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OFERTE SERVICIU

l SC TEJU SRL, având CUI: 
16673925, cu sediul în Vălenii de 
Munte, nr.80, bl.C3, sc.A, ap.5, 
angajează: manipulant mărfuri, 
cod COR 933303- 5 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe 
de limba engleză, cunoștințe în 
agricultură. Selecția are loc în data 
de 20.11.2019, ora 12.00, la sediul 
societății.

l Raileanu Roxana I.I.-angajeaza 
ingrijitor spatii hoteliere. Cerinte - 
s tudi i  medi i .Oferta :salar iu 
atractiv. Cv-urile se vor depune la 
sediul firmei din loc. Santama-
ria-Orlea, nr. 24, com. Santama-
ria-Orlea, jud. Hunedoara. sau  
sau e-mail: vilamosie@gmail.com, 
tel. 0744605262.

l Şcoala Gimnazială nr. 84 cu 
sediul în localitatea București, 
Calea Vitan nr. 135, sector 3, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
pe următorul post aprobat H.G. nr. 
286/2011, modificat și completat 
de H.G. nr. 1207/2014. Denumirea 
postului: Muncitor, post contrac-
tual temporar vacant. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: gimnaziale; 
- vech ime  bece sară  pent ru 
ocuparea postului: 2 ani. Data, ora 
și locul de desfășurare a concur-
sului: Proba practică: 05.12.2019, 
ora 09.30, la sediul instituţiei. 
Proba de interviu: 05.12.2019, ora 
11.00, la sediul instituţiei. Peri-
oada de depunere a dosarelor 
pentru concurs este 26.11.2019, la 
sediul instituţiei între orele 10.00-
12.00. Date contact: sediul instidu-
ţiei, tel. 021.321.63.91

l Spitalul Municipal „Caritas”, 
cu sediul în localitatea Roșiorii de 
Vede, str. Carpaţi, nr.33, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractuale vacante pe 
durată nedeterminată, conform 
HG nr.286/2011: -muncitor I -elec-
trician -compartiment Adminis-
trativ: 1 post vacant; -muncitor I 
-instalator sanitar -compartiment 
Administrativ: 1 post vacant. 

Concursul se va desfășura astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
11.12.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu, 13.12.2019, începând cu 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: a)
Documente care atestă calificarea 
de instalator sanitar; b)Documente 
care atestă calificarea de electri-
cian; c)9 ani vechime în meserie. 
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 Spitalul 
Municipal „Caritas” Roșiorii de 
Vede. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului Municipal 
„Caritas”, biroul RUNOS, telefon: 
0247.406.689, persoană de contact: 
inspector de specialitate I ec.
Drambu Adrian.

l Municipiul Sebeș organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcţiei publice de execuţie 
vacante de: Consilier, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul 
Compartimentului Investiții 
Publice, aparatul de specialitate al 
primarului, ID post 206686. 
Probele stabilite pentru concurs: 
proba scrisă și interviul. Data, ora 
și locul organizării probei scrise: 
19.12.2019, ora 10:00, Mun. Sebeș, 
Parcul Arini, nr. 1. Data, ora și 
locul susţinerii interviului: în 
termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susținerii probei 
scrise, la Mun. Sebeș, Parcul Arini, 
nr. 1. Condiţiile de participare la 
concurs: -candidatul trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute 
de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul adminis-
trativ, cu excepția lit. e) respectiv 
apt din punct de vedere psihologic; 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul științelor 
inginerești; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 7 ani. 
Data până la care se pot depune 
dosarele de înscriere: 09.12.2019, 
ora 16:00. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul Primăriei Munici-
piului Sebeș, Parcul Arini, nr.1, 
Mun. Sebeș, jud. Alba, persoană 
de contact: inspector, Nicoleta 
Irimie. Informații suplimentare se 
pot obţine la sediul instituţiei, 
telefon 0258.731.318, e-mail secre-
tariat@primariasebes.ro.

l Centrul Judeţean de Cultură 
Dâmboviţa, cu sediul în localitatea 

Târgoviște, str.Alexandru Ioan 
Cuza, nr.15, judeţul Dâmboviţa, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de referent 
resurse umane, gradul profesional 
II, în cadrul Compartimentului 
Juridic -Resurse Umane, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 3.12.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu va avea loc în 
termen de maximum 4 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise, iar data și ora susţinerii 
interviului se vor afișa o dată cu 
rezultatele la proba scrisă. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
știinţelor umaniste, știinţelor juri-
dice, știinţelor economice sau știin-
ţelor inginerești; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: minim 1 an. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
5 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Centrului Judeţean de Cultură 
Dâmboviţa. Relaţii suplimentare la 
sediul Centrului Judeţean de 
Cultură Dâmboviţa, persoană de 
contact: Mihaela Constantinescu, 
telefon/fax: 0245.613.112, e-mail: 
office@cjcd.ro.

l Primăria Orașului Murfatlar, cu 
sediul în localitatea Murfatlar, 
strada Calea Dobrogei, numărul 1, 
judeţul Constanţa, în baza Ordo-
nanţei de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 
2019, privind Codul administrativ, 
organizează concurs recrutare 
funcţie publică de execuţie vacantă, 
IdPost 236911, consilier, clasa I, 
grad profesional principal, 
Compartiment Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului, structura 
arhitectului șef. Condiţii specifice 
de participare la examen: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 5 ani; -să îndeplinească 
condiţiile de ocupare a unei funcţii 
publice prevăzute la art.465 alin.(1) 
din Codul administrativ. Data, ora 
și locul de desfășurare a exame-
nului: -proba scrisă în data de 
19.12.2019, ora 10.00, la sediul 
primăriei; -data și ora interviului 
vor fi anunţate în maxim 5 zile 

lucrătoare după susţinerea probei 
scrise. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituției până la 
data de 09.12.2019. Date contact: 
Primăria Orașului Murfatlar, Calea 
D o b r o g e i ,  n r. 1 ,  t e l e f o n : 
0241.234.350, fax: 0241.234.516, 
e-mail: consiliu-local@prima-
ria-murfatlar.ro, website: www.
primaria-murfatlar.ro, persoană de 
contact: Zugravu Simona -consilier 
grad profesional superior.

