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➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l SC Huang Tina Shop SRL angajează 
manipulant mărfuri pentru magazin 
Craiova. Contact: 0770.822.873.

l SC Vodoo Chan SRL, CUI: 40061880, 
angajează casier cod 523003, pentru 
punctul de lucru din Voluntari, tel. 
0783.946.756.

l Societatea Marina SRL, CUI: 
RO3191843, angajează  conducător auto 
transport de persoane intern-internați-
onal vorbitor de limba turcă și engleză, 
experiență minimă 5 ani. Pentru detalii 
la: 0751.150.986.

l Alskhni Raba, Cu domiciliul in Volun-
tari, jud Ilfov, Drm Neghru, nr. 9, anunta 
selectie pentru ocuparea postului vacant 
de bona. CV pe email: mada14.patron@
gmail.com. Tel: 0723983595.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa locali-
tatea București, Șos.Vergului, nr.12, 
Sector 2, organizează la sediul spitalului 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante contractuale de execuție, 
perioadă nedeterminată, conform HG 
nr.286/2011, de: -1 post consilier juridic 
1A -Biroul Managementul Calității și 
Serviciilor Medicale; -1 post magaziner 
-Serviciul Administrativ Tehnic. Condi-
țiile generale și specifice: Consilier 
juridic 1A: -diplomă de licență în specia-
litate; -6 ani și 6 luni vechime în speciali-
tate; -curs de auditor clinic; -concurs 
pentru ocuparea postului. Magaziner: 
-diplomă de bacalaureat; -6 luni vechime 
în specialitate; -concurs pentru ocuparea 
postului. Data concursului: 07.11.2019, 
ora 10.00 - proba scrisă; 13.11.2019 
-interviul, ora 10.00. Data-limită de 
depunere a dosarelor: 30.10.2019. Calen-
darul de desfășurare a concursului, 
bibliografia și tematica se afișează la 
sediul și pe site-ul spitalului: www.spital-
malaxa.ro. Date de contact: ec.Anghel 
Daniela, tel.021.255.50.85.

l Spitalul Municipal Urziceni organi-
zeaza concurs in baza HG 286/2011 
pentru ocuparea urmatoarei functii 
contractuale vacante: -un post de 
muncitor III - pe perioada nedetermi-
nata; -un post spalatoreasa- pe perioada 
nedeterminata. Conditii specifice in 
vederea participarii la concursul  pentru 
postul de muncitor III- fochist: -absol-
vent de liceu sau școală profesională; -3 
ani vechime în meserie; -Sa aiba atestat 
de fochist sau sa aduca dovada inscrieii 
la curs de fochist pentru cazane de abur 
și de apă fierbinte. Conditii specifice in 
vederea participarii la concurs  pentru 
postul de spalatoreasa: -școală generală. 
Calendar desfasurare  concurs : 
-31.10.2019 ora 15.00 -data limita depu-
nere dosar; -08.11.2019 ora 10.00 -proba 
scrisa; -12.11.2019 ora 10.00 -proba 
practica/interviu. Conditiile generale de 
ocupare a posturilor sunt prevazute in 
art.3 din HG 286/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Dosarele de 
concurs vor contine documentele preva-
zute la art.6 din HG. 286/2011, cu modi-
ficarile si completarile ulterioare. 
Informatii referitoare la organizarea si 
desfasurarea concursurilor , bibliografiile 
si dupa caz tematicile, calendarele de 

desfasurare a concursurilor sunt afisate 
la sediul unitatii si pe www.spitalul-urzi-
ceni.ro. Relatii suplimentare se obtin la 
tel.0243.255.375 int 131.

l Spitalul Municipal „Caritas”, cu 
sediul în localitatea Roșiorii de Vede, str.
Carpaţi, nr.33, judeţul Teleorman, orga-
nizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii contractuale vacante pe 
durată nedeterminată, conform HG 
nr.286/2011: -economist debutant -biroul 
Financiar-Contabilitate: 1 post vacant; 
-secretar debutant -biroul Administrativ: 
1 post vacant; -referent IA -biroul 
RUNOS: 1 post vacant. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
07.11.2019, ora 10.00; -Proba interviu: 
09.11.2019, începând cu ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -pentru postul de economist 
debutant: -diplomă de licenţă studii 
economice; -fără vechime; -pentru postul 
de secretar debutant: -diplomă de baca-
laureat sau diplomă de absolvire a școlii 
generale; -fără vechime; -pentru postul 
de referent IA: -diplomă de absolvire a 
învăţământului postliceal de specialitate 
sau diplomă de bacalaureat; -6 ani și 6 
luni vechime în specialitate. 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 Spita-
lului Municipal „Caritas” Roșiorii de 
Vede. Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Municipal „Caritas”, biroul 
RUNOS, tel.0247.406.689, persoane de 
contact: secretarii comisiilor de concurs.

l La Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, numărul 1175 din 
09.10.2019, la anunţul cu numărul de 
înregistrare 227.725 al Comunei Târg-
șoru Vechi, adresa: sat Strejnicu, str.
Principală, nr.200, județul Prahova, 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de paznic -Serviciul Poliția 
Locală Târgșoru Vechi, conform HG 
nr.286/2011, se face următoarea rectifi-
care: -în loc de: „Condițiile specifice: 
-studii medii; -permis de conducere 
categoria B; -atribuții prevăzute în fișa 
postului; -vechime minimă de 10 ani în 
specialitate studiilor” se va citi: „Condi-
țiile specifice: -studii medii; -permis de 
conducere categoria B; -atribuții prevă-
zute în fișa postului; -vechime în muncă 
de minim 10 ani”. Restul anunţului 
rămâne neschimbat. (Prezenta rectificare 
nu se datorează Redacţiei Monitorului 
Oficial al României, Partea a III-a.)

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 
sediul în localitatea Slatina, str.Bule-
vardul Sfântul Constantin Brânco-
veanu, nr.1, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante de execuție, pe 
perioadă nedeterminată, de: -antrenor 
tir cu arcul (număr posturi: 1) -Compar-
timent Activități Sportive și de Agre-
ment Club Nautic; -antrenor caiac 
canoe (număr posturi: 2) -Comparti-
ment Activități Sportive și de Agrement 
Club Nautic, conform HG nr.286/2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -depu-
nere dosare concurs: 17.10.2019, ora 
08.00-30.10.2019, ora 16.00; -selecția 
dosarelor: 31.10.2019; -proba scrisă: 
07.11.2019, ora 10.00; -interviul: 
12.11.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
Condiţii specifice: -antrenor tir cu arcul: 
-studii -școală de antrenori sau ANEFS 
specializarea tir cu arcul; -vechime în 
exercitarea funcției -nu este cazul; 
-antrenor caiac canoe: -studii -școală de 
antrenori sau ANEFS specializarea 
caiac canoe; -vechime în exercitarea 
funcției -nu este cazul. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la Compartiment 
Juridic, Relaţii cu Publicul, Resurse 
Umane, de luni până joi, între orele 
08.00-16.30, vineri, între orele 08.00-
14.00, sau la telefon: 0349.738.657.

l Primăria Comunei Calafindești, cu 
sediul în localitatea Calafindești, str.
Principală, nr.f.n., județul Suceava, orga-
nizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a postului 
vacant corespunzător funcției publice de 
execuție de consilier, clasa I, grad profe-
sional debutant, studii superioare, 
număr posturi:  1,  conform HG 
nr.611/2008 și OUG nr.57/2019. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 15.11.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 19.11.2019, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții specifice: 
-studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
domeniul științe economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice nu necesită. Precum 
și condițiile generale prevăzute la art.465 
din OUG nr.57/2019. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunțului pe site-ul insti-
tuției și pe cel al ANFP, respectiv în 
perioada 16.10.2019-04.11.2019, la sediul 

