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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunț în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariției

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Angajez electrician, electromecanic, 
mecanic. Lucrul in 3 schimburi, ore 
suplimentare platite. Zona Militari, 
Bucuresti. 0745.989.709.

l Tunari Salubrizare -Ilfov organi-
zează în data de 15.03.2019 concurs 
recrutare pentru 1 şofer. Detalii la 
021.424.43.62.

l Consola Grup Construct SRL anga-
jează muncitori în construcții pentru 
şantiere din Bucureşti şi Germania (se 
asigură cazare). Relații la telefon: 
021.321.36.39/021.327.10.50 
/021.327.10.51 sau la sediul firmei din 
Bucureşti, Sector 3, str.Zborului, nr.6.

l Spitalul Municipal Dr.Gheorghe 
Marinescu, cu sediul în localitatea 
Târnăveni, str.Victor Babeş, nr.2, 
judeţul Mureş, anunţă amânarea 
concursului, conform HG nr.286/2011, 
pentru ocuparea postului contractual 
vacant de consilier juridic organizat 
iniţial: -Proba scrisă în data de 
26.03.2019, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 01.04.2019, ora 10.00, la o 
dată care se va comunica ulterior. Prin 
acest anunţ venim în completarea 
celui publicat în Monitorul Oficial al 
R o m â n i e i ,  P a r t e a  a  I I I - a , 
nr.229/04.03.2019, pagina 4-5, cod 
198.373.

l Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, jud.Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant, conform HG 
nr.286/2011, de infirmieră la Secția 
Neurologie a Spitalului Municipal 
Câmpulung Moldovenesc. Calendar 
concurs: -3.04.2019, ora 12.00 -proba 
scrisă; -5.04.2019, ora 12.00 -proba 
practică. Dosarele pentru înscrierea la 
concurs se vor depune la Biroul 
RUNOS şi Contencios al Spitalului 
Municipal Câmpulung Moldovenesc 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului şi vor 
cuprinde următoarele acte: -cerere de 
înscriere la concurs; -copie după certi-
ficatul de naştere, căsătorie, naştere a 
copiilor, buletin, diplomă de studii; 
-copia carnetului de muncă sau, după 
caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă; -fişa medicală; 
-curriculum vitae; -recomandare de la 
ultimul loc de muncă, acolo unde este 
cazul; -cazier judiciar. Taxă concurs: 

100Lei. Condiţii specifice: -studii: 
şcoală generală; -nu se solicită 
vechime în muncă. Relaţii suplimen-
tare referitoare la tematică şi biblio-
grafie se pot obține de la sediul unităţii 
sau la telefon: 0230.312.023, între 
orele 7.30-16.00, persoană de contact: 
Mera Nicoleta.

l Primăria Oraşului Vicovu de Sus, cu 
sediul în localitatea Vicovu de Sus, 
strada Primăriei, nr.4-6, judeţul 
Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei  contractuale 
vacante  de  munci tor  ca l i f icat 
(mecanic), treapta III- 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei Oraşului 
Vicovu de Sus astfel: -Proba practică 
în data de 03.04.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 05.04.2019, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
medii/generale; -vechime: minim un 
an.Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Oraşului 
Vicovu de Sus. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru depu-
nerea dosarelor de concurs: la sediul 
instituției: Primăria Oraşului Vicovu 
de Sus, persoană de contact: Nistor 
Corina, consilier asistent, telefon/fax: 
0 2 3 0 . 4 1 3 . 3 4 3 ,  e - m a i l :  c o r i n a .
nistor1989@yahoo.com.

l Primăria Comunei Mereni, cu 
sediul în comuna Mereni, str.Bucu-
reşti, nr.57, jud.Teleorman, în baza 
Legii nr.188/1999, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
vacant pe perioadă nedeterminată 
pentru funcție publică: Denumirea 
postului -funcția publică locală de 
execuție inspector, clasa I, grad profe-
sional debutant, Compartimentul 
Financiar-Contabil, Taxe şi Impozite 
şi Achiziții Publice. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: superioare în domeniul 
ştiințe juridice, absolvite cu diplomă 
de licență; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
nu e cazul. Data, ora şi locul de desfă-
şurare a concursului: Proba scrisă: 
data de 11.04.2019, ora 10.00, la sediul 
ins t i tu ț i e i ;  In terv iu l :  data  de 
15.04.2019, ora 10.00, la sediul institu-
ției. Dosarele de înscriere se depun la 

sediul instituției în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial. Date contact: tel. 
0247.450.608, e-mail: prim.mereni.@
gmail.com, persoană de contact: 
secretar UAT Mereni Niculae- Calin 
Ionela Mariana, adresă de corespon-
dență: comuna Mereni, str. Bucureşti, 
nr.57, jud. Teleorman.

l Primăria Comunei Bolintin Deal, cu 
sediul în localitatea Bolintin Deal, str.
Bulevardul Republicii, nr.26, judeţul 
Giurgiu, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei  contractuale 
vacante de şofer I, 1 post vacant, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 04.04.2019, 
ora 10.00; -Proba practică în data de 
04.04.2019, ora 13.00; -Proba interviu 
în data de 05.04.2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: privind 
calificarea şi autorizarea în exercitarea 
profesiei (absolvent liceu cu diplomă 
de bacalaureat constituie un avantaj), 
şcoală profesională pentru mecanici 
auto sau echivalentă, atestată cu certi-
ficate, diplomă; -vechime: în muncă 
minim 3 ani; -experiență de lucru 
inclusiv în domeniul lucrărilor de 
deszăpezire; -cunoştințe temeinice de 
legislație rutieră. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Bolintin Deal, 
bd.Republicii, nr.26, județul Giurgiu. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Bolintin Deal, bd.Repu-
blicii, nr.26, județul Giurgiu, persoană 
de contact: Grigore Neluța, telefon: 
0246.273.074, fax 0246.273.074, 
e-mail: clbolintindeal@yahoo.com.

l Primăria Comunei Bârseşti, județul 
Vrancea, organizează concurs în data 
de 15 aprilie 2019, ora 10.00 (proba 
scrisă), şi 18 aprilie 2019, ora 14.00 
(interviul), pentru ocuparea funcției 
publice vacante de inspector, clasa I, 
gradul  profesional  asistent ,  la 
Compartimentul Stare Civilă şi 
Resurse Umane. Condiții pentru 
ocupare: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 1 an. Candidații trebuie să 

