
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Marți, 12 iunie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

OFERTE SERVICIU
l Șoferi de TIR cu Atestat ADR 
pentru comunitate. 0731.819.900.

l Institutul National de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Textile si Pielarie 
Bucuresti, organizeaza concurs 
pentru ocuparea unui post de fizician 
(Cod COR: 211101) in cadrul Proiec-
tului 55PCCDI/2018 – cerinte:  Studii 
superioare - Diploma absolvire/
Adeverinta de absolvire a stagiului de 
licenta (in cazul in care nu a fost 
emisa diploma de licenta)  a Facultatii 
de Fizica; fizician, masteratul si 
doctoratul reprezinta avantaje, gradul 
de cercetator stiintific reprezinta un 
avantaj suplimentar, cu abilitati 
demonstrate de cercetare; cunostinte 
de fizica cuantica, optica,  termodina-
mica; cunoasterea metodelor de 
analiza si a tehnicilor de operare a 
instrumentelor UV-VIS, SEM, DSC/
STA si interpretarea rezultatelor; 
cunostinte de operare calculator si 
cunostinte de engleza; capacitate de 
lucru in echipa, onestitate si sociabili-
tate, spirit de observatie, rigurozitate; 
abilitati demonstrate de planificare si 
organizare. Concursul se organizeaza 
la sediul INCDTP - Bucuresti, Str. 
Lucretiu Patrascanu nr. 16, sector 3,  
Sala de Consiliu, etaj 1 si Sala de 
Sedinte, etaj 3, in urmatoarele etape: 
selectia dosarelor de inscriere la 
concurs in perioada 11.07.2018 
-13.07.2018; interviul se va sustine in 
data de 23.07.2018, ora 10.00; proba 
scrisa va avea loc in data de 
24.07.2018, ora 10.00. Termenul limita 
de depunere a dosarelor de concurs 
este 10 iulie 2018, ora 15.30. Relatii 
suplimentare se pot obtine de la secre-
tarul comisie de concurs, la telefon: 
021.340.42.00 int. 123, e-mail: certex@
certex.ro sau www.certex.ro.

l Primăria Comunei Traian, cu sediul 
în localitatea Traian, str.Principală, 
nr.199, judeţul Bacău, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -educator 
specializat: 1 post cu ½ de normă, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 04.07.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
06.07.2018, ora 14.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
pentru postul de educator: -studii medii 
absolvite -curs de educator specializat; 
-vechime: nu se solicită; -abilități de 
comunicare, de lucru în echipă, creati-
vitate. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Traian. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Traian, str.Princi-
pală, 199, sat Traian, comuna Traian, 
persoană de contact: Solomon 
Oana-Raluca, telefon: 0234.221.042, 
fax: 0234.201.050, e-mail: comu-
natraian@yahoo.com.

l Primăria Comuna Șuncuiuş, cu 
sediul în localitatea Șuncuiuş, strada 
Aurel Vlaicu, nr.439, judeţul Bihor, 
organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de: inspector, clasa I, 
grad profesional debutant (Comparti-
ment urbanism, mediu şi achiziții 
publice), 1 post. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Șuncuiuş astfel: -Proba 
scrisă în data de 12.07.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu se va comunica după 
afişarea rezultatelor la proba scrisă. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: studii 
superioare de scurtă sau de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență în oricare din domeniile: 
mediu, ştiințe juridice, ştiințe admi-
nistrative. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Șuncuiuş. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru depu-
nerea dosarelor de concurs: la sediul 
instituției  Primăriei  Comunei 
Șuncuiuş, persoană de contact: Groze 
Nicolae -secretar, telefon/fax: 
0259.444.010, e-mail: primaria.
suncuius@cjbihor.ro.

l Societatea Comerciala APA 
CANAL BUILA SRL Bărbăteşti 
anunţă organizarea selecţiei pentru 
postul de director general. Societatea 
Comerciala APA CANAL BUILA 
Bărbăteşti, judeţul Vâlcea, anunţă 
organizarea selecţiei pentru postul de 
director general, în conformitate cu 
prevederile OUG 109/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, după cum 
urmează: Condiţii generale: -să fie 
persoană fizică; -să aibă cetăţenie 
română; -să aibă capacitate deplină 
de exerciţiu; -să aibă o stare de sănă-
tate corespunzătoare funcţiei pentru 
care candidează, atestată pe bază de 
documente medicale valabile; -să nu fi 
desfăşurat activitate de poliţie poli-
tică; -să nu facă parte din categoria 
persoanelor incapabile ori care au fost 
condamnate pentru infracţiunile 
prevăzute  de art .6  din OUG 
nr.109/2011, articol modificat prin 
art.I pct.8 din Legea nr.111/2016, 
privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice; -să nu fi fost 
destituit dintr-o funcţie publică sau să 
nu-i fi încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 2 ani; Condiţii specifice: 
-Studii: superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de absolvire sau 
superioare absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniile management, 
tehnic sau economic; -Vechime în 
activitate: minim 5 ani; -Cunoştinţe 
operare PC: Word, Excel. Criterii de 
evaluare a candidaţilor pentru postul 
de director general: 1.Abilităţi mana-
geriale; 2.Capacitate de analiză şi 
sinteză; 3.Capacitate de luare a deci-

ziei; 4.Abilităţi de comunicare; 5.
Capacitate de înţelegere a noţiunilor 
tehnice şi financiare; 6.Orientare către 
rezultate; 7.Probă practică cunoştinţe 
PC. Documente necesare pentru 
depunerea candidaturii: -Curriculum 
Vitae; -Cazier judiciar; -Cazier fiscal; 
-Copii legalizate după acte de studii şi 
copii ale altor diplome relevante; 
-Copie act identitate; -Documente 
doveditoare ale vechimii în muncă; 
-Adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate. Declaraţie pe 
proprie răspundere prin care candi-
datul va confirma că nu se af lă 
într-una din situaţiile prevăzute la 
art.6 din OUG nr.109/2011, articol 
modificat prin art.I pct.8 din Legea 
nr.111/2016, privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, 
sau că nu a suferit o condamnare 
pentru o infracţiune legată de 
conduita profesională. Etapele de 
desfăşurare a selecţiei: 1.Selecţia 
dosarelor de înscriere. 2.Interviul 
candidaţilor selectaţi. Pentru interviu 
se stabileşte un punctaj maxim de 100 
puncte. Punctajul minim necesar 
pentru a fi declarat „admis” este de 
70 de puncte. Selecţia se realizează cu 
respectarea principiului nediscrimi-
nării, tratamentului egal şi transpa-
renţei. Candidaturile: -data-limită de 
depunere a candidaturilor şi a docu-
mentelor solicitate este 12 iulie 2018, 
ora 15.00, la Registratura Societăţii 
Comerciale APA CANAL BUILA 
SRL Bărbăteşti, în plic închis şi 
sigilat. Candidaţii vor primi un 
număr de înregistrare, precum şi data 
şi ora depunerii candidaturii. Plicul 
va avea menţionat „Candidatura 
pentru funcţia Director General al 
Societăţii Comerciale APA CANAL 
BUILA SRL Bărbăteşti”, precum şi 
numele, prenumele şi domiciliul 
candidatului. Rezultatul selecţiei 
dosarelor se va afişa în termen de 5 
zile lucrătoare de la data-limită de 
depunere a acestora la sediul socie-
tăţii. Candidaţii declaraţi admişi la 
etapa de selecţie a dosarelor vor fi 
evaluaţi în cadrul unui interviu, data, 
ora şi locul desfăşurării interviului 
urmând să fie afişate la sediul socie-
tăţii. Rezultatul final al selecţiei va fi 
publicat, de asemenea, la sediul socie-
tăţii. Relaţii la sediul societăţii. 
Publicat astăzi, 12 iunie 2018.