Primăriei Calafindești. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Calafindești, 
persoană de contact: Moloce Domni-
ca-Nuta, telefon: 0230.281.290, fax: 
0230.281.290, e-mail: primariacalafin-
desti@yahoo.com

l Colegiul Naţional „Gh.Roșca 
Codreanu”, cu sediul în localitatea 
Bârlad, str.Nicolae Bălcescu, nr.11, 
judeţul Vaslui, organizează concurs 
pentru ocuparea pe durată nedetermi-
nată a funcţiei contractuale vacante de 
p a z n i c :  1 ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
11.11.2019, ora 9.00; -Proba interviu în 
data de 12.11.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii liceale/profesionale; 
-certificat de calificare profesională și 
atestat de agent de pază și ordine; -fără 
vechime. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunțului 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Colegiului Naţional 
„Gh.Roșca Codreanu” Bârlad. Relaţii 
suplimentare la sediul liceului, persoană 
de contact: Cucoș Ramona, telefon: 
0235.415.412.

l Palatul Copiilor, cu sediul în locali-
tatea Botoșani, str.M.Kogălniceanu, 
nr.31, judeţul Botoșani, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante de îngri-
jitor I- 0,50 post,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Postul este pentru 
Filiala din Darabani a Palatului Copiilor 
(str.Lucian Valea, nr.5). Concursul se va 
desfășura astfel: -proba practică: 
31.10.2019, ora 10.00; -interviul: 
31.10.2019, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 1.
nivel studii gimnaziale; 2.experienţă 
într-un post similar 3 ani; 3.cunoștinţe 
privind normele generale de protecţie și 
securitate în muncă; 4.abilităţi de relaţio-
nare, comunicare și muncă în echipă. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Palatului Copiilor Botoșani. 
Relaţii suplimentare la sediul Palatului 
Copiilor Botoșani, persoană de contact: 
secretar Zăhărescu Gianina, telefon: 
0231.584.002, 0752.855.648, e-mail: 
paco_bt@yahoo.com.

l Teatrul de Animație Țăndărică, cu 
sediul în București, str.General Eremia 
Grigorescu, nr.24, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractual vacante de: Compartimentul 
Resurse Umane, Salarizare, Sănătate și 
Securitate în Muncă: inspector de speci-
alitate (S) IA- 1 post, conform HG nr. 
286/2011, pentru aprobarea Regulamen-
tului-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 profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice. Documente nece-
sare pentru întocmirea dosarului de 
concurs: -cerere de înscriere la concurs 
adresată conducătorului instituţiei 
publice organizatoare; -copia actului de 
identitate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz; -copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor și ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, 
precum și copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor specifice 
ale postului solicitate de instituția 
publică; -copia carnetului de muncă sau, 
după caz, adeverinţele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie și/sau în 
specialitatea studiilor; -cazierul judiciar; 
-adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie 
al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă 
starea de sănătate conţine, în clar, 
numărul, data, numele  emitentului și 
calitatea acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii; -curri-
culum vitae. Copiile de pe certificatele 
prevăzute mai sus se prezintă însoţite de 
documentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu originalul de 
către secretariatul comisiei de concurs, 
sau în copii legalizate. Conform art.3 al 
HG nr.286/2011, pentru a ocupa un post 
contractual vacant sau temporar vacant, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale: a)are 
cetățenia română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic 
European și domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și vorbit; c)
are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d)are capacitate 
deplină de exercițiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unitățile sani-
tare abilitate; f)îndeplinește condițiile de 
studii și, după caz, de vechime sau alte 
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condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; g)nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvârșirea 
unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autorității, de 
serviciu 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 func-
ției, cu excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
07.11.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 13.11.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: -studii superioare 
absolvite cu diploma de licenţă cu speci-
alizare în domenii relevante postului; 
-certificat inspector resurse umane; 
-cunoștinţe de operare/programe pe 
calculator: Microsoft Office -nivel 
avansat, inclusiv programe de speciali-
tate; -experiență în domeniul resurse 
umane și salarizare minim 25 ani; -expe-
riență în utilizarea programului Revisal; 
-vechimea în muncă: minim 30 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul teatrului, din str.General Eremia 
Grigorescu, nr.24, sector 1, Comparti-
mentul Resurse Umane -Director 
adjunct. Relaţii suplimentare la sediul 
din str.General Eremia Grigorescu, nr.24, 
sector 1, Compartimentul Resurse 
Umane -Director adjunct, persoană de 
contact: Florentina Iordache, telefon: 
021.316.30.02.

l Autoritatea Feroviara Romana 
-AFER, institutie publica finantata din 
venituri proprii, cu sediul in Calea 
Grivitei, nr. 393, Sector 1, Bucuresti, in 
conformitate cu prevederile Regulamen-
tului-cadru aprobat prin HG nr. 
286/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare, organizeaza concurs pentru 
ocuparea, pe durata nedeterminata, a 
urmatoarei functii contractuale de 
executie vacante: -MUNCITOR NECA-
LIFICAT treapta I, 1 post, la Serviciul 
Administrativ, Arhiva. Conditiile gene-
rale pe care trebuie sa le indeplineasca 
candidatii sunt cele prevazute la art. 3 
din Regulamentul-cadru aprobat prin 
HG nr. 286/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Conditiile speci-
fice potrivit cerintelor postului: -studii 
generale; -vechime in munca: minimum 
5 ani. Pentru inscrierea la concurs, 
candidatii vor depune dosarul de 
concurs care trebuie sa contina docu-
mentele prevazute la art. 6 din Regula-
mentul-cadru aprobat prin HG nr. 
286/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare, la Serviciul Resurse Umane 
din cadrul AFER, Calea Grivitei, nr. 393, 
Sector 1, Bucuresti, camera 43, relatii 
suplimentare: telefon 021.307.79.18. 
Termenul limita de depunere a dosarului 
de concurs: 31.10.2019, ora 16,30. Locul 
de desfasurare a concursului: sediul 
Autoritatii Feroviare Romane -AFER, 
proba practica in data de 07.11.2019, ora 
10,00, interviul in data de 13.11.2019, 
incepand cu ora 10,00. Tematica si bibli-
ografia de concurs aferente functiei, alte 
conditii specifice potrivit cerintelor 

postului, precum si informatii privind 
organizarea si desfasurarea concursului 
pot fi studiate pe site-ul AFER (http://
www.afer.ro/) sectiunea Informatii/ 
Anunturi/ Cariera.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova, 
str. C.S. Nicolaescu Plopșor, nr.4, jud. 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante contrac-
tuale pe perioadă nedeterminată, 
astfel: A.1 post referent treapta I- 
Serviciul Juridic Resurse Umane 
Secretariat și Petiții- Biroul Juridic și 
Relația cu Publicul cu locul de muncă 
la BRP Calafat. Condiții generale de 
participare la concurs: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
vechimea ȋn specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției- minim 3 
ani și 6 luni. B. post referent treapta 
IA- Serviciul Juridic Resurse Umane 
Secretariat și Petiții- Biroul Juridic și 
Relația cu Publicul cu locul de muncă 
la BRP Segarcea. Condiții generale de 
participare la concurs: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
vechimea ȋn specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției- minim 6 
ani și 6 luni. Concursul se va desfășura 
astfel: proba scrisă în data de 
07.11.2019, ora 10.00, proba interviu în 
data de 13.11.2019, ora 10.00. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 
30.10.2019 inclusiv, ora 16.00, la sediul 
OCPI Dolj, cam.104. Relaţii suplimen-
t a r e  l a  s e d i u l  O C P I  D o l j , 
tel.0251.413.128/ 0251.414.286, int. 118, 
fax: 0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.ro