îndeplinească condițiile generale 
prevăzute  la  art .54  din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcțio-
narilor publici, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul instituţiei în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, şi vor cuprinde, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.49 din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Informaţii suplimen-
tare se pot obține la sediul Primăriei 
Comunei Bârseşti, județul Vrancea, 
sau la telefon: 0237.273.410.

l Centrul Regional de Transfuzii 
Sanguine Constanța, cu sediul în loca-
litatea Constanța, str.Nicolae Iorga, 
nr.85, judeţul Constanța, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de asistent 
medical generalist, 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 03.04.2019, ora 13.00; -Proba prac-
tică în data de 05.04.2019, ora 13.00; 
-Proba interviu în data de 05.04.2019, 
ora 15.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
liceul sanitar cu echivalare postliceală/
postliceală; -studii: diplomă de bacala-
ureat; -vechime minimă în specialitate: 
12 luni; -abilități/cunoştințe operare 
PC-MS Office (Excel, Windows). 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Centrul Regional de 
Transfuzii Sanguine Constanța, strada 
Nicolae Iorga, nr.85, Constanța. 
Relaţii suplimentare la sediul: Centrul 
Regional de Transfuzii Sanguine 
Constanța, strada Nicolae Iorga, nr.85, 
Constanța, persoană de contact: 
economist Peltecu Elena, telefon/fax: 
0341.180.014,  e-mail: crts_constanta@
yahoo.com.

l Primăria Comunei Gălăneşti, 
județul Suceava, organizează în zilele 
de 25.03.2019, ora 10.00, proba scrisă, 
şi 27.03.2019, ora 10.00, interviul, 
concurs pentru ocuparea funcției 
publice de execuție temporar vacante 
de referent, clasa a III-a, grad profesi-
onal asistent, în cadrul Compartimen-
tului Financiar-Contabil din Aparatul 
de Specialitate al Primarului Comunei 
Gălăneşti, județul Suceava. Condiții 

de participare: -Studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 6 
luni; -Să îndeplinească cumulativ 
condițiile prevăzute de art.54 din 
Legea 188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condiții de desfăşurare a concursului: 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la secretarul comunei Gălă-
neşti, județul Suceava, în termen de 8 
zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, şi la sediul Primăriei Comunei 
Gălăneşti. Concursul se va desfăşura 
la Primăria Comunei Gălăneşti, cu 
sediul în comuna Gălăneşti, sat Gălă-
neşti, nr.352, judeţul Suceava. Relații 
suplimentare cu privire la conținutul 
dosarului, bibliografie etc. se pot 
obține de la secretarul comunei, 
telefon: 0230.412.320 sau 0743.854.216 
şi de pe pagina de internet: www.epri-
marii.ro/Galanesti.

l Primăria comunei Lipovu, cu sediul 
în localitatea Lipovu, nr.630, judeţul 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de 
execuție de: Consilier cls. a-I-a, gr. 
debutant din cadrul compartimentului 
agricol. Concursul se va organiza 
astfel :  Proba scrisă în data de 
15.04.2019, ora 10.00. Data interviului 
şi ora desfăşurării acestuia se vor 
comunica ulterior in funcție de ora 
soluționării eventualelor contestații, 
potrivit art.60, alin.2 din HG 611/2008 
pentru aprobarea normelor metodolo-
gice privind organizarea şi desfăşu-
rarea  carierei funcționarilor publici, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare aduse prin HG, nr.761/2017. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: condițiile generale de 
participare la concurs sunt cele prevă-
zute la art.54 din Legea nr.188/1999 
republicată (2), cu modificările şi 
completările ulterioare, studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă- în 
domeniul agronomie; nu necesită 
vechime. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Lipovu. Relaţii suplimentare 
şi Bibliografia se pot obține de la 
sediul primăriei, persoana de contact: 

Primăria comunei C.A. Rosetti, județul Buzău, scoate la concurs

 1 post de șofer microbuz școlar

2 posturi cu 1/2 normă, de muncitori, 

în data de 8 aprilie 2019.

Relații suplimentare la sediul Primăriei, din localitatea C.A. Rosetti,

județul Buzău și la tel. 0238.731.001.

OFERTE SERVICIU
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Rişcu Mihaela  sau la  te lefon: 
0766.617.487.

l Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Mehedinţi, cu sediul în Drobeta Turnu 
Severin, b.dul Carol I, nr. 3, organi-
zează concurs în data de 12.04.2019, 
ora 10 (proba scrisă) pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie vacante 
d in  cadrul  Compart imentu lu i 
Economic, Achiziţii Publice, Adminis-
trativ: - consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior (1 post), - consilier, clasa 
I, grad profesional asistent (1 post),  - 
referent, clasa III, grad profesional 
superior (1 post). 1.Condiţii generale 
de participare la concurs: candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici, republicată (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare. 
2. Condiţii specifice de participare la 
concurs: 2.1 Pentru funcţia de consi-
lier, clasa I, grad profesional superior 
şi consilier, clasa I, grad profesional 
asistent: a) studii de specialitate: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul  ştiinţe economice. b) 
vechime în specialitatea studiilor: 7 
ani (pentru grad profesional superior) 
1 an (pentru grad profesional asis-
tent); c) cunoştinţe de operare pe 
calculator: sunt necesare cunoştinţe 
operare pe calculator la nivel de bază, 
dovedite prin documente care să 
ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii. 2.2 
Pentru funcţia de referent, clasa III, 
grad profesional superior: a) studii 
liceale, respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
b) vechime în specialitatea studiilor: 7 
ani. Condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia şi actele necesare 
pentru dosarul de înscriere sunt 
afişate la sediul I.T.M. Mehedinţi şi pe 
site-ul www.itmmehedinti.ro. Dosarele 
de înscriere se pot depune în perioada 
12.03.2019 - 01.04.2019 la sediul 
I.T.M. Mehedinti (Drobeta Turnu 
Severin, b.dul Carol I, nr.3, tel.0252 31 
49 07, fax 0252 32 41 00; email: 
itmmehedinti@itmmehedinti.ro, 
Comp. Resurse Umane).

l Primăria Oraşului Bălceşti, județul 
Vâlcea, organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcției publice de 
execuție vacante de consilier juridic, 
clasa I, grad profesional superior 
-Compartimentul Administrație 
Publică Autoritate Tutelară Resurse 
Umane Juridic, Registratura Relații 
cu Publicul. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs şi a ocupării funcţiei 
publice sunt: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul juridic; 