l Liceul Teoretic „George Şt.
Marincu”, cu sediul în localitatea 
Poiana Mare, str.Mihail Kogălni-
ceanu, nr.21, judeţul Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
îngrijitor curățenie, 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
11.12.2019, ora 10.00; -Proba prac-
tică în data de 12.12.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: medii; -vechime: minim 2 
ani în specialitatea postului (îngri-
jitor curățenie); -disponibilitate la 
timp de lucru prelungit. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Liceului Teoretic „George Şt.
Marincu”, Poiana Mare, Dolj. 
Relaţii suplimentare la sediul Lice-
u lu i  Teore t i c  „George  Ş t .
Marincu”, Poiana Mare, Dolj, 
persoană de contact: Ticu Simona, 
te lefon:  0785.292.241,  fax: 
0251.235.027, e-mail: liceulpoiana-
mare@yahoo.com.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, str.
Ştefan cel Mare, nr.233, judeţul 
Vaslui, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de asistent medical la 
UPU-SMURD -1 post. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale  prevăzute  de  HG 
nr.286/23.03.2011, cu modificările 
ș i  completăr i le  u l ter ioare . 
Concursul se va desfășura astfel: 

- p r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
11.12.2019, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 17.12.2019, ora 
09.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: I.
Asistent medical: -diplomă de 
școală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de studii 
post l iceale  prin echivalare 
conform HG nr.797/1997; -asigu-
rare de răspundere civilă -valabilă; 
-certificat membru OAMGMAMR; 
-aviz anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei valabil 2019; 
-6 luni vechime în funcția de asis-
tent medical. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Vaslui, persoană de 
contact: economist Juverdianu 
Bogdan, telefon: 0235.312.120, 
interior: 138.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, str.
Ştefan cel Mare, nr.233, judeţul 
Vaslui, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -asistent medical prin-
cipal la UPU-SMURD -1 post. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute de H.G.nr.286/23.03.2011 cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de 
11.12.2019, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 17.12.2019, ora 
09.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: I.
Asistent medical principal: 
-diplomă de școală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau -diplomă 
de studii postliceale prin echiva-
lare conform H.G.nr.797/1997; 
-asigurare de răspundere civilă 
-valabilă; -certificat membru 
OAMGMAMR; -aviz anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei 
valabil 2019; -5 ani vechime în 
funcția de asistent medical; -certi-
ficat de grad principal. Candidaţii 

Antena TV Group               
angajează femeie de        

serviciu pentru birouri, în 
locația Iride Business Park 

(langă stația de metrou 
Pipera). Program de lucru 

în ture.                                    
TEL: 0748.035.750TEL: 0748.035.750

Citaţie: Popescu Leonard şi Popescu Elena, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Craiova, str. Brestei nr. 257, bl. 
51, sc. 1, ap. 206, jud. Dolj, sunt chemaţi la 
Judecătoria Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 30, complet 
Civil 14, în ziua de 02.12.2019, ora 09:00, în calitate 
de chemaţi în garanţie, în proces cu Municipiul Craiova 
prin Primar în calitate de pârât pentru fond - pretenţii, 
ce face obiectul dosarului nr. 20655/215/2018.
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vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Vaslui. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalul Jude-
ţean de Urgenţă Vaslui, persoană 
de contact: economist Juverdianu 
Bogdan -Telefon 0235.312.120/
interior 138.

l Unitatea Militară 02433 Bucu-
reşti, din Ministerul Apărării Nați-
onale, organizează concursuri 
pentru ocuparea a 2 (două) posturi 
vacante, de personal civil contrac-
tual, astfel: -1 post vacant de 
„Cercetător ştiințific”(studii supe-
rioare absolvite cu diplomă de 
licență în specialitatea medicină/
biologie/ biochimie/chimie) în 
Laboratorul de terapie a bolii de 
iradiere din Secția radiobiologie şi 
protecție medicală împotriva efec-
telor radiațiilor ionizante; -1 post 
vacant de „Cercetător ştiințific” 
(studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în specialitatea 
medicină/ farmacie/ biochimie/ 
chimie) în Laboratorul de toxico-
logie clinică din Secția de toxicolo-
gie-farmacologie şi protecție 
medicală împotriva efectelor 
S.T.L.;  Dosarul candidatului va 
cuprinde următoarele documente: 
a.cererea-tip în care se mențio-
nează postul pentru care doreşte 
să candideze; b.copii legalizate de 
pe diploma de bacalaureat sau 
echivalentă, diploma de licenţă 
sau echivalentă, însoțite de foaia 
matricolă, precum şi copie legali-
zată de pe cartea de muncă sau 
copie extras de pe Registrul 
general de evidență a salariaților 
pentru a dovedi vechimea; c.curri-
culum vitae; d.cazierul judiciar; 
e.certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic şi neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru 
postul de cercetător ştiințific; f.
copie carte de identitate, în termen 
de valabilitate; g.lista lucrărilor 
publicate, însoțită de câte un 
exemplar din cel puțin 5 lucrări 
reprezentative; h.activitate de 
cercetare-dezvoltare în specialitate 
sau în învățământul superior de 
cel puțin 2 ani sau de cel puțin 4 
ani în alte activități; -Data limită 
d e  d e p u n e r e  a  d o s a r e l o r : 
17.12.2019, ora 14.30; -23.12.2019, 
o r a  0 9 . 0 0  - p r o b a  s c r i s ă ; 
-06.01.2020, ora 09.00 -proba prac-
tică; Tematica şi bibliografia de 
concurs va fi publicată la sediul 
instituției. Depunerea dosarelor se 
va face la sediul U.M. 02433, 
strada Institutul Medico-Militar, 
nr.3-5, Sector.1, Bucureşti, unde 
vor fi afişate şi detaliile organizato-
rice necesare.

l Primăria comunei Cernica, 
județul Ilfov cu sediul în comuna 
Cernica, str. Traian nr.10, județul 
Ilfov organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe peri-
oada nedeterminată a  funcției 

contractuale de execuție vacante 
de paznic- personal auxiliar in 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cernica, 
județul Ilfov. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județul Ilfov, în data de  
11 decembrie 2019, la ora 11.00- 
proba scrisă şi 13 decembrie 2019  
-interviul. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.6 din H.G. nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov. Cerințe: 
Studii minime generale, minim 2 
ani vechime, atestat pază. Relaţii 
suplimentare se  pot obţine la 
sediul Primăriei comunei Cernica, 
județ Ilfov şi la nr. de telefon 
(021)369.53.08.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Anticariat Aurora cumpărăm 
cărți vechi/ noi, tablouri, grafică, 
icoane vechi, manuscrise, auto-
grafe, statuete, porțelan, diverse 
obiecte vechi, vederi vechi româ-
neşti. Deplasare la domiciliu. 
0751.221.166  

VÂNZĂRI TERENURI
l SC GRUP TTB SRL vinde 
teren cu platforme 15.950mp, în 
zona industrială. Pentru infor-
mații, tel. 0786.807.012.

