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OFERTE SERVICIU
l Angajez instalator şi repre-
zentant comercial, necesită 
permis conducere. Informaţii 
la telefon 0747.301681.

l SC ARDA SRL Ploiesti 
angajeaza vanzator ambulant 
pentru produsecu specific 
musulman. Relatii la tel. 
0764780146.

l YSIIEA.RO recruteaza 
personal pentru packhouse si 
culegatori sezonieri sau pe 
termen lung pentru ferme de 
ciuperci, salata, capsuni, 
fructe moi, praz din Anglia. 
Plecari intregul an! Detalii: 
0724082270, 0748702150.

l Estetiqdent S.R.L cu sediul 
în localitatea Petroşani, 
judeţul Hunedoara, angajează 
Agent de vânzări, cunoscător 
de limba română, engleză 
începător, rusă avansat şi să 
deţină cunoştinţe minime în 
domeniul stomatologiei şi 
tehnicii dentare. Relaţii la tel: 
0727.099807.

l S.C. Computaris Romania 
S.R.L., cu sediul in Bucuresti, 
Str. Gheorghe Manu nr. 5, Parter, 
Etaj 1 si Etaj 6, Sector 1, 
J 4 0 / 9 2 5 0 / 2 0 0 1 ,  C U I 
RO14273248, angajeaza inginer 
de sistem in informatica. 
Cerinte: studii superioare, 1.5 
ani experienta in domeniu si 
cunostinte de limba engleza. 
Trimiteti CV la adresa de e-mail 
ruxandra.toma@rolegal.com.

l Școala Gimnazială  Nr. 150, 
B-dul. Eroii Sanitari Nr. 29 
-31, sector 5, Bucureşti, anunță 
scoaterea la concurs a 1,00 
post vacant de administrator 
financiar în data de 28.06.2018 
, la ora 10,00 şi interviu în data 
de 28.06.2018 la ora 12,00. 
Depunerea dosarelor se face la 
sediul Școlii Gimnaziale Nr. 
150- Secretariat, în intervalul 

orar 9,00 -12,00 în perioada 
20.06. -26.06.2018. Informații 
la telefon 021.410.84.08.

CITAȚII  
l Numitul Iuciuc Marin, cu 
ultim domiciliu cunoscut în sat 
Dorobanțu, com. Nicolae 
Bălcescu, jud. Constanța, este 
chemat la Judecătoria Iaşi, în 
data de 20.06.2018, ora 8.30, la 
complet 12.

l Anunţăm deschiderea 
procedurii declarării morţii 
numitului Boda Carol, cu 
ultimul domiciliu în satul 
Fi l ia ,  judeţul  Covasna, 
dispărut în Rusia în 1945, cu 
invitaţia ca orice persoană să 
comunice datele pe care le 
cunoaşte în legătură cu acesta, 
în dosarul 3069/305/2018 al 
Judecătoriei Sfântu Gheorghe.

l Numita Alexandrescu 
Manuela, domiciliata in oras 
Navodari, bloxc GSP, judetul 
Constanta, este citata in cali-
tate de parat, pentru a se 
prezenta in ziua de 19.06.2018, 
ora 09:00 la Judecatoria 
Hirlau, judetul Iasi in dosarul 
nr.1889/239/2017 avand obiect, 
Actiune in constatare.

l Numitul Moise Adrian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
sat/comuna Micleşti, judeţul 
Vaslui, este citat la Judecătoria 
Vaslui, ora 8.30, în dosarul 
nr.9914/333/2017, la data de 
21.06.2018, în contradictoriu 
cu Ursu Simona, obiect exerci-
tarea autorităţii părinteşti.

l Se citează numita Vlaicu 
I l e a n a  î n  d o s a r u l 
nr.344/271/2017, la Judecă-
toria Oradea, la data de 
08.06.2018, în proces cu Filip 
Dumitru.

l Numitul Handro Chirila, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
loc. Gherta Mica, str. Princi-
pala, nr. 621, jud. Satu Mare, 

este citat in calitate de parat la 
Judecatoria Negresti Oas (jud. 
Satu Mare), pentru termenul 
de judecata din data de 
19.06.2018, orele 8.30, in 
dosarul cu nr. 615/266/2019* 
avand ca obiect granituire si 
revendicare, in contradictoriu 
cu reclamantul Bura Vasile, 
domiciliat in Satu Mare, str. 
Brasov, bl. UF 3, ap. 6, jud. 
Satu Mare si altii.