l IGT Services And Technologies SRL 
angajează manager tehnologia informa-
țiilor și comunicații (cod COR 133007), 
cunoscător al limbii engleze și hindi, 
ambele la nivel fluent atât în scris, cât și 
vorbit (nivel C), cu experiență anterioară 
în domeniu de minim 10-15 ani, precum 
și experiență anterioară de administrare 
rețea și operațiuni de minim 4-5 ani 
într-o companie multinațională, prefe-
rabil în companii în domeniul externali-
zării de servicii, contact sau call centers. 
Candidatul/candidata trebuie să dețină 
experiență de lucru anterioară într-un 
mediu internațional, de preferat în alte 
țări în afara de România. Candidatul /
candidata trebuie să fi absolvit studiile 
superioare în orice disciplină și trebuie să 
dețină diplomă în tehnologie computeri-
zată. De asemenea, candidatul/candi-
data trebuie să dețină certificări MCSE 
și ITIL. Persoanele interesate sunt rugate 
să trimită o scrisoare de intenție și CV-ul 
actualizat la adresa: career.bucharest@
igtsolutions.com până la data de 22 
octombrie 2019. Prima selecție se va face 
în baza scrisorii de intenție și a CV-ului. 
Ulterior analizei CV-urilor și scrisorilor 
de intenție, cei mai buni candidați vor fi 
invitați să participe la un interviu de 
angajare.

l În conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, 
Institutul de Stat pentru Testarea și 
Înregistrarea Soiurilor anunţă scoa-
terea la concurs în data de 11 noiem-
brie 2019, ora 10.00 -proba scrisă și 

interviul- care se va stabili ulterior de 
către comisie, conform prevederilor 
legale, după perioada contestaţiilor, a 
unui post aferent unei funcţii contrac-
tuale de execuţie vacantă: -1 post de 
consilier IA– Serviciul juridic, admi-
nistrativ și patrimoniu– Compartiment 
administrativ. Condiţii specifice prevă-
zute în fișa postului pentru postul de 
consilier IA– Serviciul juridic, admi-
nistrativ și patrimoniu– Compartiment 
administrativ:  -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
Minimum 5 ani. Concursul va avea loc 
la sediul Institutului de Stat pentru 
Testarea și Înregistrarea Soiurilor din 
Bd. Mărăști nr. 61, Sector 1, București, 
în data de 11 noiembrie 2019, ora 
10.00- proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
ţului, respectiv în perioada 16.10.2019– 
29.10.2019 la secretarul comisiei de 
concurs. Persoana de contact: doamna 
Damian Roxana- Andreea- consilier, în 
cadrul Compartimentului resurse 
umane, tel . :  0213184380, fax: 
0213184408, e-mail: secretariat@istis.
ro. Bibliografia, condiţiile generale și 
specifice de participare, precum și 
actele solicitate candidaţilor la 
înscriere vor fi publicate pe site-ul 
I.S.T.I.S. și afișate la sediul I.S.T.I.S. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
la nr. de tel.: 021/3184380.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând casă în Sânpetru - Livadă, 
Brașov, vis a vis de rezervația Lempes 
(pretabilă casă de vacanță chiar și pentru 
2 familii). Accesul deocamdată se poate 
numai cu mașina proprietate - 800 m 
drum de țară. Nu prea sunt vecini și 
facturi. 92000- 95000 E negociabil. 
0747/621897.

ÎNCHIRIERI CERERI
l Anunţ selecție ofertă, Autoritatea 
Națională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice, cu sediul în Str.Stavropoleos, 
nr.6, Sector 3, București, dorește închiri-
erea unui spaţiu de birouri pentru anga-
jați de aproximativ 1.400mp. Criteriul de 
atribuire este: preţul total de închiriere 
lunar cel mai scăzut dintre ofertele 
admisibile. Prin preţul total de închiriere 
lunar se înţelege preţul solicitat pentru 
suprafaţa utilă totală ofertată, locurilor 
de parcare și mentenanță. Documentaţia 
în vederea depunerii ofertelor prelimi-
nare se obţine gratuit de la sediul Autori-
tății Naționale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice din Str.Stavropoleos, nr.6, Sector 
3, București. Pentru contact se va utiliza 
adresa de e-mail: luminita.toderascu@
anrsc.ro. Oferta semnată și ștampilată va 
fi transmisă în plic sigilat, pe care va fi 
menționat Oferta Închiriere Spațiu 
Birouri pentru A.N.R.S.C., până cel 
târziu în data de 18.10.2019, ora 14.00, la 
Registratura din strada Stavropoleos, 
nr.6, Sector 3, București.

CITAŢII
l Citatie Gerhardt Magdalena este 
chemata in calitate de parata, in data de 
05.11.2019 in fata Judecatoriei Arad in 
dos. nr. 11209/55/2019 in proces cu Freer 
Andres in calitate de reclamant obiect; 
Radiere uzufruct.

l Numita Pîrvu Maria este chemată la 
Judecătoria Slobozia în data de 
10.12.2019, ora 8.30, în calitate de pârâtă 
în dosar nr. 843/312/2018, reclamant 
fiind Pîrvu Ionel Titi. Dosarul are ca 
obiect: divorţ.

l Toți cei interesați în a face opoziție la 
dobândirea prin uzucapiune a dreptului 
de proprietate, de către Popa Elena și 
Popa Cornel, cu privire la imobilele 
înscrise în CF 100325 Șinca Nouă și în 
CF 100324 Șinca Nouă, sunt invitați la 
Judecătoria Zărnești, în data de 04 
decembrie 2019, ora 9:00.

l Slăniceanu Ionut Dragos cu domiciliu 
necunoscut, este citat pe data de 
29.10.2019, ora 08.00, la sediul biroului: 
Societatea Profesionala Notariala Ivan 
Stefan si Ivan Constantin cu sediul in 
Ploiesti, Strada Stefan cel Mare nr.1, 
Judetul Prahova, tel: 0244/526312; 
fax:0244/515897, e-mail: office@notaria-
tivan.ro, in cauza succesorala privind pe 
defunctul Slăniceanu Ion, fost cu ultimul 
domiciliu in Ploiesti decedat la data de 
30.05.2019. Neprezentarea atrage inlatu-
rarea de la succesiune.

l Numiții Lovas Jozsef, domiciliat în sat 
Saldabagiu de Munte, nr.115A, com.
Paleu, jud.Bihor, și Balla Ildiko, domici-
liată în sat Saldabagiu de Munte, nr.124, 
com.Paleu, jud.Bihor, sunt invitați la 
sediul biroului notarului public Tomu-
lescu Laurențiu Sebastian, din Oradea, 
str.Transilvaniei, nr.4, bl.F9, sc.D, ap.4, 
jud.Bihor, la data de 22.10.2019, ora 
12.00, în vederea dezbaterii succesiunii 
defunctului Lovas Laszlo, decedat la 
data de 21.11.2006.

l Numita Olteanu Aurora Mirela, cu 
domiciliul în Pitești, str.Cîmpineanu, 
bl.M4, Sc.B, et.1, Jud.Argeș, este citată la 
Judecătoria Topoloveni în calitate de 
pârâtă, pe data de 23.10.2019, ora 09.00, 
sala 1, în proces cu Minea Ion Victor, în 
calitate de reclamant.

