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OFERTE SERVICIU
l Atelier din Bucuresti, sector 
3, angajam strungari si frezori. 
0729100069.

l Bymeat Rom SRL este în 
continuă evoluție, de aceea căutăm 
oameni dispuși să ni se alăture în 
efortul pe care-l facem de a 
dezvolta o companie puternică. În 
acest moment căutăm un cionto-
litor tranșator carne pentru 
unitatea noastră din Bragadiru, 
Jud. Ilfov. Experiența pe un post 
similar reprezintă un avantaj. 
Așteptăm CV-ul tău la următoarea 
adresă de e-mail: info@bymeat.ro. 
Pentru informații suplimentare, ne 
p o ț i  c o n t a c t a  l a  t e l e f o n : 
0742.276.262.

lMagnetic Scorpion Portugalia 
angajeaza Lacatusi Constructori 
Navali SudoriCO2/ Sablatori si 
Vopsitori Data de start: Imediata 
Oferta salariala: incepand de 
2100€-2300€ fara alte deduceri 
OFERIM: -O masa la pranz. 
-Contract de munca pe termen 
lung, care respecta in totalitate 
legislatia Portugheza; -Transport 
international asigurat de Magnetic 
Scorpion; -Cazare si utilitati asigu-
rate de Magnetic Scorpion; 
CERINTE:  -Exper ienta  in 
domeniu naval (constructii noi si/ 
sau reparatii). Pentru mai multe 
informatii ne puteti contacta la 
urmatoarele numere de telefon: 
+ 4 0 7 4 0 5 7 6 8 7 3  s a u 
+351/920474390 sau email: cv@
magnetic-scorpion.pt.

l Primăria Comunei Negrești, 
Județul Neamț anunţă conform  
Legii nr. 188/1999, organizarea 
concursului pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie  vacantă de 
referent clasa III grad  superior -  
Compartiment Registru agricol, 
stare civilă. Concursul va avea loc 
la sediul Primăriei comunei 
Negrești, județul Neamț, în data 
de 18 septembrie  2018, ora 10,00 
- proba scrisă și  21 septembrie 
2018, ora 10,00 - interviul. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
studii medii liceale absolvite cu 
diploma de bacalaureat; - vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
îndeplinirii funcţiei publice de - 7 
ani. Dosarele de înscriere se depun 
la sediul Primăriei comunei 
Negrești, județul Neamț, până la 
data de 7 septembrie 2018. Biblio-
grafia, condiţiile specifice de parti-
cipare și actele necesare întocmirii 
dosarului de înscriere sunt afișate 
la sediul primăriei si pe site-ul 
primariei. Orice relaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon/fax: 

0233246944 sau 0762688399. 
Persoana de contact Irimia 
Viorica- secretar. Adresa de e-mail: 
office@negrestineamt.ro.

l Unitatea Administrativ Terito-
rială Români, cu sediul în locali-
tatea Români, str.Principală, 
nr.270, judeţul Neamţ, organizează 
la data de 10.09.2018, la sediul 
instituţiei, concurs/examen, pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată, a funcţiei contractual 
vacante de șofer în temeiul H.G.nr. 
286/2011. Condiții de participare: 
1.studii generale; 2.permis de 
conducere categoriile B, BE; C, 
CE; D, DE; 3.aviz psihologic 
valabil pentru conducător auto 
transport  de mărfuri  ș i  de 
persoane; 4.aviz medical valabil 
pentru conducător auto transport 
de mărfuri și de persoane; 5.
vechime în profesia de șofer 
pentru transportul de mărfuri și 
de persoane de minimum 3 ani; 6.
atestate profesionale pentru trans-
portul public și de persoane; 7.card 
tahograf valabil. Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei 
comunei Români, judeţul Neamț, 
în data de 10.09.2018, ora 10.00 
-proba scrisă; 14.09.2018, ora 10.00 
-interviul; 17.09.2018, ora 10.00 
-proba practică. Dosarele de 
înscriere se pot depune la sediul 
Primăriei comunei Români, 
judeţul Neamţ, până pe data de 
31.08.2018, ora 16.00. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n : 
0233.768.925 și pe pagina de 
internet: www.comunaromani.ro, 
secțiunea anunțuri.