l Anunț privind recrutarea/selecția a 
3 (trei) poziții de membru în Consiliul 
de Administrație al Societăţii Comer-
ciale APA CANAL BUILA SRL 
Bărbăteşti.  Consiliul Local al 
Comunei Bărbăteşti, în calitate de 
Autoritate Publică Tutelară prin 
Comisia de Selecție, anunță începerea 
procesului de recrutare şi selecție 
pentru 3 (trei) poziții de membru 
neexecutiv în Consiliul de Adminis-
trație al întreprinderii publice Socie-
tatea Comerciala APA CANAL 
BUILA Bărbăteşti. Procesul de 
selecție se organizează cu respectarea 
prevederilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.109/2011, privind 
guvernanța corporativă a întreprinde-

rilor publice, actualizată, şi ale Hotă-
rârii de Guvern nr.722/2016, pentru 
aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a unor prevederi din Ordo-
nanța de Urgență a Guvernului 
nr.109/2011, privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice. 
Selecția se realizează cu respectarea 
principiilor nediscriminării, tratamen-
tului egal şi transparenței şi cu luarea 
în considerare a specificului dome-
niului de activitate al întreprinderii 
publice, asigurându-se totodată o 
diversificare a competențelor la 
nivelul consiliului de administrație. 
Etapele de desfăşurare a procesului 
de recrutare şi selecție sunt: 1.Evalu-
area prealabilă a dosarelor de candi-
datură care alcătuiesc lista lungă. 
2.Evaluarea finală a candidaților 
selectați în lista scurtă -Interviu. 
Reguli generale obligatorii ale proce-
sului de selecție privind componența 
Consiliului de Administrație al între-
prinderii publice Centrul de Afaceri 
Flandra -Vâlcea SA: a.cel puţin doi 
dintre membrii consiliului de admi-
nistraţie trebuie să aibă studii econo-
mice sau juridice şi experienţă în 
domeniul economic, juridic, contabili-
tate, de audit sau financiar de cel 
puţin 5 ani; b.nu poate fi mai mult de 
un membru din rândul funcţionarilor 
publici sau al altor categorii de 
personal din cadrul autorităţii publice 
tutelare ori din cadrul altor autorităţi 
sau instituţii publice; c.membrii consi-
liului trebuie să aibă experiență în 
activitatea de administrare/manage-
ment companii private/publice sau 
instituții publice; d.consiliul de admi-
nistrație este format din administra-
tori neexecutivi; e.să nu facă parte din 
mai mult de 3 (trei) consilii de admi-
nistraţie ale unor întreprinderi 
publice, aşa cum sunt definite de 
OUG nr.109/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, la data depu-
nerii candidaturii; f.evitarea situaţi-
ilor de conf lict de interese sau 
incompatibilităţi prevăzute de OUG 
nr.109/2011, privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, şi de Legea 31/1990, a societă-
ților, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; g.consiliul de 
administrație va fi astfel format încât 
se va asigura o diversificare a compe-
tențelor la nivelul consiliului de admi-
nistrație. Condiții generale şi specifice 
care vor fi îndeplinite de către candi-
dați: a)cetățenia română, cetățenie a 
altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European şi 
domiciliul în România; b)cunoaşterea 
limbii române (scris şi vorbit); c)capa-
citate deplină de exerciţiu; d)stare de 
sănătate corespunzătoare funcției pe 
care candidează, atestată pe bază de 
document medical; e)să nu aibă 
înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar; f)
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă; g)
experienţă în îmbunătăţirea perfor-
manţei societăţilor sau regiilor auto-
nome pe care le-au administrat sau 

condus; h)minim 5 ani experiență 
profesională dovedită; i)să nu fi fost 
destituit dintr-o funcţie publică sau să 
nu fi încetat contractul individual de 
muncă pentru motive imputabile 
salariatului în ultimii 5 ani; j)să nu 
facă parte din mai mult de 3 (trei) 
consilii de administraţie ale unor 
întreprinderi publice, aşa cum sunt 
definite de OUG nr.109/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
la data depunerii candidaturii; k)să 
nu se afle în conflict de interese sau 
incompatibilităţi prevăzute de OUG 
nr.109/2011, privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, şi Legea 31/1990, a societăților, 
republicată, cu modificările şi comple-
tări le  ulterioare.  Competențe 
evaluate: competențe de manage-
ment, etică şi integritate, gândire 
strategică, planificare, organizare şi 
capacitate de a lua decizii, analiză şi 
comunicare. Criteriile de evaluare/
selecție finală a candidaților -interviu: 
1.Dosarul de candidatură. 2.Decla-
rația de intenție a candidatului. 3.
Matricea profilului de candidat. 
Dosarul de candidatură va cuprinde 
în mod obligatoriu următoarele docu-
mente: 1.Cerere de înscriere, ce 
cuprinde în mod obligatoriu un OPIS 
al documentelor dosarului; 2.CV 
format Europass; 3.Cazier judiciar; 
4.Cazier fiscal; 5.Copiile documen-
telor care atestă nivelul studiilor şi ale 
altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări; 6.Copie act identitate; 7.
Copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiției privind experi-
ența în îmbunătățirea performanței 
societăților sau regiilor autonome pe 
care l-au administrat sau condus, 
după caz; 8.Documente care să ateste 
vechimea în specialitatea studiilor; 9.
Adeverinţă medicală din care să 
rezulte starea de sănătate corespunză-
toare, eliberată cu cel mult 1 lună 
anterior depunerii candidaturii, de 
către medicul de familie al candida-
tului sau de către unitățile sanitare 
abilitate; 10.Declaraţie pe proprie 
răspundere a candidatului că nu a 
fost destituit dintr-o funcţie publică 
sau nu i-a încetat contractul indivi-
dual de muncă pentru motive imputa-
bile salariatului în ultimii 5 ani; 
11.Declaraţie pe proprie răspundere a 
candidatului că, la data depunerii 
candidaturii, nu face parte din mai 
mult de 3 consilii de administraţie ale 
unor regii autonome sau societăţi 
comerciale; 12.Declaraţie pe proprie 
răspundere a candidatului că face 
parte/nu face parte din rândul funcţi-
onarilor publici sau al altor categorii 
de personal din cadrul autorităţii 
publice tutelare ori din cadrul altor 
autorităţi sau instituţii publice; 13.
Declaraţie pe proprie răspundere a 
candidatului că nu se află în conflict 
de interese sau incompatibilităţi 
prevăzute de OUG nr.109/2011, 
privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, şi Legea 
31/1990, republicată, cu modificările 
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şi completările ulterioare; 14.Decla-
rație de consimțământ prin care 
candidatul îşi exprimă acordul de a se 
procesa datele sale personale în scopul 
procedurii de recrutare/selecție. 
Modul de transmitere a dosarului de 
candidatură: Candidaturile şi docu-
mentele solicitate prin prezentul 
anunț vor fi depuse/expediate prin 
curier/poştă cu confirmare de primire 
până cel târziu în data de 12 iulie 
2018, pe suport hârtie, în plic închis şi 
sigilat, pe care se va meționa: „Candi-
datură pentru funcţia de membru în 
Consiliul de Administrație al Socie-
tăţii Comerciale APA CANAL 
BUILA SRL Bărbăteşti”. Dosarul de 
candidatură se depune la registratura 
Autorității Publice Tutelare (Primăria 
Comunei Bărbăteşti), compartiment 
Registratură. Depunerea pe suport 
hârtie a tuturor documentelor pentru 
candidatură, solicitate prin prezentul 
Anunț, este obligatorie. Nedepunerea, 
respectiv netransmiterea, în termenul 
indicat, a tuturor documentelor solici-
tate poate atrage după sine excluderea 
din procedura de recrutare/selecție. 
Rezultatul selecției dosarelor va fi 
comunicat în scris candidaţilor de 
către Comisia de Selecție. Persoană de 
contact: Lazar Elena Gabriela, 
telefon: 0250.864.629, luni-joi, orele 
08.00-16.00, vineri, orele 08.00-13.00.

