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OFERTE SERVICIU
Antena TV Group
angajează femeie de
serviciu pentru birouri, în
locația Iride Business Park
(langă stația de metrou
Pipera). Program de lucru
în ture.

TEL: 0748.035.750

l Lucky Top Shop angajează!
Punem la dispoziţie 2 posturi Şef
raion, full-time, cu contract pe perioadă nedeterminată, vorbitori de
limba chineză. Detalii la:
0765.882.314.
l SC Duz Pan Actual SRL, Ploiești,
angajează două persoane pentru
posturile de manipulanți mărfuri.
Relații la telefon: 0764.223.366.
l Octagon Fundatii Speciale SRL,
cu sediul în București, sectorul 1,
strada Piaţa Amzei, nr.5, camera
nr.5, angajează sudor (2). CV-urile
se pot depune la sediul firmei până
la data de 15.11.2019. Informații la
telefon: 021.232.39.20.
l Bellinea SRL, cu sediul în jud.
Sălaj, Zalău, strada Fabricii, nr.10,
angajează muncitor necalificat la
asamblarea și montarea pieselor
(35). CV-urile se pot depune la
sediul firmei până la data de
15.11.2019. Informații la telefon:
0040/260.618.101.
l SC Norart Expert Construct SRL,
cu sediul în Alba Iulia, str.Poligonului, nr.9E, Bl.D1, ap.6, jud.Alba,
înregistrată în Registrul Comerțului
s u b n r. J 0 1 / 1 0 1 / 2 0 1 9 , C U I :
40407748, angajează Confecționer-Montator structuri metalice
pentru construcții, COR 721433- 3
posturi. CV-urile se trimit pe mail:
crucovicinicolai@yahoo.com, până
la data de 17.11.2019. Selecția va
avea loc la data de 18.11.2019.
Informații la tel.0748.804.030.
l Amy Development International
SRL, cu sediul în București, Sector 5,
Bulevardul Națiunile Unite, nr.1,
Birou A4 -Ansamblul Gemenii
Sitraco, bloc 108A, etaj 4,
J40/13027/01.10.2019, CUI:
41705319, angajează secretară, cod
COR 412001. Cerințe: studii superioare; experiență 5 ani în domeniul
secretariatului; capacitate bună de
analiză și sinteză a informațiilor;
limba engleză și limba arabă, scris și
vorbit la nivel avansat; flexibilitate /
adaptabilitate /rezistență la stress /
muncă în echipă. Cei interesați pot
depune CV-ul, însoțit de actele de
studii și scrisoarea de intenție, pe

adresa de e-mail: avocatalatar@
gmail.com, până pe data de
18.11.2019, inclusiv. Selecția va avea
loc în data de 19.11.2019 și se va face
în baza documentelor transmise prin
e-mail.
l Academia Română - Filiala Iași
cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8,
organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual
vacant conform HG 286/23.03.2011
(actualizat), de Director Adjunct
gradul II din cadrul Aparatului
t e h n i c o - a d m i n i s t r a t i v, n o r m ă
întreagă, perioadă nedeterminată.
Concursul va consta în două probe:
proba scrisă în data de 11.12.2019,
ora 10:00, și interviul în data de
16.12.2019, ora 10:00. Condiţii:
Studii superioare absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă
în domeniul economic. Studii postuniversitare de specializare în domeniul managementului instituțiilor
publice. Vechime: minim 7 ani într-o
funcție de conducere într-o instituție
bugetară și de minim 7 ani în specialitate. Termenul de depunere a
dosarelor este 28.11.2019, ora 15:00.
Relaţii suplimentare la telefon
0332101115, Biroul Resurse Umane,
Salarizare și la sediul Filialei.
l Inspectoratul de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier
-ISCTR, cu sediul în București,
B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector
1, anunţă amânarea concursului,
conform HG nr.286/2011, pentru
ocuparea posturilor de inspector de
trafic rutier -unsprezece posturi, în
cadrul Inspectoratelor Teritoriale
(IT) și Serviciul Monitorizare și
Control (SMC -Biroul Monitorizare
Echipaje) (sediul central): -Inspector
trafic rutier debutant: SMC (sediul
central) -un post, IT nr.5 -Hunedoara -un post, IT nr.6 -Dolj -un
post, IT nr.8 -Sibiu -un post;
-Inspector trafic rutier grad II: IT
nr.4 -Cluj -un post, IT nr.5 -Arad
-două posturi, IT nr.7 -Prahova -un
post, IT nr.8 -Mureș -un post;
-Inspector trafic rutier, grad IA: IT
nr.5 -Caraș-Severin -un post, IT nr.6
-Dolj -un post; -Consilier juridic,
grad IA: Direcția Juridică -Serviciul
Contencios Administrativ (sediul
central) -un post; -Consilier juridic,
grad II -Direcția Investiții și Administrativă -Serviciul Achiziții
Publice și Ordonanțare (sediul
central) -un post; -Economist, grad I
-Direcția Economică -Biroul Contabilitate (sediul central) -un post;
-Economist, grad IA -Direcția
Economică -Biroul Contabilitate
(sediul central) -un post; -Consilier
juridic, grad I -Direcția Strategii,
Dezvoltare și Management -Serviciul Reglementări Legislative
-Biroul Reglementări și Armonizare

Legislativă (sediul central) -un post;
-Consilier juridic, grad II -Compartiment Protecția Datelor Personale
(sediul central) -un post; -Expert în
securitate și sănătate în muncă, grad
IA -Serviciul Gestiune Personal,
Pregătire Profesională și Securitate
în Muncă -Biroul Resurse Umane și
Evaluare Profesională -Compartimentul Securitate și Sănătate în
Muncă și Situații de Urgență (sediul
central) -un post; -Specialist resurse
umane, grad II -Serviciul Gestiune
Personal, Pregătire Profesională și
Securitate în Muncă -Compartimentul Gestiune Personal (sediul
central) -un post; -Referent de specialitate, grad II -Direcția Investiții și
Administrativă -Serviciul Logistică
și Administrativ -Biroul Administrativ și Derulare Contracte, organizat iniţial: -Proba scrisă în data de
12.11.2019, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 18.11.2019, ora
10.00, astfel: Va avea loc la o dată ce
va fi comunicată ulterior. Prin acest
anunţ venim în completarea celui
publicat în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, număr 1231/21.10.2019,
pagina 6-7, cod 229.580. Restul
anunţului rămâne neschimbat.
l Inspectoratul de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier
-ISCTR, cu sediul în București,
B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector
1, anunţă amânarea concursului,
conform HG nr.286/2011, pentru
ocuparea posturilor de asistent
director debutant și sef birou, grad
II, organizat iniţial: -Proba scrisă în
data de 29.11.2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
05.12.2019, ora 10.00, astfel: Va avea
loc la o dată ce va fi comunicată
ulterior. Prin acest anunţ venim în
completarea celui publicat în Monitorul Oficial, Partea a III-a, număr
1311/07.11.2019, pagina 7-8, cod
232.185. Restul anunţului rămâne
neschimbat.
l Autoritatea Navală Română, cu
sediul în localitatea Constanța,
Incintă Port Constanța, nr.1, județul
Constanța, anunță amânarea
concursului, conform HG
nr.286/2011, pentru ocuparea posturilor contractual vacante de: Şef
Birou -Biroul Coordonare Programe
-Direcția Afaceri Europene și
Relații Internaționale; Director
-Centrul Maritim de Coordonare și
Şef Serviciu -Serviciul MRCC
-Centrul Maritim de Coordonare;
Şef Serviciu -Serv.Financiar-Contabilitate, Bugete, Tarife -Direcția
Economică; Inspector specialitate,
gr.IA -Inspectoratul Tehnic ANR
Galați -punct lucru Brăila și
Inspector specialitate, gr.III -Inspectoratul Tehnic ANR Constanța
-Direcția Tehnică; Inspector specia-
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➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