l Liceul cu Program Sportiv, cu 
sediul în: localitatea Satu Mare, 
strada Ioan Slavici, nr.43, judeţul 
Satu Mare, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual vacant aprobat prin 
Hotărâre de Guvern nr.286/2011, 
modificat și completat de Hotă-
rârea de Guvern nr. 1027/2014. 
Denumirea postului: Muncitor III 
M. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor: 
medii; -vechime în specialitate 
studii lor  necesare ocupări i 
postului: minim 6 ani; -permis de 
conducere: minim categoria B. 
Concursul va avea loc: -Proba 
scrisă: data de 10.09.2018, ora 
09.00, la sediul instituţiei; -Proba 
de interviu: data de 10.09.2018, 
ora 12.00, la sediul instituţiei. Data 
limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 31.08.2018, la sediul 
Liceului cu Program Sportiv. 
Relații suplimentare se pot obține 
la sediul Liceului cu Program 
Sportiv, la numărul de telefon: 

0261.717.464, e-mail: l_sportiv@
yahoo.com. Persoană de contact: 
este Crișan Florica, secretar al 
Liceului cu Program Sportiv Satu 
Mare.

l Spitalul Orășenesc Făget, cu 
sediul în localitatea Făget, str.
Spitalului, nr.4, judeţul Timiș, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractual 
temporar vacante de: Asistent 
medical debutant -un post la 
Secţia Pediatrie: Îngrijitoare -un 
post la Secţia Chirurgie, conform 
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul 
pentru ocuparea posturilor se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 03 septembrie 2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
03 septembrie 2018, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii generale: 
-îndeplinesc condiţiile de studii; 
-nu au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârșirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul; -are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii specifice: 
Asistent medical - studii școală 
postliceală, vechimea în speciali-
tate nu este necesară; Îngrijitoare 
-studii școală generală, vechimea 
în specialitate nu este necesară. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de: 24 august 2018, ora 15.00, la 
sediul Spitalului Orășenesc Făget, 
Str.Spitalului nr.4. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalului 
Orășenesc Făget, persoană de 
contact: Chelariu Belinda, telefon: 
0 2 5 6 . 3 2 0 . 8 6 0  i n t . 1 9 ,  f a x : 
0256.320.039.

l Primăria Comunei Poieni-
Solca, Judeţul Suceava, organi-
zează un concurs/examen de 
recrutare pentru ocuparea a două 
funcţi i  publice de execuţie 
vacante, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei 
Poieni-Solca, jud. Suceava, după 
cum urmează: -consilier, clasa I, 
grad profesional debutant, cu atri-
buţii privind registrul agricol  din 
cadrul Compartimentului registrul 
agricol și fond funciar; -consilier, 
clasa I, grad profesional debutant, 
cu atribuţii privind asistența 
socială, din cadrul Compartimen-
tului de asistență socială. Condiții 
de desfășurare a concursului / 
examenului: -Proba scrisă la data 
de 17 septembrie 2018, ora 10.00, 
la sediul Primăriei comunei 

Poieni-Solca, jud.Suceava; -Data 
de desfășurare a interviului va fi 
afișată odată cu rezultatele la 
probele scrise. Condiții generale da 
paricipare la concurs/examen: 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească: -condiţiile generale prevă-
zute la art.54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Condiții de studii: -pentru 
registrul agricol candidații trebuie 
să fie absolvenți de studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniile: știinţe juridice 
sau administrative cu specializarea 
administraţie publică sau știinţe 
economice; -pentru asistență 
socială candidații trebuie să fie 
absolvenți de studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, specia-
lizarea asistență socială. Prin 
excepție, în situația în care nu se 
vor prezenta candidați cu speciali-
zarea asistență socială, vor fi luate 
în considerare dosarele candida-
ților absolvenți în domeniile: 
știinţe juridice sau administrative 
cu specializarea administraţie 
publică sau știinţe economice. 
Dosarele de înscriere la concurs/
examen se pot depune în termen 

