de Pădure, jud. Prahova 2.SC
Adabel Impex SRL - 3 autoturisme
- Audi, Fiat Doblo, Mitsubishi Colt.
3. SC Disbev Serv SRL - teren 5513
mp intavilan, Băicoi, str. Paltinului
+ 2 clădiri industriale cu sc 735 şi
respectiv sc 1142 mp. 4.SC Geobaz
SA - clădire firmă (grup social şi de
gestiuni), su 172 mp, Ploieşti, B-dul
Petrolului, nr. 4, Prahova; 5.SC
Bevibo SRL - linie panificaţie(dozator apă, maşină, modelat, predospitor, divizor, malaxor, cuptor
rotativ, malaxor planetar, cuptor
rotativ. 6.SC Ian&Tess SRL - 2
autoturisme Dacia Logan şi un
teren păşune - 9.800 mp situat în
Sovata, Mureş; 7.SC Nicolin SRL 1 teren agricol extravilan situat în
Boldeşti-Scăieni - 6.800 mp şi 1
teren intravilan situate în Băicoi 324 mp; 3 autoutilitare Ford Transit,
1 autoutilitară Peugeot. 8.SC
Vispeşti Prod SRL - teren şi clădire
(hală producţie + spaţiu administrativ), situate în Ploieşti, Prahova;
9.SC Dorobanţul SA - stocuri de
stofă; 10. SC S.H.R Distributions
SRL - mijloace fixe, mobilier, stocuri,
autoturisme; 11.Dârdală Vasile PFA
- utilaje agricole-greblă 5 discuri,
remorcă, cositoare rotativă, presă de
balotat; 12.SC Drakom Silva SRL fermă zootehnică, situată în Codlea,
Braşov-teren în supraf. totală de
52.438 mp şi construcţii ce constau
în 6 hale cu 12 silozuri de concentrate, 2 fânare, birou, staţie pompe,
post trafo; 13.SC Snagov Limited
SRL - complex rezidenţial situat în
Snagov, lângă rezervaţia naturală de
stejari, alcătuit din teren în supraf.
de 11.388 mp pe care sunt situate 20
de vile P+E concepute în 4 modele
astfel: cu scd 157,4 mp, scd 163,42
mp, scd 183,1 mp, scd 233 1 mp; lot teren neconstruit de 6838 mp; lot teren neconstruit de 4640 mp.
Licitaţia va avea loc in fiecare zi de
marţi şi miercuri ora 14.00 la sediul
lichidatorului din Ploieşti, Str
Cerceluş, Nr 33. Rel. tel.
0722.634.777.
l Liceul Tehnologic Horia Vintilă
Segarcea organizează în data de
16.02.2018, ora 10.00, licitaţie
publică în vederea închirierii unor
spaţii în suprafaţă de 156mp, în
incinta liceului, pentru activităţi
similare sau conexe activităţii de
învăţământ, procesului instructiv
educativ, situate în Segarcea, strada
Unirii, nr.33. Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul
Liceului Tehnologic Horia Vintilă,
judeţul Dolj, strada Unirii, nr.33,
Segarcea, începând cu data publicării anunţului. Ofertele se depun la
secretariatul şcolii, până la data de
16.02.2018, ora 9.30. Criteriul de
atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Alte informaţii suplimentare se pot
obţine la numărul de telefon:
0251.210.306 sau la secretariatul
şcolii.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Miba Telecom 2002 SRL desemnat
prin Sentinta Civila nr. 2926 din
data de 26.09.2014, pronuntata in
Dosar nr. 3865/93/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Ilfov, Sectia Civila,
anunta scoaterea la vanzare a
bunului imobil aflat in proprietatea
Miba Telecom 2002 SRL compus
din teren extravilan in suprafata de
3.000 mp situat in Com. Stefanestii
de Jos, T11, PA45/2/17, Jud. Ilfov,
in valoare totala de 4.500 euro.
Vanzarea bunului imobil apartinand
societatii falite se va organiza in
data de 05.02.2018, ora 12.00, prin
licitatie publica cu strigare. In cazul
in care bunul imobil nu se va vinde
la termenul de licitatie stabilit se vor
organiza alte 7 (sapte) licitatii in
data 12.02.2018, 19.02.2018,
26.02.2018, 05.03.2018, 12.03.2018,
19.03.2018 si 26.03.2018, 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 bunului
imobil, 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. Caietele de
sarcini se pot achizitiona de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3 sau prin transfer
bancar. Costul unui caiet de sarcini
este de 300 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 Debitorul SC Marinos Construct
SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.