litate, gr.IA -Biroul Inspecții Terminale și GAS-FREE, Inspector
specialitate, gr.I -Biroul Inspecții
Te r m i n a l e ș i G A S - F R E E ș i
Inspector specialitate, gr.IA -Biroul
ISM/ISPS -Direcția Inspecții Siguranța și Securitate Navală; Căpitan
șef de port -Căpitănia Portului
Mangalia și Căpitan port specialist
-Serviciul VTMIS/CP Constanța
-Căpitănia Zonală Constanța;
Căpitan port specialist -Serviciul
Siguranța Navigației, Poluare,
VTMIS -Biroul VTMIS, Căpitan
port debutant -Serviciul Siguranța
Navigației, Poluare, VTMIS și
Economist, gr.III -Serviciul Financiar Contabilitate-Administrativ
-Căpitănia Zonală Galați; Căpitan
port, gr.I -Serviciul Siguranța Navigației, Poluare, VTMIS și Căpitan
port, gr.I -1 post -Oficiul Căpităniei
Zimnicea -Căpitănia Zonală
G i u r g i u ; C ă p i t a n p o r t , g r. I
-Compartiment Cercetare și Autorizare Agenți Economici, Ofițer port,
tr.II -Serviciul Siguranța Navigației,
Poluare, VTMIS, Conducător
șalupă -Biroul Tehnic, Căpitan port,
tr.II -Oficiul Căpităniei Isaccea și
Referent specialitate, gr.III -Căpitănia Portului Sulina -Căpitănia
Zonală Tulcea; Căpitan port debutant -Serviciul Siguranța Navigației,
Poluare, VTMIS și Căpitan port
debutant -Oficiul Căpitănie Bechet
-Căpitănia Zonală Dr.Tr.Severin,
organizat inițial: -Proba scrisă în
data de 18.11.2019, ora 10.00,
-Proba interviu în data de
21.11.2019, ora 10.00, la o dată care
se va comunica ulterior. Prin acest
anunț venim în completarea celui
publicat în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, număr 1253/25.10.2019,
pagina 1-4, cod 230.069.
l Primăria Comunei Beba Veche, cu
sediul în localitatea Beba Veche, sat
Beba Veche, nr.292, județ Timiș, CUI:
5390648, organizează concurs pentru

GATA!
Simplu, nu?

ocuparea următoarelor posturi
vacante contractuale aprobat prin
HG nr.286/2011, modificată și
completată de HG nr.1027/2014.
Denumirea postului: -Referent situații de urgență, 1 post; -Muncitor
calificat, 1 post. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor: Referent: studii liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat; Muncitor:
studii medii/profesionale; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: Referent: nu se
solicită; Muncitor: nu se solicită.
Data, ora și locul de desfășurare a
concursului: -Proba scrisă: data
12.12.2019, ora 10.00, la sediul instituției; -Proba interviu: data
12.12.2019, ora 12.00, la sediul instituției. Data-limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrătoare
de la afișare, la sediul instituției. Date
contact telefon/fax: 0256.385.501.
l Institutul de Cercetări Juridice
„Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române organizează concurs
de promovare internă pentru postul
contractual de conducere: Contabil
șef, normă întreagă (8h/zi), contract
individual de muncă pe durată
nedeterminată. Concursul va avea
loc pe data de 06.12.2019, ora 10.00.
Dosarele de înscriere se depun până
la data de 29.11.2019 (inclusiv), ora
15.00, la sediul Institutului de
Cercetări Juridice, Casa Academiei
Române, Calea 13 Septembrie,
nr.13, Aripa Est, et.IV. Bibliografia
și tematica concursului vor fi afișate
la sediul instituției și pe site-ul Institutului de Cercetări Juridice, (www.
icj.ro/Noutati/Anunturi). Informații
suplimentare și relaţii la telefon:
40(21).318.81.06, interior: 2400 și
www.icj.ro/Noutati/Anunturi.
l Primăria Comunei Lunca, județul
Teleorman, cu sediul în localitatea
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Lunca, str.Principală, nr.129, judeţul
Teleorman, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de șef SVSU, cod
COR 541901, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 06.12.2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
09.12.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; b)
diplomă/certificat de absolvire curs
șef SVSU; c)vechime: doi ani
vechime în câmpul muncii; d)permis
de conducere categoria B; e)are
cetățenia română; f)cunoaște limba
română, scris și vorbit; g)are capacitate deplină de exercițiu; h)are o
stare de sănătate corespunzătoare
postului. 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 Comunei Lunca.
Relații suplimentare la sediul
Primăriei Lunca, persoană de
contact: Cojocaru Manuel Viorel,
telefon: 0247.358.362.
l Primăria Orașului Murfatlar, cu
sediul în localitatea Murfatlar,
strada Calea Dobrogei, numărul 1,
judeţul Constanţa, în baza Ordonanţei de Urgenţă nr.57 din 3 iulie
2019, privind Codul administrativ,
organizează concurs recrutare
funcţie publică vacantă de conducere: arhitect șef. Condiţii specifice
de participare la examen: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă,
în domeniul arhitectură, urbanism
sau în domeniul inginerie civilă cu
studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului și
cursuri de formare profesională
continuă de specialitate în domeniul
amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcţiilor, în
condiţiile art.36, indice 1, lit.c) din
Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu
modificările și completările ulterioare; -atestat Registrul Urbaniștilor
din România; -studii de master
absolvite în domeniul administraţiei
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice, în condiţiile legii;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice
minimum 5 ani. Data, ora și locul de
desfășurare a examenului: -proba
scrisă în data de 16.12.2019, ora
10.00, la sediul primăriei; -data și
ora interviului vor fi anunţate în
maxim 5 zile lucrătoare după susţinerea probei scrise. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului, până la data de
03.12.2019. Date contact: Primăria
Orașului Murfatlar, Calea Dobrogei,
nr.1, telefon: 0241.234.350, fax:
0241.234.516, e-mail: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro,
web-site: www.primaria-murfatlar.
ro, persoană de contact: Zugravu
Simona -consilier grad profesional
superior.

