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OFERTE SERVICIU
l Sudori MIG-MAG în Germania, cu și
fără limba germană. 2.000Euro net pe
lună, cazare contracost. Telefon:
0748.563.746.
l SC Aktar Arda Transport SRL angajează conducător auto transport rutier de
mărfuri, cu experiență, vorbitor de limba
turcă și engleză. Detalii la nr.de
tel.0725.155.571.
l Restaurant în Zona Obor angajăm
urgent Ospătăriţe /Ajutor ospătar și
femeie de serviciu. Relaţii la: 0212506570.
/București/.
l Societatea ADMC International
Design&Construction SRL din ARAD
angajează Șef șantier, Inginer-șef în
construcții, Inginer căi ferate, drumuri și
poduri, Inginer construcţii civile, industriale și agricole, 10 posturi fierar betonist,
10 posturi dulgher, 15 posturi muncitor
necalificat, gestionar depozit și un bucătar.
Tel.0374.611.444, e-mail: info@admc-ro.
com
l Patiseria Imelda SRL din Nădlac angajează 6 lucrători bucătărie (spălători vase
mari), cod COR 941201. Condiții minime:
studii primare (8 clase), cunoștințe limba
engleză. CV-urile se depun pe e-mail la
adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi
luate în considerare CV-urile primite până
la data de 27.01.2020. Selecția candidaților
va avea loc în data de 28.01.2020 și constă
în concurs de CV-uri. Informații la telefon:
0740.530.807.
l Energoplast SA, Bistrița, angajează
ambalatori manual, din România sau din
străinătate, la sediul din Bistrița, cartier
Unirea, Hala 12. Cerințe: minim studii
medii, vorbitor de limba engleză. Contract
pe perioadă determinată, seriozitate și
colaborare de lungă durată. Salariu 1.600
Lei NET +cazare. 0263.228.024.
l Guzel Yurt SRL, cu sediul în Sibiu, str.
Frigoriferului, nr.2B, biroul 2, jud.Sibiu,
telefon/fax: 0269.228.280, angajăm: manipulant mărfuri -2 posturi, șofer de autoturisme și camionete -2 posturi. CV-urile se
vor trimite pe adresa de e-mail: guzel.
yurt@yahoo.com, fax sau se vor depune la
sediul societăţii până la data de
22.01.2020, ora 17.00.
l S.C. Emagro Overseas S.R.L. cu sediul
in Bucuresti, Blvd Ficusului, nr44A, Corp
B, Camerele 106, 107, 108, inamatriculata
la Registrul comertului sub nr.
J40/1003/2016, CUI: 35501853, angajeaza
1 mecanic utilaj in zona Bucuresti. Relatii
la tel:0726037853; e-mail: gabriel@
emaco-srl.com
l S.C. Emagro Overseas S.R.L. cu sediul
in Bucuresti, Blvd Ficusului, nr44A, Corp
B, Camerele 106, 107, 108, inamatriculata
la Registrul comertului sub nr.
J40/1003/2016, CUI: 35501853, angajeaza
1 Sef Proces Fabricatie in zona Bucuresti.
Relatii la tel:0726037853; e-mail: gabriel@
emaco-srl.com
l S.C. Emagro Overseas S.R.L. cu sediul
in Bucuresti, Blvd Ficusului, nr44A, Corp
B, Camerele 106, 107, 108, inamatriculata