CITAŢII
l RUS SIMION al lui Kostan este 
citat in 5.12.2019 la Judecatoria 
Tu r d a ,  i n  d o s a r  c i v i l 
nr.8906/328/2018 pentru succe-
siune.

l Miclos Emil, cu domiciliul necu-
noscut, este citat la Judecatoria 
Turda la data de 03.12.2019, in 
calitate de parat in dos.c. nr. 
5931/328/2019.

l Numitul Alexa Gheorghe Cris-
tian, cu domiciliul in Iasi, sat 
Vladeni,com.Vladeni,este chemat 
în calitate de parat la data de 
25.11.2019, orele 08.30 la Judecă-
toria Iaşi, complet C01m, în 
dosarul 28477/245/2018 având ca 
obiect actiune in constatarea cali-
tății de unic moştenitor, în contra-
dictoriu cu reclamanta Alexa 
Valeria.

l Numitul Tarhon Gheorghe, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în oraş 
Tg. Frumos, str. Petru Rareş, bl.
G2, sc.A, et.2, ap.12, jud. Iaşi, este 
citat în calitate de pârât în proces 
cu Ciobanu Mariana -partaj 
bunuri comune, la Judecătoria 
Paşcani, în dosar nr. 4830/866/2017 

pentru data de 12.12.2019, ora 
9.00, complet C09MF.

l Numitul Stemate Marius 
Eugen, cu ultimul domiciliu în 
comuna Ciorani, sat Cioranii de 
Jos, nr. 1082, județul Prahova, fără 
forme legale în comuna Târgşor, 
județul Constanța, este citat la 
Judecătoria Mizil în calitate de 
i n t i m a t  î n  D o s a r u l 
nr.1215/259/2019, oraş Mizil, str. 
Mihai Bravu, nr.73, sala 1, pentru 
termenul din 28.11.2019, ora 8.30.

l Se citează intimații-pârăți Alexa 
Vasile şi Fulop Victoria, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în com. Mătă-
sari, bl. A24, sc. 1, et. 3, ap. 12, jud. 
G o r j ,  d i n  d o s a r u l  n r . 
3213/263/2018, în proces cu 
apelanta SC Matsalubris SRL, 
pentru data de 27.11.2019, ora 
09.00, la Tribunalul Gorj, din mun. 
Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, 
nr. 34, jud.Gorj, Sala 7, Secția a 
II-a Civilă, Complet com.a.11n.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului 
Vâlcea cheamă în judecată pe 
numita Constantinescu Floren-
tina, domiciliată în Băbeni, str. 
Dragoş Vrânceanu, nr.11, jud. 
Vâlcea în calitate de intimat în 
dosarul civil nr. 2251/90/2019, cu 
termen de judecata în data de 
29.11.2019, având ca obiect înlocu-
irea măsurii de protecție specială, 
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Numitul Viezel Solomon, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în loca-
litatea Sighetu Marmației, Str.Ioan 
Mihalyi de Apsa, nr.35 (vechea 
denumire a străzii fiind Stalin 
nr.35), județul Maramureş, este 
citat la Tribunalul Timiş pe data 
de 10 Decembrie 2019, la ora 
09.00, Secția I civilă, Sala 165, 
nc7-r, în calitate de intimat, în 
dosarul civil nr.1314/307/2011*, în 
proces cu recurentul Tiplea Vasile 
pentru Recurs- fond funciar nuli-
tate absolută şi parțială a titlului 
de proprietate.

l Eventualii moştenitori ai 
defunctului Manea Manole, cu 
domiciliul necunoscut, sunt citați 
la data de 22.11.2019, ora 8.30, la 
sediul biroului: Societatea Profesi-
onală Notarială Ivan Ștefan şi 
Ivan Constantin, în Ploieşti, str.
Ștefan cel Mare, nr.1, jud.Prahova, 
t e l . 0 2 4 4 . 5 2 6 . 3 1 2 ,  f a x : 
0244.515.897, email: office@notari-
ativan.ro, în cauza succesorală 
privind pe defunctul Manea 
Manole, cu ultimul domiciliu în 
Măneşti, sat Zalhanaua, nr.335, 
jud.Prahova, decedat la data de 
24.03.2018. Neprezentarea atrage 
înlăturarea de la succesiune.

l Numiții Șuşka Vaszyile, Dancs 
Ștefan, Dancs Maria, Șuşka Iuon, 
Șuşka Pelaga, Șuşka Maria, Șuşka 
Ștefan, Dologa Gyorgye, I. Ștefan, 
Dologa Dumitru, I. Ștefan, Grad 
Iuon, I. Iuon, Grad Alexa, I. Iuon, 

Grad Ilyana, Koman Vasz, Grad 
Gyorgye, I. Togyer sunt citați pe 
data de 25 noiembrie 2019, la 
Judecătoria Dragomireşti, județul 
Maramureş, în calitate de pârâți 
cu domiciliul necunoscut, în dos. 
nr. 346/224/2019, având ca obiect 
constatarea dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune şi întabulare.

l Domnul Beches Romeo Eugen, 
cu ultimul domiciliu în Localitatea 
Bistrița, strada Toamnei, Nr.25, 
este chemat la Instanța Judecăto-
riei/Tribunalului Bistrița, strada 
Alba Iulia, nr.1, Cod Poştal 
420178, Secția Civilă, sala 1, ora 
09.00, în data de 05.12.2019, în 
calitate de pârât în Dosarul 
nr.3608/198/2016, în proces cu Pop 
Lenuța, în calitate de reclamantă 
ce are ca obiect acțiunea de Fond- 
succesiune disjungere.