l Școala Gimnazială „Nicolae
Bălcescu”, cu sediul în localitatea
Arad, str.Poetului, nr.89A, judeţul
Arad, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante pe perioadă nedeterminată
de îngrijitore, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 6.12.2019, ora 9.00; -Proba
practică în data de 6.12.2019, ora
12.00; -Proba interviu în data de
9.12.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: medii sau generale;
-vechime: minim 1 an; -capacitate
de a interacționa cu copiii; -disponibilitate pentru program f lexibil;
-abilități de întreținere a spațiilor
școlare interioare și exterioare.
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,
14.11.2019-27.11.2019, la sediul
Școlii Gimnaziale „Nicolae
Bălcescu” Arad. Relaţii suplimentare la sediul: Secretariatul Școlii
Gimnaziale „Nicolae Bălcescu”
Arad, str.Poetului, nr.89A, telefon:
0257.349.404.
l Spitalul Orășenesc Ineu, cu sediul
în Ineu, str.Republicii, nr.2, jud.
Arad, organizează în data de
06.12.2019, ora 09.00, concurs,
conform HG nr.286/2011 și HG
nr.1027/noiembrie 2014, pentru
următoarele posturi contractual
vacante: -un post muncitor necalificat în cadrul Serviciului Administrativ; -un post de îngrijitoare în
cadrul Sterilizări centralizate.
Concursul constă în proba scrisă,
care va avea loc în data de
06.12.2019, ora 09.00, și proba practică în data de 06.12.2019, ora 14.00,
la sediul Spitalului Orășenesc Ineu.
Condiții de participare: 1.Condiții
generale: -pentru participarea la
concurs, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la
art.3 din HGR 286/2011. 2.Condiții
specifice pentru muncitor necalificat: -adeverința de absolvire 10
clase; -vechime în muncă minim 5
ani; 3.Condiții specifice pentru
îngrijitoare: -adeverința de absolvire
12 clase; -vechime în muncă minim
2 ani. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Spitalului Orășenesc Ineu. Relații
suplimentare la sediul Spitalului
Orășenesc Ineu, persoană de
contact: Haragea Adina, telefon:
0254.511.220.
l Spitalul Municipal Oltenița, cu
sediul în localitatea Oltenița, str.
Argeșului, nr.134, judeţul Călărași,
organizează concurs în vederea
ocupării unei funcții contractuale
vacante: -1 post de consilier juridic
IA -șef birou -Biroul de Management al Calității Serviciilor Medicale, pe perioadă nedeterminată.
Condițiile generale de participare la
concurs sunt cuprinse în art.3 din
HGR nr.286/2011, pentru aprobarea
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Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale și a criteriilor
de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar aprobat, cu modificările și completările ulterioare.
Concursul se va desfășura la sediul
spitalului menționat mai sus, astfel:
-consilier juridic IA șef birou -Biroul
de Management al Calității Serviciilor Medicale: proba scrisă:
06.12.2019, ora 10.00; interviul:
11.12.2019, ora 10.00. Condiții generale pentru participarea la concurs:
-are cetățenie română, -cunoaște
limba română, scris și vorbit; -are
vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; -are capacitatea
deplină de exercițiu; -are o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate
de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; -îndeplinește
condițiile de studii și, după caz, de
vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la
concurs; -nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului sau contra autorității, de
servicu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiției,
de fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției vacante
pentru care candidează, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea. Condiții specifice postului:
-Documente care să ateste calitatea
de evaluator de spitale; -Documente
care să ateste calitatea de auditor
privind managementul calității
serviciilor medicale; -Dovada
vechimii în specialitate: minim 6 ani
și 6 luni; -Diplomă de licență în
specialitatea juridică. Dosarele de
concurs se depun în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării
în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a (până la 28.11.2019,
de luni-vineri: 8.00-16.00). Tematica
și bibliografia de concurs se afișează
la sediul unității. Relații suplimentare la sediul Spitalului Municipal
Oltenița, tel.0242.515.931, int.237.
l Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale renunță la desfășurarea concursurilor amânate pentru
datele de: 02.12.2019 (interviu),
12.12.2019 (proba scrisă) și
18.12.2019 (interviu), urmare a
dispoziției Ministrului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale
nr.114979/12.11.2019.Candidații
care au depus dosarele de înscriere
la concurs se pot prezenta la sediul
A.F.I.R. din strada Știrbei Vodă
nr.43, Sector 1, București– Direcția
pentru Gestiunea Performanțelor
Profesionale și Recrutare, în vederea
retragerii acestora.
l U.M. 01812 Moara Vlăsiei, din
Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul pentru încadrarea
a 2 posturi vacante de execuție de
personal civil contractual, astfel: 1.
expert gr.III, birou achiziţii și mana-

gement contracte/ studii universitare cu diplomă de licenţă într-unul
din domeniile științe economice,
științe administrative sau științe
juridice și curs de specializare în
domeniul achizițiilor publice, cu o
vechime în muncă de minim 6 luni;
-11.12.2019, ora 10.00- proba scrisă;
-17.12.2019, ora 10.00- interviul. 2.
contabil II, birou salarizare/ studii
liceale cu diplomă de bacalaureat,
curs de contabilitate financiară și
vechime în muncă de minim 6 luni,
astfel: -11.12.2019, ora 10.00- proba
scrisă; -17.12.2019, ora 10.00- interviul. Data limită de depunere a
dosarelor este 05.12.2019, ora 12.00.
Depunerea dosarelor și organizarea
concursului se vor face la sediul
U.M. 01812 Moara Vlăsiei, judeţul
Ilfov, unde vor fi afișate și detaliile
organizatorice necesare. Datele de
contact ale persoanelor care asigură
secretariatul comisiilor de concurs:
Pastramă Laurențiu, telefon
021/3159895, interior 1069/135.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Anticariat Aurora cumpărăm
cărți vechi/ noi, tablouri, grafică,
icoane vechi, manuscrise, autografe,
statuete, porțelan, diverse obiecte
vechi, vederi vechi românești.
Deplasare la domiciliu.
0751.221.166

CITAŢII
l Se citeaza paratii Covaci Florian
Ion si Covaci Sorin, ambii cu domiciliu
necunoscut
in
dosarul894/246/2019 al Judecatoriei
Ineu cu termen la data de
03.12.2019.
l Se citează la Judecătoria Brăila în
Dosarul nr. 4143/196/2019, având ca
obiect dezbatere succesiune și partaj
succesoral, în calitate de pârâtă,
numita Meculescu Aurora, pentru
termenul din 06.12.2019.

Roșiorii de Vede, str. Mărășești nr.
52, la data de 04.12.2019, în dosar
civil nr. 845/292/2009*, având ca
obiect succesiune rejudecare, reclamantă fiind Țiparu Mariana.