la Registrul comertului sub nr.
J40/1003/2016, CUI: 35501853, angajeaza
1 Maistru Mecanic in zona Bucuresti.
Relatii la tel:0726037853; e-mail: gabriel@
emaco-srl.com
l S.C. Emagro Overseas S.R.L. cu sediul
in Bucuresti, Blvd Ficusului, nr44A, Corp
B, Camerele 106, 107, 108, inamatriculata
la Registrul comertului sub nr.
J40/1003/2016, CUI: 35501853, angajeaza
1 Operator Fabricatie Flux in zona Bucuresti. Relatii la tel:0726037853; e-mail:
gabriel@emaco-srl.com
l S.C. Morani Construct S.R.L. Zărnești
angajază: bucătar 2 posturi; ajutor
bucătar 2 posturi; zidar 5 posturi; pavator
10 posturi; dulgher 10 posturi; muncitor
necalificat la întreţinerea de drumuri 15
posturi ; confecţioner montator structuri
metalice pentru construcţii 5 posturi;
asfaltator 10 posturi; mașinist la mașini
pentru terasamente 20 posturi; fierar betonist 5 posturi; mecanic utilaj 2
posturi; instalator apă -canal 5 posturi;
conducător auto transport rutier de
mărfuri 20 posturi; mecanic auto 6
posturi; electrician auto 6 posturi; mașinist la instalaţiile de preparat și turnat
beton și mixturi asfaltice 5 posturi. Oferim
salariu motivant! Telefon: 0368/460066.
l Institutul de Chimie Macromoleculară
„Petru Poni” (ICMPP), cu sediul în Iași,
Aleea Grigore Ghica Vodă, nr.41A, organizează concurs pentru ocuparea a 8 (opt)
posturi de cercetător știinţific în domeniile:
Chimia polimerilor, Fizica polimerilor,
Chimie organică și Biomateriale.
Concursul constă în două probe: -probă
scrisă pe data de 12.03.2020; -probă orală
pe data de 19.03.2020. Concursul se va
desfășura respectând prevederile Legii
319/2003, Ordinului MECS
6129/20.12.2016, metodologia și criteriile
minimale de participare la concurs ale
ICMPP. Dosarele de concurs se depun în
termen de 30 zile de la data publicării
anunţului. Informaţii suplimentare se pot
obţine pe site-ul Institutului, la Serviciul
Resurse Umane, telefon: 0232.217.454 sau
adresa de e-mail: balan.catalina@icmpp.ro
l Subscrisa Școala Gimnazială Theodor
Costescu, județul Mehedinți, vă rugăm să
publicaţi în conformitate cu art.7 alin.4
din HG nr.286 din 23 martie 2011 cu
modificările și completările ulterioare,
concursul pentru ocuparea a trei posturi
contractuale vacante de îngrijitor curăţenie, studii medii atestate cu diploma de
bacalaureat, vechimea în specialitate:
minim 1 an într-o unitate de învăţământ.
Dosarele de concurs se vor depune la
sediul instituţiei, compartimentul secretariat, în perioada 22.01.2020- 05.02.2020,
zilnic în intervalul orar 12-14. Proba scrisă
va avea loc în data de 14.02.2020, ora
14.00, interviul în 18.02.2020 ora 12.00 la
sediul unității de învățământ. Relații
suplimentare se pot obține la nr. de telefon
0252/322016.
l Școala Gimnazială Salcia, cu sediul în
localitatea Salcia, str. Principală, Jud.
Mehedinți organizează conform H.G.
286/23.03.2011, concurs pentru ocupare a 1
post vacant de îngrijitor, studii gimnaziale,
vechime: minim 2 ani în muncă și minim 6
luni într-un post similar și 0,25 post vacant
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de administrator financiar, grad 2, studii
superioare, vechime: minim 2 ani în muncă
și minim 6 luni într-un post similar.
Concursul se va desfășura astfel: Îngrijitor:
-Proba scrisă în data de 17.02.2020, ora 9,
la sediul Școlii Gimnaziale Salcia; -Proba
practică în data de 17.02.2020, ora 11, la
sediul Școlii Gimnaziale Salcia; Administrator financiar: -Proba scrisă în data de
17.02.2020, ora 13, la sediul Școlii Gimnaziale Salcia; -Proba practică în data de
17.02.2020, ora 15, la sediul Școlii Gimnaziale Salcia. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul Școlii Gimnaziale Salcia în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării prezentului anunț în
Monitorul Oficial, Partea a III-a. Date
contact: Școala Gimnazială Salcia cu
sediul în localitatea Salcia, str. Principală,
jud. Mehedinți, tel. 0763542533.
l Serviciul Public Gospodărire Locală
Uricani, din subordinea Consiliului Local
Uricani, cu sediul în localitatea Uricani,
Serviciul Public Gospodărire Locală
Uricani, str.1 Mai, nr.10, judeţul Hunedoara,
organizează concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant, conform HG
nr.286/2011, modificată și completată de
HG nr.1027/2014. Denumirea postului:
-muncitor necalificat tr.I, în cadrul Compartimentului Transport. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor:
studii generale; -vechime în specialitate
studiilor necesare ocupării postului: nu se
cere. Data, ora și locul de desfășurare a
concursului: Proba practică: data
14.02.2020, ora 10.00, la sediul instituției;
Proba interviu: data 20.02.2020, ora 10.00,
la sediul instituției. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs până la
data de 06.02.2020, ora 15.00, la sediul
Serviciului Public Gospodărire din cadrul
Primăriei Orașului Uricani. Relaţii suplimentare și coordonatele de contact pentru
depunerea dosarelor de concurs: La sediul
Serviciul Public Gospodărire Locală
Uricani, Compartiment Contabilitate, Salarizare, aflat în clădirea Primăriei Orașului
Uricani, telefon 0254.511.121, fax
0254.511.127, e-mail: gospodarireuricani@
gmail.com
l Primăria Comunei Buteni, cu sediul în
comuna Buteni, sat Buteni, nr.78, judeţul
Arad, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale temporar
vacante de execuție -1 post de inspector de
specialitate, gr.II - în cadrul „Compartimentului Urbanism/Amenajarea Teritoriului, Achiziții Publice, Implementare
Proiecte Finanțate din Fonduri Externe
Nerambursabile”, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 18
februarie 2020, ora 10.00; -Interviu în data
de 18 februarie 2020, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs, candidații trebuie
să îndeplinească următoarele condiții:
-studii necesare: studii universitare de
licență absolvite cu diplomă de licență în
domeniul științelor economice; -vechimea
necesară în câmpul muncii: minim 1 an;
-cunoștințe operare pe calculator: utilizare
pachet Microsoft Word, Navigare Internet
-nivel avansat; -cunoașterea unei limbi de
circulație internațională: nivel mediu.
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul

Primăriei Comunei Buteni. Relații suplimentare la sediul Primăriei Comunei
Buteni, persoană de contact: Marcela
Faur, nr.tel 0743.018.722, e-mail: primariabuteni@yahoo.com
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială
și Protecţia Copilului Sector 4 organizează
concurs, cu respectarea prevederilor HG
nr.286/2011, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuție
vacante: -Inspector de specialitate, grad II
-1 post, studii superioare, vechime în
specialitatea studiilor minimum 6 ani și 6
luni; -Educator -3 posturi, studii medii

absolvite cu diplomă de bacalaureat,
vechime în specialitatea studiilor
minimum 6 luni; -Educator puericultor -4
posturi, studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat și curs de specializare
educator puericultor, vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni; -Asistent
medical -1 post, studii postliceale, specialitatea medicină generală, vechime în
specialitatea studiilor minimum 6 luni;
-Infirmieră -2 posturi, studii generale,
vechime în muncă minimum 6 luni; -Îngrijitor copii -4 posturi, studii generale, fără
vechime în muncă; -Muncitor calificat -1
post, studii generale, curs calificare
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bucătar, vechime în specialitatea studiilor
minimum 6 luni. Concursul se organizează
la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, din
str.Soldat Ion Enache, nr.1A, Sector 4 şi va
consta în susținerea unei probe scrise, în
data de 17.02.2020, ora 11.00, şi proba
interviu în data de 21.02.2020, ora 11.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 4 până la data
de 06.02.2020, inclusiv, şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din HG nr. 286/2011,
pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia de concurs sunt afişate la sediul
Direcției Generale de Asistență Socială şi
Protecția Copilului Sector 4, din str.Soldat
Ion Enache, nr.1A şi pe pagina de internet
a instituției: www.dgaspc4.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției
Generale de Asistență Socială şi Protecția
Copilului Sector 4, din str.Soldat Ion
Enache, nr.1A, etaj 1 -Serviciul Resurse
Umane-Salarizare, la telefon: 0765829169,
persoană de contact: Anne-Mary Popescu
şi/sau prin e-mail la: resurse@dgaspc4.ro
l Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri
Funciare Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, cu sediul în localitatea Constanţa, str.Zburătorului, nr.4,
cod poştal: 900419, tel.0241.654.010, fax:
0241.656.498, organizează concurs, în
conformitate cu HG nr.286/23.03.2011,
pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale de execuţie vacante, astfel: -1
post consilier IA -Biroul Administrativ; -1
post muncitor calificat II în cadrul Unităţii
de Administrare Constanţa Nord -punctul
de lucru Canton M.Kogălniceanu; -1 post
muncitor calificat IV în cadrul Unităţii de
Administrare Constanţa Nord -punctul de
lucru SPB Dorobanţu. Pentru participarea
la concursul organizat în vederea ocupării
posturilor contractuale vacante, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii privind nivelul studiilor şi
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: -pentru postul de
consilier IA în cadrul Biroului Administrativ de la sediul filialei sunt necesare
studii universitare cu diplomă de licenţă în
domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti
(specializarea Îmbunătăţiri Funciare şi
dezvoltare rurală/Amenajări şi construcţii
hidrotehnice) sau domeniul fundamental
Ştiinţe sociale (specializarea Administraţie
publică), atestat/adeverinţă cursuri
operare PC (World, Excel, Adobe,
internet) şi permis de conducere categoria
B. Vechimea în specialitate trebuie să fie de
peste 2 ani în funcţie; -pentru postul de
muncitor calificat II în cadrul Unităţii de
Administrare Constanţa Nord -punctul de
lucru Canton M.Kogălniceanu este necesară următoarea pregătire: şcoala generală
(8-10 ani)+diplomă de calificare cursuri cu
profil electric/electromecanic/mecanic,
eliberată conform prevederilor legale la
momentul emiterii şi atestat agent de
securitate. Vechimea necesară pentru
ocuparea postului trebuie să fie între 1

