
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

Luni, 15 iulie 2019

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

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Cămin de bătrâni din sectorul 2, 
angajeză infirmieră, bucătăreasă, 
îngrijitoare şi mecanic de întreţi-
nere. Telefon: 0722441267.

l Primăria Comunei Valea Ierii, cu 
sediul în localitatea Valea Ierii, 
nr.50, judeţul Cluj, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de guard, 
număr posturi: 1, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 06.08.2019, ora 10.00; 
-Proba  in terv iu  în  data  de 
07.08.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii medii generale; 
-vechimea în muncă: minim 3 ani. 
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 Valea Ierii. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Valea Ierii, 
persoană de contact: Bodea Adela, 
t e l e f o n :  0 3 7 4 . 9 6 1 . 9 3 0 ,  f a x : 
0374.091.297, e-mail: primaria_
valea_ierii@yahoo.com.

l  Colegiul Tehnic „Gheorghe 
Balş”, cu sediul în localitatea 
Adjud, str.Republicii,  nr.107, 
judeţul Vrancea, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -numele 
funcţiei: secretar şef; -număr 
posturi: 1, conform Hotărârii de 
G u v e r n  n r. 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 06.08.2019, 
ora 09.00; -Proba practică în data 
de 07.08.2019, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 08.08.2019, ora 
09.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: -are 
studii: superioare; -are vechime 
minim 7 ani în muncă în funcții din 
învățământ, administrație publică 
sau firme; -are cetățenia română, 
cetățenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic 
European şi domiciliul în România; 
-cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; -are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; -are 
capacitate deplină de exercițiu; -are 
o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unitățile sanitare abilitate; 
-îndeplineşte condițiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnat pentru săvârşirea unei 
infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autori-
tății, de serviciu sau în legătură cu 

serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei infrac-
țiuni săvârşite cu intenție, care l-ar 
face incompatibil cu exercitarea 
funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Colegiului 
Tehnic „Gheorghe Balş”. Relaţii 
suplimentare la sediul Colegiului 
Tehnic „Gheorghe Balş”, str.Repu-
blicii, nr.107, Adjud, jud.Vrancea, 
persoană de contact:  Puşcaş 
Gabriela, telefon: 0237.640.681, 
f a x :  0 2 3 7 . 6 4 0 . 6 8 1 ,  e - m a i l : 
gsaadjud@yahoo.com.

l Comuna Aroneanu, județul Iaşi, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de inspector (S) 
clasa I grad profesional asistent cu 
atribuţii în domeniul impozite şi 
taxe, în cadrul Compartimentului  
Impozite şi Taxe. În vederea desfă-
şurării concursului s-au stabilit 
următoarele probe: selecția dosa-
relor de înscriere, proba scrisă şi 
interviul. Condiţii pentru desfăşu-
rarea concursului de recrutare: a.
candidaţii vor depune dosarele de 
înscriere la concurs în termen de 20 
de zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a; b.candidaţii 
declaraţi admişi la proba selecţiei 
de dosare, vor participa la proba 
scrisă stabilită pentru data de 
19.08.2019, ora 11.00, la sediul 
Comunei Aroneanu, județul Iaşi, 
respectiv proba interviului stabilită 
pentru data de 23.08.2019, ora 
11.00, în cazul în care vor fi decla-
rați admişi la proba scrisă. Condiţii 
de participare în vederea ocupării 
funcţiei publice de execuţie: a.
candidaţii să fie absolvenţi de studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, 
în domeniul finanțe. b.candidaţii 
trebuie să deţină vechime de minim 
1 an în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării funcţiei publice de 
mai sus. În vederea participării la 
concurs candidații vor consulta 
bibliografia afişată la sediul 
Comunei Aroneanu şi pe pagina de 
internet a autorităţii publice locale. 
Dosarele de concurs se primesc la 
sediul Comunei Aroneanu, judeţul 
Iaşi din Sat Aroneanu -Strada Aron 
Vodă, nr.47, comuna Aroneanu, 
judeţul Iaşi, tel/fax: 0232.299.255, 
e-mail: primariaaroneanu@yahoo. 
com, persoană de contact -secretar 
comisie Alexandru Anca Elena.

l U.A.T. oraş Ovidiu, cu sediul în 
localitatea Ovidiu, str.Sănătăţii, 
nr.7, județul Constanța, organi-
zează concurs  pentru ocuparea 

unui post vacant de natură contrac-
tuală: muncitor necalificat II -pe o 
perioadă nedeterminată din cadrul 
biroului Gospodărie Orăşenească a 
Serviciului  Tehnic ş i  ADPP. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii 
medii/studii generale; -vechime în 
specialitate studiilor necesare 
ocupării postului: minim 6 luni. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba  prac t i că  în  data  de 
06.08.2019, ora 10.00, la sediul 
instituției; -proba interviu se 
afişează odată cu rezultatul probei 
practice, la sediul instituției; -dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune în 10 zile lucrătoare de la 
afişare, la sediul instituției. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
sediul instituţiei şi la telefon 
0241.255.340/115. 