l SC Transylvania Fusion SRL 
Cluj-Napoca angajează Instructor de 
Dans cu experiență sau dorința de a 
învăța la modul intensiv Pole (bară 
verticală), Aerial Hoop (Liră/ Cerc 
Suspendat), Stretching (contorsio-
nism), Aerial Silks (Panglici). Esențial 
limba engleză, condiție fizică impeca-
bilă. 0721.576.056.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imbiliară Iaşi cu sediul în Iaşi- str. C. 
Negri nr. 48 organizează în perioada 
de 04.07.2018 –10.07.2018, concurs 
pentru ocuparea postului vacant pe 
perioadă nedeterminată,  astfel: -1 
post consilier gradul II -  perioadă 
nedeterminată -Serviciu Juridic, 
Resurse Umane, Secretariat şi Petiții. 
Studii de specialitate: -studii universi-
tare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de  licență sau cu diplomă –
cadastru, geodezie, măsurători 
terestre, drept, ştiinţe administrative, 
comunicare şi relații publice, etc. 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 6 
luni. -abilităti de comunicare; -cunoş-
tințe operare calculator. În vederea 
înscrierii la concurs, candidaţii vor 
depune dosarele până în data de 
26.06.2018, inclusiv, orele 16.00, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Iaşi din Mun. Iaşi 
-Str. C. Negri, nr.48, parter, Serviciul 
Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi 
Petiții -registratură. Condițiile de 
participare la concurs, tematica şi 
bibliografia de concurs pot fi consul-
tate la sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Iaşi şi pe site-ul 
: www.ancpi.ro. Relații suplimentare 
se pot obține la telefon 0232.316.797, 
persoană de contact doamna consilier 
Botezatu Adina Marina. 

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară lalomiţa organizează, în 
temeiul HG nr.286/2011, pentru apro-
barea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
ţiilor contractuale şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
concursul din perioada 02.07.2018-
09.07.2018 pentru ocuparea unui post 
vacant pe perioadă nedeterminată, 
corespunzător funcţiei contractuale 
de execuţie din cadrul Serviciului 
Publicitate Imobiliară -1 post asistent 
registrator principal debutant (specia-
lizarea „drept”).

l Stardeco Luminarie SRL cu sediul 
in Gilau, Ferma 8, Hala 17, scoate la 
concurs un post de tehnician radioe-
lectronist. Concursul va avea loc la 
ora 10.00 in data de 15 iunie 2018, la 
sediul firmei. Candidatii vor veni cu 
CV-ul si cartea de identitate.

l Primăria comunei Berceni-județ 
Ilfov organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiilor publice de 
execuţie vacante de: -1 post Inspector 
clasa I, grad profesional Asistent 
-Compartimentul Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului;Concursul va 
avea loc pe data de 12.07.2018, ora 
11.00 la sediul Primăriei Berceni din 
Bd-ul 1 Mai nr. 233, Comuna Berceni, 
Jud. Ilfov  -proba scrisă, iar interviul 
va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare 
de la afişarea rezultatelor la proba 
scrisă.Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999, Statutul Func-
ţionarilor Publici  r2 cu modificările şi 
completările ulterioare, la care se 
adaugă: Condiţii specifice pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante de Inspector clasa I, grad 
profesional Asistent  -Comparti-
mentul Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului;-studii universitare de 
licență absolvite cu diploma, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diploma de licență sau 
echivalentă în domeniul arhitectu-
ră;-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice:1 
an; Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, respectiv de la data de 
12.06.2018 până la data de 02.07.2018 
la sediul Primăriei comunei Berceni, 
Bd-ul 1 Mai nr. 233, Comuna Berceni, 
Jud. Ilfov. Persoana de contact este 
doamna Burlea Manuela Adriana  
-Inspector clasa I grad profesional 
Debutant Primăria Berceni, telefon 
021.365.1968.Alte informaţii referi-
toare la organizarea concursului pot fi 
obţinute la telefon 021.365.1968.

l Societate Comercială din Bucureşti 
angajează şofer  profesionist categoria 
C şi paznic. Tel.  0723294725, 
0720072561, 0722368664.

CITAȚII  
l Se citează pârâta Mathias Ecate-
rina, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
loc.Teremia Mică, nr. vechi 24, nr.nou 
111, județ Timiş, la Judecătoria 
Sânnicolau Mare, pentru termenul 
din data de 13.06.2018, ora 9:00, sala 
civil, în proces cu Popa Anamaria, 
r e c l a m a n t ,  î n  d o s a r u l  c u 
nr.2989/295/2017.

l Pârâtul  Spridon Dan, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Vaslui, str.Păcii, 
bl.354, sc.D, et.2, ap.10, jud.Vaslui, 
este citat şi chemat personal la intero-

gatoriu la Judecătoria Vaslui pentru 
termenul de judecată din data de 
13.09.2018, ora 08.30, în proces cu 
reclamanta Cristea Mihaela, dosar 
nr.5854/333/2017, având ca obiect 
partaj bunuri comune.

l Se citează SC IAGP SERVICE 
S R L ,  J 1 6 / 2 4 8 5 / 1 9 9 4 , 
CUI:RO6209414, comuna Lăcri-
ța-Mare, Dolj, pentru 27.06.2018, ora 
09.00, la Judecătoria Craiova, 
str.A.I.Cuza, nr.30, Craiova, dosar 
nr.26253/215/2017, în calitate de 
pârât, în proces cu SC ERGOLUX 
COM SRL, reclamant.

l Se citeaza pratul  HOLOM 
ROMEO, fiul lui Holom Cornel 
Dumitru si Deregan Adelaida pentru 
termenul de judecata din 27.06.2018, 
ora 8.30, sala 145 Judecatoria Arad, 
B-ul V. Milea nr. 2,  dos civil 
17964/55/2017 in proces cu recla-
manta Centrul de Ingrijire pentru 
Persoane Varstnice Arad, obiectul 
dosarului obligatia de a face si 
pretentii.

l Rusz Anghelina, vaduva lui Nichita 
Obresaneasa, Nechita Sofron, Nechita 
Maria, Dereban Ilianeasa, nascuta 
Nichita, Glava Ilona, sotia lui Turan 
Ilioneasa, Glava Lina, sotia lui Opra 
Ignat, Nechita Iuoneasa Glava, Glava 
Ioysef, Glava Maria, Oprea Ignat, 
Purv Vazul, Purvathanas, Purv 
Vurvara, casatorita Togya, Nechita 
Ioan sunt citati in 21.06.2018, la Jude-
catoria Turda, la 08.30, pentru succe-
siune.

l Jakob Vaszilia al lui Juonas, Rusz-
tivadar al lui Gabor, Munkacs Anasz-
t a s z i a ,  s o t i a  l u i  J a k o b 
Konsztantin,recasatorita cu Toth 
Peter, Jakab Vazul, Jakab Varvara, 
sotia lui Kaluger Miklos, Jakab Janos, 
Rusz Tivadar, Rusz Valeria,sotia lui 
Toth Tivadar, Rusz Maria, sotia lui 
Plesu Janos, Rusz Gabor, al lui 
Gergely, Kicsinas Maria a lui Gerge-
lytrif Vasile al lui Ioan, Mocan Ioan, 
Mocan Crucita, Fonoage Elena sunt 
citati in 21.06.2018 la Judecatoria 
Turda, la 8:30, in dosar 498/328/2018 
pentru succesiune.