DIVERSE
l S.C. Smart Expert Systems S.R.L. cu 
sediul social: București, Calea Giulesti, 
Nr. 111, Bloc 5, Scara E, etaj 4, Ap. 156, 
Sector 6 și punct de lucru: Str. Copsa 
Mica, Nr. 9, Bucuresti, Sector 1, Cod 
Unic de Inregistrare RO28116545, nr. de 
ordine în  Registrul Comerţului Bucu-
rești J40/2443/2011 reprezentată de 
domnul Samfira Robert în calitate de 
Administrator, solicită obținerea Auto-
rizaţiei de Mediu pentru activitățile 
-Colectarea deșeurilor nepericuloase 
-cod CAEN 3811; Colectarea deșeurilor 
periculoase -cod CAEN 3812; Fabricarea 
calculatoarelor și a echipamentelor peri-
ferice -cod CAEN 2620; Demontarea 
(dezasamblarea) mașinilor și a echipa-
mentelor scoase din uz pentru recupe-
rarea materialelor -cod CAEN 3831; 

Recuperarea materialelor reciclabile 
sortate -cod CAEN 3832; Comert cu 
ridicata al deseurilor si resturilor  -cod 
CAEN 4677, conform Certificat Consta-
tator, desfășurate în București, Str. 
Copsa Mica, Nr. 9, Sector 1. Informatii 
se pot solicita la sediul Agentiei Pentru 
Protectia Mediului București din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 
(Barajul Lacul Morii -in spatele benzina-
riei Lukoil), intre orele  9.00-12.00, de 
luni pana vineri. Propuneri sau contes-
tatii se pot depune la sediul A.P.M. 
București in termen de 10 zile de la data 
publicarii prezentului anunt.

l În conformitate cu art.1 alin.2 teza 
ultima din Legea 455/2006, Parohia 
Copăcești, cu sediul în comuna Rugi-
nești, sat Copăcești, Județul Vrancea, 
CUI:6002183, reprezentată prin preot 
paroh Crăciunescu Mihail Romulus, 
anunță că pe rolul Judecătoriei Adjud se 
află înregistrată sub nr.1202/173/2019 
acțiunea în constatarea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune, formulată 
în contradictoriu cu UAT RUGINEȘTI, 
cu sediul în comuna Ruginești, Județul 
Vrancea, cu privire la suprafața de 
219mp teren arabil intravilan sat Copă-
cești, com.Ruginești, în T15, P461, cu 
vecinii drum, Avram Zoița, drum și 
Matei Dumitru și suprafața de 2.007mp 
teren curți construcții, situată în intravi-
lanul satului Copăcești, com. Ruginești, 
Județul Vrancea, în T29, P891, cu 
vecinii: drum, extravilan, extravilan și 
Matei Grigore.

l CNCAF „Minvest” SA Deva, cu 
sediul în Deva, Piața Unirii, nr.9, judeţul 
H u n e d o a r a ,  t e l . / f a x : 
0254.213.040/0254.231.641, înregistrată 
la ORC sub nr.J20/333/1999, având CUI: 
RO2117946, își manifestă intenţia de 
realizare a unei asocieri în participaţie 
având ca obiectiv executarea în comun a 
activităților de exploatare a minereului 
cuprifer din cariera Valea Morii Nouă, 
comuna Criscior, jud.Hunedoara. Crite-
riile de selecție sunt prevăzute în caietul 
de sarcini, care poate fi achiziționat de la 
sediul  companie i ,  în  per ioada 
16.10.2019-30.10.2019, între orele 8.00-
15.30, la prețul de 20.000Lei (fără TVA). 
Ofertele vor fi depuse până la data 
25.11.2019, ora 10.00, la sediul compa-
niei.

l Inspectoratul Teritorial al Poliției de 
Frontieră Sighetu Marmației, cu sediul 
în Sighetu Marmației, strada Dragoș 
Vodă, nr.38, face cunoscută transmiterea 
fără plată către alte instituții publice 
pentru următorii câini de serviciu: -Rasa 
Ciobănesc German, detectare tutun, 
numele:  NACAYA, nr.matricol : 
941000012398025; -Rasa Ciobănesc 
German, intervenție, numele: NYC, 
nr.matricol: 941000012398057. Infor-
mații se pot obține la tel.0262.314.528, 
int.26008, persoană de contact: Orha 
Bogdan.

l Anunț public. SC RCS & RDS SA, 
anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Intercity 
Focșani - Buzău” propus a fi amplasat în 
intravilanul și extravilanul comunelor 
Obrejița, Tâmboiești, Dumbrăveni, 
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Popești, Gugești, Urechești, Cotești și 
Golești, județul Vrancea. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu 
Golescu, nr.2, județul Vrancea și la 
sediul Primăriilor Obrejița, Tâmboiești, 
Dumbrăveni ,  Popești ,  Gugești , 
Urechești, Cotești și Golești, județul 
Vrancea, în zilele de luni până joi între 
orele 8.00-16.30 și în ziua de vineri între 
orele 8.00-14.00. Observațiile publicului 
se primesc zilnic la sediul APM Vrancea 
din str. Dinicu Golescu, nr.2, județul 
Vrancea.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator al Adunării Generale a 
Asociaţilor A S.C. DS Smith Paper 
Zărnești S.R.L., Pentru data de 
30.10.2019 ora 11:00. Subscrisa DS 
Smith Paper Zarnesti S.R.L., cu sediul 
în Loc. Zărnești, Oraș Zărnești, str. 13 
decembrie, Nr. 18, Jud. Brașov, având nr. 
de ordine în Registrul Comertului 
J8/164/21.03.1991, C.U.I 1124988, prin 
Alan Young în calitate de administrator, 
în baza prevederilor art. 11.4 și respectiv 
art. 3.3 din Actul Constitutiv Actualizat 
convoacă Adunarea Generală a Asocia-
ţilor pentru data de 30.10.2019 ora 11:00 
la sediul societăţii din Zărnești, str. 13 
Decembrie, Nr.  18,  Jud.  Brașov, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Deschiderea 
unui punct de lucru situat în Cluj 
-Napoca,  Str. Traian Vuia nr. 232,  jud.  
Cluj; 2. Aprobarea situaţiilor financiare 
aferente anului 2018 -2019; 3. Desfiin-
ţarea punctului de lucru situat în 
Zărnești, Str. Celulozei, nr. 29, jud. 
Brașov; Desfiinţarea punctului de lucru 
situat în Str.  Grigore Mora, nr. 12, sector 
1, București. Summons Of The General 
Associate’s Assembly OF S.C. DS Smith 
Paper Zărnești S.R.L. For the date of 
30.10.2019 hour 11:00. The under 
scribed DS Smith Paper Zărnești S.R.L. 
with the headquarters in Zărnești, 13 th 
December Street No. 18, Brasov County, 
registered at the Trade Registry under 
the number J8/164/21.03.1991 CUI 
1124988 trough Alan Young as Admi-
nistrator, Based on the provisions of art. 
11.4 and 3.3 of the updated Constitutive 
Act,  hereby convenes the General Asso-
ciate’s Assembly for the date of 
30.10.2019 Hour 11:00 at the company’s 
headquarters in Zărnești, 13 th 
December Street No. 18, Brasov County 
with the following Agenda: 1. Opening 
of a work point in Cluj-Napoca, Traian 
Vuia Street, no. 232, Cluj County; 2. 
Financial statements approval for 
2018/2019; 3. Closing the work point 
located in Zarnesti, Celulozei Street, no. 
29, Brasov County; 4. Closing the work 
point located in Grigore Mora Street, no. 
12, 1 st. District, Bucharest.