DIVERSE
l VIA Insolv SPRL Ploiești, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar prin incheierea din
data 06.11.2019 pronuntata de
Tribunalul Prahova în dosarul
4982/105/2019, anunţă deschiderea
procedurii simplificate a insolventei
debitorului Grinec Intercom SRL
sediul social: Ploiesti, Bulevardul
Bucuresti, nr.17, bl.9, ap.9, jud.
Prahova, cod de identificare fiscală
2703520, număr de ordine în registrul comerţului J29/3598/1992.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 20.12.2019. Termenul
limită întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 30.12.2019. Termenul
pentru întocmirea tabelului definitiv
al creanţelor este 27.01.2020. Prima
adunare a creditorilor la data de
08.01.2020 ora 15:30.
l Subsemnatul Militaru Corneliu
George, asociat SC Romvicoop SRL,
cu sediul in Urlati, Parcului, 25, jud.
Prahova, CUI 1334270, Nr. ord.
Reg.Com. J29/1982/1992, cu obiect
de activitate: Comert cu ridicata
nespecializat 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 (264.000 lei).

l Eventualii moștenitori ai defunctului Ionescu Ion, decedat la data de
28.06.2019, cu ultimul domiciliu în
București, strada Biserica Mărcuța,
nr.3, bl.35B, sc.2, et.8, ap.99, sector
2, sunt chemaţi la Societatea Profesională Notarială Bucur și Asociaţii,
cu sediul în București, Bulevardul
Chișinău, nr.15, bl.A4, scara 2,
parter, ap.46, sector 2, în data de
25.11.2019, ora 14.00, pentru a
participa la dezbaterea procedurii
succesorale. Dacă succesibilii citaţi
nu își exercită dreptul de a accepta
în termenul prevăzut de art.1103 din
Codul Civil, vor fi prezumaţi că
renunţă la moștenire.

l Aceasta informare este efectuata
de: SC Corylus Avellana SRL, cu
sediul in Arad, str. AVRIG, nr. 43,
jud. Arad, ce intentioneaza sa solicite de la ABA Crisuri Oradea, Aviz
de gospodarire a apelor pentru
,,Infiintare plantatie de alun etapa
3’’ aflata in extravilanul loc. Prunisor, com. Sebis, jud. Arad. Aceasta
investitie este o investitie noua. Ca
rezultat al procesului de realizare a
investitiei vor rezulta ape uzate care
vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil. Aceasta solicitare de aviz este
conforma cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificarile
si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii
suplimentare cu privire la solicitarea
Avizului de gospodarire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la
adresa mentionata. Persoanele care
doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot adresa
solicitantului la adresa sus mentionata sau pot inainta observatii in
termen de 5 zile de la data publicarii
la A.B.A. Crisuri, str. I. Bogdan, nr.
35, mun. Oradea, jud. Bihor.

l Se citează Coconu Nicușor,
Zalum (Coconu) Anișoara și Sîrbu
Alexandru Valentin, la Judecătoria

l SC Concept Trade Consulting
SRL, cu sediul social: str.Miercani,
nr.78, sector 6, mun.București,

l Numitul Tarhon Gheorghe, cu
ultimul domiciliu cunoscut în oraș
Tg. Frumos, str. Petru Rareș, bl.
G1-1, sc.B, et.1, ap.7, jud. Iași, este
citat în calitate de pârât în proces cu
Ciobanu Mariana -partaj bunuri
comune, la Judecătoria Pașcani, în
dosar nr. 4830/866/2017 pentru data
de 12.12.2019, ora 9.00, complet
C09MF.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
titular al planului /programului
Alipire loturi și PUZ Aansamblu
hale depozitare, birouri și utilități,
în jud.Ilfov, comuna Glina, sat
Cățelu, T10/1, P37, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de obținere a avizului de mediu
pentru planul/ programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului /
programului poate fi consultată la
sediul Agenției Regionale pentru
Protecția Mediului București, din
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, de
luni până vineri, între 9.00-12.00.
Observații /comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul ARPMB,
în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.
l Prin sentinţa nr.1516/2019 din
data de 13.03.2019 pronunţată în
dosarul nr.13413/318/2018 al Judecătoriei Târgu-Jiu, având ca obiect
divorţ între părţile Lăcătuș-Alexandru Mihaela-Andreea, în calitate
de reclamant ṣi Lăcătuș-Alexandru
Mircea-Nicolae, în calitate de pârât,
s-a dispus: Admite cererea de
chemare în judecată, având ca obiect
divorţ, formulată de reclamanta
Lăcătuș-Alexandru Mihaela-Andreea, cu domiciliul în Târgu-Jiu, str.
Zambilelor, bl.3, sc.1, ap.18, judeţul
Gorj, CNP_, în contradictoriu cu
pârâtul Lăcătuș-Alexandru
Mircea-Nicolae, CNP_, cu domiciliul
în Suedia, localitatea Vallingby, str.
Grasklipparvagen, nr.14, ap.1104,
CP 16243 ṣi în Târgu-Jiu, str.Lt. Col.
Dumitru Petrescu, bl. 11, sc. 1, ap.
17, judeţul Gorj, citat ṣi prin publicitate, reprezentat de curator avocat
Ulmet Cătălin, la Baroul Gorj.
Desface căsătoria încheiată între
părţi la data de 26.06.2009 și înregistrată la nr. 387/26.06.2009 în Registrul stării civile al Consiliului Local
al Municipiului Târgu Jiu, din culpa
ambilor soţi. Dispune revenirea
reclamantei la numele purtat anterior căsătoriei, acela de Melinte.
Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 100 Lei, reprezentând taxă judiciară de timbru
achitată cu Chitanţa
nr.0074545/04.09.2018, a sumei de
250Lei, reprezentând onorariu
curator achitat cu Chitanţa nr.
103/04.01.2019, a sumei de 500Lei,
reprezentând onorariu avocat achitat
cu Chitanţa cu nr. 0802/07.01.2019 și
a sumei de 62Lei, cu titlu cheltuieli
de judecată. Cu drept de apel în
termen de 30 de zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la
Judecătoria Târgu Jiu. Pronunţată,
prin punerea soluţiei la dispoziţia
părţilor de către grefa instanţei azi,
13.03.2019, la Judecătoria Tg.-Jiu.
l Lichidator judiciar Ștefănescu
Veronica, desemnată de Judecătoria
Sectorului 2, București, lichidator al
“Asociației pentru Dezvoltarea
Dansului Oriental”, conform încheierii de ședință din 24.04.2019
pronunțată în Dosarul
9984/300/2019, anunță dizolvarea
“Asociației pentru Dezvoltarea
Dansului Oriental”, cu sediul în
București, Șos.Ștefan cel Mare,
nr.232, bl.47, sc.A, et.6, ap.23, sector
2 . Te l e f o n 0 7 2 2 . 7 2 7 . 9 4 7 ;
0729.677.777.