l Pădeanu Ileana Carmen este 
chemată în data de 04.12.2019, la 
Judecătoria Alexandria, în proces 
cu Odobescu Mihăiță, în dosarul 
nr. 87/740/2018, ce are ca obiect 
exercitarea autorității părinteşti, 
stabilire domiciliu minor şi pensie 
de întreținere.

l Numitul Beşliu Maricel, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat 
Avrămeni, jud. Botoşani/ reşedinţa 
cunoscută în Germania, Lazerhof 
9,785756 Emmingen- Lipptingen, 
este citat la Judecătoria Săveni, 
jud .  Botoşani ,  pe  data  de 
19.12.2019, ora 08.30, cu moţiunea 
de a se prezenta personal la intero-
gatoriu, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 430/297/2019, în proces 
cu reclamanta Beşliu Ionela, cu 
domiciliul în sat Avrămeni, com. 
Avrămeni, jud. Botoşani.

DIVERSE
l Hanțig Maria şi Hanțig Petru, 
aducem la cunoştință publică 
faptul că pe rolul Judecătoriei 
Ineu se af lă dosarul cu nr. 
2234/246/2019 având ca obiect 
deschiderea procedurii de decla-
rare a morții numitului Stoia 
Ambrosie, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în loc. Dud nr. 575, com. 
Tîrnova, jud. Arad şi invităm orice 
persoană care cunoaşte date în 
privința celui dispărut, să le comu-
nice instanței de judecată.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
l ichidator judiciar conform 
sentintei nr. 974 din data de 
06.11.2019 pronunţată de Tribu-
nalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ şi 
Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 
nr.4167/105/2016, anunţă deschi-
derea procedurii generale a fali-
mentului debitoarei ASA LHS 
Construct SRL, sediu Sinaia Bdul 
Ferdinand, nr.17C, jud. Prahova, 
cod de identif icare f iscală 
24666970, număr de ordine în 
r e g i s t r u l  c o m e r ţ u l u i 

J29/2980/2008. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor nascute in 
cursul procedurii este 20.12.2019. 
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului suplimentar 
al creanţelor este 20.01.2020. 
Termenul pentru afişarea tabelului 
d e f i n i t i v  c o n s o l i d a t  e s t e 
20.02.2020.  

l Taran Sergiu Viorel PFA titular 
al proiectului pentru proiectul 
“Infiintare platatie pomicola 
imprejmuire, foraje, sistem de 
irigare, bazin de retentie” propus a 
se realiza in extravilanul loc. 
Nadlac, folosinta actuala teren 
agricol cu suprafata de 172700 
mp, CF nr. 306900 Nadlac, CF nr. 
306899 Nadlac, CF nr. 306808 
N a d l a c ;  c o n f o r m  C U  n r. 
6/31.01.2019 eliberat de Primaria 
Nadlac, jud. Arad. Proiectul deci-
ziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului din Arad, Splaiul Mures, 
FN, jud. Arad, in zilele de luni 
pana vineri, intre orele 08:00-
14:00, precum si la urmatoarea 
dresa de internet www.apmar.
anpm.ro. Publicul interesat poate 
inainta comentarii/observatii la 
proiectul decizieri de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publi-
carii anuntului pe pagina de 
internet a autoritatii competente 
pentru protectia mediului.

l Anunt public. SC JPR Prefabri-
cate SRL, cu sediul în  județul 
Vrancea, comuna Suraia, sat 
Suraia, T21, P 1296, titular al 
proiectului: “Schimbare destinatie 
cladiri C3 si C4 in atelier confecti-
onare armaturi si sectie creare 
elemente din beton armat” 
-anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare  
fără evaluarea impactului asupra 
mediului (EIA); şi fără evaluare 
adecvată (EA), de către A.P.M. 
Vrancea, în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului şi de evaluare adecvată, 
pentru proiectul sus - menţionat, 
propus a fi amplasat în com. 
Suraia,  sat  Suraia,  judeţul 
Vrancea. Proiectul deciziei de 
încadrare si motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la 
sediul  Agentiei pentru Protectia 
Mediului  Vrancea, str. Dinicu 
Golescu, nr. 2, în zilele de luni - joi 
între orele 8.00- 16.30 si vineri 
intre orele 8.00- 14.00, precum si la 
urmatoarea adresă de internet: 
www.apmvn.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de 
la data publicării  anunţului pe 
pagina de internet a autoritatii 
competente pentru protectia 
mediului.

l Societatea de Distribuție a 
Energiei Electrice Muntenia Nord 
SA, titular al proiectului „Studiu 
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de coexistență LEA 20 kV 
d.c.Abator-Șerbești cu Derivația 
Porcine și LES 20 kV Radiofar 
Șendreni cu drum de exploatare 
Depozit de nămol Șendreni, apar-
ținând Apă Canal SA, județul 
Galați”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de 
încadrare fără evaluarea impac-
tului asupra mediului, în cadrul 
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru 
proiectul „Studiu de coexistență 
LEA 20 kV d.c.Abator-Șerbești cu 
Derivația Porcine și LES 20 kV 
Radiofar Șendreni cu drum de 
exploatare Depozit de nămol 
Șendreni, aparținând Apă Canal 
SA, județul Galați”. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Galați, 
municipiul Galați, strada Regi-
ment 11 Siret, nr. 2, județul Galați, 
în zilele de luni-joi, între orele 
9.00-15.00, și vineri, între orele 
9.00-13.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet: http://
apmgl.anpm.ro la secțiunea: 
Reglementări →Acordul de mediu 
→Proiect decizie etapă de înca-
drare. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării anunțului pe pagina de 
internet a APM Galați.