an-2 ani vechime în specialitate; -pentru
postul de muncitor calificat IV în cadrul
Unităţii de Administrare Constanţa Nord
-punctul de lucru SPB Dorobanţu, este
necesară următoarea pregătire: şcoala
generală (8-10 ani)+diplomă de calificare
cursuri cu profil electric/electromecanic/
mecanic, eliberată conform prevederilor
legale la momentul emiterii şi atestat agent
de securitate. Vechimea necesară pentru
ocuparea postului trebuie să fie între 0
luni-6 luni vechime în specialitate. Data,
ora şi locul de desfăşurare a concursului:
1.pentru postul de consilier IA, Biroul
Administrativ, comisia de concurs îşi va
desfăşura activitatea la sediul Filialei
Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Constanţa, din localitatea Constanţa, str.
Zburătorului, nr.4, astfel: -selecţia dosarelor în data de 10.02.2020, ora 10.00;
-proba scrisă în data de 14.02.2020, ora
10.00; -proba interviu în data de
20.02.2020, ora 10.00. 2.pentru posturile de
muncitor calificat în cadrul Unităţii de
Administrare Constanţa Nord, comisia de
concurs îşi va desfăşura activitatea astfel:
-selecţia dosarelor în data de 10.02.2020,
ora 10.00, la sediul Filialei Teritoriale de
Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, din
localitatea Constanţa, str.Zburătorului,
nr.4; -proba practică în data de 14.02.2020,
ora 10.00, la sediul SRP1 Basarabi, loc.
Poarta Albă; -proba interviu în data de
20.02.2020, ora 10.00, la sediul Filialei
Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Constanţa, din localitatea Constanţa, str.
Zburătorului, nr.4. Data-limită până la
care se pot depune actele pentru dosarul
de concurs este 07.02.2020, la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Constanţa, din localitatea Constanţa, str.
Zburătorului, nr.4, etaj I, Biroul Resurse
Umane. Documentele aferente concursului, respectiv documentele necesare
pentru întocmirea dosarului de concurs,
condiţiile generale şi specifice prevăzute în
fişa postului şi bibliografia vor fi afişate la
sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri
Funciare Constanţa şi pe site-ul instituţiei,
la adresa: www.anif.ro. Menţionăm că
angajarea pensionarilor se va face cu
contract individual de muncă pe durată
determinată de 6 luni. Relaţii suplimentare la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, persoană de
contact: ec.Dordescu Claudia (pentru
posturile de muncitor calificat) şi d-na Miu
Mariana (pentru postul de consilier),
telefon: 0241.654.010/int.1008.
l Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon”, cu sediul în Bucureşti, strada
Hambarului, nr.12A, Sector 2, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată,
de analist programator, conform HG
nr.286/23.03.2011. Condiţii specifice de
participare la concurs: -studii: medii sau
superioare de specialitate. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului: -proba
scrisă: data 14.02.2020, ora 09.00, la sediul
institutiei; -proba practica/interviu: data
14.02.2020, ora 12.15, la sediul institutiei.
Data-limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrătoare de la afişare, la
sediul instituției. Relaţii suplimentare la
sediul instituției, persoană de contact:
Marin Carmen Ioana, telefon/fax
021.255.99.43.

l Primăria Comunei Valea Dragului organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice vacante de
inspector clasa I grad profesional asistent, în
cadrul Compartimentului financiar contabilitate. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Comunei Valea
Dragului, până la data de 03.02.2020.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Valea Dragului. Concursul
constă într-o probă scrisă care se suține pe
data de 05.02.2020, ora 10.00, şi un interviu
care va avea loc la data de 09.02.2020. Dosarele de înscriere trebuie să conţină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute la art.49,
din HG nr. 611/2008, modificată şi completată cu HG nr. 1173/2008. Condiţiile de
participare la concurs studii superioare
economice cu diplomă de licență şi vechime
cel puțin 1 an, bibliografia se afişează la
sediul instituţiei. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei com.Valea
Dragului, la nr.telefon 0246.258.872.

VÂNZĂRI TERENURI
l VÂ N D I M O B I L J U D .
CONSTANŢA, COM.TOPRAISAR.
IMOBILUL ESTE FORMAT DIN
TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE
4.400MP, CONSTRUCŢIE CU
DESTINAŢIE DE SPĂLĂTORIE
CHIMICĂ, O HALĂ AGROZOOTEHNICĂ ŞI UN PUŢ FORAT DE
ADÂNCIME. TERENUL ESTE
S I T UAT Î N L O C A L I TAT E A
TOPRAISAR, JUD.CONSTANŢA,
ÎNTR-O ZONĂ CU DESTINAŢIE
PRODUCŢIE/ DEPOZITARE.
FRONTUL STRADAL ESTE DE
90M. UTILITĂŢI EXISTENTE: APĂ
POTABILĂ, ENERGIE ELECTRICĂ. PREŢUL IMOBILULUI
ESTE DE 10EURO/MP, NEGOCIABIL. 0762.034.911.