Teren situat in intravilanul comunei
Blejoi, sat Ploiestiori, Tarlaua 19,
judet Prahova, avand suprafata de
1.000mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 20.000,00 Euro exclusiv
TVA. 2.Teren situat in intravilanul
comunei Blejoi, Parcela Cc 104/12,
Cc 104/13, Tarlaua 16, judetul
Prahova, avand suprafata de
1.835mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 64.225,00 Euro exclusiv
TVA. 3.Teren situat in intravilanul
Mun. Ploiesti, Str. A. T. Laurian,
Jud. Prahova, in suprafata totala
din masuratori de 117 mp. (suprafata din acte de 130mp). Pretul de
pornire al licitatiei este de 6.435,00
Euro exclusiv TVA. Pretul caietului
de sarcini pentru imobilele aflate in
proprietatea SC Marinos Construct
SRL este de 1.000,00 lei exclusiv

TVA. 4.Autoturism Fiat Fiorino
–1.244,10 Lei exclusiv TVA. Pentru
imobilul de la pozitia nr. 1(unu)
pretul de pornire al licitatiei reprezinta 25% din valoarea de piata
exclusiv TVA din Raportul de
evaluare; Pentru imobilul de la
pozitia nr. 2(doi) pretul de pornire al
licitatiei reprezinta 70% din
valoarea de piata exclusiv TVA din
Raportul de evaluare. Pentru
imobilul de la pozitia nr. 3(trei)
pretul de pornire al licitatiei reprezinta 50% din valoarea de piata
exclusiv TVA din Raportul de
evaluare. Participarea la licitatie
este conditionata de: -consemnarea
i n c o n t u l n r. R O 9 1 F N NB005102300947RO02 deschis la
Credit Europe Bank, Sucursala
Ploiesti, pana la orele 14 am din
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei
de 10% din pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la
aceeasi data a Caietelor de sarcini si
a Regulamentelor de licitatie pentru
proprietatile imobiliare si pentru
autoturism, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatile
imobiliare si pentru autoturism
prima sedinta de licitatie a fost
stabilita in data de 08.02.2018 ora
11.00, iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor fi in data de
22.02.2018; 08.03.2018; 22.03.2018;
05.04.2018; 19.04.2018 ora 11.00.
Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, Str.
Elena Doamna, Nr.44A, Judet
Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com. Pentru
relatii suplimentare si vizionare
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anuntul poate fi vizualizat si pe site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul S.C. Panital Construct
S.R.L. societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare:
1.Imobil ”constructie C 2” in suprafata construita de 348,41mp, aflat in
patrimoniul societatii debitoare
Panital Construct SRL, ce se afla
edificat pe teren in propietatea d –
lui Mihalache Ion Lucian, ce nu face
obiectul vanzarii, situat in Mun.
Ploiesti, Str. Strandului, Nr.3, Judet
Prahova. Pretul de pornire al licitatiei -190.495,00 Lei exclusiv TVA.
2.Alte mijloace fixe apartinand S.C.
Panital Construct S.R.L. Pretul
caietului de sarcini pentru imobil
(cladire) aflat in proprietatea S.C.
Panital Construct S.R.L este de
1.000,00 lei exclusiv TVA. Pretul de
pornire al licitatiei pentru imobil
”constructie C 2” si mijloacele fixe,
reprezinta 60% din valoarea de
piata exprimata in Raportul de
Evaluare exclusiv TVA. Listele cu
mijloace fixe si Caietul de sarcini
pentru imobil ”constructie C 2” pot
fi obtinute de la lichidatorul judiciar
cu un telefon in prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemn a r e a i n c o n t u l n r.