DIVERSE  
l Administraţia Bazinală de Apă 
Banat anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul 
„Regularizare pârâu Belareca, jud.
Caraş-Severin”, propus a fi realizat în 
intravilanul şi extravilanul satului 
Mehadia, comuna Mehadia, şi în 
extravilanul oraşului Băile Herculane, 
judeţul Caraş-Severin. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Caraş-Severin, din 
Reşiţa, str.Petru Maior, nr.73, în zilele 
de luni-joi/vineri, între orele 09.00-
1 5 . 0 0 / 1 3 . 0 0 ,  t e l . / f a x : 
0255.223.053/0255.226.729, şi la sediul 
ABAB din Timişoara, bulevardul 
Mihai Viteazul, nr.32. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Caraş-Severin.

l Advistim SRL, având număr de 
ordine în Registrul Comerţului 
J35/2542/ 2017, cod unic de înregis-
trare RO32285615, cu sediul în locali-
tatea Sag, Comuna Sag, Ferma 4 Sag, 
DE428/2 Sag, camera 6, jud.Timiş, 

anunţă intenţia de obţinere a auto-
rizaţiei de mediu pentru activităţile 
desfăşurate la sediu având cod CAEN 
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 
cu materiale reciclate; 3811 Colec-
tarea deşeurilor nepericuloase; 3832 
Recuperarea materialelor reciclabile 
sortate; 4677 Comerț cu ridicata al 
deşeurilor şi resturilor.

LICITAȚII  
l 1.Informații generale privind 
concedentul, Consiliul Județean 
Ialomița, cod fiscal: 4231776, situat în 
municipiul Slobozia, Piața Revoluției, 
nr.l, județul Ialomița, tel.0243.230.200, 
fax: 0243.230.250, e-mail: cji@cicnet.
ro; 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii: obiectul concesi-
unii îl reprezintă suprafața de 255,5ha 
teren cu destinație agricolă -categoria 
de folosință neproductiv, situat în 
extravilanul comunei Giurgeni, înscris 
în CF20149 şi suprafața de 1.879,09ha 
teren cu destinație agricolă -categoria 
de folosință neproductiv situat în 
extravilanul comunei Gura Ialomiței, 
înscris în CF20390. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: 
conform caietului  de sarcini . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: Pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de 
atribuire intrând pe: cji@cicnet.ro, 
descărcând un exemplar, sau în urma 
unei cereri către Compartimentul 
Patrimoniu Public şi Privat, contra 
cost. 3.2.Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se poate 
obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Compartimentul Patri-
moniu Public şi Privat, situat la etajul 
3, camera 52, al Consiliului Județean 
Ialomița. 3.3.Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exem-
plar, potrivit prevederilor Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr.54/2006: 
Contravaloarea caietului de sarcini 
este de 20,00Lei şi se depune la casi-
erie; 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 19.06.2018, ora 16.30. 
4.Informații privind ofertele: Ofertele 
vor fi formulate conform caietului de 
sarcini; 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 26.06.2018, ora 16.30; 
4.2.Adresa la care trebuie depusă 
ofertele: Ofertele vor depuse la sediul 
Consiliului Județean Ialomița, regis-
tratură, parter; 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Oferta va fi depusă în două 
exemplare. 5.Data şi locul la care este 
programată începerea procedurii de 
negociere directă: 27.06.2018, ora 
11.00, la sediul Consiliului Județean 
Ialomița, parter, în sala de şedințe; 6.
Denumirea, adresa, nr.de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul 
Ialomița, municipiul Slobozia, b-dul 
Cosminului, nr.12, cod poştal: 920030, 
județul Ialomița, tel.0243.236.952, 
fax: 0243.232.266, e-mail: tr-ia-
lomița-pgref@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 12.06.2018.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, Consiliul Județean 
Ialomița, cod fiscal: 4231776, situat în 
municipiul Slobozia, Piața Revoluției, 
nr.l, județul Ialomița, tel.0243.230.200, 

fax: 0243.230.250, e-mail: cji@cicnet.
ro. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii: obiectul concesi-
unii îl reprezintă suprafața de 
311,8421ha teren cu destinație agri-
colă -categoria de folosință arabil, 
situat în extravilanul comunei 
Vlădeni, înscris în CF22263 şi 
CF20466 şi suprafața de 200,4649ha 
teren cu destinație agricolă -categoria 
de folosință arabil  situat în extravi-
lanul comunei Alexeni, înscris în 
CF20214. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: conform caie-
tului de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: Pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire 
intrând pe: cji@cicnet.ro, descărcând 
un exemplar, sau în urma unei cereri 
către Compartimentul Patrimoniu 
Public şi Privat, contra cost. 3.2.Denu-
mirea şi adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului de 
la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: 
Compartimentul Patrimoniu Public şi 
Privat, situat la etajul 3, camera 52, al 
Consiliului Județean Ialomița. 
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, potrivit 
prevederilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.54/2006: Contrava-
loarea caietului de sarcini este de 
20,00Lei şi se depune la casierie. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 18.06.2018, ora 16.30. 
4.Informații privind ofertele: Ofertele 
vor fi formulate conform caietului de 
sarcini; 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 25.06.2018, ora 16.30; 
4.2.Adresa la care trebuie depusă 
ofertele: Ofertele vor depuse la sediul 
Consiliului Județean Ialomița, regis-
tratură, parter; 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Oferta va fi depusă în două 
exemplare; 5.Data şi locul la care este 
programată începerea procedurii de 
negociere directă: 26.06.2018, ora 
11.00, la sediul Consiliului Județean 
Ialomița, parter, în sala de şedințe; 6.
Denumirea, adresa, nr. de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul 
Ialomița, municipiul Slobozia, b-dul 
Cosminului, nr.12, cod poştal: 920030, 
județul Ialomița, tel.0243.236.952, 
fax: 0243.232.266, e-mail: tr-ia-
lomița-pgref@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 12.06.2018.