de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei comunei 
Poieni-Solca, judeţul Suceava tel/
fax: 0330501052, email: poieni-
solca@yahoo.com. Bibliografia, 
atribuţiile prevăzute în fișa postul-
rilor, precum și alte date necesare 
desfășurării concursului vor fi  
afișate la sediul și pe pagina de 
internet a Primăriei comunei 
Poieni-Solca, jud.Suceava. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei comunei Poieni-
Solca. Persoană de contact este 
doamna Jucan Daniela, consilier 
asistent resurse umane și salari-
zare, tel.: 0741.225.139.

l Primăria comunei Rieni organi-
zează, in perioada 13.09.2018 - 
17.09.2018,  concurs pentru 
ocuparea  unui post contractual 
vacant de CONSILIER JURIDIC, 
grad profesional debutant, în 
cadrul Compartimentului Juridic 
al Primăriei comunei Rieni. 
Concursul se va organiza la sediul 
Primăriei comunei Rieni, sat 
Rieni ,  nr.  151,  în  data  de 
11.09.2018, ora 10 - proba scrisă, 
în data de 13.09.2018, ora 10 – 
proba practică și în data de 
17.09.2018, ora 10 - interviul.  
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun până în data de 31.08.2018, 
ora 15:00, la sediul Primăriei 
comunei Rieni. Dosarul trebuie să 
conțină în mod obligatoriu: a) 

Subscrisa S.C.  Vadris Trading S.R.L. – în faliment, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, 
str. Constantin Brancoveanu, nr. 195, jud. Mehedinti, Nr. Reg. Com. J25/278/2010 
CUI RO8681153 face cunoscut faptul că în data de 30.08.2018, ora 11 va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din localitatea Reșița, str. Horea bl. A2, parter, jud. 
Caraș-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea în bloc următoarelor 
bunuri imobile:
  1. Proprietate industrială compusă din teren - 23.810 mp și clădiri (fosta Fabrică 
de pâine). Bunul este situat în localitatea Caransebeș, str. A.I. Cuza, nr.9, jud. 
Caraș-Severin. Prețul de pornire al  licitației este de 344.000 euro. 
 Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea 
de 800 lei. Data limită de cumpărare a caietului de sarcini și încrierea la licitație este 
cu o zi înainte de data licitației.
 Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației.
  În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 30.08.2018, următoarele 
licitații vor avea loc în zilele: 11.09.2018, 25.09.2018, 09.10.2018.
 Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la sediul 
lichidatorului judiciar. 