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str. Independenţei nr. 4 
bis, etaj 1, judeţul Teleorman, orga-
nizează concurs pentru ocuparea a 
2 funcţii contractuale vacante de 
execuţie pe perioadă determinată 
de 36 luni de referent tr. II (1 post) 
şi consilier cadastru debutant (1 
post), din cadrul Biroului de Înre-
gistrare Sistematică -Serviciul 
Cadastru, pentru implementarea 
Programului Naţional de Cadastru 
şi Carte Funciară. Concursul se va 
d e s f ă ş u r a  î n  p e r i o a d a  0 6 
-09.08.2019, orele 10.00. Perioada 
de depunere a dosarelor este 16 
-29.07.2019,  la  sediul  OCPI 
Teleorman. Pentru date suplimen-
tare consultaţi  s i te-ul  OCPI 
Teleorman: www.ocpitr.ro.

l  Anunț de participare pentru 
angajare expert contabil. Subscrisa 
Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul ales în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, 
R F O  n r.  0 6 4 9 ,  a v â n d  C U I 
31215824, prin reprezentant ec. 
Popescu Emil, în calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei SC 
Stelaris L.T.D. SRL - in faliment, in 
bankruptcy, en faillite, cu sediul în 
Strehaia, str.Alexandru Ioan Cuza 
nr. 56A, jud. Mehedinţi, CIF: 
6667659, J25/513/2004, numit prin 
Sentinta nr.  52 din data de 
05.10.2017 pronunţată de către 
Tribunalul Mehedinți, Secţia a II - 
Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal, în dosarul nr. 
2258/101/2017, în temeiul dispoziți-
ilor art. 61 din Legea 85/2014 anga-
jeaza contabil autorizat pentru 
efectuarea  operaț iuni lor  de 
evidență contabilă/depunere decla-
ratii fiscale ale debitoarei Sc 
Stelaris LTD SRL. Lichidatorulju-
diciar precizează faptul că ofertele 
cu privire la efectuarea operatiu-
nilor de evidenta contabila/ depu-
nere declaratii fiscale trebuie să 
cuprindă: -onorariul solicitat 
pentru efectuarea procedurilor de 

evidenta contabila/depunere decla-
ratii fiscale (inclusiv cheltuieli cu 
deplasarea, taxe, impozite şi contri-
buții); Ofertele pot fi transmise prin 
email office@consultant-insolventa.
ro sau direct la sediul din Dr.Tr. 
Severin, str. Zabrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinți  până la data de 
19.07.2019 orele 12:00. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL, ec. Popescu Emil.

l Primăria Comunei Uda, județul 
Argeş, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcției 
publice vacante de Inspector, clasa 
I, gradul profesional debutant, din 
cadrul Compartimentului Financi-
ar-Contabil. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Comunei 
Uda şi constă în următoarele probe: 
proba scrisă, în data de 12.08.2019, 
orele 10.00; interviul, în data de 
13.08.2019, orele 10.00. Condițiile 
generale pentru ocuparea funcțiilor 
publice sunt cele prevăzute de 
dispozițiile art. 54 din Legea nr. 
188/1999, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condiții specifice pentru ocuparea 
funcției publice de inspector, clasa 
I, grad profesional debutant, sunt: 
- are studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în ramura ştiințe 
economice; - are vechime în specia-
litatea studiilor - 0 ani. Dosarele de 
concurs se pot depune la sediul 
Primăriei Comunei Uda, secreta-
riat, în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, respectiv până cel târziu data 
de 01.08.2019, în intervalul orar 
08.00-16.00. Actele necesare şi 
bibliografia pentru concurs se află 
afişate la sediul nostru din comuna 
Uda, județul Argeş. Alte informații 
se pot obține la tel. 0248/243021.

l  Direcţia de Impozite şi Taxe 
Locale a Sectorului 5 cu sediul în 
Bucureşti, str. Mihail Sebastian nr. 
23, bl. S13, sector 5, organizează 
concurs în data de 30.07.2019 ( 
proba scrisă) -ora 10:00, pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante, după 
cum urmează: Serviciul Amenzi şi 
Alte Venituri: -un post inspector, 
clasa I, grad profesional superior. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului urmator: -depunerea 
dosarelor se face în termen de 
maxim 8 zile de la data apariţiei 
anunţului  în Monitorul Oficial al 
României, partea  a-III-a, în peri-
oada 15.07.2019 -22.07.2019 la 
sediul DITL Sector 5 din  Bucureşti 
Str. Mihail Sebastian nr.23, bl. S13 
sector 5 –Compartimentul  Resurse 
Umane şi SSM; -proba scrisă se va 
desfăşura în data de 30.07.2019 ora 
10.00 la sediul DITL Sector 5 din  
Bucureşti Str. Mihail Sebastian 

nr.23, bl. S13 sector 5; -interviul va 
avea loc, după proba scrisă, la o 
dată care va fi anunţată ulterior. 
Condiţiile generale pentru partici-
pare la concurs, condiţiile specific, 
bibliografia şi atribuţiile din fişele 
de post sunt afişate pe pagina 
oficială (www.ditl5.ro), precum şi la 
avizierul Direcţiei de Impozite şi 
Taxe Locale a Sectorului 5 cu sediul 
în Bucureşti, str. Mihail Sebastian 
nr. 23, bl.S13, sector 5. Relaţii  
suplimentare cu privire la acest 
concurs se pot obţine la sediul 
DITL Sector 5 din Str. Mihail 
Sebastian nr.23, bl. S13, sector 5, 
tel. 0724500552– inspector Carp 
Simona  în cadrul  Compartimen-
tului Resurse Umane şi  SSM, 
e-mail: carp.simona@ditl5.ro.