l Lichidator judiciar, societăți profe-
sionale de insolvență, asociate prin 
contract, YNA CONSULTING SPRL 
ŞI CONSULTANT INSOLVENTA 
SPRL, cu sediul procesual ales în 
Drobeta-Turnu-Severin, str.Mărăşeşti, 
nr.18, jud.Mehedinți, anunţă licitație 
publică cu strigare pentru vânzarea 
bunurilor imobile existente în proprie-
tatea debitoarei SC IZOMETAL-MA-
GELLAN SRL,  cu  sed iu l  în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C.Bră-
tianu, nr.11, parter, camera 2, judeţul 
Mehedinți, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului Mehedinți sub 
nr.J25/276/2012, avand cod de identi-
ficare fiscală nr.6633311, aflată în 
procedura de faliment, conform 
sentinței nr.177/2016 din şedinta 
publică din data de 16.05.2016 
pronunțată de Tribunalul Mehedinți 
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în dosar nr.6902/101/2012, după cum 
urmează: 1.*Teren Extravilan cu S= 
510.100mp, (cu destinația de Exploa-
tare Balastieră), situat în Zona Vladi-
mirescu-Aluniș-Terasa, Județul 
Arad*, având următoarele numere de 
carte funciară și numere cadastrale: 
nr. crt./Carte Funciară/Nr. cadastral/
Suprafata mp: 1/305261/ 305261/7700; 
2/307700/ 307700/5000; 3/304783/ 
304783/4300; 4/305582/ 305582/4400; 
5/307678/ 307678/6300; 6/306920/ 
306920/2700; 7/307126/ 307126/1900; 
8/306911/ 306911/1900; 9/306029/ 
306029/4200; 10/306929/ 306929/1800; 
11/305424/ 305424/2300; 12/303591/ 
179/981/ 2/51/1800; 13/306934/ 
306934/2400; 14/305241/ 305241/3200; 
15/306910/ 306910/8500; 16/307740/ 
307740/4100; 17/307714/ 307714/8400; 
18/307698/ 307698/10000; 19/305255/ 
305255/6100; 20/305377/ 305377/1400; 
21/300147/ 300147/1500; 22/307708/ 
307708/6800; 23/300218/ 300218/3000; 
24/307732/ 307732/1200; 25/305434/ 
305434/2200; 26/305248/ 305248/4700; 
2 7 / 3 0 7 6 9 3 /  3 0 7 6 9 3 / 5 0 0 0 ; 
28/305266/3593; 179.981/ 2/9/3900; 
29/307684/ 307684/2200; 30/307722/ 
307722/3600; 31/307706/ 307706/900; 
32/305263/ 305263/1500; 33/305382/ 
305382/2000; 34/307757/ 307757/8800; 
35/300142/ 300142/2700; 36/307657/ 
307657/1600; 37/305276/ 305276/1400; 
38/305410/ 305410/2800; 39/305245/ 
305245/3000; 40/307730/ 307730/4700; 
41/307789/ 307789/5400; 42/300150/ 
300150/2300; 43/307736/ 307736/2800; 
44/305436/ 305436/3300; 45/305281/ 
305281/2800; 46/305254/ 305254/1200; 
47/307696/ 307696/7700; 48/307711/ 
307711/5200; 49/305270/ 305270/3900; 
50/307682/ 307682/6800; 51/301152/ 
301152/4100; 52/307680/ 307680/3100; 
53/307119/ 307119/2600; 54/306030/ 
306030/1900; 55/306928/ 306928/9200; 
56/307127/ 307127/2400; 57/303800/ 
303800/1300; 58/304793/ 304793/2300; 
59/305646/ 305646/1700; 60/307109/ 
307109/5600; 61/301154/ 301154/4400; 
62/305661/ 305661/10000; 63/306908/ 
306908/3200; 64/305648/ 305648/6400; 
65/304799/ 304799/5200; 66/300136/ 
300136/1800; 67/305251/ 305251/5400; 
68/303797/ 303797/1200; 69/311485/ 
311485/3600; 70/311550/ 311550/2600; 
71/300398/ 300398/10000; 72/311493/ 
311493/1500; 73/300391/ 300391/3100; 
74/303602/ 303602/5400; 75/311488/ 
311488/2300; 76/311492/ 311492/2400; 
77/311507/ 311507/3500; 78/307750/ 
307750/1700; 79/311548/ 311548/2500; 
80/305594/ 305594/2000; 81/304797/ 
304797/2600; 82/304784/ 304784/2900; 
83/311484/ 311484/1500; 84/311541/ 
311541/5000; 85/311547/ 311547/1900; 
86/303978/ 303978/1400; 87/311514/ 
3 1 1 5 1 4 / 1 2 5 0 0 ;  8 8 / 3 0 7 8 0 3 / 
307803/2900; 89/305239/ 305239/2200; 

90/306932/ 306932/3900; 91/305381/ 
305381/7500; 92/305244/ 305244/3800; 
93/300198/ 300198/3100; 94/305257/ 
305257/4200; 95/306915/ 306915/1500; 
96/307676/ 307676/3800; 97/306909/ 
306909/4800; 98/306916/ 306916/3800; 
99/300139/ 300139/9900; 100/300155/ 
3 0 0 1 5 5 / 7 4 0 0 ;  1 0 1 / 3 0 5 6 4 9 / 
3 0 5 6 4 9 / 5 0 0 0 ;  1 0 2 / 3 0 5 3 8 0 / 
3 0 5 3 8 0 / 1 0 0 0 0 ;  1 0 3 / 3 1 1 5 4 9 / 
3 1 1 5 4 9 / 4 3 0 0 ;  1 0 4 / 3 0 4 7 9 6 / 
3 0 4 7 9 6 / 2 6 0 0 ;  1 0 5 / 3 0 3 7 8 3 / 
3 0 3 7 8 3 / 5 9 0 0 ;  1 0 6 / 3 0 3 7 8 5 / 
3 0 3 7 8 5 / 2 0 0 0 ;  1 0 7 / 3 0 7 1 5 9 / 
3 0 7 1 5 9 / 3 3 0 0 ;  1 0 8 / 3 0 0 4 0 5 / 
3 0 0 4 0 5 / 2 5 0 0 ;  1 0 9 / 3 0 0 1 4 9 / 
3 0 0 1 4 9 / 9 4 0 0 ;  1 1 0 / 3 0 6 9 1 2 / 
3 0 6 9 1 2 / 2 1 0 0 ;  1 1 1 / 3 0 6 9 2 4 / 
3 0 6 9 2 4 / 1 7 0 0 ;  1 1 2 / 3 0 5 2 7 9 / 
3 0 5 2 7 9 / 5 6 0 0 ;  1 1 3 / 3 0 7 7 3 8 / 
3 0 7 7 3 8 / 1 0 0 0 ;  1 1 4 / 3 0 7 6 8 6 / 
3 0 7 6 8 6 / 1 3 0 0 ;  1 1 5 / 3 0 5 3 8 3 / 
3 0 5 3 8 3 / 4 3 0 0 ;  1 1 6 / 3 0 0 2 3 4 / 
3 0 0 2 3 4 / 1 3 8 0 0 ;  1 1 7 / 3 0 7 6 8 8 / 
3 0 7 6 8 8 / 1 3 0 0 ;  1 1 8 / 3 0 5 3 8 6 / 
3 0 5 3 8 6 / 3 1 0 0 ;  1 1 9 / 3 0 7 7 2 7 / 
3 0 7 7 2 7 / 1 0 0 0 0 ;  1 2 0 / 3 0 7 7 2 4 / 
3 0 7 7 2 4 / 5 4 0 0 ;  1 2 1 / 3 0 7 7 6 5 / 
3 0 7 7 6 5 / 5 7 0 0 ;  1 2 2 / 3 0 7 7 6 3 / 
3 0 7 7 6 3 / 2 3 0 0 ;  1 2 3 / 3 0 4 7 9 7 / 
3 0 4 7 9 7 / 2 6 0 0 ;  1 2 4 / 3 0 4 7 9 6 / 
3 0 4 7 9 6 / 2 6 0 0 ;  1 2 5 / 3 0 3 3 9 8 / 
303398/10000, la prețul de pornire a 
licitației de 816.160,00Euro (echiva-
lentul în lei la cursul BNR din ziua 
plății), valoarea nu include TVA; 
2.*Teren Extravilan cu S= 303.770mp, 
(cu destinația de Exploatare Balas-
tieră), situat în Zona Criciova-Jdi-
oara ,  Județul  Timiș* ,  având 
următoarele numere cadastrale: Nr. 
Crt./Nr. cadastral/Suprafata mp: 
1/400575/ 8.700; 2/400520/ 9.700; 
3/400591/ 3.846; 4/400603/ 4.812; 
5/400593/ 5.800; 6/400594/ 5.800; 
7/400588/ 5.800; 8/400580/ 5.800; 
9/400581/ 11.547; 10/400613/ 2.900; 
11/400579/ 4.300; 12/400595/ 11.283; 
13/400515/ 5.800; 14/400590/ 20.399; 
15/400651/ 5.800; 16/400571/ 5.800; 
17/400582/ 8.700; 18/400576/ 6.100; 
19/400583/ 5.800; 20/400650/ 5.800; 
21/400577/ 2.900; 22/400587/ 11.550; 
23/400585/ 2.760; 24/400584/ 4.270; 
25/400596/ 11.600; 26/400194/ 17.400; 
27/400635/ 83.078; 28/400573/ 5.800; 
29/400578/ 11.541; 30/400572/ 5.624; 
31/400615/ 2.760, la prețul de pornire 
a licitației de 413.120,00Euro (echiva-
lentul în lei la cursul BNR din ziua 
plății), valoarea nu include TVA. 
Licitația va avea loc la punctul de 
lucru al debitoarei situat în localitatea 
Timișoara, str.Enric Baader, nr.13, jud.
Timiș, la data de 19.06.2018, ora 
13.00, iar în cazul în care bunurile nu 
vor fi valorificate, licitația va fi 
reluată, în aceleași condiții, la data de 
03.07.2018, ora 13.00, la data de 