 Subscrisa S.C. Vadris Trading S.R.L. - în faliment, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str. 
Constantin Brancoveanu, nr 195, jud. Mehedinti, Nr. Reg. Com. J25/278/2010 CUI RO8681153 face 
cunoscut faptul că în data de 30.08.2018, ora 11 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
localitatea Reșița, str. Horea bl.A2, parter, jud. Caraș-Severin, licitația publică cu strigare privind 
vânzarea în bloc următoarelor bunuri imobile:
 1. Spațiu comercial (C1) - arie construită  708 mp 
 2. Spațiu comercial (C2)- arie construită 668 mp 
  3. Showroom și service auto (C3) - arie construită 1.021 mp 
 4. Spațiu depozitare (C4) - arie construită 434 mp 
 5. Punct  termic (C5) - are construită 22 mp  
 Bunurile sunt situate în localitatea Caransebeș, Calea Severinului, nr. 7, jud. Caraș-Severin. 
Prețul de pornire al licitației este de 587.200 euro. Menționăm că terenul de sub clădiri, aparține 
unei persoane fizice. 
  Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea de 800 lei. 
Data limită de cumpărare a Caietului de sarcini și înscrierea la licitație este cu o zi înainte de data 
licitației.
 Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației.
 În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 30.08.2018, următoarele licitații vor 
avea loc în zilele: 11.09.2018, 25.09.2018, 09.10.2018. 
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar. 
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cerere de înscriere la concurs adre-
sată conducătorului autorităţii sau 
instituţiei publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau 
orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, după 
caz; c) copiile documentelor care 
să ateste nivelul studiilor şi ale 
altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, precum şi copiile 
documentelor care atestă îndepli-
nirea condiţiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea 
sau instituţia publică; d) carnetul 
de muncă sau, după caz, adeverin-
ţele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în specia-
litatea studiilor, în copie;  e) cazi-
erul judiciar sau o declaraţie pe 
propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru 
care candidează; f) adeverinţă 
medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior deru-
lării concursului de către medicul 
de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate; g) 
curriculum vitae; Adeverinţa care 
atestă starea de sănătate va 
conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii. (3) 
În cazul documentului prevăzut la  
lit. e), candidatul declarat admis la 
selecţia dosarelor, care a depus la 
înscriere o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente 
penale, are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfăşurării primei 
probe a concursului. (4) Actele 
prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezen-
tate şi în original în vederea verifi-
cării conformităţii copiilor cu 
acestea. Concursul va consta în 4 
etape, respectiv: selectarea dosa-
relor de concurs, proba scrisă, 
proba practică şi interviu.  Selec-
tarea dosarelor pentru concurs se 
v a  f a c e  p â n ă  î n  d a t a  d e 
04.09.2018, ora 15:00, iar afişarea 
rezultatelor în urma selectării 
dosarelor se va face până în 
05.09.2018, ora 15:00. Condiții 
generale: a) are cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic 
European ş i  domic i l iu l  în 
România; b) cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c) are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d) are capaci-
tate deplină de exerciţiu; e) are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-

cale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; f) îndeplineşte condiţiile 
de studii şi, după caz, de vechime 
sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiții speci-
fice:  a) Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţelor juridice; b) 
Cunoştințe de operare pe calcu-
lator – nivel mediu; Informații 
suplimentare se pot obține la 
telefon 0259/329242 sau la sediul 
Primăriei Rieni.

CITAŢII
l Sandu Cătălin-Gheorghiță este 
citat pentru arbitraj la Tribunalul 
de Arbitraj Judiciar Iaşi de pe 
lângă Camera de Arbitraj şi 
Mediere din mun. Iaşi, Bd. Ștefan 
cel Mare şi Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, 
tr. 1, jud. Iaşi, în calitate de pârât 
chemat în garanție, la data de 
03.09.2018, ora 12.00, în dosarul 
nr. 105/2018, având ca obiect repu-
nere părți în situația anterioară 
încheierii antecontractului de 
vânzare cumpărare, dobândă 
legală, în proces cu Șurubariu 
Ciprian Iulian, în calitate de recla-
mant.

l Numitul Memaj Mir, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în comuna 
Păuneşti, sat Viişoara, Județul 
Vrancea este citat în calitate de 
pârât,  pentru termenul din 
05.09.2018, ora 11.00, la Judecă-
toria Adjud, complet C9- Minori şi 
f a m i l i e ,  î n  d o s a r u l 
nr.1408/173/2018 având ca obiect 
cererea de divorț, intentată de 
reclamanta Memaj Minodora.

DIVERSE
l SC BioFresh Agra SRL, titular 
al proiectului „Înființare plantație 
arbuşti în sistem superintensiv 
ecologic, împrejmuire, puț forat şi 
anexe gospodăreşti”, propus a fi 
amplasat în comuna Dealu Morii, 
judeţul Bacău, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către 

A g e n ţ i a  p e n t r u  P r o t e c ţ i a 
Mediului: nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului şi nu 
se supune evaluării adecvate în 
cadrul prevederilor de evaluare a 
impactului asupra mediului şi/sau 
de evaluare adecvată. Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Bacău 
din str.Oituz, nr.23, Cod 600266, în 
zilele de luni până joi, între orele 
8.00-16.00 şi vineri între orele 
8.00-14.00, precum şi la urmă-
toarea adresă de internet: www.
apmbc.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ până la 
data 19.08.2018.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
lichidator judiciar conform inche-
iere din data de 26.07.2018 
pronunţa tă  de  Tr ibuna lu l 
Prahova, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal 
- Biroul faliment in dosarul nr. 