l  Centrul Național Militar de 
Psihologie şi Sănătate Comporta-
mentală din subordinea Direcției 
Generale Management Resurse 
Umane din Ministerul Apărării 
Naţionale organizează concurs 
pentru ocuparea unor posturi 
vacante de personal civil contrac-
tual, astfel: -Referent de speciali-
tate debutant grad III-I în Biroul 
pregătire psihologică şi controlul 
stresului operațional din Centrul 
național militar de psihologie şi 
sănătate comportamentală, cu locul 
de muncă în Bucureşti, Bd. Iuliu 
Maniu nr. 13, Sector 6, prevăzut cu 
studii universitare de licență în 
domeniul Psihologie şi studii 
universitare de master în domeniul 
Psihologie, fără vechime; -Referent 
de specialitate debutant grad III-I 
în Biroul cercetare socio-psiholo-
gică din Centrul Național Militar 
de Psihologie şi Sănătate Compor-
tamentală, cu locul de muncă în 
Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 13, 
Sector 6, prevăzut cu studii univer-
sitare de licență în domeniul Psiho-
logie şi studii universitare de 
master în domeniul Psihologie, fără 
vechime. Probele de concurs: 
-proba scrisă, în data de 06.08.2019, 
între orele 10.00-12.30; -proba prac-
tică, în data de 08.08.2019, între 
orele 09.00-12.00; -interviul, în data 
de 12.08.2019, între orele 10.00-
12.00. Data limită de depunere a 
dosarelor -29.07.2019, ora 15.00. 
Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul 
Centrului Național Militar de 
Psihologie şi Sănătate Comporta-
mentală, Bd. Iuliu Maniu nr. 13, 
Sector 6, Bucureşti, unde vor fi 
afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secre-
tariatului comisiei de concurs: 
telefon 021.411.75.86, interior 133.

l Institutul de Chimie Macromole-
culară „Petru Poni” cu sediul în 
Iaşi, Aleea Grigore Ghica Vodă, 
nr.41A, organizează concurs pentru 
ocuparea a 6 (şase) posturi vacante 
de Asistent de cercetare în dome-
niile: Chimie şi Fizica polimerilor. 
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Concursul se va desfăşura conform 
Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvol-
tare. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute 
de art.15, alin.(6) din L. 319/2003 şi 
art.6 din HG 286/2011- actualizată. 
Se vor depune în termen de 30 zile 
de la publicarea anunţului. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
din art.3 al Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale, aprobat prin HG nr.286/2011 
modificată şi completată prin HG 
1027/2014 a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice. Detalii privind 
condiţiile specifice, tematica,  bibli-
ografia de concurs, calendarul de 
concurs, relaţii suplimentare se pot 
obţine la Serviciul resurse umane, 
sediul Institutului de Chimie 
Macromoleculară ”Petru Poni” din 
Iaşi, telefon 0232.217.454 şi/sau 
site-ul institutului: www.icmpp.ro, 
secțiunea „Concursuri”, email: 
balan.catalina@icmpp.ro.

CITAŢII
l Socitatea Profesionala Notariala 
Dobre-Todorescu, cu sediul in mun. 
Resita, str. I.L.Caragiale nr. 4-5, 
jud. Caras Severin, îi citeaza pe 
succesibilii defunctei PUTNIC 
EUGENIA, decedata la data de 
26.10.2017, cu ultimul domiciliu în 
mun. Resita, str. Cerna nr. 9, jud. 
Caras Severin, să se prezinte în 
data de 05.09.2019, la ora 12:00, la 
sediul Societății.

l Numitul Stanciu Ion, cu domici-
liul cunoscut în comuna Schitu, 
jud.Olt, este citat în calitate de 
pârât, la Judecătoria Slatina, jud.
Olt, str.Lipscani, nr.49, pentru data 
de 03.10.2019, complet CC 3, ora 
09.00,  sala 2,  în dosar civi l 
nr.12719/311/2017, având ca obiect 
partaj judiciar, reclamante Popescu 
Filofteia şi Mitrică Maria, pârâţi 
Stanciu Radu, Stanciu Florea, 
Indrieş Aurelia şi alţii.

l  Societatea Nes Shipping and 
Trading Corporation Ltd, cu sediul 
în Marbolla, str.Aguilino de la 
Guardia, nr.19, Panama, este citată 
în fața Tribunalului Bucureşti, 
Secția a VI-a Civilă, completul C 8 
Fond, camera E27, pentru data de 
Joi, 28.11.2019, ora 09.00, în cali-
tate de pârâtă în proces cu recla-
m a n t a  G e n e r a l i  R o m a n i a 
Asigurare Reasigurare SA şi cu 
pârâta Merillville International 
Corporation, în dosarul civil 
nr.12012/3/2008*, având ca obiect 
acțiune în constatare, aflat în faza 
procesuală fond rejudecare.

l Numita Tăbăcaru Anişoara, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în mun.
Brăila, Aleea Narciselor, nr.3, bl.R7, 
sc.1, ap.4, jud.Brăila, este citată la 
Judecătoria Iaşi  pe data de 
19.09.2019, ora 08.30, completul 
C10, sala 3, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr.28467/245/2018, având 
ca obiect pretenții, în contradic-
toriu cu reclamanta Asociația de 
Proprietari Str.Petre Ispirescu, 
Nr.3, Bl.A3.

l  Zaiţ Paulina este chemată în 
judecată în calitate de intimat la 
termenul din 08.10.2019, în dosarul 
nr.1913/297/2015 al Curţii de Apel 
Suceava, având ca obiect recurs 
declarat de Oprea Dorica ş.a. împo-
triva Deciziei 264/2018 a Tribuna-
lului Botoşani.