l Notificare privind deschiderea 
procedurii insolvenţei - procedura 
simplificată. Date privind dosarul: 
Număr dosar: 2165/115/2019, 
Tribunalul Caraș-Severin Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios, Admi-
nistrativ și Fiscal; Judecător 
sindic: Vasilovici Stiuj Viviana. 
Debitor: Lyzy 2000  S.R.L.; Cod 
Unic de Înregistrare: 13363466; 
Sediu social: Reșiţa, str. Aleea 
Narcisei,  bl.5, sc.1, ap.3,  Jud. 
Caraș-Severin ; Număr de Ordine 
î n  R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i : 
J11/258/2000. Subscrisa Darada 
Insolv I.P.U.R.L. în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului  
Lyzy 2000 S.R.L., conform Inche-
ierii Civile nr. 60/JS/CC din data 
de 31.10.2019, pronunţată de către 
Tribunalul Caraș-Severin, în 
dosarul  nr. 2165/115/2019, Noti-
fică Deschiderea procedurii  insol-
venţei 
- procedura simplificată - împo-
triva debitoarei Lyzy 2000 S.R.L. 
Debitorul Lyzy 2000 S.R.L. are 
obligaţia ca în termen de 10 zile de 
la deschiderea procedurii să 
depună la dosarul cauzei docu-
mentele prevăzute la art. 67 alin.
(1) din Legea privind procedurile 
de prevenire a insolvenței și de 
insolvență Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debitoarei 
este: 16.12.2019.Termenul limită 
de verificare a creanţelor, de admi-
tere, afișare și publicare a Tabe-
lului preliminar al creanţelor este: 
27.12.2019. Termenul pentru 
întocmirea, depunerea și publi-
carea Tabelului definitiv al crean-

ţelor admise este: 22.01.2020. 
Termenul pentru depunerea 
raportului prevăzut de art. 97 din 
Legea nr. 85/2014 este 11.12.2019. 
Prima ședinţă a Adunării Credito-
rilor  va avea loc la data de: 
03.01.2020, orele 12.00,  la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Reșiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918, 
nr.7, et.2, ap.21, jud.Caraș-Se-
verin, având ca ordine de zi: 
prezentare situaţie debitor; desem-
nare comitet creditori; confirmare 
lichidator judiciar; stabilire 
onorariu lichidator judiciar; alte 
menţiuni.

l Subscrisa Cabinet Individual de 
Insolventa Ciulianu Elena-Coz-
mina, reprezentata prin reprezen-
t a t ă  p r i n  a v .  C i u l i a n u 
Elena-Cozmina, in calitate de 
administrator judiciar al ADSSOL 
RESINS SRL desemnat prin 
Încheierea de ședinţă din data de 
12.11.2019, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti - Secţia a VII-a 
Civila in dosar nr. 30855/3/2019, 
notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Adssol Resins 
SRL, cu sediul social in București 
Sectorul 6, Str. Valea Lungă, Nr. 
54-56, biroul nr. 2, CUI  29473309, 
nr. de ordine in registrul comer-
tului J40/15122/2011. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza 
un drept de creanta impotriva 
Adssol Resins SRL, vor formula 
declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului 
Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, 
cu  refer i re  la  dosaru l  nr. 
30855/3/2019, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debito-
rului 24.12.2019; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 
31.12.2019;  c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 14.01.2020; d) data 
primei sedinte a adunarii generale 
a creditorilor 02.01.2020, ora 
14.00;  e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 28.11.2019, 
ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

SOMAŢII
l Judecatoria Lipova, prin 
incheiera de sedinta din data de 
09 octombrie 2019 a dispus 
afisarea prezentei somatii la usa 
instantei, prin care informeaza 
public ca petentii Suciu Virgil si 
Suciu Marioara, ambii domici-
liati in comuna Zabrani nr. 58, 
jud. Arad, au invocat dobandirea 
dreptului de proprietate, prin 
uzucapiune, asupra parcelei 
inscrisa in CF nr. 300986 supra-
fata de 576 mp, coproprietar 
tabular fiind Lannert Ioan. Cei 
interesati sunt invitati sa depunsa 
la sediul acestei autoritati opozitii, cu 
precizarea ca, in caz contrar, in 
termen de 30 de zile de la emiterea 

celei din urma publicatii se va 
trece la judecarea acesteia.

l Prin prezenta se aduce la cunoș-
tința persoanelor interesate că la 
această instanță, sub dosar nr. 
1642/289/2019 petentul LUCA 
PETRU, domiciliat în Reghin, str.
Iernuțeni, bl.18A, ap.1, jud.Mureș, 
a formulat cerere de constatarea 
dobândirii dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune, ca efect al 
joncțiunii posesiilor asupra cotei 
de 1231/2031 din imobilul situat în 
comuna Solovăstru, sat Jabenița, 
nr.247, jud. Mureș, compus din 
2.031mp teren intravilan, înscris 
în CF nr.51571 Solovăstru, nr. top. 
51571. Persoanele interesate pot 
face opoziție la cererea petentului, 
până la termenul de judecată din 
05 februarie 2020, în lipsa acesteia 
instanța urmând să treacă la jude-
carea cauzei.

l Prin prezenta somaţie se aduce 
la cunoștinţă celor interesaţi 
faptul că reclamanta Nagy 
Margareta, domiciliată în com 
Băţani, sat Băţanii Mici, nr.156, 
jud.Covasna, solicită dobândirea 
prin uzucapiune, conform preve-
derilor art.28 din D-L 115/1938 a 
dreptului de proprietate asupra 
imobilului înscris în CF nr. 23690 
Băţani ( CF vechi 48 Băţanii Mici) 
nr top 174, 175, curte și grădină, 
în suprafaţă de 908mp, în cotă de 
1414 /1440  par te  ega lă  cu 
891,60mp, de către reclamanta 
Nagy Margareta (născută Veres) 
prin joncţiunea posesiei cu 
defunctul tată Veres Janos, 
decedat la 29.06.2013. Toţi cei 
interesaţi pot face opoziţie în 
termen de de 30 zile de la afișare, 
la Judecătoria Sfântu Gheorghe, 
str.Kriza Janos, nr.2, jud. Covasna, 
în dos. nr.5485/305/2019.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator al Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor 
Certasig -Societate de Asigurare și 
Reasigurare SA București, str.
Nicolae Caramfil, nr.61B, Sector 1, 
J40/9518/2003, CUI: 12408250. 
Societate autorizată de Autori-
tatea de Supraveghere Financiară, 
Registrul asiguratorilor și reasigu-
ratorilor- RA-021/2003, Codul LEI 
(Lega l  Ent i ty  Ident i f i e r ) - 
549300TNR84EPNR2QH36. În 
atenţia acţionarilor Certasig 
-Societate de Asigurare și Reasigu-
rare SA. Consiliul de Adminis-
trație al Certasig -Societate de 
Asigurare și Reasigurare SA 
(„Societatea”) convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 
Soc ie tă ț i i  pent ru  data  de 
20.12.2019, ora 11.00, la sediul 
social sau pe data de 23.12.2019, la 
aceeași oră și în același loc, în 
cazul în care la prima convocare 
nu se vor îndeplini condițiile privi-
toare la cvorum, cu următoarea 
Ordine de zi a Adunarii Generale 
Ordinare: 1.Aprobarea remunera-
ției pentru membrii Consiliului de 