CITAŢII
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
13.02.2020, ora 9.00, complet C09MF.
l SPN CORONA NOTARIALIS din Mun.
Braşov, Str. Agrişelor Nr. 19, Ap. 4, Jud.
Braşov, telefon 0268-474640, anunţă că la
data de 31.01.2020 ora 10:30 are loc dezbaterea succesiunii după defuncta RAICA
MARIE, născută SASU, decedată la data de
06.03.2013, cu ultimul domiciliu în Braşov
Bld. 15 Noiembrie nr. 92, sc. D, ap. 10, Jud.
Braşov. Rudele defunctei sunt anunţate să se
prezinte la dezbaterea succesiunii.
l Vlase Diana Georgiana, cu ultimul
domiciliu în Iaşi, Str. Pădurii, nr. 6, bl. IAS,
sc. C, et. 2, ap.6, jud.Iaşi, este chemată
personal pentru a răspunde la interogatoriu, la Judecătoria Iaşi- Secția civilă, în
ziua de 25.03.2020, complet C11M, ora
08.30, în calitate de pârâtă, în dosarul nr.
33581/245/2017, având ca obiect partaj
bunuri comune, în contradictoriu cu reclamantul Vlase Alexandru.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l Judecătoria Făgăraş, județul Braşov,
dosar nr.3236/226/2019. Pârâții Cornea
Elisabeta, căs.cu Cornea Neculae, sunt
citați pentru termenul din 11 martie 2020,
în proces de uzucapiune de reclamanta
Stoica Maria, domiciliată în Veneția de
Jos, nr.184, com.Părău, jud.Braşov.
l Paratii Ioan Lazar jr. si Lazar Gheorghe,
cu domiciliul necunoscut, sunt citati la
Judecatoria Lugoj pentru termenul de
judecata din data de 19.02.2020, pra 09:00,
sala 2, Complet C-2C, in proces cu reclamantii Cimponeriu Vasile-Stelian si
Cimponeriu silvia, avand ca obiect granituire/rectificare CF.

DISPARIŢII
l După anul 1982 a dispărut de la domiciliu, sat/com.Vorniceni, jud.Botoşani,
numitul Daniliuc Neculai, fiul lui
Gheorghe şi Agripina, născut în sat/com.
Vo r n i c e n i , j u d . B o t o ş a n i , C N P
1351206075082. Informații la: e-mail:
petru_pascariu@yahoo.com, mobil:
0721.420.145, pentru soluționarea Dosarului nr.2366/297/2018 al Judecătoriei
Săveni.

DIVERSE
l Evrika Insolvency IPURL reprezentata
prin asociat coordonator Aurel Liscan, in
calitate de administrator judiciar al
Transmoldavia SA - in insolventa conform
incheierii din data de 12.06.2019 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a
VII-a Civilă in dosar nr. 26438/3/2006,
prin prezenta invita experti contabili autorizati sa depuna oferte in vederea efectuarii unei expertize contabile (fiscale),
avand in principal urmatorul obiectiv: •
Analizarea si determinarea cuantumului
creantei detinuta de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt impotriva Transmoldavia SA anterior datei de
04.10.2006 si ulterior acesteia, tinand cont
de platile efectuate in cadrul procedurii de
insolventa. Facem mentiunea ca
Transmoldavia SA isi desfasoara activitatea in Mun. Piatra Neamt, Jud. Neamt,
existand posibilitatea ca in masura in care
apreciaza necesar, expertul desemnat sa se
deplaseze la sediul debitoarei. Ofertele vor
fi depuse pana la data de 30.01.2020, ora
17.00, prin: fax la nr. 021/227.28.81, e-mail:
office@evrikainsolvency.ro, posta la
adresa: Evrika Insolvency IPURL, Bucuresti, Sector 3, B-dul Mircea Voda, nr.35,
bl. M27, et.4, ap.10.
l Unitatea administrativ-teritorială
Gogoşu, din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sector cadastral nr.2
începând cu data de 30.01.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Comunei
Gogoşu, conform art.14 alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de
comunicare decât cele menționate mai sus
nu vor fi luate în considerare.

@Oferte serviciu
@Vânzări
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@Diverse
l Unitatea administrativ-teritorială
comuna Predeşti, din județul Dolj, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral nr.28
începând cu data de 30.01.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Comunei
Predeşti, conform art.14 alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei şi pe
site-ul Agenției Naționale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de
comunicare decât cele menționate mai sus
nu vor fi luate în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială
comuna Amărăştii De Sus, din județul
Dolj, anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectorul
cadastral nr.14 începând cu data de
28.01.2020, 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 publicității imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei şi pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare
depuse prin orice alte mijloace de comunicare decât cele menționate mai sus nu vor
fi luate în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială
Şimnicu de Sus, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral nr.1
începând cu data de 29.01.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Comunei
Şimnicu de Sus, conform art.14 alin.(1) şi
(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace decât
cele menționate mai sus nu vor fi luate în
considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială
Bulzeşti, din județul Dolj, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.6,
începând cu data de 27.01.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
Bulzeşti, conform art.14 alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenției Naționale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară.
l Unitatea administrativ-teritorială
Izvoare, din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.17,
24, 25, 26, 31, începând cu data de
27.01.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Comunei Izvoare, conform art.14
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
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documentelor tehnice vor putea fi depuse
la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară. Cererile de rectificare depuse
prin orice alte mijloace decât cele menționate mai sus nu vor fi luate în considerare.
l Anunţ prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale cadastrului. Unitatea administrativ-teritorială
Beceni, din judeţul Buzău, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Beceni, începând cu
data de 27.01.2020, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Primăriei Beceni, conform:
„Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996 republicată, cu modificările
şi completările ulterioare”. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei
Comunei Beceni şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară: http://www.ancpi.ro/pnccf_
docs/?dir=Buzau.
l SC Romagro Ceres, cu sediul în
Caracal, str.A.Caracalla, 35, bl.1BC,
parter, anunță public depunerea cererii
pentru obținerea autorizației de mediu
pentru desfăşurarea activității de 4631Comerț cu ridicata al fructelor şi legumelor, 1624- Fabricarea ambalajelor din
lemn, la adresa: Caracal, str.Vasile Alecsandri, 77. Observațiile şi sugestiile din
partea cetățenilor se depun în scris la
sediul APM Olt, Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3.
l SC Oberhauser Invest SRL, cu sediul in
municipiul Baia Mare, Str. Dealul Florilor
nr. 14 B, judetul Maramures, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu,
pentru proiectul “locuinte collective mici,
racorduri si bransamente la utilitati”
propus a fi amplasat in municipiul Baia
Mare, Str. Lamaitei, f.n., judetul Maramures. Informatii privind prioectul
propus pot fi consultate la sediul APM
maramures, din localitatea Baia Mare,
Str. Iza nr. 1A, in zilele de luni-joi intre
orele 08:16:30 si vinery intre orele 8-14:00,
si la sediul beneficiarului. Observatiile
publicului se primesc zilnic la sediul agentiei pentru Protectia Mediului Maramures.