l Convocator al Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor Societății 
Păltiniș SA. Societatea profesională 
CERES INSOLV SPRL, cu sediul social 
în București, str.Turturelelor, nr.11A, 
corp C, et.4, modul 19, sector 3, membră 
a UNPIR conform atestat RFO II -0867, 
desemnat prin Încheierea de ședință din 
data de 03.10.2019, pronunțată de către 
Tribunalul București, sectia a VII-a 
civilă, în dosarul cu nr. 27934/3/2019, în 
calitate de administrator judiciar al 

Societății Păltiniș SA (denumită în 
continuare „Societatea”), cu sediul 
social în str.Aleea Privighetorilor, nr.86P, 
bloc B, etaj P, ap.B 0.2 biroul 1, Sector 1, 
București, CUI: RO780151, înregistrată 
la Registrul Comerțului București, cu 
nr.J40/19224/2017, convoacă în data de 
18.11.2019 la adresa din mun.București, 
str.Aleea Privighetorilor, nr.86P, bloc B, 
etaj P, ap.B 0.2 biroul 1, Sector 1, 
Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor Păltiniș SA, la ora 15.00, cu urmă-
toarea ordine de zi: Punctul 1.)
Desemnarea administratorului special al 
societății Păltiniș SA și stabilirea duratei 
mandatului acestuia, cu consecință înce-
tării de drept a mandatului administra-
torilor statutari, potrivit art.54 din Legea 
nr.85/2014. Punctul 2.)Stabilirea remu-
nerației administratorului special. 
Punctul 3.)Desemnarea unei persoane 
pentru a semna toate documentele nece-
sare și pentru a efectua toate formalită-
țile prevăzute de lege pentru a duce la 
îndeplinire și pentru a înregistra Hotărâ-
rile Adunării Generale Ordinare a Acți-
onarilor oriunde va fi necesar. Persoana 
astfel împuternicită va avea dreptul de 
a-și substitui orice altă persoană în 
scopul realizării mandatului său. Lista 
cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu și califi-
carea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcţia de administrator 
special se află la dispoziţia acţionarilor, 
putând fi consultată și completată de 
aceștia. Data de referință pentru convo-
carea acționarilor este 11.11.2019. Acţio-
narii Societăţii pot participa personal 
sau pot fi reprezentaţi în cadrul ședinţei 
Adunării Generale Ordinare, fie de 
reprezentanţii lor legali, fie de alţi repre-
zentanţi cărora li s-a acordat o procură 
specială. Formularele procurilor speciale 
se vor găsi la sediul social situat la 
adresa din str.Aleea Privighetorilor, 
nr.86P, bloc B, etaj P, ap.B 0.2 biroul 1, 
Sector 1, București, începând cu data 
convocării în fiecare zi lucrătoare, între 
orele 10.00 și 12.00. Procurile speciale 
vor trebui depuse în original la sediul 
social al Societății: str.Aleea Privigheto-
rilor, nr.86P, bloc B, etaj P, ap.B 0.2 biroul 
1, Sector 1, București, până cel mai 
târziu cu 48 de ore înainte de adunare 
sub sancțiunea pierderii dreptului de vot 
pentru acea adunare. În cazul procurilor 
speciale transmise prin poștă, vor fi luate 
în considerare doar acelea care au fost 
recepționate în original până la termenul 
de mai sus. Acționarii reprezentând, 
individual sau împreună, cel puțin 5% 
din capitalul social al Societății au 
dreptul de a solicita, în scris, introdu-
cerea unor puncte noi pe ordinea de zi a 
ședinței, în termen de cel mult 15 zile de 
la publicarea prezentului convocator. 
Aceste solicitări formulate de acționari 
trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții: (a)Să fie însoțite de 
documente care atestă identitatea acțio-
narului persoană fizică și/sau a reprezen-
tantului legal al acționarului persoană 
juridică care solicită introducerea de noi 
puncte pe ordinea de zi, care vor fi trans-
mise Societății potrivit prevederilor de la 
lit.(b) de mai jos; (b)Să fie adresate 
Consiliului de Administrație al Societății 
și să fie transmise în scris, în format fizic, 
la Registratura Societății de la sediul 
social al Societății (personal sau prin 

scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire). Accesul acționarilor în sala de 
ședințe, la data fixată pentru desfășu-
rarea acesteia, este permis: (i)în cazul 
acționarilor persoane fizice prin simpla 
probă a identității care constă în prezen-
tarea în original a actului de identitate; 
(ii)în cazul acționarilor persoane juridice 
prin prezentarea unui certificat consta-
tator emis de Registrul Comerțului 
împreună cu actul de identitate în 
original al reprezentantului legal al acți-
onarului; (iii)în cazul acționarilor 
persoane fizice/juridice reprezentate, cu 
împuternicirea dată mandatarului și 
prezentarea în original a actului de iden-
titate a acestuia. Începând cu data 
convocării, textul integral al documen-
telor care urmează să fie prezentate 
Adunării Generale Ordinare, precum și 
alte documente informative și materiale 
vizând problemele înscrise pe ordinea de 
zi pot fi consultate de acţionari la sediul 
social al Societăţii, în fiecare zi lucră-
toare, între orele 10.00 și 16.00. În caz de 
neîntrunire a cvorumului la prima 
convocare, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor se convoacă pentru 
data de 20.11.2019, în același loc și la ora 
15.00. CERES INSOLV SPRL, Asociat 
coordonator, Practician în insolvenţă 
Carmen Gabriela Sanda, Administrator 
Judiciar al Societății Păltiniș SA.

LICITAŢII
l Compania Energopetrol SA, societate 
in reorganizare, prin administrator judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin 
licitatie publica, teren in suprafata de 
aproximativ 500 mp, (suprafata exacta 
urmand a fi stabilita, dupa dezembrarea 
terenului), situat in situat in Moreni, Str. 
Cricovului, nr. 4, Judetul Dambovita. 
Pretul de pornire al licitatiei este de 
5.000 euro, plus TVA. Licitatia se va 
organiza la sediul administratorului 
judiciar in data de 21.10.2019 ora 12:00, 
iar in cazul in care bunul nu va fi valori-
ficat, aceasta este reprogramata pentru 
data de  23.10.2019, 25.10.2019, 
28.10.2019, 30.10.2019, 01.11.2019, 
04.11.2019, 06.11.2019, 08.11.2019, 
11.11.2019, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Cererile de inscriere la licitatie se 
depun in original la sediul administrato-
rului judiciar insotite de toate documen-
tele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii, precum si 
achizitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la administrato-
rului judiciar, la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

l Consiliul Local al Comunei Borca, 
Judetul Neamt, cod fiscal 2614139, tel/
fax 0233 268 005, 0233 268 000, organi-
zeaza licitatie publica deschisa in ziua de 
11.11.2019 ora 10.00 in vederea concesi-
onarii urmatoarelor suprafete de teren: 
583 mp teren curti si constructii care 
apartin domeniului privat al comunei 
Borca, sat Sabasa; 3743 mp teren nepro-
ductiv care apartine domeniului privat 
al comunei Borca, sat Sabasa. Documen-
tatia de atribuire se pune la dispozitia 
oricarei personae interesate pe suport de 

hartie la biroul  achizitii publice, achi-
tand contracostul multiplicarii acesteia. 
Data limita de depunere a ofertelor este 
08.11.2019 ora 12,00 intr-un singur 
exemplar la sediul Primariei Borca. 
Sedinta publica de deschidere a ofertelor 
va avea loc in data de 11.11.2019 ora 
10.00 la sediul Primariei Borca. Instanta 
competenta in solutionarea litigiilor 
aparute este sectia de contecios adminis-
trativ a Tribunalului Neamt, localitatea 
Piatra Neamt, str Bdul Republicii nr 16, 
telefon/fax 0233 021 294. Caietele de 
sarcini pot fi procurate contracost de la 
sediul Consiliului Local Borca, biroul 
contabilitate.