l Putaru Cati-Iana, cu domiciliul
în mun.București, Sectorul 3, str.
Theodor D.Speranția, nr.133, titulari ai planului /programului PUZ
Construcție ansamblu cu funcțiuni
mixte (comerț, servicii, birouri) cu
un regim de înălțime de 2S+P+8E,
în mun.București, Sector 4, str.Valerian Prescurea, nr.9BIS, nr.cadastral
215497, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru
planul /programul menționat și
declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului /programului poate fi consultată la sediul
Agenției Regionale pentru Protecția
Mediului București, din Aleea Lacul
Morii, nr.1, sector 6, de luni până
vineri, între 9.00-12.00. Observații /
comentarii și sugestii se primesc în
scris la sediul ARPMB în termen de
15 zile de la data publicării anunțului.
l Administratorul judiciar Dinu,
Urse si Asociatii SPRL notifica
creditorii cu privire la deschiderea
procedurii generale a insolventei
prevazuta de Legea nr.85/2014,
impotriva debitoarei S.C. Tobalex
Serv Solutions S.R.L. cu sediul in
sat Marginenii de Jos, comuna Filipestii de Targ, nr.629, judetul
Prahova, J29/1063/2016, CUI
36163785, in dosarul 4181/105/2019
aflat pe rolul Tribunalului Prahova,
Sectia a II-a Civila de Contencios
Administrativ si Fiscal. Termenul
limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra averii
debitorului - 20.12.2019, termenul
de verificare a creantelor, de intocmire si publicare in BPI a tabelului
preliminar de creante - 08.01.2020,
termenul de definitivare a tabelului
creantelor - 31.01.2020. Urmatorul
termen de judecata a fost fixat
pentru data de 09.01.2020. Pentru
relatii: 021.318.74.25.
l Prin sentinţa civilă nr.559/
06.06.2019, pronunţată de către
Judecătoria Săveni, jud. Botoșani,
în dosarul 500/297/2018, instanţa a
admis acţiunea formulată de reclamantul Obreja Costică, domiciliat
în sat Ripiceni, com. Ripiceni, str.
Ripicenii Vechi nr.18, jud. Botoșani,
ce a avut ca obiect partaj bunuri
comune/ lichidarea regimului matrimonial, în contradictoriu cu pârâta
Patron (fostă Obreja) Daniela, cu
ultimul domiciliu cunoscut în com.
Ripiceni, jud. Botoșani. S-a dispus
sistarea stării de demălmașie asupra
bunurilor comune, părţile având o
cotă de contribuţie egală, respectiv
de câte 50%. S-a atribuit către reclamant, imobilul format din casă,
construită din nuiele și lut, acoperită cu tablă, compusă din trei
camere, hol și verandă, grajd,
construit din chirpici, acoperit cu
azbociment și suprafaţa de 1.803
mp, aferent construcţiei, situată în
comuna Ripiceni, judeţul Botoșani
și se învecinează cu Ciobanu
Dumitru, Babii Emil și drum local
pe două părţi, evaluat la suma de
35.410 lei. Pentru egalizarea valorică a loturilor, obligă reclamantul
la plata către pârâtă a unei sume în
valoare de 17.705 lei, în termen de 6
luni de la data rămânerii definitive

a prezentei sentinţe. Constată că
reclamantul a efectuat cheltuieli de
judecată în cuantum de 5.510 lei,
obligă pârâta să achite reclamantului suma de 2.755 lei, cu titlul de
cheltuieli de judecată, aferentă cotei
sale din masa bunurilor de împărţit.
Cu apel în termen de 30 zile de la
comunicare, care se va depune la
Judecătoria Săveni. Pronunţată
astăzi, 06.06.2019, prin punerea
soluţiei la dispoziţia părţilor de
către grefa instanţei.

SOMAŢII
l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos.
nr.2148/246/2019. Petentul Tuduce
Pavel solicită înscrierea dreptului de
proprietate pe titlu de uzucapiune
asupra cotei de 1636/3456 din
imobilul identificat în c.f.303328
Beliu (fost c.f. 324 Vasile Goldiș fost
Mocirla) nr.top. 131.132.133.134
intravilan în supr. totală de 4.171
mp. imobil asupra căruia figurează
ca proprietari întabulată sub B. 1 și
2 Goldiș Elisabeta asupra cotei de
432/3456 parte care a decedat în 13
martie 1930, sub B.3 și 4 Tomuţ
Raveca căsăt.Goldiș asupra cotei de
326/3456 parte care a decedat în
31.03.1957, sub B. 10 Goldiș Ioan
asupra cotei de 384/3456 parte care
a decedat în 01.01.1950 , B.12
Goldiș Maria asupra cotei de
252/3456 care a decedat în
24.12.1977 și B.13 Goldiș Floare
căsăt.Tuduce asupra cotei de
252/3456 parte care a decedat în
17.02.1996. Petentul susţine că folosește acest imobil de peste 40 de ani
de la moartea proprietarilor în mod
continuu, pașnic, public și sub nume
de proprietar. Toţi cei interesaţi sunt
somaţi să depună de îndată opoziţie
la Judecătoria Ineu deoarece în caz
contrar în termen de 30 de zile de la
ultima publicaţie se va proceda la
rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Consiliul de Administrație al societăţii IMSAT SA, cu
sediul în București, Bd. Iuliu Maniu
nr.7, corp B, etaj 3, sector 6, având
n r. d e i n r e g i s t r a r e l a O R C –
J40/1015/1991, CUI: 1571536,
convoacă la sediul său Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor la
data de 17.12.2019, ora 11, pentru
toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de
09.12.2019, cu următoarea ordine
de zi: Adunarea generală ordinară a
acționarilor: 1. Radierea menţiunii
privind înregistrarea ca Auditor
Financiar a S.C KPMG Audit SRL.
2. Desemnarea noului Auditor
financiar al societăţii Imsat SA ca
fiind societatea Ernst& Young
Assurance Services SRL, cu sediul
social în București, Bd. Ion Mihalache nr.15-17, Clădirea Bucharest
Tower Center, etajul 21, sector 1,
cod poștal 011171, având codul
fiscal R11909783, reprezentată legal
de Dl. Horatiu Pirvulescu, în calitate de Partener Asociat și stabilirea
duratei contractului de audit. 3.
Împuternicirea doamnei Ligia
IONESCU, în calitate de Director
General, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. În cazul

în care cvorumul necesar nu se va
întruni la data menţionată,
Adunarea Gererală Ordinară a
Acţionarilor se va ţine la data de
18.12.2019, ora 11, în același loc, cu
aceeași ordine de zi. Documentele și
materialele informative referitoare
la problemele incluse pe ordinea de
zi a adunării, precum și formularele
de procură specială pot fi obţinute
de la sediul societății. Informații
suplimentare se pot obţine la tel:
021/316.66.00/274. Acţionarii pot
participa la adunările generale
personal sau prin reprezentanţi, în
baza unei procuri speciale, conform
dispoziţiilor legale. Procura specială
în original se depune la sediul societății conform legii. Acționarii pot
vota prin corespondenţă prin utilizarea „Buletinului de vot prin corespondenţă” care poate fi obţinut de
la sediul societăţii. Buletinul de vot
prin corespondenţă trebuie transmis
la sediul societăţii până cel târziu în
data de 09.12.2019. Director
General Ligia Ionescu, Conform
Delegaţie din data de 04.11.2019.