SOMAŢII
l Emisa in temeiul art. 130 din Drecretul
- Lege nr. 115/1938, astfel cum s-a dispus
prin Rezolutia din data de 20.01.2020,
privind cererea inregistrata sub dosar nr.
33/246/2020 al Judecatoriei Ineu, formultata de petenta, Faina Susana, CNP
2590126022801, domiciliata in sat groseni
nr. 259, com. Archis, avand ca obiect
uzucapiune, cu termen de judecata la data
de 11.03.2020, prin care solicita sa se
constate ca, a dobandit dreptul de proprietate in cota de 1/1 parti, asupra imobilului inscris in CF nr. 159 Groseni, compus
din casa cu nr. administrative nou 259 si
teren intravilan, cu nr. top 1297, in suprafata de 4694 mp, prin uzucapiune de 20 de
ani de la moartea proprietarilor tabulari
Bene Vichentie decedat in anul 1934, act
39 si bene gheorghe, decedat la 27 mai
1978, in temeiul art. 28 din Decretul lege
115/1938.

ADUNĂRI GENERALE

LICITAŢII

l Consiliul de administraţie al societăţii
IFMA Imobiliare S.A. Bucureşti, cu sediul
în Calea Giuleşti nr.6-8, sector 6, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.
J40/2290/2008, CUI 25157095 în conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din
Legea nr.31/1990, modificată şi completată, convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 24.02.2020,
ora 11:00, la adresa din Bucureşti, Șos.
Nordului nr. 24-26, sector 1, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 03.02.2020. În
situaţia în care, la prima convocare nu vor
fi îndeplinite condiţiile de cvorum,
adunarea se va întruni la a doua convocare, în condiţile legii, la data de
25.02.2020, ora 11:00, în aceeaşi locaţie şi
cu aceeaşi ordine de zi. La Adunarea
Generale Ordinară sunt îndreptăţiţi să
participe şi să voteze acţionarii înscrişi în
Registrul Acţionarilor la data de
03.02.2020, stabilită ca dată de referinţă.
Participarea la Adunarea Generală Ordinară se face în conformitate cu dispoziţiile
Actului Constitutiv al Societăţii, precum şi
cu prevederile legale aplicabile societăţilor
comerciale pe acţiuni. Unul sau mai mulţi
acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul
social are/au dreptul: a) de a introduce
puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală; şi b) de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale. Acţionarii pot participa fie personal, fie prin
reprezentant, prin acordarea unei procuri
speciale altor persoane. În caz de prezentare prin împuternicit, un exemplar
original al procurii speciale se va depune
la sediul social al Societăţii cu 48 de ore
înainte de adunare. Lista cuprinzând
informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia
de administrator, documentele şi materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi se va afla la dispoziţia acţionarilor, începând cu data de
04.02.2020, la adresa din Bucureşti, Șos.
Nordului nr.24-26, sector 1, putând fi
consultată şi completată de aceştia.
Ordinea de Zi: 1. Alegerea unui nou
membru al Consiliului de Administraţie al
societăţii, având în vedere renunţarea Dlui
Bogdan Cernescu la mandatul de administrator. 2. Actualizarea actului constitutiv conform deciziilor luate de acţionari
la punctul anterior. 3. Aprobarea mandatării Dlui Stefanut Catalin Roman, cu
posibilitatea de substituire, pentru a
încheia şi/sau semna în numele Societăţii
şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile
prezentei Adunări Generale Ordinare şi
Actul Constitutiv actualizat al Societăţii şi
pentru a efectua toate formalităţile legale
pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor
adoptate şi a Actului Constitutiv actualizat, precum şi pentru a depune, prelua
acte şi semna în acest scop în numele
Societăţii, în relaţia cu Oficiul Registrului
Comerţului şi alte entităţi publice sau
private. Preşedinte al Consiliului de
Administraţie Roman Ștefănuț Cătălin.