l Tribunalul Maramureș. Secţia a II-a 
Civila de Contencios Administrativ si 
fiscal  - dosar nr. 1853/100/2019. S-a 
dispus deschiderea procedurii generale 
de insolvență împotriva debitoarei S.C. 
Vestindustri S.A., cu sediul social în 
Târgu Lăpuș, str.Morii, nr.45, judeţul 
Maramureș, C.U.I. RO 6794253, J 
24/2439/1994. Termen pentru înregis-
trarea cererilor de admitere a creanţelor: 
15.11.2019. Termen pentru întocmirea și 
afișarea tabelului preliminar: 05.12.2019. 
Contestaţiile se vor înregistra la tribunal 
în termen de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă a 
tabelului preliminar. Termen pentru 
întocmirea și afișarea tabelului definitiv: 
30.12.2019. Termen pentru continuarea 
procedurii: 20.01.2020. Se convoacă 
ședinţa adunării creditorilor în data de 
10.12.2019, ora 14.30, la sediul profesi-
onal al administratorului judiciar din 
Baia Mare, Bd.Independentei, nr.18/29, 
jud.Maramureș, Cabinet Individual de 
Insolvență Augustin Lucia. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon nr. 
0262-218844, 0747-246583.

l Private Liquidation Group IPURL, în 
calitate de lichidator judiciar al societății 
Somptuos Serv SRL societate în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite - proce-
dură ce face obiectul dosarului 
nr.552/1285/2018, aflat pe rolul Tribuna-
lului Specializat Cluj, având sediul în  
Cluj Napoca, str. Gheorghe Dima, nr. 11, 
ap. 33, jud. Cluj, CUI 22844370, număr 
de înregistrare în Registrul Comerțului 
J12/5159/2007, în temeiul art.154 și 
următoarele din Legea 85/2014 și cu 
respectarea regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor din 
data de 26.07.2019, prin prezenta 
anunțăm vânzarea la licitație publică a 
bunului mobil: autoturism Renault 
Megane Scenic RX4, nr. de identificare 
VF1JAB30E25495501, număr de înma-
triculare CJ 07 SOM. Vânzarea autotu-
rismului urmează a se face prin licitație 
publică la data de 24.10.2019 începând 
cu ora 12:00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Oradea, str. Avram Iancu, 
nr.2, ap.11, jud. Bihor,  iar prețul de 
pornire al licitației este de 10.350,00. În 
situație de nereușită licitația se reia la 
data de 31.10.2019 respectiv 07.11.2019. 
Persoanele care doresc să participe la 
procedura de lichidare 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.  Titularii 
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 
societății debitoare SOMPTUOS SERV 
SRL deschis la Libra Internet Bank cont 
IBAN RO27BREL0002002072700100. 
Nerespectarea termenului atrage decă-
derea din dreptul de a mai participa la 
licitația publică. Vânzarea la licitație se 
va face în mod public de către lichida-
torul judiciar care va oferi bunurile spre 
vânzare prin 3 strigări succesive.  Bunu-
rile se adjudecă celui care, după 3 stri-
gări succesive, făcute la intervale de 
timp care să permită opțiuni și supralici-
tări, oferă prețul cel mai mare, iar atunci 
când există un singur concurent, acesta 
a oferit prețul de începere a licitației. 
Informații suplimentare se pot obține de 
la  l i ch idator :  Te l :0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: office@plgin-
solv.ro.

l Debitorul Egea Prod SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse Si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.Teren situat in Mun. Ploiesti, 
Str. Valeni, Nr. 31B, Judet Prahova, 
avand suprafata de 289 mp. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 24.280,00 
Euro exclusiv TVA; Pretul caietului de 
sarcini pentru imobil ”teren„ aflat in 
proprietatea Egea Prod SRL este de 
500,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de 
pornire al licitatilor pentru imobil, repre-
zinta 20% din valoarea de piata exclusiv 
TVA, din Raportul de evaluare; Partici-
parea la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO09 BACX 
0000 0017 0621 9000 deschis la 
UniCredit Bank SA, pana la ora 14.00 
am din preziua stabilita licitaţiei, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire a 
licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi 
data a Caietului de sarcini si a Regula-
mentelor de licitatie pentru proprietatea 
imobiliara si mijloacele fixe de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru proprie-
tatea imobiliara prima sedinta de lici-
tatie a fost fixata in data de 24.10.2019 
ora 15:00, iar daca bunul imobiliar nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data 
07.11.2019; 21.11.2019; 05.12.2019; 
19.12.2019, ora 15:00. Toate sedintele de 
licitatii se vor desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Municipiul 
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet 
Prahova. Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii 
suplimentare cu un telefon in prealabil 
dl. Cristian Ciocan, 0753.999.028. 
Anuntul poate fi vizualizat si pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Global Business 
Courier SRL-D - in lichidare, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare urmatoarele: 1. 
Sireturi silicon  -716 seturi, pret pornire 
licitatie 2.775,99 Lei exclusiv TVA; 2. Set 
ruj lichid + creion contur kyle -163 
seturi, pret pornire licitatie –714,26 Lei 
exclusiv TVA; 3. Talpici protectie talpa 
-97 bucati, pret pornire licitatie 334,16 
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Lei exclusiv TVA. Pretul de pornire al 
licitatilor pentru bunurile mobile aparti-
nand debitoarei SC Global Business 
Courier SRL-D, reprezinta 90% din 
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata 
in Raportul de Evaluare listele cu aceste 
bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon in prealabil la 
021.318.74.25. Bunurile pot fi vandute 
atat in bloc, cat si individual sau pe cate-
gorii. Participarea la licitatie este conditi-
onata de:  -Consemnarea in contul nr. 
RO45 BREL 0002 0020 9174 0100 
deschis la Libra Internet Bank SA  cel 
mai tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru sedinta de licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire a 
licitatiei; -achizitionarea pana la data si 
ora stabilite pentru sedinta de licitatie a 
Caietului de sarcini ce se achita prin op 
in contul nr.  RO43 INGB 5514 9999 
0051 3726 deschis la Ing Bank -Sucur-
sala Dorobanti, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL sau 
in numerar la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucuresti, Str. Buzesti, Nr.71 
Et.5 sector1. Prima sedinta de licitatie a 
fost fixata in data 30.10.2019 ora 15.00, 
iar daca bunurile nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatii vor fi in data de 06.11.2019; 
13.11.2019; 20.11.2019 ora 15.00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Str. Buzesti, Nr. 71, et.5, sector 1. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Anuntul poate fi vizualizat si 
pe site www.dinu-urse.ro