LICITAŢII
l SC Victor Stamar Construct SRL,
prin lichidator, anunta vanzarea la
licitatie publica a bunurilor mobile
af late in patrimoniul societatii,
pretul de pornire al licitatiei fiind
redus cu 30% din cel stabilit in
raportul de evaluare. Licitatiile vor
avea loc pe data de: 15.11.2019,
22.11.2019, 29.11.2019 si 06.12.2019,
orele 15.00 la sediul lichidatorului
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.
33S1, et. 6, ap. 6C, jud. Prahova.
Conditiile de participare si relatii
suplimentare la tel. 0722501414.
l SC „Electrificare CFR” SA- SE
Craiova, Aleea I Depoului, nr.5,
CUI: RO16828396, organizează
licitaţie publică cu strigare și adjudecare la preţul cel mai mare pentru
valorificarea: Instalație fixă pentru
recirculat ulei/1984/ 1107,73Lei; PC
Accer Extra M 1200/1997/ 14,72Lei;
Calculator sistem NEC- 420 Power
Mate V/1997/ 14,72Lei, în data de
04.12.2019, ora 10.30 cu repetare în
caz de neadjudecare: 07.01.2020 și
28.01.2020, ora 10.30. Caiet de
sarcini și alte inf. la tel.
0728.101.753.
l Primăria Municipiului PiatraNeamţ anunţă organizarea licitaţiei
publice deschise pentru închirierea
unor spații din incinta Complexului
Comercial Mall Forum Center,
situat în Piatra-Neamț, str. Cuejdi,
nr.1B, prezentate mai jos. 1. Denumirea și sediul autorității administrației publice: Primăria
Piatra-Neamț, C.U.I. 2612790, str.
Ștefan cel Mare nr.6-8, PiatraNeamț, telefon 0233/218991;
fax0233/215374, e-mail primariapn@yahoo.com, infopn@primariapn.ro; 2. Procedura aplicată
pentru atribuirea contractului de
inchiriere: licitație publică deschisă;
Obținerea unui exemplar din documentația pentru elaborarea ofertei
se poate face la sediul Registratura
Primăriei Piatra-Neamț, str. Ștefan
cel Mare nr.6-8 –Directia Patrimoniu; Costul și condițiile de plată

III

pentru obținerea acestui exemplar:
costul unui exemplar din documentație este de 5 lei. Plata se poate face
direct la casieria Primăriei PiatraNeamț din str. Ștefan cel Mare
nr.6-8, sau în contul Primăriei
Piatra-Neamț
RO82TREZ4915006XXX000150,
deschis la Trezoreria municipiului
Piatra-Neamț; 5. Termenul de depunere a ofertelor: 03.12.2019, ora
16:30; 6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 22.11.2019,
ora 16:30; 7. Adresa la care trebuie
transmise ofertele: Primăria PiatraNeamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8,
registratură - Directia Patrimoniu,
în doua exemplare (unul original și
unul în copie); 8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 de zile; 9.
Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 04.12.2019, ora 16:30, la sediul
Primăriei Piatra-Neamț, str. Ștefan
cel Mare nr.6-8; 10. Instanta competentă în solutionarea litigiilor
apărute: Judecătoria municipiului
Piatra-Neamț. Spații în incinta
compexului comercial Mall Forum
Center, municipiul Piatra-Neamț,
str. Cuejdi, nr. 1B, scoase la închiriere de Primăria municipiului
Piatra-Neamț: 19,3 mp, etaj 3–sala
canto; 12 mp, etaj 3-birou; 10 mp,
etaj 3-activități secretariat; 145,27
mp, etaj 5, din care 30 mp–spațiu
comercial și 115,27 mp-spațiu depozitare.
l Penitenciarul Botoșani, cu sediul
în Botoșani, str. I.C.Brătianu nr.118,
tel: 0231.515.937, inr.155, fax
0231.535.421 organizează licitaţie
publică cu strigare la sediul unităţii,
la data de 29.11.2019, orele 13.00,
pentru închirierea a 2 spaţii cu
destinaţie punct comercial în suprafaţă de 49,30 mp, respectiv 37,92
mp. I. Condiţiile de participare la
licitaţie sunt stabilite prin documentaţia descriptivă care se poate
procura de la sediul penitenciarului,
serv. Logistică, începând cu data
publicării anunţului, între orele
08.00-14.00, pe bază de solicitare
scrisă. II. Preţul de pornire a licitaţiei, pentru 1 metru pătrat este de
36 lei/ lună iar saltul de supralicitare este de minim 5 lei/ mp/ lună.
Durata contractului este de 11 luni
pentru spaţiul comercial 1, respectiv
de 1 an pentru spaţiul comercial 2.
III. Cuantumul garanţiei de participare la licitaţie este de 426 lei
pentru spaţiul comercial 1 având
suprafaţa de 49,30 mp și de 328 lei
pentru spaţiul comercial 2 având
suprafaţa de 37,92 mp. IV. Documentele de calificare se depun la
sediul Penitenciarului, termenul
limită de primire a acestora:
28.11.2019, orele 14.00. V. În caz de
neadjudecare la prima licitaţie,
procedura se va reorganiza la data
de 13.12.2019, orele 13.00.
l Cabinet Individual de Insolventa
Stefanescu Ovidiu Alin, lichidator
autorizat, cu legitimatia nr.
1B2104/2007 emisa de UNPIR,
public spre cunostinta generala ca
in ziua de -19.11.2019- ora 12 se
vinde la licitatie publica in localitatea din Rm. Vâlcea, str Regina
Maria, nr. 11, bl C4, sc A, ap 1,
averea urmarita, proprietatea S.C.