3880/105/2018, anunţă deschi-
derea procedurii simplificate a 
falimentului debitoarei Bim Aryz 
Business SRL, cu sediul social în 
Ploiesti, P-ta Victoriei, nr. 1, 
Centru Comercial Mercur, subsol, 
jud. Prahova, J29/1328/2017, CUI 
37697188. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor nascute in cursul proce-
durii este 26.09.2018. Termenul 
limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afişarea şi comu-
nicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este  05.10.2018. 
Termenul pentru afişarea tabelului 
de f in i t i v  e s t e  29 .10 .2018 . 
Adunarea creditorilor are loc la 
data de 09.10.2018 ora 14.00 la 
sediul lichidatorului judiciar.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
lichidator judiciar conform inche-
ierii din data de 13.08.2018 
pronunţată de Tribunalul Prahova 
în dosarul 3879/105/2018, anunţă 
deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolventei Dananca 
Construct SRL, sediul social: 
Campina, Bdul Carol I, nr. 240, 

jud. Prahova, CUI 17465477, 
J29/832/2005. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a  creanţelor  este 
26.09.2018. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor este  05.10.2018. 
Termenul pentru definitivarea 
t a b e l u l u i  c r e a n ţ e l o r  e s t e 
29.10.2018. Prima adunare a 
creditorilor la data de 09.10.2018 
ora 10.00.

LICITAŢII
l Comuna Miroslava judetul Iasi, 
organizeaza licitatie publica 
deschisa in data de 21.08.2018 ora 
10.00 pentru vanzare teren in 
suprafata de 600mp pe care se afla 
o constructie proprietate privata 
situat in localitatea Miroslava. 
Data limita pentru depunerea 
ofertelor: 20.08.2018 ora 16,00. 
Caietul de sarcini poate fi obtinut 
de la Biroul Achizitii Publice din 
cadrul Primariei comunei Miro-
slava, judetul Iasi. Costul Caie-
tului de sarcini este de 50 lei.

„Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică bunuri mobile la valoarea de piata redusa cu 20%:

Nr 
crt Denumire bun mobil Nr. 

buc. Loc de inspectie Nr. de 
inmatriculare

Valoare de 
piata TOTALA

2 sistem calculator P 4 2 Plopeni - 95,2 lei
3 sistem calculator 2 Plopeni - 95,2 lei
5 server Intel Xeon QuadCore 2 GHz 1 Plopeni - 748 lei
6 sistem Platin Intel DG31Pre5200 1 Plopeni - 157,6 lei
7 buldoexcavator Komatsu D58E 1 com. Magurele - 152682,4 lei
8 Subaru Forester 20X 1 Plopeni Sat PH 27 PRF 5644 lei
9 Renault Symbol DCI 1 Plopeni Sat PH 13 FHA 5277,6 lei
10 Peugeot 407 1 Plopeni Sat PH 72 TIL 9052,8 lei
11 autoutilitara MAN F09/26372 1 Filipestii de Padure PH 09 JYW 64100 lei
12 semiremorca utilitara camion Schmitz 1 com. Magurele  PH 10 PJS 14883,2 lei
13 Toyota Rav 4 1 Plopeni Sat PH 14 KOF 9602,4 lei
14 autoutilitara Iveco Daily 35C12D 1 Plopeni Sat B 91 BZW 12020,8 lei
15-
16