l Continental 2000 SPRL vinde prin 
licitație publică în data de 23 octombrie 
2019, ora 10.00, bunurile următoarelor 
societăți comerciale aflate în faliment: La 
Posada De La Abuela SRL- Construcție 
situată în localitatea Lunca Câlnicului, 
strada Principală, nr.98, compusă din: 
Restaurant D+P+E, în suprafață de 418 
mp, an construcție 2009, restaurant 
parter și etaj funcțional, centrală termică 
Termofarc F1-NSP-înglobată, ascensor 
înglobat, la prețul de 354.303Lei. În caz 
de neadjudecare, se vor organiza alte trei 
ședințe de licitaţie în data de 30.10.2019, 
06.11.2019 și 13.11.2019. SMOG 4X4 
SRL- 1.Land Rover Range Rover, an 
fabricație 2008, Diesel, 200kw, culoare 
albastru, funcțională, caroserie cu pete 
de corodare, 406.108 km, 20.480 Lei; 2.
Dacia Logan, an fabricație 2008, Diesel, 
1461 cmc, 50 kw, 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 1.79 Eur /mp, 116.567 Euro; 2.
Ferma 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, 
șopron metalic- 540mp, adăpost 
animale- 873mp și sală de muls- 282mp. 
Preț total: 207.385Lei. Universal 
Tehnoproiect SRL- Teren intravilan în 
suprafață de 6000mp, situat în loc.
Codlea, județul Brașov, în apropiere de 
Mecanica Codlea. Terenul are acces auto, 
iar apă, canalizare, electricitate, gaze se 

află în apropiere, 57.400 Lei. Thomas 
Mobil Impex SRL- 1. Cherestea de stejar 
20mc, 22.800Lei. 2. Dispozitiv de aplicat 
adeziv, 215 Lei. Mașină de sfefuit Heese-
mann, 6475 Lei. Fierăstrău pendular, 431 
Lei. Enimed Prim SRL- Electrocardio-
graf cu 12 canale BTL 08 LT EKG, 4300 
Lei. TIP TRANS SRL- Teren intravilan 
în suprafață de 7357mp situată în loc. 
Zagon, 29.590 Lei. Licitația se va relua 
săptămânal, în ziua de miercuri, la ora 
10.00. Productie Frumoasa SRL- Auto-
tractor Roman forestier an fabricație 
1980, nefuncțional, 5.225Lei; Semire-
morcă transport forestier, 2.177 Lei; 
Gater Banzic, 1.524 Lei; Fierăstrău 
panglică, 3.483Lei. Continental 2000 
SPRL oferă spre vânzare prin negociere 
directă bunurile următoarelor societăți 
comerciale aflate în faliment: BISH IMP 
SRL- casă în loc. Hătuica, com.Catalina, 
nr. 125, județul Covasna, compus din 
bucătărie de vară și grădină, în suprafață 
totală de 622mp; Utilități: energie elec-
trică, rețea telefonie, acces auto -drum 
asfaltat; Magor Servicii SRL- Linie de 
polimerizare/fabricație aracet, an fabri-
cație 1999, nefuncțională, 17.800 Lei. La 
prețurile de pornire se adaugă TVA. 
Vânzările vor avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Sfântu Gheorghe, str.
Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. 
Pentru participarea la licitație este obli-
gatorie achiziționarea caietului de 
sarcini. Garanția de participare la lici-
tație/negociere directă este de 10% din 
prețul de pornire. Informații prin e-mail: 
contact@continental2000.ro sau la tele-
foanele: 0267.311.644, 0728.137.515 și pe 
pagina de internet:  www.conti-
nental2000.ro

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, 
prin lichidator judiciar Just Insolv 
SPRL, anunta vanzarea la licitatie 
publica a Complexului Restaurant cu 
spatii de cazare Pensiune „Hanul Gaza-
rilor” situat in Ploiesti, str. M. Bravu, nr. 
45, jud. Prahova, (zona Stadion Petrolul, 
la circa 600 m distanta de Palatul Admi-
nistrativ, de Tribunalul si Parchetul PH) 
inscris in CF nr. 123740 a Mun. Ploiesti, 
finalizat in 2003, compus din teren in 
suprafata de 720 mp in acte, respectiv 
719 mp masurata si constructii: C1 - 
Hotel + restaurant (Subsol - Crama, o 
bucatarie, 3 vestiare cu wc-uri, magazie, 
camera frigorifica si doua holuri, Parter: 
restaurant, bar, receptie, bucatarie, 
terasa, etaj 1: 7 camere duble si 1 single, 
fiecare cu gr. sanitar, debara, hol si casa 
scarii, etaj 2: 7 camere duble si 1 single 
fiecare cu grup sanitar, casa scarii, hol, 
culoar, etaj 3: 5 camere duble si o camera 
single, spalatorie, camera centralei 
termice, 2 holuri, casa scarii, C2 - Anexa 
+ beci, la pretul de 250.000 euro (la care 
se adauga TVA dupa caz), ce se va achita 
in lei la cursul euro de la data efectuarii 
platii. Daca cumparatorul este o 
persoana inregistrata in scopuri de TVA, 
se va aplica taxarea inversa si pretul nu 
va fi purtator de TVA. Pensiunea dispune 
de 22 de camere de cazare, restaurantul 
de aprox. 60 locuri, crama de aprox. 80 
de locuri, teresa de aprox. 44 locuri, iar in 
curte este amenajat loc pentru fumat, 
foisor cu masa si scaune si un gratar. 
Imobilul este racordat la toate utilitatile 
avand instalatii de apa, instalatie elec-
trica, instalatie de incalzire - centrala 

termica proprie pe gaz, retea canalizare. 
Licitatiile publice pentru imobilul Hanul 
Gazarilor au loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 30.09.2019 si a 
Caietului de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Sedintele de licitatie vor 
avea loc pe data de: 24.10.2019, 
31.10.2019, 01.11.2019, 04.11.2019, 
14.11.2019, 21.11.2019, 28.11.2019, 
03.12.2019, 10.12.2019, 17.12.2019 orele 
13.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab.7B. Relatii suplimentare 
se obtin de la lichidatorul judiciar la 
telefon 0344104525 si din caietul de 
sarcini ce se poate procura de la sediul 
acestuia la pretul de 3000 lei fara TVA.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata legal prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in calitate 
de lichidator judiciar al Mar Group 
Rmdl Invert SRL, desemnat prin 
sentinta civila nr. 6661 din data de 
14.11.2018, pronuntata in dosar nr. 
36192/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului 
Bucuresti – Sectia a VII-a Civila., anunta 
scoaterea la vanzare a bunului imobil 
aflat in proprietatea Mar Group Rmdl 
Invert SRL, constand in lot de teren cu 
numar cadastral 2961/2 53306, in supra-
fata de 333 mp, situat in Tunari, tarla 20, 
parcela 939, jud. Ilfov, pe care este edifi-
cata o constructie pentru care nu exista 
documente de proprietate, in valoare 
totala de 17.000 euro exclusiv TVA. 
Vanzarea bunului imobil apartinand 
societatii falite se va organiza in data de 
30.10.2019 ora 14.00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care bunul 
nu se va vinde la termenul de licitatie 
stabilit, se vor mai organiza 3 (trei) lici-
tati i  saptamanale,  in datele de 
06.11.2019, 13.11.2019 si 20.11.2019, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licitati-
ilor va fi stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3, unde se vor depune documen-
tele de inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunului, pretul acestuia, conditiile 
de inscriere la licitatie precum si modul 
de organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietul de sarcini se poate achi-
zitiona de la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul caie-
tului de sarcini este de 1000 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti participantii 
la licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