RO87BITRPH1RON037769CC01

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
deschis la Veneto Banca SCPA
Italia Montebelluna Suc. Bucuresti
-Ag. Ploiesti, pana cel tarziu cu 24
ore inainte de sedinta de licitatie, a
garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei ; -achizitionarea
pana la aceeasi data a Caietelor de
sarcini si a Regulamentelor de licitatie pentru proprietatea imobiliara
si pentru mijloace fixe, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
proprietatea imobiliara si mijloacele
fixe, prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 06.02.2018 ora
11:00, iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor fi in data
13.02.2018; 20.02.2018; 27.02.2018;
06.03.2018 ora 11:00. Toate sedintele
de licitatii se vor desfasura la sediul
lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiesti, Str. Elena Doamna, Nr.44
A, Judet Prahova. Pentru relatii
sunati la telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com. Pentru
relatii suplimentare si vizionare
apelati tel.: 0753.999.028, dl Cristian
Ciocan. Anuntul poate fi vizualizat
si pe site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC Rups SA societate
in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL,
scoate la vanzare: 1.Proprietate
imobiliara „Teren arabil” in suprafata de 16.163,80m.p., situat in
intravilanul Orasului Darmanesti,
Judet Bacau, avand nr. cadastral
390 -730 -731 -732 -733 -734 -735
-740 -988. Pret pornire licitatie
6.465,50 Euro exclusiv TVA. 2.
Proprietate imobiliara „Teren
arabil” in suprafata de 4.581 m.p.,
situat in intravilanul Comunei
Dofteana, Judet Bacau, avand nr.
cadastral 1030. Pret pornire licitatie
1.672,00 Euro exclusiv TVA. Pretul
caietului de sarcini pentru imobilele ”Terenuri” aflate in proprietatea
SC RUPS SA este de 1.000,00 lei
exclusiv TVA. -Pretul de pornire al
licitatilor pentru imobilele ”Terenuri” apartinand SC RUPS SA
reprezinta 50% din valoarea de
piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare. Participarea
la licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr. RO53BITRPH1RON038212CC01 deschis
la Veneto Banca SCPA Italia
Montebelluna Suc. Bucuresti, Ag.
Ploiesti, pana la orele 14,00 am din
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei
de 10% din pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la
aceeasi data a Caietului de sarcini
pentru proprietatile imobiliare, de la
sediul lichidatorului judiciar. Pentru
imobilele « Terenuri » prima
sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 09.02.2018, ora 14.00, iar
daca proprietatile imobiliare nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data
de 16.02.2018, 23.02.2018,
02.03.2018, 09.03.2018, ora 14.00.
Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, Str.
Elena Doamna, Nr. 44A, Judet
Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon: 021.318.74.25,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
email dinu.urse@gmail.com. Pentru
relatii suplimentare si vizionare
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anuntul poate fi vizualizat si pe site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC Zadumit Com Prod
SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Stoc
de marfa, in valoare de 27.097,50
Lei exclusiv TVA. Pretul de pornire
al licitatilor pentru stocul de marfa
apartinand SC Zadumit Com Prod
SRL reprezinta 50% din valoarea de
piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare. Participarea
la licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr.
RO72BITR 003010064199RO01
deschis la Veneto Banca SCPA
Italia Montebelluna Suc. Bucuresti,
Ag. Ploiesti, pana la orele 14,00 am
din preziua stabilita licitaţiei, a
garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei ; -achizitionarea
pana la aceeasi data a Regulamentului de licitatie pentru stocul de
marfa, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru stocul de marfa,
prima sedinta de licitatie a fost
stabilita in data de 07.02.2018, ora
11.00, iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor fi in data de
14.02.2018; 21.02.2018; 28.02.2018;
07.03.2018, ora 11.00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din Mun. Ploiesti, Str. Elena
Doamna, Nr. 44A, Judet Prahova.
Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii
suplimentare si vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anuntul poate fi vizualizat si pe site
www.dinu-urse.ro.

PIERDERI
l Declar pierdute urmatoarele
documente: -Certificat de inregistrare PFA Nedelcu Mihaela-Adriana, sediu in orasul
Pantelimon, Str. Libertatii nr. 24,
jud.Ilfov, Cod unic de inregistrare
19407502 din data de 01.01.2007, nr.
de ordine Registrul Comertului
F23/95/30.05.2003 seria B nr.
1754686- in original -Certificatele
constatatoare eliberate pentru PFA
Nedelcu Mihaela-Adriana - in
original. Le declar nule.
l Pierdut carnet student cu
numele Rau Mihaela, eliberat de
Facultatea de Medicină Veterinară
Bucureşti. Îl declar nul.
l Pierdut plăcuţă înmatriculare
B-60-DDL, autoturism VW Transporter.
l Declar pierdut Certificatul de înregistrare şi Certificat Constatator
pentru societatea Photon Energy
Operations CZ S.R.O. Praga Sucursala
Bucureşti, sediul social în Bucureşti,
Sector 4, strada Elena Cuza, nr.44A,
etaj 1, birou 1, avand CUI:35067666 şi
J40/11892/29.09.2015.