-vechime în muncă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 7 ani. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute de art.49, alin.(1) din Hotă-
rârea Guvernului  nr.611/2008. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -01.04.2019: 
termenul-limită pentru depunerea 
dosarelor; -17 aprilie 2019, ora 11.00: 
proba scrisă; -data şi ora interviului 
vor fi comunicate ulterior. Detalii 
privind condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Primă-
riei Oraşului Bălceşti, județul Vâlcea, 
telefon: 0250.840.352, e-mail: primari-
abalcesti@yahoo.com.

l Ministerul Fondurilor Europene 
organizează, în temeiul OUG 45/2008, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, în data de 27 martie 2019, ora 
10.00 proba scrisă, concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminata a 
următoarelor funcții publice de 
execuție vacante la Direcția generală 
asistență tehnică programe europene, 
după cum urmează: -1 post de expert, 
clasa I, grad profesional superior la 
Compartimentul autorizare proiecte, 
Serviciul autorizare plăți (Studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă; curs de 
specializare în domeniul  proiectelor 
cu finanțare europeană sau în dome-
niul management de proiect, dovedit 
cu diplomă/ atestat/ certificat emis în 
condițiile legii; cunoştințe de operare 
PC nivel mediu, cunoaşterea limbii 
engleze nivel mediu, vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minim 7 ani); -1 post 
de expert, clasa I, grad profesional 
superior la Serviciul monitorizare 
proiecte, Direcția gestionare program, 
evaluare şi monitorizare proiecte 
(Studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; 
curs de specializare în domeniul  
proiectelor cu finanțare europeană sau 
în domeniul management de proiect, 
dovedit cu diplomă/ atestat/ certificat 
emis în condițiile legii; cunoştințe de 
operare PC nivel mediu, cunoaşterea 
limbii engleze nivel mediu, vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției publice: minim 7 ani). 
Testarea cunoştințelor de IT şi limbă 
straină se va realiza în cadrul unor 
probe suplimentare eliminatorii orga-
nizate în data de 25 martie 2019. Data 
şi ora susţinerii interviului vor fi 
afişate odată cu rezultatele la proba 
scrisă. Documentele necesare înscrierii 
la concurs, condiţiile generale, speci-
fice şi bibliografia sunt afişate la sediul 
ministerului şi pe site-ul ministerului 
www.fonduri-ue.ro. Dosarele pot fi 
depuse în termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la Direcţia gene-
rală managementul resurselor umane 
a Ministerului Fondurilor Europene 
din Șos. Bucureşti-Ploieşti nr. 1-1B, 

clădirea BASP Victoria, sector 1, 
Bucureşti. Informaţii suplimentare 
pot fi obţinute la numărul de telefon: 
0752196138.

CITAŢII
l Novac Alina este citata la Judecă-
toria Moineşti, dosar 4072/260/2018, 
obiect divorţ, reclamant Novac Sorin, 
termen 23.04.2019.

l Numitul Singh Sukhbaj este chemat 
la data de 04.04.2019 la Judecătoria 
Slobozia în dosarul cu numărul 
5222/312/2018 în calitate de pârât în 
proces cu Singh Oana Andreea.

l Este citat la Judecatoria Arad, 
B-dul V. Milea nr. 2-4, et. 2, camera 
215, in data de 26 martie 2019, ora 
09:00, numitul Pop Aurel, cu ultima 
locuinta cunoscuta in loc. Sanpaul nr. 
155, jud. Arad, in calitate de parat in 
procesul cu nr. 13894/55/2018, intentat 
de Pop Rolanda Violeta, pentru exer-
citare autoritate parinteasca.

l Numita Stefoglu Georgeta, cu 
domiciliul legal in Str. Nicolae Grigo-
rescu nr. 7, sat/com Scinteiesti, jud. 
Galati, este citata la Tribunalul Galati 
la data de 28.03.2019, in dosarul civil 
nr. 776/121/2019, sala 3, ora 08:30 in 
proces cu DGASPC Galati, avand ca 
obiect plasament inlocuire masura.

l Se citează Isaksson Elisabet-Carina 
la Judecătoria Petroşani, dosar 
nr.10975/278/2018, cu termen în data 
de 05.04.2019, reclamant Isaksson 
Nicolae, având ca obiect divorţ.

l Pârâta Vieriu Elena- Dorina este 
citată la Judecătoria Dorohoi pentru 
succesiune, la 08.05.2019.

l Numitul Mitică Constantin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Bucu-
reşti, strada Olăneşti, 6, bloc 38, scara 
2, etaj 7, apartament 101, sector 6, este 
citat în data de 27.03.2019, la ora 8.30, 
la Judecătoria Iaşi, cu sediul în strada 
Anastasie Panu, 25, Completul c25m, 
Sala 3, în calitate de pârât în dosarul 
nr.3146/245/2018, având ca obiect 
executarea autorității părinteşti, recla-
mantă fiind Ciobanu (fostă Pintilie) 
Cătălina.

l Numitul, Chirilă Laurenţiu, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat. 
Dealu Crucii, com. Vorniceni, jud. 
Botoşani, este citat la Judecătoria 
Săveni, jud. Botoşani, pe data de 
09.05.2019, ora 08:30, în calitate de 
pârât în dosarul nr. 1987/297/2018, în 
proces cu reclamanta Chirilă Violeta, 
domiciliată în sat. Dealu Crucii, com. 
Vorniceni, jud. Botoşani. 

l Numitul, Cihui Dumitru, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în sat. Sarata- 
Basarab, com. Hăneşti, jud. Botoşani, 
este citat la Judecătoria Săveni, jud. 
Botoşani, pe data de 18.04.2019, ora 
08:30, în calitate de pârât în dosarul nr. 
2607/297/2018, în proces cu recla-
mantul Pîslariu Constantin, cu domici-
liul în sat. Sarata, com. Mihălăşeni, 
jud. Botoşani.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica intrarea 
in faliment prin procedura simplifi-
cata in dosarul nr. 2470/105/2018 al 
Tribunalului Prahova, conform 
Sentintei nr. 240/07.03.2019 privind pe 
SC Traditional Autoserv SRL.

l Cumparam la pretul maxim al zilei, 
Decizia de Compensare prin Puncte 
ANRP, dosare Legea 165/2013, Legea 
10, Fond Funciar. Tranzactiile au loc 
exclusiv la un notar autorizat si 
implica verificarea corectitudinii 
tuturor documentelor. 0728.521.883.