17.07.2018, ora 13.00, la data de 
31.07.2018, ora 13.00, la data de 
14.08.2018, ora 13.00, respectiv la data 
de 28.08.2018, ora 13.00. Participarea 
la licitație este condiţionată de achizi-
ționarea caietului de sarcini și 
consemnarea unei cauțiuni de 10% 
din prețul de pornire al licitației, până 
la începerea licitației în contul unic de 
insolvență deschis la Banca Comer-
ciala Carpatica, sub nr.RO 98 CARP 
0360 0076 6158 RO01. Invităm pe toți 
cei care vor să se prezinte la ședința de 
licitație la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop și până la acel 
termen să depună oferte de cumpă-
rare. Somăm pe toți cei care pretind 
vreun drept asupra imobilelor să 
anunțe lichidatorul judiciar înainte de 
data stabilită pentru vânzare în 
termen, sub sancțiunea prevăzută de 
lege. Informații suplimentare privind 
bunurile scoase la licitație, la telefoa-
nele: 0252.328.293, 0744.528.869, 
0 2 5 2 . 3 5 4 . 3 9 9 ,  0 7 4 2 . 5 9 2 . 1 8 3 , 
0256.220.827 sau 0745.267.676 și pe 
site-urile: www.ynaconsulting.ro și 
www.consultant-insolventa.ro.

l Subscrisa EVRIKA INSOL-
VENCY 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 aflate in proprietatea 
VIROM INTERNATIONAL SRL in 
valoare totala de 54.577,80 lei exclusiv 
TVA. Vanzarea bunurilor mobile 
apartinand societatii falite se va orga-
niza in data de 20.06.2018 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 lici-
tatiei, 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 vira-
ment bancar. Costul unui caiet de 
sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimentare 
se pot obtine la tel.021.227.28.81.

l Subscrisa EVRIKA INSOL-
VENCY IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan Aurel, 
in calitate de lichidator judiciar al 
TOTAL CONFORT SRL desemnat 
prin sentinta civi la nr.  3250/ 
25.05.2017, pronuntata in dosar nr. 
13833/3/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti - Sectia a VII a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare prin lici-
tatie publica a bunurilor mobile 
constand in mijloace de transport, 

instalatii tehnice, aparatura de 
masurat si electronice birou, mobilier 
si aparatura birotica, in valoarea 
totala de 813.846 lei  exclusiv TVA. 
Vanzarea bunurilor mobile apartinand 
societatii falite se va organiza in data 
de 19.06.2018 ora 14.00, prin licitatie 
publica. In cazul in care bunurile nu 
se vor adjudeca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza alte 4 (patru) 
licitatii saptamanale, în datele de 
26.06.2018, 03.07.2018, 10.07.2018, și 
17.07.2018, 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 lici-
tatiei, 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. Caietul de 
sarcini se poate achizitiona la sediul 
lichidatorului judiciar sau prin vira-
ment bancar. Costul unui caiet de 
sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimentare 
se pot obtine la tel.021.227.28.81.

l Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY 
IPURL, cu datele de identificare din 
antet, reprezentata prin asociat coor-
donator av. Liscan Aurel, in calitate de 
in calitate de lichidator judiciar al 
C O N R A D  E L E C T R I C  S R L , 
desemnat prin sentinta civila nr. 2078 
din data de 11.04.2017, pronuntata in 
dosar nr. 19067/3/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti– Sectia a VII-a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare a 
bunului imobil aflat in proprietatea 
CONRAD ELECTRIC SRL constand 
in nuda proprietate asupra bunului 
imobil reprezentat de un apartament 
cu 3 (trei) camere si dependinte  (hol, 
wc, dressing, baie, bucatarie, 3 
balcoane) cu suprafata utila de 73,19 
mp inscris in CF nr. 205989-CI-U12, 
cu nr. cadastral 205989-CI-U12, in 
valoare totala de 46.500 euro. 
Vanzarea bunului imobil apartinand 
societatii falite se va organiza in data 
de 18.06.2018 ora 14.00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunul nu se va vinde la termenul de 
licitatie stabilit, se vor mai organiza 
inca 2 (doua) licitatii saptamanale, in 
datele de 25.06.2018 si 02.07.2018 la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licita-
tiilor va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, 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, 
pretul acestuia, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de organi-
zare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietul de sarcini se 
poate achizitiona de la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3. Costul caietului de sarcini 
este de 800 lei exclusiv TVA. Achizitio-
narea caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel.021.227.28.81.

l Debitorul SC EURO CLUB 
HOTELURI SI RESTAURANTE 
SRL societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar DINU, URSE ȘI 
ASOCIAȚII SPRL, scoate la vânzare: 
1. 2 locuri de parcare supraterane și 
un loc de parcare la subsolul blocului 
situat în București, Str.    Cercetăto-
rilor nr. 9, sector 4. Prețul de pornire 
al licitației pentru locurile de parcare 
este cuprins între  1.848,5 euro 
inclusiv TVA/loc de parcare și 3.140 
euro inclusiv TVA/loc de parcare, în 
funcție de amplasare. Prețul Caietului 
de sarcini este de 1.000 lei, exclusiv 
TVA. Prima ședință de licitație a fost 
fixată la data de 26.06.2018 iar dacă 
locurile de parcare supraterane/subte-
rane nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații au fost 
fixate în datele de:   03.07.2018, 
10.07.2018, 17.07.2018, 24.07.2018, 
31.07.2018, 07.08.2018, 14.08.2018, 
21.08.2018, 28.08.2018, 04.09.2018 si 
11.09.2018 ora 14.30 la același pret de 
pornire. Participarea la licitație este 
condiționată de: -consemnarea în 
c o n t u l  n r .  R O 8 6 F N -
NB000102560484RO01 deschis la 
Credit Europe Bank Romania, Sucur-
sala București, pe seama debitoarei 
SC EURO CLUB HOTELURI ȘI 
RESTAURANTE SRL cel târziu cu o 
zi înainte de data și ora stabilită 
pentru ședința de licitație, a garanției 
de 10% din prețul de pornire al licita-
ției; --achiziționarea cel târziu cu o zi 
înainte de data și ora stabilită pentru 
ședința de licitație a Caietului de 
sarcini. -Prețul caietului de sarcini se 
achită prin OP în contul  nr. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK –Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL 
sau în numerar la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din București, Str. 
Buzești nr. 71, et. 5, sector 1. Toate 
ședințele de licitații se vor desfășura la 
sediul lichidatorului judiciar din 
București, Str. Buzești nr.71, et.5, 
sector 1. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com.