DIVERSE
l Anunț despre deschiderea proce-
durii de declarare a morții numi-
tului Istrate Ioan, dispărut în anul 
1975. Invităm orice persoană să 
comunice datele pe care le cunoaşte 
în legătură cu cel dispărut. Dosar 
nr.1611/298/2019, Judecătoria 
Sebeş.

l Aceasta informare este efectuata 
de Mazarine Energy Romania SRL, 
Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 
42-44, Baneasa Bussines & Techno-
logy Park, cladirea b, aripa b1, 
etajul 1, camera 1, Sector 1, Bucu-
resti, Romania, ce intentioneza sa 
solicite de la Administratia Bazi-
nala de Apa Buzau - Ialomita, aviz 
de gospodarire a apelor pentru 
realizarea lucrarilor de “echipare 
de suprafata si  conducte de 
amestec sondele 1101, 1102, 1105, 
1106 Ileana” propus a fi amplasat 
in extravilanul localitatii Ileana, 
Judetul Calarasi. Aceasta investitie 
este noua. Ca rezultat al procesului 
de productie nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz 
este conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sa obtina infor-
matii 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 sau la 
Expert Serv SRL, cu sediul in str. 
Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului Prahova Calugareni 
Sectoare cadastrale: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 17, 22, 24, 26, 31, 32, 38, 40, 41 
şi 42 OCPI Prahova anunță publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 
22, 24, 26, 31, 32, 38, 40, 41 şi 42 
din UAT Călugăreni, județul 
Prahova, pe o perioadă de 60 de 
zile calendaristice, conform art. 14 
alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului 
şi a publicității Imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Data de 
început a afişării: 22.07.2019. Data 
de sfârşit a afişării: 19.09.2019. 
Adresa locului afişării publice: 
Sediu Primarie Repere pentru iden-
tificarea locației: sat. Calugareni, 
nr. 59. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primariei Caluga-
reni. Alte indicații utile pentru cei 
interesați:www.primaria-caluga-
reni.ro / registru@primaria-caluga-
ren i . ro .  In formaț i i  p r iv ind 
Programul național de cadastru şi 
carte funciară 2015-2023 se pot 
obține pe site-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentată prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, în cali-
tate de lichidator judiciar al debito-
rului Clubul Arhitecturii SRL 
desemnat prin incheierea din data 
de 11.07.2019, pronunţată de 
Tribunalul Ilfov -  Secţia Civilă,  în 
dosar nr. 41/93/2018*, notificã 
deschiderea falimentului prin 
procedură simplificată prevazută 
de Legea nr. 85/2014 împotriva 
debitorului Clubul Arhitecturii 
SRL, cu sediul social în Oraş 
Voluntari, Şoseaua Erou Iancu 
Nicolae, Nr. 103, VILA E25, 
camera 2, Etaj 1, Judet Ilfov, CUI 
34208287, nr. de ordine în registrul 
comerţului J23/794/2015.  Persoa-
nele fizice şi juridice care înregis-
t rează  un drept  de  creanţă 
împotriva debitorului Clubul Arhi-
tecturii SRL, vor formula decla-
raţ ie  de  creanţă  care  va  f i 
inregistrată la grefa Tribunalul 
Ilfov - Secţia Civilă, cu referire la 
dosarul nr. 41/93/2018*,  în urma-
toarele condiţii: a) termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor în tabelul 
creanţelor  26.08.2019; b) termenul 
limita pentru verificarea creanţelor, 
intocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor 
06.09.2019; c) termenul limita 
pentru definitivarea tabelului 
creanţelor la 02.10.2019; d) data 
primei şedinţe a adunarii generale 
a creditorilor 12.09.2019, ora 14.00; 
e) adunarea generală a asociaţilor  
debitorului Clubul Arhitecturii 
SRL la data de 23.07.2019, ora 
14.00 la sediul lichidatorului judi-
ciar.

l Performance Special Buildings 
S.R.L având sediul în mun. Arad, 
str. Anton Pann, nr. 61-63, jud. 
Arad, titular al P.U.Z. - „construire 
imobil locuinte si prestari servicii in 
r e g i m  P + 6 E  (  P + 4 E + 2 E r ) ” 
amplasat in intravilan mun. Arad, 
str. Haiducilor, nr. 6-8, CF nr. 
307436 Arad, CF nr. 307437 Arad, 
CF nr. 307441 Arad, CF nr. 307443 
Arad, CF nr. 307524 Arad, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a avizului de 
mediu pentru P.U.Z.-ul  menţionat 
şi declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a P.U.Z.-ului  poate 
fi consultată la sediul APM Arad, 
strada Splaiul Muresului, FN, loca-
litatea Arad, judeţul Arad, de luni 
până joi între orele 09 - 16.00, 
vineri între orele 09 - 13.00. Obser-
vaţii /comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul APM 
Arad, în termen de 15 zile de la 
data publicării anunţului.

l  Anunţ selecţie parteneri în 
cadrul Programului Operaţional 
Capital Uman 2014 -2020 (POCU). 
Măsuri de educație de tip a doua 
şansă -AP 6/ PI 10.i/ OS 6.4&6.6. 
Inspectoratul Şcolar Județean 
Hunedoara anunță organizarea 
procedurii de selecție a partenerilor, 
entități private, pentru încheierea 
unui Acord de Parteneriat, în 
vederea elaborării şi depunerii 
Cererii de Finanţare aferente unui 
proiect în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014 
-2020 (POCU) -Măsuri de educație 
de tip A doua şansă, AP 6/ PI 10.i/ 
OS 6.4&6.6. Cerințele generale pe 