autoutilitara MAN 19-414 cu semiremorca 
Aufliga 1 com. Magurele  PH 13 JHW + 

PH13 HSV 35660 lei

17 vagon dormitor 1  com. Caragiale  - 2433,6 lei
18 taf 1 Magurele fara certificat 23939,2 lei
19 copiator BIZHUB 211 Konica Minolta 1 Plopeni - 430,4 lei
20 rafturi lemn 1 Plopeni - 197,6 lei
21 ferestre - 71 mp 71 Plopeni Sat - 3701,6 lei 
22 fereastra - 4 mp 4 Plopeni Sat - 283,2 lei
23 oblon mostra 1 Plopeni Sat - 233,6 lei
24 scara mostra 2 Plopeni - 278,4 lei
25 usi celulare 18 Plopeni - 4767,2 lei
26 usi MDF 7 Plopeni - 1373,6 lei
27 Renault Clio 1 Bulgaria, fara inspectie PH 08 XXO 3188,8 lei

28 Scania P420 - autocamion cu remorca 
transport busteni 1 Bulgaria, fara inspectie PH 09 SSJ +PH 

09SWN 191200,8 lei 

29 autocamion specializat cu remorca 
transport busteni 1 Bulgaria, fara inspectie PH 09 WAX +PH 

09UCR 193143,2 lei

30 Toyota Land Cruiser 1 service auto Franta, fara 
inspectie PH 71 TIL 30785,6 lei

31 taf forestier, 4098 1 Bulgaria, fara inspectie fara certificat 23085,6 lei
TOTAL GENERAL 789.061,6lei

Valorile nu includ TVA.

Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare (500 lei fara TVA) de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele 
de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 24.08.2018, ora 15/00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 
31.08.2018 si 07.09.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc.”
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l Editura Cristimpuri SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică proprietate 
imobiliară, compusa din aparta-
ment cu două camere, situată in 
Boldești Scaieni, Calea Unirii, 
Nr. 73, Bl. 19, Sc. B, Etaj. 2, Ap. 
32, jud. Prahov, la prețul de 
evaluare de 118.300 lei. Licitaţia 
va avea loc în data de 31.08.2018, 
ora 15/00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800.

l SCM Tromet prin adminis-
trator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică proprietate imobiliară 
compusă din constructia C3 Hala 
turnatorie in regim de P+1E cu 
Sc = 806,26 mp, Sd = 1.038,73 
mp, Su = 938,54 mp, situată in 
Ploiesti,str. Gh. Gr. Cantacuzino, 
nr. 348, jud. Prahova la prețul de 
646.640 lei (scutit de TVA). 
Terenul intravilan pe care se află 
amplasată construcția este 
proprietate de stat și nu face 
obiectul vânzării. Licitaţia va 
avea loc în 27.08.2018, ora 15/00 
la sediul administratorului judi-
ciar din str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. Persoanele intere-
sate vor achizitiona caietul de 
prezentare în suma de 1.000 lei + 
TVA de la sediul administrato-
rului judiciar și vor depune taxa 
de garanţie de 10% din prețul de 
pornire cu cel putin o zi înainte 
de data licitatiei.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică următoarele 
bunuri mobile: cameră termovi-
ziune (9.493 lei), camera HD 
(1.513 lei), sistem wireless pentru 
monitorizare parametrii vitali 
( 7 1 . 0 2 6  l e i ) ,  l a p t o p u r i 
(23.890≈1.480≈2.636 lei), servere 
(11.354≈ 46.569≈33342≈2446 lei), 
tablete (1.326≈1.016 lei), statie 
grafica (4.799 lei), smartpfonuri 
(1.862≈1.751≈1.265≈1.548 lei), 
tensiometre (85≈256 lei), multi-
functionale (592≈480≈475 lei), 
scanere (5.777 lei), etc. Preturile 
nu contin TVA. Licitaţia va avea 
loc în 23.08.2018, ora 15/00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. Persoanele interesate vor 
achizitiona caietul de prezentare 
în suma de 500 lei + TVA de la 
sediul l ichidatorului și  vor 
depune taxa de garanţie de 10% 
din prețul de pornire cu cel putin 

o zi înainte de data licitatiei. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 30.08.2018 
aceeași oră, în același loc.