Administrație; 2.Luare la cunoș-
tință a Deciziilor adoptate de 
Consiliul de Administrație și, 
după caz, ratificarea acestora; 3.
Numirea și împuternicirea unui 
reprezentant al acţionarilor pentru 
a întreprinde toate acţiunile nece-
sare pentru aducerea la îndepli-
nire a hotărârilor Adunării 
Generale a Acţionarilor convocate 
prin prezenta și efectuarea tuturor 
formalităţilor aferente necesare. 
Toate documentele relevante cu 
privire la sus-menţionata ordine 
de zi vor fi disponibile pentru a fi 
consultate la sediul Societății. 
Data: 18.11.2019. James Julian 
Grindley, Membru al Consiliului 
de Administrație.

l SCM ORRIS,  convoacă 
Adunarea Generală Ordinară și 
Ext raord inară  în  data  de 
04.12.2019, orea 9.00 la sediul 
social din Calea 13 Septembrie 
nr.113, bloc 109, cam. 4,5,6, sector 
5, București având următoarea 
ordine de zi: Adunarea Ordinară: 
1. Situaţia economico- financiară a 
S.C.M.ORRIS; 2. Situaţia proce-
selor aflate pe rol, a S.C.M.ORRIS. 
3. Aprobarea sistemului de salari-
zare. 4. Diverse. Adunarea Gene-
rală Extraordinară: 1. Închiderea 
și radierea de la ONRC a urma-
toarelor puncte de lucru inactive: 
-Calea Mosilor nr.256, sector 2; 
-P-ţa Unirii (Magazin Unirea) 
nr.1, sector 3; -Șos. Colentina 
(Magazin Bucur Obor) nr.2, sector 
2; -Str. Smârdan nr.17, sector 3; 
-Calea Călărașilor nr.1C, sector 3. 
2. Vânzarea spaţiilor din B-dul 
Iuliu Maniu nr.55, sector 6 și Șos. 
Mihai Bravu nr.200, sector 2. 3. 
Părţile sociale pentru fiecare 
membru cooperator. 4. Diverse.

LICITAŢII

l U.A.T. Comuna Probota, 
județul Iași, CUI 4540364, telefon 
0232/297572, email: primariapro-
bota@yahoo.com; Vânzare prin 
licitație publică teren intravilan 
domeniul privat în suprafață de 
0,0900ha, situat în T37, CC 523 în 
suprafață de 0,0200ha și A 524 în 
suprafață de 0,0700ha. Vânzarea 
se face cu drept de preemptiune, 
conform art .364 din OUG. 
57/2019 și conform H.C.L. nr. 
81/31.10.2019. Dată transmitere 
anunţ: 19.11.2019.

l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 SRL intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică de lucrări de proiectare, 
furnizare și execuție instalații 
piscine interioare pentru reali-
zarea contractului având ca obiect 
„Modernizare și reabilitare Parc 
Pantelimon”. „Documentația de 
atribuire” se poate solicita la 
adresa de e-mail: achizitii@
as3-strazi.ro sau la sediul socie-
tății, din strada Calea Vitan, 
nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, 

București. Data-limită de depu-
nere a ofertelor este 25.11.2019, 
ora 10.00.

l Se aduce la cunostinta generala 
ca in data de 06.12.2019, orele 
12.00, la sediul BEJ Paraschivescu 
Marius din Pitesti, Str. Exercitiu, 
Bl. CS7, Sc. A, parter, Ap. 1P, Jud. 
Arges, in dosarul nr.21/2019, va 
avea loc vanzarea la licitatie 
publica a imobilului teren in 
supraf de 895 mp,din care 295 mp 
pasune si 600 mp curti construc-
t i i , i m p r e u n a  c u  c a s a  t i p 
P+M+Pod, situat in Com. Bascov, 
Str. Irisului,nr. 10,Jud. Arges, 
proprietatea debitorilor Pandrea 
Theodor Ioan. Pandrea Andreea 
Simona, cu acelasi domiciliu. 
Pretul de pornire este de 170.000 
EUR (sau in lei la cursul BNR din 
ziua efectuarii platii). Ofertantii 
vor depune garantie de participare  
10% din pretul de pornire al licita-
tiei,respectiv suma de 17.000 EUR 
( sau contravaloarea in lei), in 
c o n t u l  R O 9 5 .
BREL.0002.0006.3671.0100 
deschis de BEJ Paraschivescu 
Marius, CIF 29940544, la Libra 
Bank SA, ( cu indicarea nr.de 
dosar). Garantia de participare  
impreuna cu oferta de cumparare 
se vor depune la sediul BEJ Paras-
chivescu Marius, pana pe data de 
05.12.2019, ulterioarele depuneri 
nemaifiind luate in considerare.