l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena
vinde prin licitatie publica Renault Trafic
proprietatea debitoarei S.C LUPU SRL, la
pretul de 3.300 EURO plus TVA. Licitatia
va avea loc in zilele de 27, 29 si 31 ianuarie
2020, orele 14 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47
jud. Prahova. Regulamentul de vanzare si
caietul de sarcini se pot obtine de la sediul
lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la tel. 0728.878298.
l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL,
prin lichidator judiciar Just Insolv SPRL,
anunta vanzarea la licitatie publica a
Complexului Restaurant cu spatii de
cazare Pensiune „Hanul Gazarilor” situat
in Ploiesti, str. M. Bravu, nr. 45, jud.
Prahova, (zona Stadion Petrolul, la circa
600 m distanta de Palatul Administrativ,
de Tribunalul si Parchetul PH) inscris in
CF nr. 123740 a Mun. Ploiesti, finalizat in
2003, compus din teren in suprafata de
720 mp in acte, respectiv 719 mp masurata si constructii: C1 - Hotel + restaurant
(Subsol - Crama, o bucatarie, 3 vestiare cu
wc-uri, magazie, camera frigorifica si
doua holuri, Parter: restaurant, bar,
receptie, bucatarie, terasa, etaj 1: 7 camere
duble si 1 single, fiecare cu gr. sanitar,
debara, hol si casa scarii, etaj 2: 7 camere
duble si 1 single fiecare cu grup sanitar,
casa scarii, hol, culoar, etaj 3: 5 camere
duble si o camera single, spalatorie,
camera centralei termice, 2 holuri, casa
scarii, C2 – Anexa + beci, la pretul de
250.000 euro (la care se adauga TVA dupa
caz), ce se va achita in lei la cursul euro de
la data efectuarii platii. Daca cumparatorul este o persoana inregistrata in
scopuri de TVA, se va aplica taxarea
inversa si pretul nu va fi purtator de TVA.
Pretul se achita in modul urmator: 25.000
euro ce reprezinta garantia de participare
la licitatie se plateste pana cel tarziu cu o
zi inaintea licitatiei, iar diferenta de
225.000 euro se achita in max. 30 zile de la
data cand a avut loc licitatia. Numai daca
nu se vor depune oferte cu pretul de
250.000 euro (la care se adauga TVA,
dupa caz) ce urmeaza a fi achitat in max.
30 zile de la data licitatiei acest pret se
poate achita in rate in modul următor:
garantia de 25.000 euro se achita pana cel
tarziu in ziua dinaintea licitatiei, prima
rata de 25.000 euro se achita la data licitatiei, a doua rata de 50.000 euro se achita
pana la 25.02.2020, a treia rata de 50.000
euro se achita pana la 25.03.2020, a patra
rata de 50.000 euro se achita pana la data
de 25.04.2020, iar a cincea rata de 50.000
euro se achita pana la 19.05.2020. Si la
pretul ce se achita in rate se adauga TVA
dupa caz. Pensiunea dispune de 22 de
camere de cazare, restaurantul de aprox.
60 locuri, crama de aprox. 80 de locuri,
teresa de aprox. 44 locuri, iar in curte este
amenajat loc pentru fumat, foisor cu masa
si scaune si un gratar. Imobilul este
racordat la toate utilitatile avand instalatii
de apa, instalatie electrica, instalatie de
incalzire - centrala termica proprie pe gaz,
retea canalizare. Licitatiile publice pentru
imobilul Hanul Gazarilor au loc in baza
hotararii Adunarii Creditorilor din
21.01.2020, a adresei nr. 82/21.01.2020 a
creditorului garantat si majoritar FIRSTBANK si a Caietului de sarcini intocmit
de lichidatorul judiciar. Sedintele de lici-
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tatie vor avea loc pe data de: 03.02.2020,
04.02.2020, 05.02.2020, 07.02.2020,
10.02.2020, 12.02.2020, 14.02.2020,
17.02.2020, 19.02.2020 si 21.02.2020 orele
11.00, la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B. Relatii suplimentare se obtin
de la lichidatorul judiciar la telefon
0344104525 si din caietul de sarcini ce se
poate procura de la sediul acestuia la
pretul de 5000 lei fara TVA.
l SC Real Bucov SA, societate în faliment, cu sediul în com. Bucov, sat Pleaşa,
str. Industriei, nr. 1, jud. Prahova, prin
lichidator judiciar Just Insolv SPRL, cu
sediul în Ploieşti, str. Ion Maiorescu nr. 12,
bl. 33S1 et. 7, cab. 7B, anunta vanzarea la
licitatie publica a imobilului compus din:
Cladire Pavilion Birouri-Unitate Individuala nr. 2 parter + 2 etaje, Sud = 1037,98
mp Scd = 1.215 mp si cota parte teren
aferent de 553 mp, situat in com. Bucov,
sat Pleasa, str. Industriei nr.1. Pretul de
pornire al licitatiei este de 799 482,75 lei,
care este redus la 75% din pretul stabilit in
raportul de evaluare si nu este purtator de
TVA, deoarece valoarea constructiei este
mai mare decat valoarea terenului. Totodata, se valorifica prin licitatie urmatoarele bunuri mobile: 13 birouri pt calculator
la pret de 50 lei per buc. + TVA, 1 birou
mare la pret de 100 lei + TVA, 4 scaune la
pret de 15 lei per buc. + TVA, 12 fisete
metalice la pret de 100 lei per buc. + TVA,
1 comoda cu 2 usi la pret de 100 lei +
TVA, 6 dulapuri cu 2 usi la pret de 100 lei
per buc. + TVA, un dulap colt cu 5 usi la
pret de 200 lei +TVA, 1 polita cu 4 rafturi
la pret de 50 lei + TVA si imobile care se
mai gasesc in patrimoniul debitoarei,
inclusiv garsonierele libere din caminul de
nefamilisti din Com. Bucov, sat Pleasa.
Licitatia publica are loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din 16.12.2019, a
regulamentului de participare la licitatie.
Garantia de participare la licitatie pentru
aceste bunuri este 10% din valoarea bunurilor licitate. Caietul de sarcini pentru
imobilul situat in loc. Pleasa este in
cuantum de 2.000 lei plus TVA. Taxa de
participare la licitatie pentru garsonierele
libere din caminul de nefamilisti este in
cuantum de 300 lei fara TVA pentru
fiecare garsoniera. Sedintele de licitatii vor
avea loc pe data de: 27.01.2020,
29.01.2020, 31.01.2020, 03.02.2020,
05.02.2020, 07.02.2020, 10.02.2020,
12.02.2020, 14.02.2020 si 17.02.2020, orele
11:00, la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr. 12, bl. 33S1,
et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la sediul
lichidatorului judiciar cat si la telefon
0344104525.
l Cabinet Individual de Insolventa Misu
Anca Margareta, cu sediul în Ploiesti, str.
Diligenței nr. 4, jud. Prahova, desemnat
lichidator al SC Bogman Edo Center SRL,
societate in faliment, cu sediul în Ploiesti,
str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 228A, bl.
129D, sc. A, ap. 9, Jud. Prahova, în
dosarul de faliment nr. 2568/105/2014 al
Tribunalului Prahova, anunta scoaterea la
vânzare prin licitatie publica cu strigare a
urmatoarelor bunuri: 1. Doua parcele de
teren intravilan situate in Baicoi, cartier
Tufeni, tarla 6, Parcela A 271, Jud.
Prahova, pret plecare diminuat cu 50% 26.000 lei valoarea nu include TVA; 2.
Stoc de marfa, pret de plecare diminuat
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cu 50% - 45.370,22 lei valoarea nu include
TVA; 3. Obiecte de inventar, pret de
plecare diminuat cu 50% - 330 lei valoarea
nu include TVA. Licitatiile se vor desfasura în zilele de 27, 28, 29, 30, 31 ianuarie
2020, 03, 04, 05 ,06, 07 februarie 2020
incepand cu ora 9:00, la adresa: Ploiesti,
str. Diligentei nr. 4, jud. Prahova.
Termenul limita de depunere a garantiei
de participare la licitatie, reprezentând
10% din pretul de pornire, este ziua lucratoare anterioara tinerii licitatiei publice.
Descrierea bunurilor ce fac obiectul licitatiei si conditiile de participare la licitatie se
regasesc în “Caietul de sarcini” ce se poate
procura de la sediul lichidatorului judiciar
Cabinet Individual de Insolventa Misu
Anca Margareta contra sumei de 100 lei,
exclusiv TVA. Relatii suplimentare pot fi
solicitate la telefon: 0736.419.826;
0244.570.635.
l SC Senior Albu Company SRL - în
faliment anunta vanzarea prin licitatie
publica a bunului imobil, reprezentand
teren intravilan cu constructii comerciale
- “Strand Ciresa”, înscris în C.F. nr. 32129/
Oțelul Roşu, numar cadastral 32129 teren in suprafata de 11.652 mp, cadastral
constructii 32129-C1 , 32129-C2, 32129C3, 32129-C4, 32129-C5, situat administrativ in Otelu Rosu, cartier Ciresa, jud.
Caras-Severin.
Pretul de pornire al licitatiei este de 75%
din pretul de evaluare, respectiv 1.221.768
Lei + T.V.A. Caietele de sarcini se pot
achizitiona de la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon 0355-429 116,
pretul caietelor de sarcini fiind de 500 lei +
T.V.A. Licitatia va avea loc in data de
31.01.2020, orele 13.00, la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta
1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud.
Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se
va organiza o noua licitatie in data de
14.02.2020, orele 13.00., respectiv in data
de 21.02.2020, orele 13:00.
l Debitorul SC Mecanoenergetica SA , cu
sediul în Dr.Tr.Severin, str.Calea Timişoarei, nr.22, jud.Mehedinţi, CIF RO
1605469, J25/348/1991, aflata în procedură de reorganizare judiciara, in judicial
reorganisation, en redressement, în dosar
nr. 7395/101/2015 prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de Popescu Emil, cu sediul in
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare la pretul
diminuat conform hotararii adunarii
creditorilor din data de 07.01.2020: -bunurile mobile de tipul stocuri *materii prime,
produse finite, piese de schimb si obiecte
de inventar, sistem supraveghere *, localizate in Mun. Dr.Tr.Severin, Calea Timişoarei nr. 22 (Gura Vaii), Judeţul
Mehedinţi (conform listelor ce se pot
studia la biroul administratorului judiciar
din loc. Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr.
7A, jud. Mehedinti) la pretul de 81200,00
lei, exclusiv TVA. Titlul executoriu în baza
căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile
descrise anterior debitoarei SC Mecanoenergetica SA descris anterior, o reprezinta
sentinta nr. 43 din data de 30.05.2018 de
confirmare a planului de reorganizare
modificat pronunțată de către judecătorul
sindic in dosarul de insolvență nr.