care trebuie să le îndeplinească 
partenerul pentru a fi selectat în 
vederea constituirii parteneriatului 
pentru depunerea cererii de finan-
țare pentru viitorul proiect, precum 
şi criteriile de eligibilitate sunt 
specificate în: Ghidul general 
Orientări privind accesarea finanță-
rilor în cadrul Programului Opera-
țional Capital Uman 2014-2020; 
Ghidul Solicitantului -Condiții 
specifice -Măsuri de educație de tip 
a doua şansă, AP 6/ PI 10.i/ OS 6.4./
OS 6.6. Obiectivul Specific al 
programului: O.S.6.4. -Creşterea 
numărului de tineri care au aban-
donat şcoala şi de adulți care nu 
şi-au finalizat educația obligatorie 
care se reîntorc în sistemul de 
educație şi formare, inclusiv prin 
programe de tip A doua şansă şi 
programe de formare profesională; 
O.S.6.6. -Îmbunătățirea competen-
țelor personalului didactic din 
învățământul pre-universitar în 
vederea promovării unor servicii 
educaţionale de calitate orientate 
pe nevoile elevilor şi a unei şcoli 
incluzive. Obiectivul General. Rein-
serția în sistemul de educație a 610 
tineri şi adulți din județul Hune-
doara care au abandonat şcoala sau 
nu si-au finalizat educația obliga-
torie prin furnizarea de programe 
de tip A doua şansă şi programe de 
formare profesională si Îmbună-
tăț irea competențelor  a  520 
persoane -personal didactic din 
învățământul preuniversitar - în 
vederea promovării unor servicii 
educaţionale de calitate orientate 
pe nevoile elevilor şi a unei şcoli 
incluzive, interventie materializata 
pe parcursul a 36 luni. Scopul 
Cererii de Finanţare. Reducerea şi 
prevenirea abandonului şcolar 
timpuriu şi promovarea accesului 
egal la învățământul preşcolar, 
primar şi secundar de calitate, 
inclusiv la parcursuri de învățare 
formale, nonformale şi informale 
pentru reintegrarea în educație şi 
formare a tinerilor care au aban-
donat şcoala şi a adulților care nu 
şi-au finalizat educația obligatorie, 
prin furnizarea masurilor de 
educatie de tip A doua şansă şi prin 
îmbunătățirea competențelor 
personalului didactic. Principalele 
activități ce vor fi derulate în cadrul 
proiectului (activităţile eligibile 
menţionate în Ghidul Solicitantului 
-Condiţii specifice): Activitatea 1: 
Sprijin pentru dezvoltarea progra-
melor de tip a doua şansă (activi-
tate realizată în parteneriat); 
Activitatea 2: Servicii de consiliere 
şi orientare a carierei pe tot 
parcursul vieții (activitate realizată 
în parteneriat); Activitatea 3: 
Furnizarea de programe „a doua 
şansă”  (activitate realizată de ISJ 
Hd); Activitatea 4: Promovarea 
programului „a doua şansă” şi a 
măsurilor complementare (activi-
tate realizată în parteneriat); Acti-
vitatea 5: Promovarea unor măsuri 
de mobilitate pentru personalul 
didactic (activitate realizată în 
parteneriat); Activitatea 6: Măsuri 
de sprijin (activitate realizată de 
ISJ Hd). Bugetul proiectului 
-valoare total eligibilă: 1.998.000 
euro. În cadrul acestor apeluri de 
proiecte se va lua în considerare 
cursul Inforeuro aferent lunii iunie 
2019, respectiv 1 EURO = 4,7623 

RON. Durata de implementare a 
proiectului: 36 luni. Data limită de 
depunere a dosarului de candida-
tură: 29.07.2019 -ora 16:00. Depu-
nerea documentelor. Organizațiile 
interesate să participe la selecție 
vor depune documentele solicitate, 
în plic inchis,  cu menţiunea 
„Pentru selecția de partener 
-Măsuri de educație de tip a doua 
şansă, AP 6/ PI 10.i/ OS 6.4./OS 
6.6”, la Secretariatul Inspectora-
tului Şcolar Judeţean Hunedoara, 
Str. Gh. Bariţiu, Nr. 2, 330065 
-Deva. Pentru a obține informații 
referitoare la Criteriile de selecție, 
metodologia de selecție, evaluarea 
candidaților, documentele care 
alcătuiesc dosarul candidatului, 
afişarea rezultatelor, depunerea 
contestațiilor, vă rugăm să accesați 
Anunțul de Selecție postat pe 
site-ul ISJ Hunedoara: http://isj.
hd.edu.ro/ .  Inspector  şcolar 
general, prof. Dr. Maria Ştefănie.

l Anunţ prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire judeţ: Sibiu. 
Denumire UAT: Slimnic. Sectoare 
cadastrale: 6, 12, 14, 16, 17, 25, 31, 
34, 39, 43, 50, 55, 56 şi 62. Oficiul 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Sibiu anunţă publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.6, 
12, 14, 16, 17, 25, 31, 34, 39, 43, 50, 
55, 56 şi 62, pe o perioadă de 60 de 
zile calendaristice, conform art.14 
alin.(1) şi (2) din Legea Cadastrului 
ş i  a  Pub l i c i tă ţ i i  Imobi l iare 
nr.7/1996, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Data 
de început a afişării: 19.07.2019. 
D a t a  d e  s f â r ş i t  a  a f i ş ă r i i : 
17.09.2019. Adresa locului afişării 
publice:  Str.Principală,  nr.6, 
Comuna Slimnic, judeţul Sibiu. 
Repere pentru identificarea loca-
ţiei: Primăria Comunei Slimnic. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Comunei Slimnic 
de luni până joi între orele 8.30-
15.00 şi vineri între orele 8.30-
12.00,  ş i  pe s ite-ul  Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară. Informaţii privind 
Programul naţional de cadastru şi 
carte funciară 2015-2023 se pot 
obţine pe site-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/.