DIVERSE  
l SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al Euro Seed 
Plant SRL desemnat prin 
hotararea nr.1636 din data de 
30.05.2018, pronuntata de 
Tribunalul Ilfov, Sectia Civila 
in dosar nr. 3779/93/2017, noti-
ficã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea 
nr. 85/2014 împotriva Euro 
Seed Plant SRL, cu sediul in 
Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, 
B-dul Voluntari,  Nr. 13, 
Camera 2, Etaj 1, Judet Ilfov, 
Cod unic de înregistrare: 
28346560, nr. de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J23/1000/2011. Persoanele 
fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta 
impotriva Euro Seed Plant 
SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata 
la grefa Tribunalul Ilfov, 
Sectia Civila, cu referire la 
dosarul nr. 3779/93/2017, in 
urmatoarele conditii: 
a) termenul limita pentru inre-
gistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debi-
torul 12.07.2018; b) termenul 
de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comuni-
care a tabelului preliminar de 
c r e a n t e  0 1 . 0 8 . 2 0 1 8 ;  c ) 
termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 
26.08.2018; d) data primei 
sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 06.08.2018, ora 

14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor 
la data de 15.06.2018, 
ora 14.00 la sediul 
administratorului 
judiciar.

l SC Ecosystima 
Construct SRL, cu 
sediul în Mun.Bucu-
reşti, sector 3, str.
Lipscani, nr.90A, 
titulari ai planului/
programului „Plan 

Urbanistic Zonal -Ansamblu 
mixt locuire colectivă şi 
servicii”, din jud.Ilfov, oraş 
Bragadiru, str.Unirii, nr.83, 
NC 118996, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii 
solicitării  de obţinere a 
avizului de mediu pentru 
planul/programul menţionat şi 
declanşarea etapei de înca-
drare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi 
consultată la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului 
Ilfov, din Aleea Lacul Morii, 
nr.1, sector 6, de luni până joi, 
între 9.00-11.00. Observaţii/
comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul APM 
Ilfov (tel .021.430.15.23, 
021.430.14.02, 0746.248.440) 
în termen de 15 zile de la data 
publicării anunţului.

l Publicaţie de vânzare SC 
Exelbi Rohian Prod Com SRL 
-în faliment, prin lichidator 
judiciar Pareto Grup IPURL, 
desemnat de Tribunalul Mara-
m u r e ş  î n  d o s a r  n r. 
8071/100/2013 vinde la licitaţie 
publică deschisă ascendentă 
cu strigare, următoarele 
bunuri  din averea debitorului: 
IMOBILE: Teren în suprafață 
de 1000mp, situat în locali-
tatea Mocira, str.1 Decembrie, 
nr.6, în scris în CF nr.50759 
Recea, nr.cadastral 50759. 
Hală de producție şi prestări 
servicii, construcție tip parter 
cu  şarpantă  cu  z idăr ie 
portantă, cu acoperiş din 
lemn, cu tavan, cu o lățime a 
clădirii de 10,35 m. Parter: 
suprafața construită de 
387mp, suprafața utilă de 
310mp, compusă din: spații de 
birou, magazii, spații de depo-
zitare materii prime şi spațiu 
de producție, la preţul de 
245.373  lei. MOBILE: Mobi-
lier: rafturi, deşeuri. -Raft 
mare pal  -10 buc  -80 lei; -Raft 
mic pal -4 buc.  -20 lei; -Masa 
pal -1 buc. -10 lei; -Mărfuri: 
-Sac dormit -1 buc. -50 lei. 
Preţurile nu conţin TVA. 
Participanţii la licitaţie vor 
achita în contul de insolvenţă 
al debitorului până în  ziua 
licitaţiei o garanţie de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în 
12.06.2018, ora 12.00 şi în 
cazul neadjudecării în data de 
26.06.2018 şi din nou în cazul 
neadjudecării în data de 
10.07.2018, ora 12:00 toate la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Baia Mare, Bd. Bucureşti 
nr.25, etaj 1, jud.Maramureş. 