l Se aduce la cunostinta generala 
ca in data de 06.12.2019,orele 
13:00, la sediul BEJ Paraschivescu 
Marius din Pitesti, Str. Exercitiu, 
Bl. CS7, SC. A, parter, Ap. 1P, 
Jud. Arges,in dosarul nr. 22/2019, 
va avea loc vanzarea la licitatie 
publica a imobilului teren in 
suprafata de 1000 mp, din care 
400 mp- pasune si 600 mp teren 
curti constructii, impreuna cu casa 
tip P+M+Pod, situat in Com. 
Bascov, Str. Irisului,nr. 11, Jud. 
Arges, proprietatea debitorilor 
Irodiu Nicolae Cristian/Irodiu 
Cristina Mihaela Gabriela, cu 
acelasi domiciliu. Pretul de 
pornire este de 175.000 EUR (sau 
in lei, la cursul BNR din ziua efec-
tuarii platii). Ofertantii vor 
depune garantie de partici-
pare-10% din pretul de pornire al 
licitatiei, respectiv suma de 17.500 
EUR (sau contravaloarea in lei), 
i n  c o n t u l  R O 9 5 .
BREL.0002.0006.3671.0100 
deschis de BEJ Paraschivescu 
Marius, CIF 29940544 la Libra 
Bank SA (cu indicarea nr.de 
dosar). Garantia de participare, 
impreuna cu  oferta de cumparare 
se vor depune la sediul BEJ Paras-
chivescu Marius pana pe data de 
05.12.2019, ulterioarele depuneri 
nemaifiind luate in considerare.

l S.C. Doroca S.A , prin lichi-
dator judiciar Evoplan  Insolv 
IPURL (fosta C.I.I.  Pohrib 
Ionela), anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii debi-
toare, după cum urmează: A. 
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Imobil situat în Dorohoi, str. Brazi, 
nr.1 amplasat pe teren în conce-
siune de la municipiul Dorohoi, 
compus din: 1. Restaurant Hotel 
Cabana Brazi cu subsol, parter şi 
etaj cu s.c la sol de 701,10 mp; 2. 
Magazie cu s.c. la sol de 34,30 mp; 
3. Magazie si beci cu s.c. la sol de 
97,20 m.p.; Pretul de vanzare fiind 
de 1.052.400 lei (229.440 Euro 
),TVA inclus(60%). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţi-
unea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt cu o zi inainte de ziua 
licitatiei, orele 15.00, la sediul  ales 
al lichidatorului judiciar din Iaşi, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. 
Licitaţiile vor avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, Str. 
Vasile Lupu nr. 43, Jud. Iaşi, În 
data de 29.11.2019 ora 14:00, şi se 
va desfăşura în conformitate cu 
prevederile legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de  
15.03.2016 si adunarea creditorilor 
din 04.03.2019.  Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei. Garantia 
este in cuantum de 10 % din 
valoarea de vanzare. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la: Evoplan 
Insolv IPURL (fosta C.I.I. Pohrib 
I o n e l a )  l a  t e l e f o a n e l e : 
0232/240.890;  0742/109899, 
0745308671, Fax 0232/240890.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Top Clima Instal SRL, desemnat 
prin incheierea sedinta din data de 
07.05.2018, pronuntata in dosar nr. 
36836/3/2014 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti - Sectia a VII a 
Civila anunta scoaterea la vanzare 
a bunurilor mobile aflate in propri-
etatea Top Clima Instal SRL, 
constand in  stoc de produse in 
valoare totala de 1.303 RON fara 
TVA. Vanzarea bunurilor mobile 
apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 29.11.2019 ora 
14.00, prin licitatie publica cu stri-
gare. In cazul in care bunurile nu 
se vor adjudeca la termenul de lici-
tatie stabilit, se vor organiza alte 9 
(noua) licitatii saptamanale, în 
datele de 06.12.2019, 13.12.2019, 
20.12.2019, 10.01.2020, 17.01.2020, 
31.01.2020, 07.02.2020, 14.07.2020 
si 21.02.2020, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3, unde se vor depune docu-
mentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00.Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se 

pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 100 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimen-
t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a  t e l . 
021.227.28.81.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Jordache Grup  SRL desemnat 
prin incheierea de sedinta din data 
de 14.11.2017, pronuntata in dosar 
nr. 24087/3/2010 af lat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti - Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare prin licitatie publica a 
bunurilor mobile constand in 
centrala Telefonica Panasonic - 1 
buc, masina finisat beton - 2 buc, 
vibrator beton -1 buc, nivela rota-
tive Hilti - 1 buc, mobilier birou - 1 
buc, unitate calculator + monitor - 
3 buc, imprimanta HP - 1 buc, 
bidon cumpana - 1 buc, aragaz - 1 
buc, congelator - 1 buc, frigider 
Hansa - 1 buc. Vanzarea bunurilor 
mobile apartinand societatii falite 
se  va  organiza  in  data  de 
29.11.2019 ora 14.00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunurile nu se vor adjudeca la 
termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza alte 9 (noua) licitatii 
saptamanale ,  în  date l e  de 
06.12.2019, 13.12.2019, 20.12.2019, 
10.01.2020, 17.01.2020, 31.01.2020, 
0 7 . 0 2 . 2 0 2 0 ,  1 4 . 0 7 . 2 0 2 0  s i 
21.02.2020, la aceeasi ora, in acelasi 
loc si in aceleasi conditii. .Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3, unde se vor depune docu-
mentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se 
pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona la sediul lichidatorului judi-
ciar sau prin virament bancar. 
Valoarea caietului de sarcina se 
stabileste in functie de valoarea 
bunurilor mobile achizitionate, 
dupa cum urmeaza: pentru bunu-
rile mobile ale caror valoare este 
cuprinsa intre 0- 500 lei, valoarea 
caietului de sarcini este de 50 lei/ 
TVA, pentru bunurile mobile ale 
caror valoare este cuprinsa intre 
501- 5.000 lei, valoarea caietului de 
sarcini este de 100 lei/ TVA. Achizi-
tionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii 
la licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Cuzăplac, cu 
sediul în Cuzăplac, nr. 33, județul 
Sălaj, telefon: 0260.626.464, fax: 
0260.626.300, e-mail: primariacuz-
aplac@yahoo.com, cod fiscal: 
4637600. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie conce-
sionat: teren situat în extravilanul 
satului Tămaşa, parcela Muierişte, 
în suprafață de 64mp, înscris în 
cartea  funciară  nr.50439 a 
Comunei Cuzăplac, aparținând 
domeniului privat al Comunei 
Cuzăplac, având destinația actuală 
p ă ş u n e ,  c o n f o r m  H C L 
46/30.09.2019 şi temeiul legal: 
OUG 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin 
solicitarea scrisă, transmisă cu cel 
puțin 4 zile înainte, de la sediul 
Primăriei Cuzăplac. 3.2.Denumirea 
şi adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: 
Registratura Primăriei Cuzăplac, 
nr. 33, Cuzăplac, județul Sălaj. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 50 Lei pe suport de 
hârtie şi gratuit în format elec-
tronic, se achită la casieria Primă-
riei Cuzăplac. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
09.12.2019, ora 16.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 11.12.2019, 
ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: la Registra-
tura Primăriei Comunei Cuzăplac, 
nr. 33, județul Sălaj. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 2 exemplare 
originale. 5.Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 11.12.2019, 
ora 12.00, la sediul UAT Cuzăplac, 
nr.33, județul Sălaj. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la Secția 
de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Sălaj, strada Tudor 
Vladimirescu, nr.12, Zalău, județul 
Sălaj, telefon: 0260.611.085, fax: 
0260.611.551, e-mail: trsj@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 18.11.2019.