l Concordia Com SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie publică bunuri mobile-stoc 
de marfa-1.510 pozitii pornind de 
pretul de 146.967,51 lei reprezen-
tand valoarea de inventar redusa 
cu 50% cu TVA inclus si cu un 
discount pentru vanzarea fortata 
de 30%. Lista stocului de marfa 
se va consulta la sediul lichidato-
rului judiciar. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de 
prezentare și vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în data de 
22.08.2018, ora 15/00 la sediul 
l ichidatorului  judiciar  din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax 0244 519800. In cazul 
neadjudecării, licitatiile vor fi 
reluate la 29.08.2018 respectiv 
05.09.2018 la aceeași oră, în 
același loc.”

l Radcar Autoserv SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare in bloc 
prin licitaţie publică la valoarea 
de evaluare redus cu 50% de 
22.375,50 lei (lampi, oglinzi, 
geamuri oglinzi, aripi, capace 
oglinzi, suporturi, bari, grile, 
capace, ornamente, bandouri, 
trepte, panouri, flapsuri, spoilere, 
faruri, carenaje, capete bara, 
f i l tre)  s i  bunuri  mobile  la 
valoarea de evaluare redus cu 
5 0 %  a u t o u t i l i t a r a  D a c i a 
Papuc-PH 33 RDC, camion 2 usi, 
an fabricatie  2005,  diesel-
2.150,00 lei si autoturism Dacia 
Logan-PH 66 RDC, berlina 4 usi, 
an fabricatie 2005, benzina-
2.350,00 lei. Preturile nu contin 
TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în data de 22.08.2018, ora 
14/30 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud.  Prahova,  tel /fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, 
l ic itati i le  vor f i  reluate la 
29.08.2018 respectiv 05.09.2018 
la aceeași oră, în același loc.

l Radcar Autoserv SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare in bloc 
prin licitaţie publică la valoarea 

de evaluare redusa cu 25% de 
1.861.500,00 lei C1-service auto 
Sc-1082 mp, C2-cabina poarta 
Sc-6 mp si C3-hala mecanica 
Sc-490 mp situate in comuna 
Bucov, sat Bucov, nr. 1271, jud. 
Prahova. Terenul pe care se afla 
amplasate constructiile nu face 
obiectul vanzarii fiind concesi-
onat de la Primaria Bucov, jud. 
Prahova. Preturile nu contin 
TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în data de 22.08.2018, ora 
14/00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud.  Prahova,  tel /fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, 
l ic itati i le  vor f i  reluate la 
29.08.2018, respectiv 05.09.2018 
si 12.09.2018 la aceeași oră, în 
același loc.

l Izo Building Cons SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică in bloc stoc marfa 
(polistiren, sarma, tabla, coltar, 
ventil, tigla, martisoare) la preţul 
de inventar redus cu 50% si cu un 
discount pentru vanzarea fortata 
de 30% de 17.808,1 lei fara TVA. 
P e r s o a n e l e  i n t e r e s a t e  v o r 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 23.08.2018, ora 
16:00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 30.08.2018 si 
06.09.2018 aceeași oră, în același 
loc.

l Radcar Autoserv SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie publică la valoarea de 
evaluare redusa cu 50% mijloace 
fixe (1 cabina de vopsit, testere, 
sist regl geometrie roti, eleva-
toare, mobilier). Valorile de 
vanzare vor fi obtinute de la lichi-
datorul judiciar.Persoanele inte-
resate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul 
judiciar și vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu o 
zi înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în data de 
23.08.2018, ora 14:00 la sediul 
l ichidatorului  judiciar  din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 

tel/fax 0244 519800. In cazul 
neadjudecării, licitatiile vor fi 
reluate la 30.08.2018, respectiv 
06.09.2018 la aceeași oră, în 
același loc.