l Debitorul SC My Lady SRL cu sediul 
in Dr. Tr. Severin, str.Eroii de la Cerna 
nr.49, jud.Mehedinti, J25/202/1999, CUI 
12109568, aflată în procedura de fali-
ment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 
910/101/2018, prin lichidator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL Filiala 
Timis, cu sediul ales in Dr. Tr. Severin, 
str. Zabrautului nr. 7A, jud.Mehedinti, 
CUI 38704372, inregistrata in RFO II 
sub nr. 0918, prin reprezentant asociat 
coordonator Serban Valeriu, scoate la 
vânzare, la pretul stabilit prin Raportul 
de Evaluare nr. 49/04.04.2019, bunul 

imobil: • Proprietate imobiliara compusa 
din: - teren intravilan cu S = 417 mp 
(390mp din acte), avand nr. cadastral 
50365; - spatiu comercial cu Sc = 118,04 
mp si Su = 95,34 mp, avand nr.cadastral 
50365-C1; - magazie, cu Sc = 19,78 mp si 
Su = 15,01 mp, avand nr. cadastral 50365 
-C2; - garaj, cu Sc = 49,10 mp si Su = 
40,94 mp, avand nr.cadastral 50365-C3.  
situata in Dr.Tr. Severin, str.Eroii de la 
Cerna nr.49, jud.Mehedinti, aflata in 
garantia creditorului Eurobank Ergasias 
S.A. Valoarea totala a proprietatii imobi-
liare este de 96.850 euro exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Licitatia va avea loc în Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi la data de 31.10.2019 orele 
10:00. Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului imobil, conform 
Raportului de evaluare nr. 49/04.04.2019, 
o reprezinta Sentința nr. 175 din data de 
03.10.2019 de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către judecătorul 
sindic în dosarul de insolvență nr. 
910/101/2018. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în 
contul unic de insolventa al debitoarei 
SC My Lady SRL pana la data de 
30.10.2019 orele 17.00, a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire pentru bunul 
imobil și achiziţionarea caietului de 
sarcini in suma de 500,00 lei. Cont 
deschis la Banca Romaneasca S.A. 
Sucursala Dr.Tr.Severin, sub nr. 
RO11BRMA0999100083383621. Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunului imobil sa anunțe lichida-
torul judiciar înainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii suplimentare 
la telefoanele: 0756482035, 0252/354399 
sau la sediul profesional al lichidatorului 
din Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud. Mehedinti. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala 
Timis, prin Asociat coordonator ec. 
Serban Valeriu.

l Primăria orașului Târgu Frumos cu 
sediul în oraș Tg.-Frumos, strada Cuza-
Vodă, nr. 67,  C.I.F.-4541068, telefon 
0232-710330, 0232-710906,  E-mail: 
secretariat@primariatgfrumos.ro, scoate 
la licitaţie publică, pentru concesionare 
teren proprietate privată, situat în strada 
Tineretului, Măicuța, Constantin Erbi-
ceanu, Grigore Trancu Iasi. Condiţiile de 
desfășurare a licitaţiei,  sunt prevăzute în 
Caietul de sarcini, document ce poate fi  
procurat contra cost (contravaloare caiet 
de sarcini - 10,00 lei), începând cu data 
16.10.2019 de la Compartimentul Admi-
nistrarea Patrimoniului din cadrul 
Primăriei orașului Târgu Frumos. Data 
limită de depunere a documentelor, 
privind participarea la licitaţie este 
06.11.2019, ora 1200 la secretariatul 
Primăriei oraș Târgu Frumos. Licitaţia va 
avea loc în data de  07.11.2019 ora 10:00, 
în Sala Mare a Primăriei orașului Târgu 
Frumos. Soluţionarea litigiilor apărute în 
cadrul procedurii este de competenţa 
instanţei de contencios administrativ și 
fiscal al Tribunalului Iași, str. Anastasie 
Panu nr. 25 în termen de 3 zile de la data 
stabilirii câștigătorului licitaţiei. Anunţul 
privind licitaţia publică a fost transmis în 
data de 15.10.2019, în vederea publicării.     

PIERDERI
l Pierdut certificate atestat CPI marfa, 
sr G00297431J, pe numele Turbatu 
Angela Gabriela. Se declara nul.

l SC Nicolae Travel declara pierdute si 
nule urmatoarele Documente de trans-
port ocazional national: 0084511, 
0086445, 0086447, 0086448, 0086449, 
0086451, 0086452, Documente UE: 
2025102, 2024137, Document Interbus: 
0009684 si diagramele aferente curselor 
efectuate.

l Romasir broker de asigurare declară 
nule următoarele documente Euroins: 
MD (7buc) 13861-63, 13876, 13877, 
13879, 13880, AST (20 buc) 1701111-
1701120, 170231-170240.

l Pierdut legitimație de student pe 
numele Babeș Cristian Mădălin, elibe-
rată de Universitatea Politehnica Bucu-
reș t i ,  Facul tatea  de  Ing iner ie 
Aerospațială. O declar nulă.

l S-au pierdut Registrele Unice de 
Control ale societății SC Brands Duel 
SRL, cu sediul social în București, str. 
Alexandru Șerbănescu, nr.87, parter, 
camera 5, Hotel Phoenicia, având CUI: 
RO35451470, înregistrat la Registrul 
Comerțului sub nr.J40/663/2016, pentru 
sediul secundar din localitatea Otopeni, 
județ Ilfov, str. Calea Bucureștilor, 
nr.305 și, de asemenea, pentru sediul 
secundar din localitatea Mogoșoaia, 
județ Ilfov, str. Fierarului, nr. 5. Le 
declarăm nule.

l Pierdut atestat taxi pe numele Vasile 
Marian emis de ARR Dolj. Se declară 
nul.

l Pierdut carnet de student pe numele 
Iancu Octavian, eliberat de Universi-
tatea de Arhitectură și Urbanism Ion 
Mincu (specializarea Urbanism). Îl 
declar nul. 

l Declar pierdută și nulă ștampila 
dreptunghiulară de diriginte de șantier 
pe numele Tulimeanu Al. Cristin. 

l Matei & Ingrid Trans Mix SRL, 
sediul în sat Hulubești, com. Călugă-
reni, str. Trifoiului, nr. 11, jud. Giurgiu, 
având J52/672/2018, CUI: 39954067, 
declar pierdut Certificat constatator pt. 
punctul de lucru din Ștefăneștii de Jos 
nr. 2774 din 05.02.2019. Îl declarăm 
nul.

l SC Serdar Star SRL, J40/8013/2010, 
C.U.I. 27306444, pierdut Certificat 
constatator emis în vederea simplificării 
și autorizarea funcţionării în baza 
declaraţiei pe proprie răspundere. Îl 
declar nul.

l Pierdut  Decizie de autorizare audio-
vizuala R824.5/09.12.2008 , eliberata la 
d a t a  d e  1 4 . 1 0 . 2 0 1 4 ,  n r . 
1729.3/14.12.2014, apartinand SC Joy 
Media Enterprise SRL. O declar nula.

l Pierdut Certificat de Imatriculare la 
ORC Arad,pe numele Agromec Curtici 
SA. Il declar nul.