l Debitorul SC Recisev Plast SRL 
cu sediul în  Dr.Tr. Severin, str. 
Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi, 
J25/169/2011, CIF: 28399034, aflata  
în procedură de faliment in 

bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
3395/101/2014 prin lichidator judi-
ciar Consultant Insolvență SPRL, 
scoate la vânzare: - Proprietate 
imobiliara spatiu comercial demisol, 
cu suprafata de 130,52 mp, situat în 
localitatea Constanta, str. B -dul 
Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, 
avand  numar cadastral 200125-
C1-U1 la preţul de 108700 Euro 
(echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii, preț neafectat de 
T.V.A). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor imobile 
*proprietati imobiliare* descris 
anterior, o reprezinta sentinta din 
data de 16.09.2015 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr. 3395/101/2014 aflat 
pe rolul Tribunalului Mehedinti. 
Licitaţia va avea loc la biroul lichida-
torului judiciar din Dr.Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi la data de 28.11.2019 orele 
12:00. In masura in care bunul nu 
se va valorifica la data de 
28.11.2019, licitatia se va relua 
pentru data de 05.12.2019 respectiv 
12.12.2019 la aceiasi ora si in 
aceleasi conditii. Informăm toți 
ofertanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei şi să 
achiziționeze caietul de sarcină în 
suma de 1000,00 lei cu cel putin 2 
ore inainte de ora licitatiei. Contul 
unic de insolvență al debitoarei SC 
R e c i s e v  P l a s t  S R L  e s t e : 
RO11BRMA0999100083881619 
deschis la Banca Romaneasca SA cu 
cel putin 2 ore inainte de ora licita-
tiei. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relaţii la sediul lichidatorului 
judiciar telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro.; 
Lichidator judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL, prin Popescu Emil

l Compania Energopetrol SA, 
societate in reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, vinde prin licitatie publica, 
teren in suprafata de aproximativ 
1.138 mp, (suprafata exacta 
urmand a fi stabilita, dupa dezem-
brarea terenului) impreuna cu 
constructia amplasata pe acesta, 
respectiv hala productie in supra-
fata de 274,72 mp, la pretul total 
de 31.500 euro, fara TVA, situat in 
Moinesti, Str. Mihai Eminescu, nr. 
165, Judet Bacau. Licitatia se va 
organiza la sediul administrato-
rului judiciar in data de 22.11.2019 
ora 12:00, iar in cazul in care bunu-
rile nu vor fi valorificate, aceasta 
este reprogramata pentru data de 
25.11.2019, 27.11.2019, 02.12.2019, 
04.12.2019, 06.12.2019, 09.12.2019, 
11.12.2019, 13.12.2019, 16.12.2019, 
la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie se 
depun in original la sediul adminis-

tratorului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regula-
mentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii, precum si achizi-
t ionarea regulamentului  de 
vanzare se pot obtine de la admi-
nistratorului judiciar, la numerele 
de telefon 0723357858/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

PIERDERI
l Legitimatie pierduta Studenta a 
Facultatii de Inginerie Industriala 
si Robotica, Constantin I.M 
Oana-Alexandra. Declar pierderea 
legitimatiei.

l Pierdut Contract de vanza-
re-cumparare  din 19.12.1996, 
i n c h e i a t  i n t r e  C . G . M . B . 
-DPI-DAFI Bucuresti si DANCIU-
LESCU MIRCEA SI DANCIU-
L E S C U  E L E N A  p e n t r u 
apartamentul din Sectorul.2, Bucu-
resti, Strada Stefan Mihaileanu, 
nr.30A, etaj P, ap.3. Il declar nul.

l SC Techset Solution SRL 
declară pierdut Certificatul ambar-
cațiunii de agrement înmatriculată 
cu numărul 0455-SN. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat Constatator cu 
activitități la terți nr.309863 din 
14.08.2013 şi Certificat Constatator 
pentru sediu social nr.309863 din 
data de 14.08.2013 ale Societății 
Blue Fruits SRL, CUI: 32141865, 
J40/10300/2013. Se declară nule.

l Pierdut Certificat Constatator cu 
activitități la terți nr. 316735 din 
21.08.2013 al Societății VODEO B 
CORP SRL, CUI: 32161943, 
J40/10517/2013. Se declară nul.

l Pierdut certificat constatator nr. 
23955 eliberat la 01.10.2010 de 
O.N.R.C. Tulcea, pentru sediu 
profesional, pe numele Litrin Ana- 
Maria PFA, F36/605/2010. Se 
declară nul.

l Declar pierdută şi nulă legiti-
malia de student emisă de ASE 
Bucureşti pe numele Filip Iuliu 
Antonio.

DECESE
l Colectivul Clinicii de Urologie a 
Spitalului “Sf Ioan” Bucuresti este 
alaturi de colegul si prietenul Conf. 
Dr. Dragos Georgescu in momentul 
de grea suferinta al pierderii mamei 
sale Georgescu Doina Veronica. 
Sincere condoleante!

l Cu imensă durere, Emilia şi 
Petrişor Geavlete sunt alături de 
Dragoş Georgescu în greaua şi 
ireparabila pierdere pricinuită 
de decesul mamei sale, DOINA 
VERONICA GEORGESCU. 
Sincere şi profunde condoleanțe 
pentru întreaga familie.