SOMAŢII
l  Prin cererea inregistrata sub 
dosar nr 781/246/2019, reclamanta 
Dudas Veronica, cu domiciliul in 
comuna Beliu, nr 31 A,  jud Arad, 
formulata in contradictoriu cu 
paratul Dronca Flore, cu domiciliul 
in Valea lui Mihai, str Kossuth 
Lajos, nr 34, jud Bihor, pentru 
succesiune si inscrierea dreptului 
de proprietate al reclamantei pe 
titlu de uzucapiune, asupra cotei de 
1/3 parti de sub B1 din imobilul 
inscris in CF nr 303391 Beliu (CF 
vechi 28 Tagadau) cu nr top 
213/1:214/1, asupra careia este 
inscrisa ca proprietar tabular Teuca 
Lucretia  decedata Popa Lucretia la 
data de 05.10.1984 si asupra cotei 
de 1/3 parte de sub B3, asupra 
careia este inscrisa ca proprietar 
tabular Teuca Elena, decedata la 
data de 25.12.1992. Reclamanta 
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sustine ca, foloseste acest imobil 
prin jonctiunea posesiei cu numita 
Matei Sofia de peste 30 de ani, 
supra caruia au exercitat o posesie 
Pasnica, publica, continua si nume 
de proprietar. In urma acesteia 
sunt somati, in baza art 130 din 
Decretul-Lege nr 115/1938, toti cei 
interesati de indata sa inainteze 
opozitie la Judecatoria Ineu deoa-
rece incaz contrar, in termen de o 
luna de la aceasta ultima publicare 
se va proceda la solutionarea 
cererii. Prezenta somatie se va afisa 
timp de o luna la Tabla de afisare a 
Judecatoriei Ineu si la Primaria 
comunei Beliu.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Subscrisa Consul-
tant Insolventa SPRL Filiala Timis, 
cu sediul ales in Mun. Dr.Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 
jud.Mehedinti, CUI 38704372, prin 
reprezentant asociat coordonator 
Serban Valeriu, in calitate de admi-
nistrator judiciar al debitoarei SC 
D&G Agricolture Enterprise SRL, 
cu sediul în Dr.Tr. Severin, str.Eroii 
de la Cerna nr.5, jud.Mehedinti, 
J25/272/2006, C.U.I. 18704890, 
conform Incheierii de sedinta din 
data de 26.06.2019, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ 
s i  F i s c a l ,  î n  d o s a r u l  n r. 
1726/101/2019, în temeiul art. 53 
alin. (1)  și art.  58 alin. (1) lit. g)  
din Legea 85/2014, convoacă: 
ADUNAREA GENERALĂ A 
ASOCIATILOR S.C. D&G Agri-
colture Enterprise S.R.L. care se va 
desfășura în DATA de 08.08.2019, 
ORA 1200, la sediul ales al admi-
nistratorului judiciar Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis din 
Mun.Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului 
nr.7A, jud.Mehedinți. Ordine de zi: 
1. Desemnarea unui administrator 
special care să reprezinte interesele 
societății și ale asociatilor și care să 
participe la procedura de insol-
venta/ faliment a debitorului SC 
D&G Agricolture Enterprise SRL, 
precum și stabilirea retribuției 
acestuia.  Accesul Asociatilor la 
Adunarea Generală se face în baza 
p r o c u r i i  s p e c i a l e  a c o r d a t ă 
persoanei fizice/juridice care îi 
reprezintă. Asociatii Societății au 
posibilitatea de a vota prin cores-
pondență. În acest sens, pe baza 
convocatorului, acționarii vor 
prezenta, în forma scrisă, sub 
semnătură și cu aplicarea ștam-
pilei, comentariile și poziția lor cu 
privire la fiecare aspect de pe 
ordinea de zi. Administrator judi-
ciar, Consultant Insolvență S.P.R.L. 
Filiala Timis prin Valeriu Serban.

LICITAŢII
l Comuna Aroneanu, judeţul Iași, 
organizează în data de 12.08.2019, 
ora 9.00, la sediul unităţii adminis-
trativ teritoriale, licitaţie publică 
deschisă pentru concesionarea 
suprafețelor de teren de 1.455 mp 
și 1.703 mp, având nr.cadastrale 
65999 și 65992, în vederea constru-
irii unui centru de creaţie și inter-
pretare artistică și desfășurare 
activităţi sportive, recreative, 
distracţive și activităţi de învăţă-
mânt. Caietul de sarcini poate fi 

achiziționat de la sediul Comunei 
Aroneanu, la prețul de 100Lei. 
Garanția de participare este în 
cuantum de 5.000Lei. Persoanele 
interesate vor depune documen-
taţia de participare la licitaţie până 
în data de 09.08.2019, ora 16.00, la 
s e d i u l  C o m u n e i  A r o n e a n u , 
compartiment Ghișeu Unic. Relaţii 
suplimentare la  telefon/fax: 
0232.299.255.