Informaţii suplimentare se pot 
obţine la numărul de telefon: 
0362.802.750.

l Unitatea administrativ-teri-
torială Amărăştii de Sus, din 
judeţul Dolj, anunţă publi-
carea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr.20, 35 şi 36 
î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
08.06.2018, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Comunei 
Amărăştii de Sus, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul 
A g e n ţ i e i  N a ţ i o n a l e  d e 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

ACHIZIȚII PUBLICE  
l Compania Municipală 
Iluminat Public Bucureşti SA, 
cu sediul în Bucureşti, Sector 
1, Șos.Odăii, nr.253-259, orga-
nizează o achiziție privind: 
Furnizare 2 buc. Autospecială 
6+1 locuri cu bena. Documen-
tele necesare întocmirii ofer-
telor se regăsesc pe situl 
companiei „cmipb.ro” Secți-
unea Achiziții.

ADUNĂRI GENERALE  
l Asociația Națională a 
Tehnicienilor Dentari la solici-
tarea cenzorului Paul Ioan 
Filip  convoacă organizarea 
Adunării Generale a ANTD la 
Cluj-Napoca în data de vineri 
15 iunie 2018 orele 09.00, la 
sediul asociației str. Livezii 
nr.47, Cluj-Napoca, conform 
art.18 din Statutul Actualizat 
al Asociației. Ședința Adunării 
Generale ordinare va avea 
următoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea bilanțului contabil 
anual. 2. Prezentarea rapor-
tului de activitate a ANTD. 
3.Alegerea Preşedintelui şi a 
m e m b r i l o r  C o n s i l i u l u i 
Director. 4. Actualizarea 
membrilor Asociației luând în 
considerare demisiile şi exclu-
derile. 5. Evenimentul ZTD 
2018. 6.Organizarea eveni-
mentului ZTD 2019. Ordinea 
de zi va putea fi completată cu 
aspecte cu caracter urgent. În 
cazul în care Adunarea Gene-
rală ordinară nu va întruni 
cvorumul conform statutului 
ANTD, următoarea Adunare 
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Generală va fi convocată în 
data de sâmbătă 16 iunie2018 
orele 09.00 în Cluj-Napoca, la 
sediul ANTD de pe str. Livezii 
nr.47. Ordinea de zi va fi 
aceeași. Cenzor ANTD- Paul 
Ioan Filip 31.05.2018 Cluj-Na-
poca.

LICITAȚII  
l Nr.14689/29.05.2018 Anunt 
privind vanzarea de bunuri 
mobile. In data de 11.06.2018, 
ora 12:00, la sediul lichidato-
r u l u i  B u t n a r u  M o n i c a 
Gabriela, str.Tecuci, nr.46, 
Galati se vor vinde prin lici-
tatie urmatoarele bunuri 
mobile apartinand S.C. S.B.A 
Fresh  Products  S .R.L. : 
Autout i l i tara  N2 Iveco 
(8.525,00 lei), Autoutilitara N2 
Iveco (11.700,00 lei), Autoutili-
tara N2 Iveco (11.300,00 lei), 
Autout i l i tara  N2 Iveco 
(11.575,00 lei), la pret fara 
TVA. Licitatia se va repeta in 
ziua de 25.06.2018, 09.07.2018, 
23 .07 .2018,  06 .08 .2018, 
20 .08 .2018,  03 .09 .2018, 
17.09.2018, 01.10.2018 si 
15.10.2018, la acelasi pret. 
Licitatiile se vor desfasura in 
acelasi loc si la aceeasi ora. 
Informatii suplimentare la 
telefon 0745.397.610.

l Nr.14687/29.05.2018 Anunt 
privind vanzarea de bunuri 
mobile. In data de 11.06.2018, 
ora 13:00, la sediul lichidato-
r u l u i  B u t n a r u  M o n i c a 
Gabriela, str.Tecuci, nr.46, 
Galati se vor vinde prin lici-
tatie urmatoarele bunuri 
mobile apartinand S.C. Frig 
Pro S.R.L.: Autoutilitara N3 
Iveco (25.156,95 lei), Autoutili-
tara N2 Iveco (11.589,55 lei), 
la pret fara TVA. Licitatia se 
v a  r e p e t a  i n  z i u a  d e 
25 .06 .2018,  09 .07 .2018, 
23 .07 .2018,  06 .08 .2018, 
20 .08 .2018,  03 .09 .2018, 
17.09.2018, 01.10.2018 si 
15.10.2018, la acelasi pret. 