l Subsemnatul Militaru Corneliu 
George, asociat SC Romvicoop SRL, 
cu sediul in Urlati, str. Parcului, nr.25, 
jud. Prahova, CUI 1334270, Nr. Ord. 
Reg. Com. J29/1982/1992, cu obiect de 
activitate: Comert cu ridicata nespeci-
alizat de produse alimentare, bauturi 
si tutun, propietara a unui spatiu 
comercial - Birouri P+M de 139,70 
mp, Sala festivitati de 176,13 mp, 
foisor de 46,74 mp, auto Fiat Doblo, 
mese, scaune, echipamente necesare 
desfasurarii activitatii vand partile 
sociale detinute in cadrul societatii in 
numar de 12 reprezentand o cota de 
participare la beneficii si pierderi de 
40% contra sumei de 55.000 Euro 
(260.700 lei).

l Anunt prealabil privind afisarea 
publica a documentelor tehnice ale 
cadas t ru lu i .  Denumire  jude t :  
Prahova. Denumire UAT: Maneciu 
Sectoare cadastrale: 63 şi 71 OCPI 
Prahova anunta publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.  63 şi 71, pe o 
perioada de 60 de zile calendaristice, 
conform art. 14 alin. (1) si (2) din 
Legea cadastrului si a publicitatii 
imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Data de inceput a afisarii: 19.03.2019. 
Data de sfarsit a afisarii: 17.05.2019. 
Adresa locului afisarii publice: 
Primaria Maneciu, Com. Maneciu, Sat 
Maneciu Ungureni, nr. 273. Repere 
pentru identificarea locatiei: centrul 
satului Sat Maneciu Ungureni, nr. 273, 
comuna Maneciu. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primaria 
Maneciu, Com. Maneciu, Sat Maneciu 
Ungureni, nr. 273 si site-ul ANCPI. 
Alte indicatii utile pentru cei intere-
sati: tel. 0244 295225, fax  0244 
295400, e-mail:  maneciu_urbanism@
yahoo.com. Informati i  privind 
Programul national de cadastru si 
carte funciara 2015-2023 se pot obtine 
de pe site-ul ANCPI la adresa http://
www.ancpi.ro/pnccf/.

l SC Rewe România SRL, cu sediul 
în comuna Ștefăneştii de Jos, str. 
Buşteni, nr. 7, județul Ilfov, anunță 
public solicitarea de obţinere (reîn-
noire) a autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul „Penny Market” amplasat 
în oraş Târgu Ocna, strada Costache 
Negri, nr. 45, județul Bacău. Eventua-
lele propuneri şi sugestii din partea 
publicului privind activitatea menţio-
nată vor fi transmise în scris şi sub 

semnătură la sediul Agenţiei pentru 
Protecția Mediului Bacău din munici-
piul Bacău, strada Oituz, nr. 23, 
județul Bacău, în zilele de luni - joi, 
între orele 8.00 - 16.00 şi vineri între 
orele  8.00 - 14.00, în termen de cel 
mult 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.

l S.C. Niucrom Prod Com S.R.L., cu 
sediul social în Bucuresti, Sector 2, 
Strada Sold.Nita Ene,  Nr.92B, 
Camera 9, Etaj 1 si punct de lucru în 
Buftea, Loc.Buftea, str.Rasaritului, 
Nr.33, Corp C2, C3, C4, Judet Ilfov, 
Cod Unic de Inregistrare 29898008, 
nr. de ordine în  Registrul Comerţului 
Bucureşti J40/2761/2012, reprezentată 
prin Domnul Romaniuc Vladimir - 
Administrator, informează pe cei 
interesați că s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizației de mediu 
pentru activitățile -“Recuperarea 
materialelor reciclabile sortate -cod 
CAEN 3832’’; “Colectarea deseurilor 
nepericuloase -cod CAEN 3811”; 
“Colectarea deseurilor periculoase 
-cod CAEN 3812”; ‘’Tratarea si elimi-
narea deseurilor nepericuloase- cod 
CAEN 3821’’; “Tratarea si eliminarea 
deseurilor periculoase -cod CAEN 
3822”, desfăşurate în Buftea, Loc. 
Buftea, str.Rasaritului, Nr.33, Corp 
C2, C3, C4, Judet Ilfov.  Informatii se 
pot solicita la sediul Agentiei Pentru 
Protectia Mediului Ilfov din sectorul 
6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul 
Lacul Morii - in spatele benzinariei 
Lukoil), intre orele 9.00-12.00, de luni 
pana vineri. Propuneri sau contestatii 
se pot depune la sediul A.P.M. Ilfov in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
prezentului anunt.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale de insol-
venta in dosarul nr. 5877/105/2018, 
Tribunal Prahova, conform sentinței 
nr. sentinței nr. 206 din 26.02.2019 
privind pe SC Cris Trans Calatori 
SRL, cu termenele: depunere decla-
rații creanță 06.05.2019, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 
27.05.2019, întocmirea tabelului defi-
nitiv 25.06.2019, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 
03.06.2019, orele 12:00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administra-
tiv-teritorială STRĂOANE, din 
județul Vrancea, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.5, 6 și 10 începând cu 
data de 15.03.2019, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul primăriei 
STRAOANE, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agen-
ției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.
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SOMAŢII
l Privind cererea înregistrată sub 
dosar nr. 174/246/2019 al Judecătoriei 
Ineu, formulată de petenţii Halic 
Florica şi Halic Teodor, ambii cu 
domiciliul procesual ales la cabinet 
avocat Truţ Adriana, prin care solicită 
să se constate că au dobândit prin 
uzucapiune dreptul de proprietate 
asupra imobilului înscris în CF nr. 
303163 Tauț, provenit din CF vechi 
648 Tauţ, nr.top.744.745/a în supra-
faţă de 1.439 mp. proprietar tabular 
fiind Peia Ştefan, decedat la data de 
25.06.1959, în cota de 1/1 părţi. Recla-
mantul susţine că a posedat imobilul 
de mai sus în mod paşnic, public, 
continuu şi sub nume de proprietar, 
fără ca alte persoane să facă acte de 
deposedare sau tulburare pe întreaga 
perioadă de peste 20 de ani. Prezenta 
somaţie se afişează timp de o lună la 
sediul instanţei şi la sediul primăriei 
în raza căreia se af lă imobilul şi se 
publică într-un ziar de largă răspân-
dire, timp în care toţi cei interesaţi au 
posibilitatea să depună de îndată 
opoziţie la Judecătoria Ineu, întrucât 
în caz contrar, în termen de o lună de 
la ultima afişare sau publicare, se va 
proceda la analizarea cererii peten-
tului cu privire la constatarea drep-
tului de proprietate.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al socie-
tăţii ICPET TURBO S.A. -cu sediul în 
Bucureşti, sector 4, Şos. Berceni nr. 
1 0 4  C U I  R O 1 6 9 5 1 5 7 6 , 
J40/18782/17.11.2004 -convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor din societatea  Icpet Turbo 
S.A.  în data de  15 aprilie 2019 ora 
15,00 la sediul din Bucureşti, sector 4, 
Şos. Berceni nr.104. În cazul neîntru-
nirii cvorului, a doua convocare  este 
fixată în data de 16 aprilie 2019 la 
aceiasi oră şi în acelaşi loc. Ordinea de 
zi pentru Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor este următoarea: 
1. Prezentarea şi aprobarea Rapor-
tului Consiliului de Administraţie 
pentru activitatea desfăşurată în anul 
2018; 2. Prezentarea şi aprobarea 
Raportului Comisiei de Cenzori 
privind gestiunea societăţii pe anul 
2018; 3.Prezentarea şi aprobarea 
Bilanţului Contabil şi a Contului de 
Profit şi Pierderi pe anul 2018; 4. 
Prezentarea şi aprobarea repartizării 
profitului net pe anul 2018; 5.Prezen-
tarea şi aprobarea  Bugetului de Veni-
turi şi Cheltuieli pe anul 2019; 6.
Prezentarea şi aprobarea Programului 
de Investiţii şi Surse de Finanţare pe 
anul 2019; 7.Descărcarea de gestiune 
a administratorilor pentru activitatea 
pe anul 2018; 8.Diverse.