IV

ANUNȚURI

Mags Construct SRL Vaideeni, jud.
Valcea, unitate in lichidare conform
Legii 85/2014 si art. 431 - 433 Cod
de procedura civila, avere constand
in: I. Bunuri imobile : Bun imobil:
Depozit materiale de construcţii în
suprafaţă construită la sol de 254
m.p. localizat în Oraşul Horezu, str.
Stadionului, punctul „Treapt”,
judeţul Vâlcea, nr. cadastral/carte
funciară 35166 – C1 Horezu. Depozitul se află pe un teren concesionat
pe 49 de ani începând cu anul 2006,
pret pornire 425200 lei. 2. Bun
imobil: Teren intravilan în suprafaţă
de 206,14 m.p. categoria curţi
construcţii, construcţie (casă)
D+P+1E în suprafaţă construită la
sol de 65,06 m.p. şi anexă gospodărească-magazie în suprafaţă de 26,62
m.p. localizate în Oraşul Horezu, str.
T. Vladimirescu, punctul „Acasă
(Treapt)”, judeţul Vâlcea, nr. cadastral 545-C1, 545-C2, carte funciară
35386 Horezu- pret de pornire
137025 lei. Toti cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor de mai
sus vor incunostiinta lichidatorul
societatii( tel. 0722 740176, 0350
808201 ) inainte de data vanzarii .
Ofertantii interesati sa cumpere
aceste bunuri, se vor prezenta in
locul si ziua vanzarii, pana la acest
termen,urmand a se prezenta oferte
de cumparare si sa depuna pentru
S.C. “ Banca Transilvania SRL”
-in lichidare- cont nr. RO97BTRLRONCRT00G0864805 deschis la
Banca Transilvania Rm Valcea, cel
putin 10% din pretul de incepere a
licitatiei, aferent bunurilor ofertate.
In situatia adjudecarii suma se scade
din pret, altfel, se restituie.
l Comuna Movileni, cu sediul în
comuna Movileni, judeţul Galaţi, cod
poştal 807195, telefon: 0236.823.002,
fax: 0236.823.006, cod fiscal: 3814747,
e-mail: primaria.movileni@yahoo.
com, organizează închirierea prin
licitație publică a suprafeței de teren
neproductiv 2035mp, situat în extravilan, af lat în domeniul privat al
Unității Administrativ Teritoriale
Comuna Movileni, județul Galați, în
T 12/1, P 38/1, în data de 04.12.2019,
ora 10.00. Prețul de pornire la licitație
este de 580Lei/ha/an. Data-limită de
depunere a ofertelor: 04.12.2019, ora
9.30, la sediul Primăriei Comunei
Movileni. Documentația necesară
pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor se pune la dispoziția celor interesați la sediul Primăriei Comunei
Movileni, județul Galați. Relaţii
suplimentare la tel.0236.823.002 sau
la sediul Primăriei Comunei Movileni, judeţul Galaţi.
l UAT Comuna Dorobanțu, județul
Tulcea, cu sediul în localitatea Dorobanțu, județul Tulcea, str. Primăverii,
nr.45, CUI: 4793901, în calitate de
autoritate contractantă, organizează
în data de 04.12.2019, ora 12.00,
licitație publică pentru vânzarea
unui teren extravilan în suprafață de
20.000mp, nr. cadastral 31717, aflat
în domeniul privat al comunei Dorobanțu, județul Tulcea. Caietul de
sarcini şi alte documente ce privesc
modul de organizare şi celelalte
condiții de participare la licitație vor
fi puse la dispoziția celor interesați
de către Compartimentul „Achiziții

publice, resurse umane şi relații cu
publicul” al Primăriei Comunei
Dorobanțu, județul Tulcea, telefon:
0240.576.306, fax: 0240.576.426/303,
e-mail: consiliul_dorobantu@yahoo.
com. Prețul stabilit pentru obținerea
documentației de atribuire este de
100Lei. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 27.11.2019,
ora 16.00. Data-limită pentru depunerea ofertelor este 04.12.2019, ora
10.00, la adresa: str.Primăverii, nr.
45, comuna Dorobanțu, județul
Tulcea, în număr de două exemplare.
Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în sala de
şedințe a Primăriei Comunei Dorobanțu, județul Tulcea. Instanța
competentă în soluționarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanței este Tribunalul
Tulcea. Data anunțului de licitație
-cu 20 de zile calendaristice înainte
de data-limită de depunere a ofertelor.
l Continental 2000 SPRL vinde prin
licitație publică în data de 20 noiembrie 2019, ora 10.00, bunurile următoarelor societăți comerciale aflate în
faliment: Trans Kurier SRL- 1.Teren
de construcție intravilan situat în
localitatea Arcuş, jud.Covasna- zona
„folyam” -în suprafață de 5800mp.
P r e ț : 2 6 2 . 0 0 0 L e i ; 2 . Te r e n d e
construcție intravilan situat în localitatea Arcuş, jud.Covasna- zona
„folyam” -în suprafață de 7600mp
PUZ - Depozite Vamale Arcuş. Terenurile sunt situate lângă depozitele
vamale Arcuş, la o distanță de
cca.250m de DN12, ce leagă Sf.
Gheorghe de Miercurea Ciuc. Preț:
362.000Lei. SMOG 4X4 SRL- 1.Land
Rover Range Rover, an fabricație
2008, diesel, 200kw, culoare albastru,
funcțională, caroserie cu pete de corodare, 406.108km, 20.480Lei; 2.Dacia
Logan, an fabricație 2008, diesel,
1461cmc, 50kw, funcțională, caroserie
cu pete de corodare, 299.000km,
4.905Lei; 3.Stoc de marfă -accesorii
auto- 21.125Lei. Mago Transport
SRL- 1.Teren intravilan situat în com.
Vâlcele, jud.Covasna, în suprafață de
65.121mp. Preț: 1.79EUR/mp116.567Euro; 2.Fermă situată în loc.
Araci, str.După Garduri, nr.351,
județul Covasna, înscrisă în CF
nr.23368, nr.cad.23368-C1 a loc.
Vâlcele, compusă din teren intravilan
în suprafață de 4824mp, atelier
depozit combustibil WC -235mp,
şopron metalic -540mp, adăpost
animale -873 mp şi sală de muls
-282mp. Preț total: 207.385Lei.
Universal Tehnoproiect SRL- Teren
intravilan în suprafață de 6000mp,
situat în loc.Codlea, județul Braşov, în
apropiere de Mecanica Codlea.
Terenul are acces auto, iar apă, canalizare, electricitate, gaze se află în
apropiere- 57.400Lei. Thomas Mobil
Impex SRL- 1.Cherestea de stejar
20mc- 22.800Lei. 2.Dispozitiv de
aplicat adeziv- 215Lei. Maşină de
şlefuit Heesemann- 6.475Lei. Fierăstrău pendular- 431Lei. Enimed Prim
SRL- Electrocardiograf cu 12 canale
BTL 08 LT EKG- 4.300Lei. Tip Trans
SRL- Teren intravilan în suprafață de
7357mp situat în loc.Zagon29.590Lei. Licitația se va relua săptămânal, în ziua de miercuri, la ora
10.00. Productie Frumoasa SRL-
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Autotractor Roman forestier, an
fabricație 1980, nefuncțional5.225Lei; Semiremorcă transport
forestier- 2.177Lei; Gater Banzic1.524Lei; Fierăstrău panglică3.483Lei. Continental 2000 SPRL
oferă spre vânzare prin negociere
directă bunurile următoarelor societăți comerciale af late în faliment:
BISH IMP SRL- casă în loc.Hătuica,
c o m . C a t a l i n a , n r. 1 2 5 , j u d e ț u l
Covasna, compus din bucătărie de
vară şi grădină, în suprafață totală de
622mp; Utilități: energie electrică,
rețea telefonie, acces auto -drum
asfaltat. MAGOR SERVICII SRLLinie de polimerizare/fabricație
aracet, an fabricație 1999, nefuncțională- 17.800Lei. La prețurile de
pornire se adaugă TVA. Vânzările vor
avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Sfântu Gheorghe, str.Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter.
Pentru participarea la licitație este
obligatorie achiziționarea caietului de
sarcini. Garanția de participare la
licitație/negociere directă este de 10%
din prețul de pornire. Informații prin
e-mail: contact@continental2000.ro
sau la telefoanele: 0267.311.644,
0728.137.515 şi pe pagina de internet:
www.continental2000.ro
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Adămuş, cod fiscal
4436844, localitatea Adămuş, strada
Livezilor, nr.78, județul Mureş, telefon
/fax: 0265.450.112, 0265.450.133,
e-mail: adamus@cjmures.ro. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie vândut: vânzare
prin licitație publică a imobilului
„Grajd bovine fără terenul aferent”
în suprafață de 814mp, proprietate
privată a Comunei Adămuş, situat în
localitatea Corneşti, fără număr,
înscris în CF nr.50674 Adămuş,
număr cadastral 50674, conform
HCL 45/31.10.2019 şi OUG 57/2019.
3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere,
contra cost, de la sediul Primăriei
Comunei Adămuş. 3.2.Denumirea şi
datele de contact ale serviciuluicompartimentului din cadrul vânzătorului de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire: Comuna Adămuş, Biroul financiar-contabil, resurse umane, impozite
şi taxe locale, Adămuş, str.Livezilor,
nr.78, județul Mureş. 3.3.Costul şi
condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul
Administrativ: costul unei documentații este de 50Lei şi se achită în
numerar la casieria instituției
Comunei Adămuş. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea de clarificări:
20.11.2019, ora 12.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 5.12.2019, ora
8.30. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Adămuş, strada Livezilor, nr.78, jud.Mureş. 4.3.Numărul