IV

ANUNȚURI
Miercuri, 22 ianuarie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

7395/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului
Mehedinti. Licitaţia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din localitatea Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 29.01.2020 orele 14:00.
Informăm toți ofertanţii faptul că sunt
obligaţi să depuna o garanţie reprezentând
10% din preţul de pornire al licitaţiei și să
achiziționeze caietul de sarcini in cuantum
de 100 lei + TVA. Contul unic de insolvență
al debitoarei SC Mecanoenergetica SA este
deschis la BCR Dr.Tr. Severin RO66RNCB0179034575100001. Invităm
pe toti cei care vor să participe la ședinţa de
licitaţie din data de 29.01.2020 să depună
oferte de cumpărare și documentele în
copie xerox din care rezultă faptul că a fost
achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină in suma de 100
lei până la data de 29.01.2020 orele 17,00 la
adresa menționată anterior, respectiv localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr. 7A,
jud.Mehedinţi. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra Activului functional al debitoarei SC Mecanoenergetica
SA sa anunțe administratorul judiciar
înainte de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de lege.
Raportat la dispozitiile art. 91 din Legea
85/2014, bunurile mobile din patrimoniul
debitoarei SC Mecanoenergetica SA se vind
libere de orice sarcini, precum privilegii,
ipoteci, gajuri, sau drepturi de retentie,
sechestre, de orice fel. Relaţii la sediul
administratorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax :
0252354399 sau la adresa de email : office@
consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro. Administrator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna Recea,
strada Principală, nr. 636, Comuna Recea,
județul Argeș, telefon 0248.696.143, fax
0248.696.178, e-mail: primaria_recea@
yahoo.com, cod fiscal 4469426. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: clădire
fostă Primărie Deagu și terenul aferent în
suprafață totală de 1.039mp, din care
113mp construcție, amplasată în Comuna
Recea, județul Argeș, bun proprietate
publică, conform HCL 61/16.12.2019 și
temeiului 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 Comunei Recea. 3.2.Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Secretariatul Primăriei Comunei
Recea, strada Principală, nr.636, Comuna
Recea, județul Argeș. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 20 lei în contul
concedentului: RO82TREZ
05021180250XXXXX, deschis la Trezoreria
Costești, cod fiscal al concedentului:

4469426. 3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 10.02.2020, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită
de depunere a ofertelor: 12.02.2020, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: la Secretariatul Primăriei
Comunei Recea, strada Principală, nr.636,
Comuna Recea, județul Argeș. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și
2 exemplare copii. 5. Data și locul la care se
va desfășura ședinţa publică de deschidere
a ofertelor: 13.02.2020, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Recea, strada Principală, nr.636, Comuna Recea, județul Argeș.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalului Argeș, B-dul I.C.Brătianu,
nr.7, Pitești, judeţul Argeș, telefon:
0248.216.599, fax: 0248.212.410, e-mail:
tr-arges@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 21.01.2020.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna Recea,
strada Principală, nr. 636, comuna Recea,
județul Argeș, telefon: 0248.696.143, fax:
0248.696.178, e-mail: primaria_recea@
yahoo.com, cod fiscal: 4469426. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: clădire
grajd comunal și terenul aferent în suprafață totală de 858mp, din care 95mp
construcție, amplasat în comuna Recea,
județul Argeș, bun proprietate publică,
conform HCL 62/16.12.2019 și temeiului
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 Comunei Recea.
3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Secretariatul Primăriei Comunei Recea, strada
Principală, nr.636, comuna Recea, județul
Argeș. 3.3.Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: Persoanele interesate pot achita
contravaloarea documentației de atribuire
de 20Lei în contul concedentului:
RO82TREZ05021180250XXXXX, deschis
la Trezoreria Costești, cod fiscal al concedentului: 4469426. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 10.02.2020, ora
15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
12.02.2020, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: la Secretariatul
Primăriei Comunei Recea, strada Principală, nr.636, comuna Recea, județul Argeș.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și
2 exemplare copii. 5. Data și locul la care se
va desfășura ședinţa publică de deschidere
a ofertelor: 13.02.2020, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Recea, strada Principală, nr.636, comuna Recea, județul Argeș.