l Administratorul  unic al  SC 
Rom-Quartz SA, convoacă Adunarea 
generală ordinară a acţionarilor, în 
ziua de 15.04.2019, ora10:00 la sediul 
din str. Erou Iancu Nicolae, 126A, 
et.5, Voluntari, Ilfov, pentru acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 14.03.2019. Ordinea 
de zi: 1. Rapoartele de gestiune ale 
administratorului unic şi comisiei de 

cenzori pentru anul 2018; 2. Apro-
barea situaţiilor financiare pentru 
2018 şi descărcarea de gestiune a 
administratorului unic. 3. Aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2019; 4. Alegerea sau 
prelungirea mandatelor cenzorilor; 4. 
Diverse. Dacă la prima convocare nu 
se întrunesc condiţiile statutare, 
adunarea se va ţine în acelaşi loc şi la 
aceeaşi oră în ziua de 16.04.2019. 
Materialele informative se pot 
consulta la adresa de mai sus. Repre-
zentarea acţionarilor se poate face şi 
prin procura specială autentificată.

l Administratorul Unic al S.C. IMAS 
-Marketing şi Sondaje S.A. convoacă  
la sediului social din Bucuresti, str. 
Sfinţii Apostoli  nr. 44, sector 5, 
Adunarea Generală a Acţionarilor 
Ordinară şi Extraordinară, în data de  
15.04.2019, orele 12,00 şi 13,00. 
Ordinea de zi pentru adunarea gene-
rală ordinară: -aprobarea situaţiilor 
financiare pe anul 2018 pe baza 
rapoartelor administratorului unic şi a 
comisiei de cenzori; -aprobarea 
contului de profit şi pierdere aferente 
anului 2018; -aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli si programul de 
activitate pentru exercitiul financiar al 
anului 2019; -diverse. Ordinea de zi 
pentru adunarea generala extraordi-
nară: -desfiinţarea şi radierea sucur-
salei de la Chişinău (Republica 
Moldova) ş i  New York (SUA). 
Prezenta convocare se face prin 
afişare la sediul societăţii, publicare în 
Monitorul Oficial şi în ziare de difu-
zare naţională, conform dispoziţiilor 
din Actul constitutiv al societăţii  şi 
prevederilor legii 31/1990. În cazul în 
care nu se întruneşte cvorumul la 
prima convocare, Adunarea Generală 
se reconvoacă  pentru data de 
16.04.2019, la aceleaşi ore, adresă şi cu 
aceeaşi ordine de zi. La Adunarea 
Generală pot participa acţionarii aflaţi 
în evidenţa registrului acţionarilor la 
data de 05.04.2019.

LICITAŢII
l SC Mecca Plast Service SA, prin 
administrator judiciar,  anunta 
vanzarea la licitatie publica a unor 
bunuri mobile aflate in patrimoniul 
societatii, ce sunt descrise in Raportul 
de evaluare intocmit de ev. Antonescu 
Adrian, incuviintat de Adunarea 
Creditorilor din data 28.02.2019. 
Vanzarea are loc conform Regulamen-
tului privind organizarea si desfasu-
rarea licitatiei ce a fost incuviintat de 
Adunarea Creditorilor din 07.03.2019. 
Licitatiile vor avea loc pe data de: 
14.03.2019, 18.03.2019, 20.03.2019, 
22.03.2019, 25.03.2019, ora 12.00 la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 
Cab. 7B, Et. 7, jud. Prahova. Condi-
tiile de participare si relatii suplimen-
tare in caietul de sarcini ce poate fi 
achizitionat de la sediul administrato-
rului judiciar la pretul de 2.000 lei + 
TVA si la tel. 0747010187.

l Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in cali-

tate de lichidator judiciar al TOTAL 
CONFORT SRL desemnat prin 
sentinta civila nr. 3250/ 25.05.2017, 
pronuntata in dosar nr. 13833/3/2013 
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - 
Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea 
la vanzare prin licitatie publica a 
bunurilor mobile constand in mijloace 
de transport, instalatii tehnice, apara-
tura de masurat si electronice birou, 
mobilier si aparatura birotica, in 
valoarea totala de 361.947 lei  exclusiv 
TVA. Vanzarea bunurilor mobile apar-
tinand societatii falite se va organiza 
in data de 20.02.2019 ora 14.00, prin 
licitatie publica. In cazul in care bunu-
rile nu se vor adjudeca la termenul de 
licitatie stabilit, se vor organiza alte 9 
(noua) licitatii saptamanale, în datele 
de 27.02.2019, 06.03.2019, 13.03.2019, 
20.03.2019, 27.03.2019, 03.04.2019, 
10.04.2019, 17.04.2019 si 24.04.2019 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, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de organi-
zare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietul de sarcini se 
poate achizitiona la sediul lichidato-
rului judiciar sau prin virament 
bancar. Costul unui caiet de sarcini 
este de 500 lei exclusiv TVA. Achiziti-
onarea caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel.021.227.28.81.