l Anunț ”Concesionare „Teren în 
suprafață de 38.572 mp., identificat 
prin numărul cadastral  52153,  
Cartea Funciară 52153 a localității 
Săcălășeni, pentru realizarea inves-
tiției: „Sat de vacanţă”. 1. Infor-
maţii generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
ș i / sau adresa  de  e-mai l  a le 
persoanei de contact: Comuna 
Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, 
strada Unirii, nr.87, județul Mara-
mureș, C.I.F. 3627390, cod poștal: 
437280, România, tel.: 0262289333, 
fax: 0362780129, e-mail: primaria_
sacalaseni@yahoo.com, www.saca-
laseni.ro. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie conce-
sionat: „Teren în suprafață de 
38.572 mp.”, bun public, identificat 
prin numărul cadastral  52153,  
Cartea Funciară 52153 a localității 
Săcălășeni, pentru realizarea inves-
tiției: „Sat de vacanţă”. 3. Infor-
maţii privind documentaţia de 
atribuire: Ofertanţii vor prezenta 
documentele de calificare și oferta 
financiară, conform documentaţiei 
de atribuire. – Caiet de Sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: prin cerere 
de la sediul Comunei Săcălășeni, 
localitatea Săcălășeni, strada 
Unirii, nr.87, județul Maramureș. 
3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Compartimentul 
,, Gestionare Proiecte Localeˮ al 
Comunei Săcălășeni, zilnic între 
orele 8.00 -14.00. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar: GRATUIT. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 29.07.2019, ora 15.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: Ofer-
tele vor fi întocmite conform docu-
mentaţiei de atribuire. 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
07.08.2019, ora 15.00. 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
sediul Comunei Săcălășeni, locali-
tatea Săcălășeni, strada Unirii, 
nr.87, județul Maramureș. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar original și un exemplar în 
copie. 5. Data și locul la care se va 
desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 08.08.2019, 
ora. 10.00, sediul Comunei Săcălă-
șeni, localitatea Săcălășeni, strada 
Unirii, nr.87, județul Maramureș. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
t e rmene le  pentru  se s i zarea 
instanţei: Tribunalul Județean 
Maramureș, bd. Republicii, nr. 2A,  

Baia Mare, telefon: 0262218235, 
fax: 0262218209, adresă e-mail: 
tribunalmm@just.ro, în termen de 
10 zile calendaristice de la data 
comunicării rezultatului licitației, 
cu condiția obligatorie de notificare 
în acest termen a Comunei Săcălă-
șeni. 7. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abili-
ta te ,  în  vederea  publ icăr i i : 
11.08.2018.

l  Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al societăţii A&G Cocktail 
Bars SRL societate în faliment, in 
bankruptcy, en faillite - procedură 
ce face obiectul dosarului nr. 
1003/1285/2017*, af lat pe rolul 
Tribunalului Specializat Cluj, 
având sediul în Cluj-Napoca, str. 
B-dul Constantin Bâncuși,nr.182, 
Ap. 16, jud. Cluj, CUI 29589444, 
număr de înregistrare în Registrul 
Comerțului J12/147/2012, în 
temeiul art.154 și următoarele din 
Legea 85/2014 și cu respectarea 
regulamentului de vânzare aprobat 
de adunarea creditorilor din data 
de 04.07.2019, prin prezenta 
anunțăm vânzarea la licitație 
publică a bunurilor mobile: Rogiers 
masă mică 21786, 1 buc, Rogiers 
masă mare 21787, 1 buc, Tablou 
câini 4buc/set, 2 seturi, Pomax 
Ramă șemineu, 1 buc, Consolă albă 
CXW/088, 1 buc, Consolă mică 
GS300, 1 buc,  Scaun bar fier 
forjat, 50 buc.  Acestea sunt bunuri 
din cadrul dotării unui bar, cu 
valoare unitară și durată de exis-
tența fizică redusă. Vânzarea bunu-
rilor urmează a se face în bloc, la 
data de 23.08.2019 începând cu ora 
12:00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Oradea, str. Avram Iancu, 
nr.2, ap.11, jud. Bihor,  iar prețul de 
pornire al licitației, conform rapor-
tului de evaluare nr. 832 din data 
de 07.05.2019 este de: 6.300 lei. 
Persoanele care doresc să cumpere 
vor depune oferte de cumpărare la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, 
ap.11, jud. Bihor sau la adresa de 
e-mail office@plginsolv.ro, în 
atenția lichidatorului judiciar cu 
cel puțin 24 de ore înainte de ora 
de începere a licitației publică. 
Nerespectarea termenului atrage 
decăderea din dreptul de a mai 
participa la licitația publică. Titu-
larii ofertelor de cumpărare au 
obligația să depună cu cel puțin 24 
de ore înainte de ora de începere a 
licitației publică o garanție de 10% 
din prețul de pornire al licitației în 
contul unic de insolvență al socie-
tății debitoare A&G Cocktail Bars 
SRL deschis la Libra Internet Bank 
c o n t  I B A N 
RO73BREL0002002064990100. 
Nerespectarea termenului atrage 
decăderea din dreptul de a mai 
participa la licitația publică. 
Vânzarea la licitație se va face în 
mod public de către lichidatorul 
judiciar care va oferi bunurile spre 
vânzare prin 3 strigări succesive.  
Bunurile se adjudecă celui care, 
după 3 strigări succesive, făcute la 
intervale de timp care să permită 
opțiuni și supralicitări, oferă prețul 
cel mai mare, iar atunci când există 
un singur concurent, acesta a oferit 
prețul de începere a licitației. 
Informații suplimentare se pot 
o b ț i n e  d e  l a  l i c h i d a t o r : 

Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 
E-mail: office@plginsolv.ro.

l Direcția Silvică Teleorman, cu 
sediul în Alexandria, str.Mihăiță 
Filipescu, nr.3, tel.0247.312.333, 
fax: 0247.312.894, e-mail: office@
alexandria.rosilva.ro, organizează 
la sediul său licitație cu strigare/
negociere pentru valorificarea fruc-
telor  de pădure,  în data de 
25.07.2019, ora 11.30. Oferta se 
adresează persoanelor juridice care 
au în obiectul de activitate achi-
ziția, prelucrarea și comercializarea 
plantelor medicinale, nu au datorii 
la DS Teleorman sau alte direcții 
silvice din cadrul RNP Romsilva. 
Cantitățile în stare proaspată 
oferite la licitație/negociere, pe 
specii, sunt următoarele: Specia, 
cantitate, preț minim: măceșe- 
50to- 2,8lei/kg. Prețurile sunt cosi-
derate “loco furnizor” și nu contin 
TVA. Pentru participare la licitație/
negociere agentul economic va 
depune un dosar care va cuprinde: 
cerere de participare, declarație pe 
propria răspundere că nu are 
datorii la RNP Romsilva, certificat 
de înmatriculare (atributul fiscal al 
societății),  statutul societății 
(copie), documente ce atestă plata 
garanției de participare și costul 
caietului de sarcini, împuternicire, 
dacă este cazul. Caietul de sarcini 
se poate obține contracost (50Lei) 
de la sediul Direcției Silvice 
Teleorman, începând cu data de 
15.07.2019. Înscrierea și depunerea 
documentelor se va face până în 
data de 25.07.2019, ora 11.00. 
R e l a ț i i  s u p l i m e n t a r e  l a 
tel.0247.312.333 sau 0730.652.122.