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str.I.C.Brătianu, nr.11A, jud.Mehe-
dinţi, J25/460/2005, CIF:17044001, 
aflată în procedura de faliment dosar 
nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribuna-
lului Mehedinţi, prin lichidator judi-
ciar societățile profesionale de 
insolvență asociate prin contract Yna 
Consulting SPRL și Consultant Insol-
vență SPRL, scoate la vânzare urma-
t o a r e l e  b u n u r i  i m o b i l e : 
-Teren+construcții situate în com.
Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme 
avicole, cu acces din DJ 691 Timi-
șoara – Lipova) jud.Timiș, CF 
401671(CF vechi 6298), nr. cadastru 
Cc 215/8, suprafață teren: 2595 mp, la 
pretul de pornire a licitatiei de 
120600,00 euro exclusiv TVA. (in lei la 
cursul BNR din ziua platii).Descrierea 
imobilului conform raportului de 
evaluare este urmatoarea:-Spatii 
depozitare furaje, rigola si platforma 
beton amplasata pe o suprafata de 
teren de 2595 mp.Bunurile imobile 
descrise mai sus se afla in garantia 
creditorului  Societatea Tonescu 
Finance S.a.R.L., prin mandatar Asset 
Portfo l io  Servic ing  România 
S.R.L.Pretul de pornire a licitatie in 
suma de 120600,00 euro exclusiv TVA 
este pretul obtinut la ultima licitatie 
organizata de lichidatorul judiciar in 
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data de 06.03.2017, licitatie ce a fost 
anulata conform sentintei nr. 124 din 
data de 08.05.2017 pronuntata de 
Tribunalul Mehedinti in dosarul nr. 
9465/101/2012/a72.Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a procedurii 
de faliment pronunțată de către jude-
cătorul sindic in dosarul de insolvență 
nr.9465/101/2012.Licitaţia va avea loc 
la sediul ales al lichidatorului judiciar 
situat in localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului, nr.7A, jud.Mehedinţi la 
data de 14.06.2018 orele 14:00.Partici-
parea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea, a unei cauţiuni de 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei si 
achizitionarea caietului de sarcini cu 
cel putin 2 ore inainte de ora de ince-
pere a licitatiei publice. Cont deschis 
la BRD SA Sucursala Dr.Tr.Severin, 
sub nr. RO54BRDE260SV42893862600.
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop şi pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare.Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege.Relaţii la tele-
fon-fax 0744528869, 0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, emai-
l:office@consultant-insolventa.ro; 
expertyna@yahoo.com, site: www.
consultant-insolventa.ro sau la sediul 
debitoarei din Dr. Tr. Severin, str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
proprietate imobiliară la prețul de 
691.000 lei + TVA, situată in Ploieşti, 
str. Mihai Bravu, nr. 10, judet 
Prahova, compusă din teren în supra-
față de 148 mp şi constructia C1 in 
regim de demisol, parter, etaj I şi etaj 
II clădire corp A, etaj III şi mansardă 
cu Sd = 638,27 mp înscrisă în CF nr. 
123794, nr. cadastral 123794. Licitaţia 
va avea loc în 21.06.2018, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului judiciar din str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoa-
nele interesate vor achizitiona caietul 
de prezentare în suma de 1.190 lei/
imobil de la sediul lichidatorului şi 
vor depune taxa de garanţie de 10% 
din prețul de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei. În cazul 
neadjudecării licitația va fi reluată în 
data de 28.06.2018 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Vlamar 4U SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică masina 
taiat beton (1.577 lei), autoturism 
Peugeot Partner (3.380 lei), opturator 
pneumatic (219 lei). Preturile nu 
contin TVA. Licitaţia va avea loc în 
data de 18.06.2018, ora 14/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800.

l Anduţu Distribution SRL - in fali-
ment, prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, anunta vanzarea prin 
negociere directa, conform art. 118 
din Legea nr. 85/2006, a proprietatii 
imobiliare compusa din teren intra-
vilan fâneață situată în com Predeal 
– Sarari, sat Vitioara de Sus în supra-

față de 2174 mp, inscrisa in Cartea 
funciara nr. 20013, nr. cadastral 142, 
imobil asupra caruia este instituita 
sarcina - ipoteca in favoarea Ronin 
Impex SRL, ce va fi radiata conform 
art. 53 din Legea nr. 85/2006, vanzare 
aprobata de Adunarea creditorilor din 
data de 03.02.2017. Cel mai mare pret 
oferit la data prezentului anunt este 
10.200 lei, pasul de supraofertare este 
de 1.000 lei. Persoanele interesate vor 
achizitiona caietul de prezentare de la 
sediul lichidatorului şi vor depune 
oferta impreuna cu taxa de garanţie 
de 2.000 lei  pana la data de 
12.07.2018. Negocierea si incheierea 
actului de adjudecare se va face la 
data de 13.07.2018 ora 14/00 la sediul 
lichidatorului din str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax: 0244 
519800.

l FC Petrolul SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publica in bloc 
pornind de la valoarea de evaluare 
redusa cu 50%, respectiv suma de 
37.545,19 lei fara TVA bunurile 
mobile din patrimoniul debitoarei 
situate in incinta stadionului “Ilie 
Oana” - corp administrativ  (mobilier, 
electronice, obiecte IT, aere conditio-
nate, etc). Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data licita-
ţ iei .  Licitaţia va avea loc în 
15.06.2018, ora 15/00 la sediul lichida-
torului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. 
În cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 22.06.2018 si 
29.06.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l FC Petrolul SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publica in bloc 
pornind de la valoarea de evaluare 
redusa cu 50%, respectiv suma de 
160.006,64 lei fara TVA bunurile 
mobile din patrimoniul debitoarei 
situate in incinta stadionului “Ilie 
Oana” - stadion (canapele, dulapuri,-
mese, comode, TV, aere conditionate, 
cusete, etc). Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data licita-
ţ iei .  Licitaţia va avea loc în 
15.06.2018, ora 15/30 la sediul lichida-
torului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. 
În cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 22.06.2018 si 
29.06.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Anunț de participare la negociere 
directă pentru închiriere imobil: 1.
Informaţii generale privind locatorul, 
în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Primăria oraşului Pătârla-
gele, CUI 4055866, str. Nicolae 
B ă l c e s c u ,  n r.  1 0 8 ,  t e l / f a x 
0238/550.001, e-mail primaria.patar-
lagele@yahoo.com;2.Informaţii gene-
rale privind obiectul închirierii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
Imobil cu suprafața de 12 mp situat 
pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 81A, 
oraş Pătârlagele, jud. Buzău.3. Infor-
maţii privind documentaţia de atribu-
ire.3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 

documentaţiei de atribuire:Documen-
tația de atribuire pentru închirierea 
imobilului poate fi obținută contra 
cost de la sediul Primăriei oraşului 
Pătârlagele; 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul locatorului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Compartimentul de 
Urbanism şi Achiziții Publice din 
cadrul Primăriei oraşului Pătârlagele, 
strada Nicolae Bălcescu, numărul 
108, oraş Pătârlagele, jud. Buzău; 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006:Plata pentru obținerea unui 
exemplar a documentației de atribuire 
este de 10 lei şi se face la casieria 
compartimentului de Taxe şi Impozite 
din cadrul Primăriei oraşului Pătârla-
gele.3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 21.06.2018.4. Informaţii 
privind ofertele4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 26.06.2018, ora 
10:00.4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria oraşului 
Pătârlagele, str. Nicolae Bălcescu, nr. 
108, oraş Pătârlagele, jud. Buzău.4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă:1 exemplar 
original şi 1 exemplar copie; 5.Data şi 
locul la care este programată înce-
perea procedurii de negociere directă: 
26.06.2018, ora 12:00, str. N.Bălcescu, 
nr. 108, sala de şedințe a Primăriei 
oraşului Pătârlagele; 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 Buzău cu sediul 
în Municipiul Buzău, B-dul Nicolae 
Bălcescu, nr.8, cod poştal  120640, 
e-mail:  tribunalul.buzau@just.ro, 
Tel./Fax: 0238 – 717.960/717.959; 7. 
Data transmiterii anunţului negocierii 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 12.06.2018.