l Debitorul Alomed Health SRL soci-
etate în faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: -ecograf Doppler 
Tellus Fukuda - Preț pornire licitație 
- 1.918,20 Lei exclusiv TVA; -BTL 06 
TOP LINE + BTL 07 (ultrasunete) - 
Preț pornire licitație -658,80 Lei 
exclusiv TVA; -BTL 09 (magno - 
terapie) - Preț pornire licitație - 772,20 
Lei exclusiv TVA; -BTL VAC - Preț 
pornire licitație - 429,30 Lei exclusiv 
TVA; -BTL 5110 cu sonda laser 
200MW/830 - Preț pornire licitație - 
781,20 Lei exclusiv TVA; -BTL 22 
crioterapie - Preț pornire licitație - 
649,80 Lei exclusiv TVA; -masa gine-
cologie cu trei secțiuni - Preț pornire 
licitație - 45,10 Lei exclusiv TVA; 
-Electrocauter Surton 120W - Preț 
pornire licitație - 273,60 Lei exclusiv 
TVA; -Colposcop Dr Camscop 120 M 
cu accesorii - Preț pornire licitație - 
568,00 Lei exclusiv TVA; -DL 850 M - 
Preț pornire licitație - 664,00 Lei 
exclusiv TVA; -caseta luminoasa 
simpla fata - Preț pornire licitație - 
16,50 Lei exclusiv TVA. -Prețul de 
pornire al licitaților pentru mijloacele 
fixe aparținând Alomed Health SRL 
reprezintă 10% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în parte, 
iar listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu un 

telefon în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este condițio-
nată de: -consemnarea în contul nr. 
RO49 BREL 0002 0014 9996 0100 
deschis la Libra Internet Bank - Suc. 
Ploieşti până la orele 14.00 am din 
preziua  stabilită licitaţiei, a garanției 
de 10% din Prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Caietului de sarcini şi Regula-
mentului de participare la licitație 
pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Pentru mijloacele fixe prima 
şedință de licitație a fost fixată în data 
de 21.03.2019, ora 13:00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de licitații 
vor  f i  în  data  de  28 .03 .2019 , 
04.04.2019, 11.04.2019, 18.04.2019, 
ora 13:00. Toate şedințele de licitații se 
vor desfăşura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploieşti, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Debitorul Marisia Construct SRL 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse Şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1. Autoutilitară 
Volkswagen, tip/variantă TRANS-
PORTER, nr. înmatriculare BZ 08 
PDG, an fabricație 2004, preț pornire 
licitație - 1.700,00 Euro exclusiv TVA; 
-Prețul Regulamentului de licitație  
pentru autovehicul este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA.  -Prețul de pornire al 
licitaților pentru autoutilitară aparți-
nând Marisia Construct SRL repre-
zintă 50% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în parte, 
iar listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este condițio-
nată de: -consemnarea în contul nr. 
RO19 BREL 0002 0018 0223 0100 
deschis la Libra Internet Bank - Suc. 
Ploieşti până la orele 14.00 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a garanției 
de 10% din Prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Regulamentului de licitație 
pentru bunul din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Pentru autovehicul, prima 
şedință de licitație a fost fixată în data 
de 18.03.2019, ora 10:00, iar dacă 
bunul nu se adjudecă la această dată, 
următoarele şedințe de licitații vor fi 
în data de 25.03.2019; 01.04.2019; 
08.04.2019; 15.04.2019, ora 10.00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploieşti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații supli-
mentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

l În data de 03.04.2019, ora 13.30, va 
avea loc la sediul Primăriei Sector 3 

din Şos. Mihai Bravu nr. 428 (în 
incinta Liceului Mihai Bravu), et. 2, 
sector 3, vânzarea prin licitație 
publică cu strigare a spațiului comer-
cial situat în Str. Cavafii Vechi nr. 17, 
parter, sector 3. Spațiul comercial ce 
urmează a fi scos la licitație reprezintă 
anexele spațiului situat în Str. Cavafii 
Vechi nr. 17, parter, sector 3, proprie-
tate personală prin intermediul căruia 
se face accesul, compus din grup 
sanitar, hol şi depozit în suprafață de 
11,88 mp şi cotă indiviză teren în 
suprafață de 2,33 mp. Prețul de 
pornire al licitației este de 10.000 euro. 
Pentru relații suplimentare puteți 
suna la Compartimentul Spații 
Comerciale din cadrul Primăriei 
Sector 3 - tel. 021.341.08.43.

l Debitorul SELIRON SRL societate 
în faliment, prin lichidator judiciar 
DINU, URSE ŞI ASOCIAȚII SPRL, 
scoate la vânzare: 1. Proprietate 
imobiliară constituită din clădiri C1 - 
spatți birouri, având Sc - 157,27mp., 
Scd - 346,4mp., Sud - 329 mp. şi C2 - 
anexă, având  Sc - 92,63 mp., Sud - 
82,50 mp. edificate pe teren în 
suprafață de 973 mp., situată în Oraş 
Băicoi, Str. Republicii, Nr. 108, Județ 
Prahova.  Preț pornire l icitație 
111.2000 EURO exclusiv TVA; 2. 
Autoutilitară FORD TRANSIT, an 
fabricație 2008, preț  pornire licitație 
- 2.960,00 EURO exclusiv TVA; 3. 
Autoutilitară FIAT DOBLO, an fabri-
cație 2006, preț pornire licitație - 
800,00 EURO exclusiv TVA. -Prețul 
Caietului de sarcini pentru imobil 
1.000,00 Lei exclusiv TVA. -Prețul 
Regulamentului de licitație pentru 
autoturisme este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA.  -Prețul de pornire al 
licitaților pentru proprietatea imobi-
liară şi autoturisme aparținând socie-
tăț i i  debitoare  SELIRON SRL 
reprezintă 80% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în parte, 
iar listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este condițio-
nată de: -consemnarea în contul nr. 
RO30 BREL 0002 0018 0298 0100 
deschis la LIBRA INTERNET BANK 
Sucursala Ploieşti până la orele 14.00 
am din preziua stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de pornire 
a licitației; -achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Caietului de sarcini şi 
Regulamentului de licitație pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliară şi 
autoutilitare, prima şedință de licitație 
a fost fixată în data de 18.03.2019, ora 
11.00, iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor fi în data de 
25.03.2019; 01.04.2019; 08.04.2019; 
15.04.2019; 22.04.2019, 06.05.2019; 
13.05.2019, ora 11:00. Toate şedințele 
de licitații se vor desfăşura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare şi vizionare apelați tel.: 
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0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Lichidator judiciar, societăți profe-
sionale de insolvență, asociate prin 
contract, Yna Consulting SPRL ŞI 
Consultant Insolventa SPRL, cu 
sediul procesual ales în Drobeta-Tur-
nu-Severin, str.Mărășești, nr.18, jud.
Mehedinți, anunţă licitație publică cu 
strigare pentru vânzarea bunurilor 
imobile existente în proprietatea debi-
toarei SC Izometal-Magellan SRL, cu 
sediul în Drobeta-Turnu-Severin, 
str.I.C.Brătianu, nr. 11, parter, camera 
2, judeţul Mehedinți, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului Mehe-
dinți sub nr. J25/276/2012, având cod 
de identificare fiscală nr.6633311, 
af lată în procedura de faliment, 
conform sentinței nr.177/2016 din 
ședința publică din data de 16.05.2016 
pronunțată de Tribunalul Mehedinți 
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, Judetul 
Arad*, având următoarele numere de 
carte funciară și numere cadastrale: 
nr. crt./Carte Funciara/ Nr. cadastral/
S u p r a f a ț a  m p :  1  / 3 0 5 2 6 1 / 
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/ 
3 0 6 9 2 9  / 1 8 0 0 ;  1 1 / 3 0 5 4 2 4 / 
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/ 
3 0 5 2 5 5  / 6 1 0 0 ;  2 0  / 3 0 5 3 7 7  / 
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; 27 /307693/ 
307693/5000;  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/ 
3 0 5 4 3 6 / 3 3 0 0 ;  4 5 /  3 0 5 2 8 1 / 
3 0 5 2 8 1 / 2 8 0 0 ;  4 6 /  3 0 5 2 5 4 / 
305254/1200; 47/307696/ 307696/7700; 
48 /307711/ 307711 /5200; 49/305270/ 
3 0 5 2 7 0  / 3 9 0 0 ;  5 0  / 3 0 7 6 8 2 / 
307682/6800; 51/301152/ 301152/4100; 
52/307680/ 307680 /3100; 53/307119/ 
3 0 7 1 1 9  / 2 6 0 0 ;  5 4 / 3 0 6 0 3 0 / 
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/ 
3 0 0 1 3 6 /  1 8 0 0 ;  6 7  / 3 0 5 2 5 1 / 