de exemplare în care trebuie depusă
ofertă: un exemplar. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura şedința publică
de deschidere a ofertelor: 5.12.2019,
ora 10.30, la sediul Primăriei
Comunei Adămuş, localitatea
Adămuş, str.Livezilor, nr.78, jud.
Mureş. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon şi/sau adresa de
e-mail ale instituției competente în
soluționarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanței:
Judecătoria Târnăveni, Târnăveni,
str.Republicii, nr.48, telefon/fax:
0265.443.714, e-mail: judecatoria.
tarnaveni@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
12.11.2019.

ofertelor: 10.12.2019, ora 11.00,
Primăria Oraşului Vălenii de Munte,
strada Berevoieşti, nr.3A, județul
Prahova. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon şi/sau adresa de
e-mail aIe instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Prahova, municipiul
Ploieşti, strada Văleni, nr.44, județul
Prahova, telefon: 0244.544.781, fax:
0244.529.107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
13.11.2019.

l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Consiliul Local al
Oraşului Vălenii de Munte, Oraşul
Vălenii de Munte, strada Berevoieşti,
nr.3A, județul Prahova, telefon /fax:
0244.280.816, 0244.280.631, e-mail:
primariavaleniidemunte@yahoo.
com, cod fiscal: 2842870. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
teren în suprafață de 16.960 mp,
având numărul cadastral 24182,
situat în Oraşul Vălenii de Munte, str.
Valea Gardului, nr.f.n., tarla 51,
parcela 1670, categoria de folosință
curți-construcții şi neproductiv, ce
aparține domeniului privat al
Oraşului Vălenii de Munte, județul
P r a h o v a , c o n f o r m H C L n r.
149/27.09.2019 şi temeiului legal:
OUG 57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, Compartimentul
Achiziții Publice. 3.2.Denumirea şi
datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: de la Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Primăriei
Oraşului Vălenii de Munte, strada
Berevoieşti, nr.3A, județul Prahova.
3.3.Costul şi condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
OUG nr.57/2019, privind Codul
administrativ: 50 Lei /exemplar, se
achită cash la casieria Primăriei
O r a ş u l u i Vă l e n i i d e M u n t e .
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 04.12.2019, ora 16.00.
4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 09.12.2019, ora 16.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Oraşului Vălenii
de Munte, Birou Registratură, strada
Berevoieşti, nr.3A, județul Prahova.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior şi unul interior.
5.Data şi locul la care se va desfăşura şedința publică de deschidere a

l P I E R D U T L E G I T I M AŢ I E
STUDENT UNIVERSITATEA
CREȘTINĂ DIMITRIE
CANTEMIR BUCUREȘTI FACULTATEA DE ȘTIINŢE JURIDICE ȘI
A D M I N I S T R AT I V E - D R E P T
S T U D E N T- B O Ţ O G H I N Ă L .
GEORGE-ALEXANDRU NR.
MATR. 20088. O DECLAR NULĂ.

PIERDERI

l Pierdut certificatul de înregistrare,
certificatul constatator care atestă
înregistrarea declarațiilor privind
autorizarea funcționării, actul
constitutiv ale SC Casa Vinatorului,
CUI: 3592098, J32/499/1993.
l Boco Trading SRL, sediul în
Braşov, str. Tâmpei, nr.6, bl.A1, sc.C,
et.5, ap.20, județ Braşov, având
J8/564/2008, CUI: 23415066, declar
pierdut Certificat de înregistrare
B1147613 din 2008. Îl declarăm nul.
l Pierdut legitimație şi carnet de
student pe numele Maluspărteanu
Constantin-Cosmin eliberate de
UNATC I.L.Caragiale. Le declar
nule.
l Pierdut cartelă tahograf eliberată
de ARR Mehedinți pe numele: Lipic
Alexandru. Se declară nulă.
l Pierdut atestat CPC marfă
eliberat de ARR Mehedinți pe
numele: Vişan Constantin. Se
declară nul.
l SC „Proservice QMG” SRL,
C.U.I. 36785257, J23/4762/2016,
sediul în comuna Periş, str. Principală nr. 168, jud. Ilfov, declară pierdute facturier şi chitanţier seria
PQMG 616-649 necompletate. Le
declarăm nule. Pierderea lor a avut
loc în data de 05.11.2019.
l SC Continental Construct Imob
SRL, cu sediul în Bucureşti, S3, str.
Nicolae Pascu nr.6, bl.4, ap.62, având
CUI 19111379 şi J40/16479/2006,
declar pierdute şi nule certificatul de
înregistrare B 1676533 din
18.10.2006 şi Încheierea judecătorească 16535/18.10.2006 înfiinţare.
l Declar pierdut şi nul Certificat
înmatriculare moped Friz Bike
număr identificare MD4HMA
50S5L037062, cu număr înmatriculare GR Găiseni 366, pe numele Nicu
Gheorghe, eliberat de Primăria
Găiseni.