l Cash Control Management 
SRL prin lichidator judiciar Via 
Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică bunuri 
mobile 13 repere (generator abur, 
masini de cusut Coverstich, Jack 
Shirley, Brother, statie Gemini 
Cad, compresor, mobilier) la 
preţul de evaluare redus cu 50%. 
Persoane le  in te re sa te  vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 23.08.2018, ora 
15:00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. 
În cazul neadjudecării vânzarea 
va fi reluată în ziua de 30.08.2018 
si 06.09.2018 aceeași oră, în 
același loc.

l Prunus Forest SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publ ică  bunur i  imobi le  la 
valoarea de lichidare redusa cu 
20%(cladire complex) Plopeni, 
s tr.  Republ ic i i ,  nr.  21, jud. 
Prahova - spatiu administrativ, 
suprafata utila 319 mp, data 
construirii 1969 = 366.767,20 lei 
fara TVA, (constructii indus-
triale) Plopeni Sat, comuna 
Dumbravesti, punct gara, jud. 
Prahova - cladire magazie(baraca 
metalica), baraca metalica, bazar, 
sopron, cabina wc, baraca si plat-
forma betonata, suprafata utila 
604,67 mp, data construirii 1980 
amenajata partial in 2012 = 
122.046,40 lei fara TVA. Persoa-
nele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichi-
datorul judiciar și vor depune 
documentele de participare la 
licitaţie cu cel putin o zi înainte 
de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în 24.08.2018, ora 13/00 
la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 31.08.2018, 
0 7 . 0 9 . 2 0 1 8 ,  1 4 . 0 9 . 2 0 1 8  s i 
21.09.2018 aceeași oră, în același 
loc.»

l Prunus Forest SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică la valoarea de lichidare 
redusa cu 20% (46.448,00 lei fara 
TVA) bun imobil (teren intra-

vilan) in suprafata de 792,09 mp 
situat in Tuzla, str. Morii (str. 
Meduzei), nr. 5 A, jud. Constanta. 
P e r s o a n e l e  i n t e r e s a t e  v o r 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 24.08.2018, ora 
14/00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 31.08.2018, 
0 7 . 0 9 . 2 0 1 8 ,  1 4 . 0 9 . 2 0 1 8  s i 
21.09.2018 aceeași oră, în același 
loc.

l FC Petrolul SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL scoate 
la vânzare prin licitaţie publică 
bunuri mobile, vanzare aprobata 
de Adunarea creditorilor din data 
de 07.08.2018. Cel mai mare pret 
oferit la data prezentului anunt 
este 4.950,00 lei TVA inclus, pasul 
de supraofertare este de 495,00 
lei. Persoanele interesate vor achi-
zitiona caietul de prezentare în 
suma de 300,00 lei de la sediul 
lichidatorului și vor depune oferta 
impreuna cu taxa de garanţie de 
500,00 le i  pana la data de 
22.08.2018. Negocierea si inche-
ierea procesului verbal de vanzare 
se va face la data de 23.08.2018 
ora 14/00 la sediul lichidatorului 
din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax: 0244 519800.

l FC Petrolul SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL scoate 
la vânzare prin licitaţie publică 
bunuri mobile, vanzare aprobata 
de Adunarea creditorilor din data 
de 07.08.2018. Cel mai mare pret 
oferit la data prezentului anunt 
este 25.534,05 lei TVA inclus, 
pasul de supraofertare este de 
2.500,00 lei. Persoanele interesate 
vor achizitiona caietul de prezen-
tare în suma de 300,00 lei de la 
sediul l ichidatorului și  vor 
depune oferta impreuna cu taxa 
de garanţie de 2.500,00 lei pana la 
data de 22.08.2018. Negocierea si 
incheierea procesului verbal de 
vanzare se va face la data de 
23.08.2018 ora 14/30 la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel /fax:  0244 
519800.

PIERDERI
l Declar pierdut certificatul de 
înregistrare al societății Elegan-
ttop 2006 S.R.L., având CUI 
18124796 și J35/3617/2005.