PIERDERI  
l Miron Lucian- Daniel am pierdut 
Certificat de Pregătire Profesională 
cu Seria CPIM+ P în data de 02, 06, 
2018, localitatea Braşov, jud. Braşov. 
Îl declar nul.

l Asociația de Vânătoare Haidu-
cii-Cerna, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. 
Calea lui Traian, nr 115, județul 
Vâlcea, anunță pierderea certificatului 
de înscriere a persoanei juridice fără 
scop patrimonial, nr. 1525/19.04.2016, 
în dosar nr. 3475/288/2016, eliberat la 
data de 18.05.2016, de Judecătoria 
Rm. Vâlcea. Se declară nul.

l DOIT BALCANI SRL, cu sediul în 
Oradea, Calea Ogorului, nr.171, 
Galeria Comercială a Centrului 
Comercial Real, Spațiul 35, jud.Bihor, 
J5/1893/2008, CUI: 24229290, pierdut 
c e r t i f i c a t u l  d e  î n r e g i s t r a r e 
B1639286/19.12.2008 şi certificatul 
constatator pentru sediul social din 
data de 22.12.2008. Le declar nule.

l Pierdut Certificat de Înregistrare 
seria B nr.2758833, certificat consta-
tator nr.8746/29.05.2013, aparţinând 
SC AN-KY 4 YOU SRL, cu sediul în 
Reşiţa, str.Aleea Dacia, nr., bl.1, sc.1, 
et.2, ap.9, jud.Caraş-Severin, CUI: 
31704510, J11/281/2013. Le declar 
nule.

l Pierdut carnet de student, pe 

numele Rosca Dorin -Petru. Le declar 
nule.

l Societatea HIDRO ENERGY 
LAND SRL, cu sediul in Bucuresti, 
sectorul 4, Str. Muzelor nr. 22A, biroul 
12, cam.7, parter, avand CUI 
34149741, J40/5873/26.04.2017, 
anunta pierderea CERTIFICA-
TULUI DE INREGISTRARE IN 
SCOPURI DE TVA seria B nr. 
1334915 eliberat de ANAF -Iasi lla 
data de 18.01.2016 si il declara nul.

l Pierdut în data de 08.06.2018 
facturier- chitanțier seria: RUADY, 
numerele 5871-5900. Le declar nule 
din data de 08.06.2018.

l Pierdut în data de 08.06.2018 
facturier- chitanțier Seria: RFAPFA, 
numerele: 1821-1850. Le declar nule 
din data de 08.06.2018.

l SC PETROLMUNTEANOIL 2012 
SRL, Şiria, str.Tudor Vladimirescu, 
nr.453, jud.Arad, J02/136/2012, 
CUI:29683378, pierdut Certificate 
Constatatoare 501591/10.02.2012 
(pct.lucru), 9341/13.03.2017. Le declar 
nule.

l Pierdut Certificat Constatator la 
sediu şi punctul de lucru. Le declar 
nule pentru societatea Ambitious 
People SRL înregistrată la ORC sub 
nr.J20/752/2013, CUI:32131233.

l SC FANSEC SRL, CUI:26848587, 
pierdut Certificat de Înregistrare seria 
B, 2136008/29.04.2010.

l SC PSG ONE SRL, cu sediul în 
Craiova, str.Vasile Lupu, nr.28, 
J16/359/2013, CUI:31293660, declară 
pierdut şi nul Certificat Constatator 
eliberat la data de 19.06.2017 de 
Oficiul Registrului Comerțului Dolj, 
privind suspendarea activității socie-
tății.

l Pierdut Certificat Constatator  
eliberat de ORC Arad, pentru Dudas 
Mihaela Loredana ,, Blak&White 
Com II.Il declar nul.

l Pierdut Certificat Constatator  nr. 
70747/07.11.2017eliberat de ORC 
Arad, pentru Laza PMadalina-Ali-
na-Dariana PFA..Il declar nul.

l  Pie rdut  CUI  s e r ia  B  nr. 
292922/22.07.2014 si Certificat 
Constatator nr. 25987/17.07.2014 
apartinand Enjoy Company SRL. Le  
declar nule.

l Declar pierdut actul de concesiune 
nr. 1474/18.09.1964 coroborat cu 
adeverinţa nr.286/06.12.2000, ambele 
emise de Parohia Cărămidarii de Jos 
Bucureşti ,  pe numele Dobrin 
Constantin. Le declar nule.

l Pierdut legitimaţie veteran de 
război nr. 112 pe numele Francisc 
Grigore eliberată de MAPN.

l Pierdut certificat de ambarcațiune 
de agrement , seria 026587 emis de 
Agentia Navală Română, Căpitănia 
Zonală Dej, la data de 16.03.2015 pe 
numele SC San Stel Mar SRL. Se 
declară nul.

l Pierdut cartela conducătorului 
auto seria 000 000 000 6V0K000, 
eliberată la data de 16.05.2015 de 
ARR Tulcea pe numele:  Iovi Florin. 
Se declară nulă.

l Pierdut legitimaţie de acces aero-
port pe numele Măntăluţă Toader 
Cezar. O declar nulă.

l Pierdut Carnet de Comercializare 
CC Seria B de la Nr. 2815201 la 
2815240, eliberat de Primăria Sector 
3, pe numele Zamfir Gheorghiţa.

l Pierdut atestat de pază pe numele 
Ioniţă Gelu pentru IJP Ilfov.

l SC Johny Junior Com Impex SRL 
cu sediul în Bucureşti, Şos. Berceni 
N r.  5 1 ,  b l o c  1 2 9 ,  s e c t o r  4 , 
J40/20687/1993, a pierdut certificat 
atribuire număr fiscal pentru  casa de 
marcat DATECS  MODEL DP25 
SERIA 25004446 cu seria fiscală a 
aparatului HB 0570147911.

l SC Agromec Călugăreni SA, locali-
tatea Călugareni, Judeţul Giurgiu, 
CUI RO1297911,  Reg.  Com. 
J52/465/1991, declară pierdut în 
incendiu  la 27.03.2014 Certificat 
Atestare a Dreptului de Proprietate 
asupra terenului Seria MO Nr. 0941 
din 16.12.1993 emis de Ministerul 
Agriculturii.

l Pierdut certificate constatatoare nr. 
33007/02.07.2008, 34294/01.08.2007, 
11298/07.03.2005, eliberate de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Dolj, pe numele Constr. în 
Transp S.A. Sucursala de Drumuri şi 
Poduri Craiova S.A., cu sediul în 
Craiova, Calea Severinului, nr.62, jud. 
D o l j ,  î n r e g i s t r a t ă  s u b  n r. 
J16/461/1991, având CUI 3871335. Le 
declarăm  nule.

DECESE