305251/5400; 68/303797/ 303797/1200; 
69 /311485/ 311485/3600; 70/ 311550/ 
3 1 1 5 5 0  / 2 6 0 0 ;  7 1 / 3 0 0 3 9 8 / 
300398/10000; 72/311493/ 311493 
/1500; 73/300391/ 300391 /3100; 
74/303602/ 303602/5400; 75/311488/ 
3 1 1 4 8 8 / 2 3 0 0 ;  7 6  / 3 1 1 4 9 2 / 
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/ 311514/ 12500; 88/ 307803/ 
3 0 7 8 0 3  / 2 9 0 0 ;  8 9  / 3 0 5 2 3 9 / 
3 0 5 2 3 9 / 2 2 0 0 ;  9 0  / 3 0 6 9 3 2 / 
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/ 300155/ 7400; 101/ 
305649/ 305649 /5000; 102/ 305380/ 
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 / 
304796/2600; 105/ 303783/ 303783 
/5900; 106/ 303785/ 303785 /2000; 107 
/307159/ 307159/ 3300; 108 /300405/ 
300405 /2500; 109 /300149/ 300149 
/9400; 110 /306912/ 306912/2100; 111 
/306924/ 306924 /1700; 112/305279/ 
305279/ 5600; 113/ 307738/ 307738 
/1000; 114/307686/ 307686 /1300; 115/ 
305383/ 305383 /4300; 116/ 300234/ 
3 0 0 2 3 4  / 1 3 8 0 0 ;  1 1 7 /  3 0 7 6 8 8 / 
307688/1300; 118/ 305386/ 305386 
/3100; 119/ 307727/ 307727 /10000; 
1 2 0 / 3 0 7 7 2 4 /  3 0 7 7 2 4  / 5 4 0 0 ; 
121/307765/ 307765 /5700; 122 
/307763/ 307763/ 2300; 123 /304797/ 
304797/ 2600; 124/ 304796/ 304796 
/2600; 125/303398/ 303398/10000, la 
prețul de pornire a licitației de 
816.160,00Euro (echivalentul în lei la 
cursul BNR din ziua plății), valoarea 
nu include TVA; 2.*Teren Extravilan 
cu S= 303.770mp, (cu destinația de 
Exploatare Balastieră), situat în Zona 
Criciova- Jdioara, Județul Timiș*, 
având următoarele numere cadas-
trale: Nr. Crt./Nr. cadastral/ Suprafața 
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 (echivalentul în lei la 
cursul BNR din ziua plății), valoarea 
nu include TVA. Licitația va avea loc 
la la punctul de lucru al lichidatorului 
judiciar Yna Consulting SPRL, situat 
în Drobeta-Turnu-Severin, str.Iuliu 
Maniu, nr.20, bl.KM4, sc.1, ap.2, jud.
Mehedinţi, la data de 19.03.2019, ora 
13.00, iar în cazul în care bunurile nu 

vor fi valorificate, licitația va fi 
reluată, în aceleași condiții, la data de 
02.04.2019, ora 13.00, la data de 
16.04.2019, ora 13.00, la data de 
30.04.2019, ora 13.00, la data de 
14.05.2019, ora 13.00, respectiv la 
data de 28.05.2019, ora 13.00. Partici-
parea la licitație este condiţionată de 
achiziționarea 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 BRD GSG SA 
Dr.Tr. Severin, sub nr.RO 94 BRDE 
260 SV 576 5840 2600. 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 Publicaţie de vânzare. SC Exelbi 
Rohian Prod Com SRL -în faliment, 
prin lichidator judiciar Pareto Grup 
IPURL, desemnat de Tribunalul 
Maramureș în dosar nr. 8071/100/2013 
vinde la licitaţie publică deschisă 
ascendentă cu strigare, următoarele 
bunuri din averea debitorului: bunuri 
imobile: Teren în suprafață de 1000 
mp, situat în localitatea Mocira, str.1 
Decembrie, nr.6, înscris în CF nr.50759 
Recea, nr.cadastral 50759. Hala de 
producț ie  ș i  pres tăr i  serv ic i i , 
construcție tip parter cu șarpantă cu 
zidărie portantă, cu acoperiș din lemn, 
cu tavan, cu o lățime a clădirii de 
10,35 m. Parter: suprafața construită 
de 387 mp, suprafața utilă de 310 mp, 
compusă din: spații de birou, magazii, 
spații de depozitare materii prime și 
spațiu de producție, la preţul de 
122.687 lei. bunuri mobile: Mobilier: 
rafturi, deșeuri: -Raft mare pal -10 
buc. -48 lei; -Raft mic pal -4 buc. -10 
lei; -Masa pal -1 buc. -65 lei. Mărfuri: 
-Sac dormit -1 buc. -25 lei. Preţurile 
nu conţin TVA. Participanţii la lici-
taţie vor achita în contul de insolvenţă 
al debitorului până în  ziua licitaţiei o 
garanţie de 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
18.03.2019, ora 14.00 și, în cazul 
neadjudecării, în data de 25.03.2019, 
ora 14:00, toate la sediul lichidatorului 
judiciar din Baia Mare, Bd. București 
nr.25, etaj 1, jud.Maramureș. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
numărul de telefon: 0362-802.750.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și /sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact: Consiliul Local al 
Comunei Bobicești, comuna Bobicești, 
sat Bobicești, str.Bobicești, nr.54, 
județul Olt, telefon/fax: 0249.455.501, 
e-mail: primaria@bobicesti.ro, cod 
fiscal: 4491148. 2.Informaţii generale 

privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: un spațiu 
în suprafață de 11,22mp cu destinația 
de funcționare cabinet stomatologic, 
situat în imobilul „Clădire Dispensar 
Uman”, din satul Bobicești, comuna 
Bobicești, județul Olt, proprietate 
publică a comunei Bobicești. 3.Infor-
maţii privind documentaţia de atri-
buire: de la sediul Consiliului Local al 
Comunei Bobicești, județul Olt. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: Caietul de sarcini poate fi 
ridicat, la cerere, de la sediul Consiliul 
Local al Comunei Bobicești, județul Olt. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Documentația se poate ridica de 
la Registratura Comunei Bobicești, 
județul Olt. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
r i lor  Ordonanţe i  de  Urgenţă  a 
Guvernului nr. 54/ 2006: 20Lei, se 
a c h i t ă  l a  c a s i e r i a  i n s t i t u ț i e i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 25 martie 2019, ora 10.00. 4.
I n f o r m a ţ i i  p r i v i n d  o f e r t e l e : 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
02 aprilie 2019, ora 10.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Consiliul 
Local al Comunei Bobicești, comuna 
Bobicești, sat Bobicești, str.Bobicești, 
nr.54, județul Olt. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Ofertele se depun în 
două plicuri închise și sigilate unul 
exterior și unul interior. 5. Data și locul 
la care se va desfășura ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 02 aprilie 
2019, ora 12.00, la sediul Consiliului 
Local Bobicești, comuna Bobicești, sat 
Bobicești, str.Bobicești, nr.54, județul 
Olt. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Olt, 
Slatina, str. Mânăstirii, nr.2, județul 
Olt, cod poștal: 230038, telefon: 
0249.414.989, 0249.435.638, fax: 
0249.437.370 -fax primire/ înregistrare 
documente Registratură, e-mail: tribu-
nalul-olt@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 11 
martie 2019.

PIERDERI
l SC Self Trading Petrogaz SRL  
declară pierdut Atestat de Comerciali-
zare Produse Energetice în sistem 
en-gros  cu nr. RO9783903EN01/ 
27.12.2016, aparţinând punctului de 
lucru Valea Ursului. Se declara nul.

l OZIDIS SRL J19/256/2004, CUI 
16246118, pierdut certificat constatator 
activități desfășurate în afara sediului 
nr 28580/03.10.2008. Declar nul.

l Pierdut Atestat profesional transport 
marfă, pe numele Sima Sorin, din 
Pitești, eliberat de ARR Argeș. se 
declară nul.

l Declar pierdută și nulă Adeverința de 
master eliberată de Facultatea de Litere, 
Universitatea din Craiova, pe numele 
Rădulescu Ştefania Oana.

l Pierdut atestat profesionist de marfă 
emis de ARR Craiova pe numele Iovan 
Petrișor. Se declară nul.

l Societatea New Frontier SRL, având 
CUI: 22411678 și nr.de ordine în regis-
trul comerțului: J40/17242/2007, declară 
pierdut Certificatul de Înregistrare și 
Anexa sa, emise de Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul 
București cu Seria B, nr.1351431, 
eliberat la data de 14.09.2007. Le 
declarăm nule.

l Pierdut Autorizaţie de Funcţionare 
nr.12280/FB din data de 09.02.2017, 
pentru Farmacie cu circuit închis din 
structura Spitalului de Pneumoftizio-
logie Roșiorii de Vede, jud.Teleorman, 
condusă de farmacist șef: Popa Petre. 
Se declară nulă.

l Pierut cartonas libera trecere Port 
Constanta, serie 7330 tip A. Il declar 
nul.

l Pierdut atestat profesional CPC cu 
seria 154646001 emis de ARR Bucu-
rești, pe numele Melcescu Marian 
Bogdan. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare al 
SC Phideas SRL cu sediul social în 
Coza, com. Tulnici, judeţul Vrancea, cu 
J39/597/16.08.2004. Îl declar nul.

l Pierdut certificat constatator al firmei 
Sovirox SRL, cu J15/525/2005 din 
04.05.2005. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare al 
MBW Travel SRL, având J24/4081/2008 
CUI 23388832, seria B nr. 1224139 cu 
sediul social în Baia Mare, jud. Mara-
mureș, str. Dragoș Vodă nr. 2, ap. 84. Îl 
declar nul.

l Pierdut cartelă de metrou de 
handicap pe numele Vadanovici Caliţa 
–Cătălina, emisă de DGASPC sector 6.

l Pierdut certificat constatator nr. 
25/04.01.2011,  emis  conf .  Legi i 
359/2004, aparţinând SC Antena TV 
Group SRL București - Sucursala 
Slobozia, CUI: 8727440, J21/282/1996. 
Se declară nul.

l  Societatea Tehni-Concept S.R.L., 
cu sediul în Loc. Ghimbav, Oraș 
Ghimbav, Str. Făgărașului, Nr. 574, 
Judeţul Brașov, având număr de 
ordine în  registrul  comerțului 
J8/1779/2003, Cod Unic de Înregis-
trare 15733654, declarăm pierdut 
Certificatul de înregistrare al societăţii 
seria B nr. 2255993, emis pe data de 
03.05.2011 de către Oficiul Registrului 
Comertului de pe lângă Tribunalul 
Brașov și Certificatul constatator din 
data de 03.05.2011 eliberat în baza 
Declaraţiei pe propria răspundere 
înregistrată sub numărul 27819 din 
28.04.2011 de către Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Brașov. Se declară nule.