Licitatiile se vor desfasura in 
acelasi loc si la aceeasi ora. 
Informatii suplimentare la 
telefon 0745.397.610.

l Comuna Slatina, județul 
Suceava,telefon 0230545981, 
CUI: 4326841, e-mail prima-
riaslatina@yahoo.com, organi-
zează închirierea prin licitație 
publică a spațiilor aflate în 
clădirea Dispensarului Slatina 
cu suprafața utilă de 395,64 
mp, din domeniul public al 
comunei Slatina,situat în sat 
Slatina, com. Slatina, jud. 
Suceava, identificat d.p.d.v. 
cadastral cu CF 32024, nr.cad. 
32024, cu ofertă în plic închis. 
Termenul limită pentru depu-
nerea ofertelor în plic închis 
este de 11.06.2018, ora 10, la 
sediul instituției. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
08.06.2018,ora 15.00. Data și 
locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 11.06.2018, ora 
12.00, sediul Primăriei Slatina, 
jud. Suceava. Caietul de 
sarcini va fi disponibil contra 
sumei de 50 de lei (taxa de 
participare), și se va plăti la 
casieria instituției, de unde se 
va ridica și caietul de sarcini. 
Pentru informații suplimen-
tare, vă rugăm să ne contactați 
la telefon 0203/545981 și/sau 
e-mail: primariaslatina@
yahoo.com. În caz de neadju-
decare, se va relua licitația la 
data de 18.06 2018, iar în cazul 
în care nici de această dată nu 
se adjudecă, se va relua lici-
tație de negociere directă în 
data de 25.06.2018, în aceleași 
condiții.

l SC Lili’s Green Hotels 
Ploiesti SRL, prin lichidator, 
anunta vanzarea la licitatie 
publica a bunurilor mobile 
(mobilier, electronice si electro-
casnice) aflate in patrimoniul 
societatii. Pretul de pornire al 
licitatiei este cel stabilit in 
rapoartele de evaluare. Licita-

tiile publice au loc in baza 
hotararii Adunarii Credito-
rilor din 29.05.2018 si vor avea 
loc pe data de: 12.06.2018 si 
19.06.2018, orele 13.00, la 
sediul lichidatorului din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 
33S1 Cab. 7B Et. 7. Conditiile 
de participare si relatii supli-
mentare la tel. 0344104525.

l SC Romeriksim Invest 
SRL, prin lichidator, anunta 
vanzarea la licitatie publica a 
bunurilor mobile (container 
frigorific + vaporizator) aflate 
in patrimoniul societatii, la 
pretul de 13.500 lei. Pretul de 
pornire al licitatiei este din cel 
stabilit in rapoartele de 
evaluare. Licitatiile publice au 
loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 30.05.2018 si 
vor avea loc pe data de: 
07 .06 .2018,  12 .06 .2018, 
14 .06 .2018,  19 .06 .2018, 
21 .06 .2018,  26 .06 .2018, 
28 .06 .2018,  03 .07 .2018, 
05.07.2018 si 10.07.2018 orele 
13.00, la sediul lichidatorului 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
Bl. 33S1 Cab. 7B Et. 7. Condi-
tiile de participare si relatii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l . 
0344104525.

l SC Fabioilo Company SRL, 
pr in  l ichidator,  anunta 
vanzarea la licitatie publica 
bunurilor mobile si imobile 
aflate in patrimoniul societatii. 
Pretul de pornire al licitatiei 
este din cel stabilit in rapoar-
tele de evaluare. Licitatiile vor 
avea loc pe data de: 06.06.2018, 
08 .06 .2018,  11 .06 .2018, 
13 .06 .2018,  15 .06 .2018, 
18 .06 .2018,  20 .06 .2018, 
22.06.2018, 25.06.2018 si 
27.06.2018 orele 13.00, la 
sediul lichidatorului din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 
33S1 Cab. 7B Et. 7. Conditiile 
de participare si relatii supli-
mentare in caietul de sarcini 
care se poate achizitiona de la 
sediul lichidatorului la pretul 

de 1000 lei + TVA si la tel. 
0344104525.