l Debitorul SC Competent Serv 
SRL, cu sediul în Dr.Tr. Severin, str. 
Walter Maracineanu, nr.110, jud. 
M e h e d i n ţ i ,  C I F :  6 0 9 8 1 3 8 , 
J25/932/1994 aflata în procedură 
de faliment, in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 2304/101/2013 
aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinți, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL scoate 
la vânzare urmatoarele bunuri: 
Proprietate imobiliara Teren+Con-
structii situat in loc. Malovat, str. 
Calea Targu Jiului, nr.6, jud.Mehe-
dinti, nr. C.F. 50145 (Nr. CF vechi 
292) la pretul de  189.703,00 EURO  
formata din: • Teren intravilan in 
suprafata totala de 16833 mp. nr. 
cadastral - 50145; • Ateliere (2buc.) 
cu o suprafata utila de 559,50 mp, 
nr. cadastral 50145-C1;• Magazie 
Materiale (2 buc.) cu o suprafata 
construita de 367,03 mp, nr. cadas-
tral 50145-C2; • Birou si Loborator 
cu o suprafata construita de 297,15 
mp, nr. cadastral 50145-C3; • 
Sopron cu o suprafata construita 
de 387,65 mp, nr. cadastral 50143-
C4; • Magazie cu o suprafata 
construita de 87,35 mp. Bunurile 
imobile diminuate cu 15% fata de 
pretul stabilit prin raportul de 
evaluare, bun af lat în garanția 
creditorului Invest Capital Malta 
LTD, prin reprezentant Kruk 
Romania SRL cu rangul I conform 
c o n t r a c t  d e  i p o t e c a  n r. 
2015/24.07.2008 emis de BNP 
Marin Andreca Alexandra. Aparta-
ment cu 2 camere situat in Dr.Tr. 
Severin, str.Slt. Eugen Mares, nr.10, 
bl.U4, sc.3, parter, ap.1, jud.Mehe-
dinti, cu o suprafata utila de 35,82 

mp, o suprafata construita de 43,5 
mp, avand numar cadastral 51514-
C1-U3, nr. C.F. 51514-C1-U3 (Nr. 
CF vechi 4392) la pretul de 23.630 
EURO. Apartament cu 3 camere 
situat in Dr.Tr.Severin, str.Slt. 
Eugen Mares, nr.10, bl.U4, sc.3, 
parter, ap.2, jud.Mehedinti, cu o 
suprafata utila de 43,73 mp, o 
suprafata construita de 54,34 mp, 
avand numar cadastral 51514-C1-
U8, nr. C.F. 51514-C1-U8 (nr. CF 
vechi 10159) la pretul de 26.775  
EURO. Bunul imobil diminuat cu 
15% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare, bun aflat în 
garanția creditorului  Invest 
Capital Malta LTD, prin reprezen-
tant Kruk Romania SRL cu rangul 
I conform contract de ipoteca nr. 
722/2009 emis de BNP Ilinca 
Marta. Teren  intravilan situat in 
loc. Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinti 
(intre str. Iazului si Centura Noua, 
la aproximativ 300 mp de inter-
sectia cu drumul spre Cerneti) cu o 
suprafata de 5.265 mp avand  
numar cadastral 63112, nr. C.F. 
63112 (nr. CF vechi 15131) la 
pretul de  80.554,50 EURO. Pretu-
rile nu includ TVA.(echivalentul in 
lei la cursul BNR din ziua plati). 
Licitaţia va avea loc la biroul lichi-
datorului judiciar din Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud. 
Mehedinţi la data de 07.08.2019 
orele 14:00. Informăm toți ofer-
tanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire al licita-
ţiei și să achiziționeze caietul de 
sarcină in suma de 1000 lei cpana 
pe data de 06.08.2019 orele 17.00. 
N r .  c o n t : 
RO11BRMA0999100085359511 
deschis la Banca Romaneasca. 
Invităm pe toti cei care vor să 
participe la ședinţa de licitaţie să 
depună oferte de cumpărare și 
documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achi-
tată garanția de licitație și contra-
valoarea caietului de sarcină la 
adresa  menț ionată  anter ior 
respectiv localitatea Dr.Tr.Severin, 
str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehe-
dinţi. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunului 
imobil descris anterior sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii la sediul lichidato-
rului judiciar din Dr.Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud. Mehedinţi, 
telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau: office@consul-
tant-insolventa.ro.; site www.
consultant-insolventa.ro. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL

PIERDERI
l Pierdut certificat de transport de 
lichide inflamabile și certificat de 
transporturi speciale, pe numele 
Glișcă Doru, eliberate de ARR Olt. 
Le declar nule.

DECESE
l  Badea  Gheorghe ,  născut 
25.05.1909, Raion Olteț (Nenciu-
lești, Vâlcea), decedat 1962, Sana-
toriul Dobrița, Gorj.
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