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalului Argeș, B-dul I.C.Brătianu,
nr.7, Pitești, judeţul Argeș, telefon:
0248.216.599, fax: 0248.212.410, e-mail:
tr-arges@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 21.01.2020.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna Recea,
strada Principală, nr. 636, comuna Recea,
județul Argeș, telefon: 0248.696.143, fax:
0248.696.178, e-mail: primaria_recea@
yahoo.com, cod fiscal: 4469426. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: suprafața
de 15.057mp, din care 10.023mp categoria
de folosință HB (lac) și 5.034mp categoria
de folosință pășune, situată în extravilanul
Comunei Recea, tarla 23, parcelele 295,
296 și 297, denumit „Eleșteul Vlaicanilor”,
amplasat în comuna Recea, județul Argeș,
bun proprietate publică, conform HCL
63/16.12.2019 și temeiului 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 Comunei Recea. 3.2.Denumirea
și adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Secretariatul Primăriei Comunei
Recea, strada Principală, nr.636, comuna
Recea, județul Argeș. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 20Lei în contul
concedentului: RO82TREZ
05021180250XXXXX, deschis la Trezoreria
Costești, cod fiscal al concedentului:
4469426. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 10.02.2020, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 12.02.2020, ora
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: la Secretariatul Primăriei
Comunei Recea, strada Principală, nr.636,
comuna Recea, județul Argeș. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și
2 exemplare copii. 5. Data și locul la care se
va desfășura ședinţa publică de deschidere
a ofertelor: 13.02.2020, ora 14.00, la sediul
Primăriei Comunei Recea, strada Principală, nr.636, comuna Recea, județul Argeș.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalului Argeș, B-dul I.C.Brătianu,
nr.7, Pitești, judeţul Argeș, telefon:
0248.216.599, fax: 0248.212.410, e-mail:
tr-arges@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 21.01.2020.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Consiliul Local Şinca,
str.Principală, nr.314, sat Şinca Veche,
Comuna Şinca, județul Brașov, telefon
0268.245.301, fax 0268.245.555, e-mail:
primaria_sinca@yahoo.com, codul fiscal:
4384583. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: construcţie în
suprafaţă de 25,5mp, situată în sat Şinca
Veche, nr.112, din Comuna Şinca, ce aparţine domeniului public al comunei Şinca,
identificat prin CF nr.100542, nr.top.100542
Şinca, conform HCL 76/31.10.2019 și temeiului 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: la
cerere, de la sediul instituției, Compartiment Taxe și Impozite. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: de la Compartiment Taxe
și Impozite, din cadrul Primăriei Comunei
Şinca, str. Principală, nr. 314, sat Şinca
Veche, județul Brașov. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei /exemplar, se va achita cash
la casieria instituției. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 07.02.2020,
ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
13.02.2020, ora 14.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Compartiment
Taxe și Impozite din cadrul Primăriei
Comunei Comuna Şinca, str.Principală,
nr.314, sat Şinca Veche, județul Brașov.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depune într-un
singur exemplar. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere
a ofertelor: 20.02.2020, ora 10.00, Primăria
Comunei Şinca, str.Principală, nr. 314, sat
Şinca Veche, județul Brașov. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Brașov, B-dul
15 Noiembrie, nr.45, Municipiul Brașov,
județul Brașov, telefon 0268.413.056,
0268.419.615, fax 0268.418.054, e-mail:
trbrasov@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 21.01.2020.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional transport
Persoane emis pe numele Sandu Ion. Il
declar nul.
l Pierdute Atestat profesional transport
Marfa si Card tahograf emise pe numele
Cursaru Constantin Cristian. Le declar
nule.
l Pierdut atestat de pregătire profesională
seria AIC, nr. 0044206, eliberat de ARR
Mehedinți la data de 21.12.2015, pe numele
Bojincă Cristina. Se declară nul.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Pierdut Atestat profesional marfănumele Spătar Samuel Vasile, emis de
ARR BUCUREŞTI. Îl declar nul.
l Pierdut carnet de student USAMV
Cluj-Napoca, pe numele de Balint-Istok
Robert. 0743.464.909.
l Pierdut Certificat înregistrare B1931076
emis de ORC Timiș și Certificate constatatoare pentru Sunstreet Solarium SRL,
J35/299/2009, CUI: 25095219. Le declar
nule.
l Pierdut Carnet student pe numele
Vladau Ioana Natalia, studentă Universitatea Transilvania-Brașov.
l Pierdut Cartela tahograf, Atestat profesional CPI marfă, Atestat profesional
ADR, pe numele Bălan Liviu-Constantin.
l Colorart Design&Print SRL,
J12/1767/2014, CIF:33216320, anunță
pierderea Certificatului de înregistrare. Îl
declar nul.
l Pierdut Permis de Conducere eliberat de
SPCEP S3, pe numele Cucu Ana- MariaCristiana. Declar acest document nul.
l Pierdut Carte de Identitate, pe numele
Cucu Ana- Maria- Cristiana. Declar acest
document nul.
l Pierdut atestat marfă CPC și atestat
ADR pe numele Popescu Andrei Daniel,
eliberate de ADR Prahova. Le declar nule.
l Declar pierdut și nul Certificat de
Membru al Colegiului Farmaciștilor din
România seria DJ, nr.14.908 eliberat la
data de 11.01.2011 pe numele Mitruț Anca
Oana.
l Subsemnata Emilia Manea, avocat in
cadrul Baroului Bucuresti, arat ca mi-am
pierdut cardul de avocat, motiv pentru care
il declar nul.
l Subscrisa Fly High Energy SRL, CUI:
RO39423162, nr. de ordine în Registrul
Comerțului J8/1272/30.05.2018, declarăm
pierdut Certificatul de Înregistrare seria B,
nr.3687716 emis la data 30.05.2018 de
Oficiul Național al Registrului Comerțului
Brașov, pe care îl declarăm nul.
l Subscrisa DAAS IMPEX SRL, o
societate cu răspundere limitată din
România, cu sediul social în Şoseaua
Ploiești-Târgoviște, km.8, zona Est,
Trup II, Municipiul Ploiești, Județul
Prahova, înregistrată la Registrul
Comerțului sub numărul
J29/2623/1993, având identificator unic
la nivel european (EUID) ROONRC
J29/2623/1993 și cod unic de înregistrare (CUI) 4840523, declar pierdut
documentul Certificat Constatator
numărul 29318 din 22 mai 2015 emis
de Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Prahova la data de 26
mai 2015 în baza declarației pe propria
răspundere înregistrată sub numărul
29318 din 22 mai 2015 privind autorizarea funcționării sediului secundar al
societății din Municipiul București,
strada Nicolae G. Caramfil. Declar
documentul nul.