l SC Elbama Star SRL prin 
administrator judiciar, anunta 
vanzarea la licitatie publica a 
bunurilor mobile af late in 
patrimoniul societatii debi-
toare, respectiv: Dumper Moxi 
an de fabricatie 1999 la pretul 
de 39.115,3 lei (fara TVA), 
Autoincarcator Ahlmann la 
pretul de 15.866,2 lei (fara 
TVA), Dumper Terex la pretul 
de 38.080 lei (fara TVA). 
Vanzarea la licitatie publica se 
efectueaza conform hotararii 
Adunarii Creditorilor din 
30 .08 .2016,  16 .02 .2017, 
26.06.2017 si 29.05.2018. 
Pretul de pornire al licitatiei 
pentru fiecare bun mobil este 
in conformitate cu regula-
mentul de participare la lici-
tatie; pretul vanzarii este 
purtator de TVA. Licitatiile 
publice vor avea loc pe data 
de: 07.06.2018, 14.06.2018, 
21.06.2018 si 28.06.2018 orele 
12.00 la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 
7B, Et.7. Conditiile de partici-
pare si relatii suplimentare la 
tel. 0344104525.

l Just Insolv SPRL anunta 
vanzarea la licitaţie publică a 
bunurilor aflate in patrimoniul 
SC Canap Distribution SRL, 
respectiv: aparat sudura TM 
315 ECO la pretul de 3000 lei, 
generator curent monofazic 
NT 7000 la pretul de 250 lei. 
Licitatia are loc in baza 
Adunarii Creditorilor din data 
de 24.10.2017, pretul de 
pornire al licitatiei fiind in 
conformitate cu regulamentul 
de valorificare a bunurilor. 
Licitaţiile publice vor avea loc 
pe  data  de  07 .06 .2018, 
12 .06 .2018,  14 .06 .2018, 
19 .06 .2018,  21 .06 .2018, 
26 .06 .2018,  28 .06 .2018, 
03 .07 .2018,  12 .07 .2018, 
17 .07 .2018,  19 .07 .2018, 
24 .07 .2018,  26 .07 .2018, 
31 .07 .2018,  02 .08 .2018, 
07 .08 .2018,  14 .08 .2018, 
21 .08 .2018,  23 .08 .2018, 
29.08.2018, orele 12.30 în 
Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud 
Prahova. Relaţii suplimentare 
la 0344104525.

l SC Corydob Impex SRL, 
societate aflata in faliment, 
prin lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a urma-
toarelor bunuri mobile aflate 

in patrimoniul debitoarei, si 
anume: autoutilitara Peugeot 
Boxer, an fabricatie 2000, la 
pretul de 2.625 lei, mobilier 
birou la pretul de 215 lei, 
rezervor bazin la pretul de 
11.050 lei, distribuitor pompa 
la pretul de 3.000 lei. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus 
cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare si aprobat 
de Adunarea Creditorilor din 
09.01.2017. Sedintele de lici-
tatii vor avea loc pe data de: 
07 .06 .2018,  12 .06 .2018, 
14 .06 .2018,  19 .06 .2018, 
21 .06 .2018,  26 .06 .2018, 
28 .06 .2018,  03 .07 .2018, 
12 .07 .2018,  17 .07 .2018, 
19 .07 .2018,  24 .07 .2018, 
26 .07 .2018,  31 .07 .2018, 
02 .08 .2018,  07 .08 .2018, 
14 .08 .2018,  21 .08 .2018, 
23.08.2018, 29.08.2018, orele 
13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 
7, cab 7B. Relatii suplimentare 
la telefon 0344104525.

PIERDERI  
l Pierdut legitimație acces 
Aeroport Henri Coandă pe 
numele Panait Mihai. O declar 
nulă.

l Declar pierdute acte casa de 
marcat DATECS MP-55B sr 
nr 15065097 urmatoarele acte: 
carte de interventie, registru 
special, certificat atribuire nr 
fiscal, declaratie de instalare. 
Firma Coffe Cafe Life SRL, 
activitate 4722, CUI 31141697, 
nr de ordine in Registrul 
Comertului J23/258/28.01.2013 
cu sediul social sat Peris 
comuna Peris str Grigore 
Alexandrescu nr.2 Ilfov. Le 
declar nule.

l S-a pierdut certificat consta-
tator de la înfiinţare al sediului 
soc ia l  emis  în  data  de 
09.03.2009, pentru SC Infinity 
Events SRL, CUI 25249032, 
J40/3068/09.03.2009, cu sediul 
social în București, sector 3, 
b-dul 1 Decembrie 1918, nr.35, 
bl.L14, sc.2, ap.85. Îl declarăm 
nul.

DECESE  
l Clinica de Oftalmologie din 
Craiova regretă trecerea în 
neființă a neprețuitului 
ANTON ȚIVICHI, colabo-
rator și prieten de nădejde. 
Sincere condoleanțe familiei 
îndoliate!


