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OFERTE SERVICIU
l Firmă partener Amazon angajăm 
șofer cat.B pt.curierat Anglia și 
Scoția. Plecare imediată. Relații la 
telefon: 0739.615.651.

l Ferma Piscicolă Colţăneni SRL din 
localitatea Mihăilești, jud. Buzău, 
angajează muncitor piscicol (COR 
921602) pentru activităţi zilnice de 
furajare a efectivelor de pește, igeni-
zarea, ȋntreţinerea bazinelor și a 
spaţiilor din incinta fermei. Relaţii la 
telefon 0735.262.102.

l Clădiri Inteligente SRL angajează 
instalator tehnică sanitară. Lucrări la 
blocuri noi. E-mail: ghenadie.postmo-
dern@gmail.com.

l Tehnic Asist Botoșani angajează: 
10 zidari, 6 fierari betoniști, 6 dulgheri 
și 1 bucătar. Cerințe minime: studii de 
specialitate sau curs de calificare pe 
meserie, limba engleză la nivel înce-
pător. Se asigură cazare + 3 mese (zi), 
contract determinat 1 an. Relații la 
tel.0231.518.912, personal@tas.ro.

l Complexul Astronomic Baia Mare, 
cu sediul în Baia Mare, str.George 
Coșbuc, nr.16, județul Maramureș, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de refe-
rent S debutant (în cadrul Comparti-
mentului Planetariu-Observatorul 
Astronomic), un post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 13.06.2019, ora 9.00; -Proba interviu 
în data de 18.06.2019, ora 9.00. Pentru 
participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: a)studii universitare de licență 
în domeniile: matematică, fizică, ingi-
nerie, geografie; b)nu necesită vechime.  
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Complexului 
Astronomic Baia Mare, din Baia Mare, 
str.George Coșbuc, nr.16, respectiv 
până la data de 05.06.2019, ora 15.30, 
în zilele lucrătoare, de luni până vineri, 
în intervalul orar 8.30-15.30. Relaţii 
suplimentare la sediul: Baia Mare, str.
George Coșbuc, nr.16, persoană de 
contact: Petrica Liana Maria, telefon: 
0362.401.921.

l Teatrul de Animație Țăndărică, cu 
sediul în București, str.Eremia Grigo-
rescu, nr.24, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante de: Atelier 
Scenă: -regizor scenă, treapta I, 1 
post; -maestru lumini, treapta I, 1 
post, conform HG nr.286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
țiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. Documente 
necesare pentru întocmirea dosarului 
de concurs: -cerere de înscriere la 
concurs adresată conducătorului 
instituţiei publice organizatoare; 
-copia actului de identitate sau orice 
alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; -copiile docu-
mentelor care să ateste nivelul studi-
ilor și ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum 
și copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condițiilor specifice ale 
postului solicitate de instituția 
publică; -copia carnetului de muncă 
sau, după caz, adeverinţele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie și/sau 
în specialitatea studiilor; -cazierul 
judiciar; -adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate corespunză-
toare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către 
medical de familie al candidatului sau 
de către unităţile sanitare abilitate. 
Adeverinţa care atestă starea de sănă-
tate conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului și calitatea aces-
tuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii. -curriculum 
vitae. Copiile de pe certificatele prevă-
zute mai sus se prezintă însoţite de 
documentele originale, care se certi-
fică pentru conformitatea cu origi-
nalul de către secretariatul comisiei de 
concurs, sau în copii legalizate. 
Conform art.3 al HG nr.286/2011, 
pentru a ocupa un post contractual 
vacant sau temporar vacant candi-
dații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții generale: a)are 
cetățenia română, cetățenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în 
România; b)cunoaște limba română, 

scris și vorbit; c)are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d)
are capacitate deplină de exercițiu; e)
are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; f)îndepli-
nește condițiile de studii și, după caz, 
de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție sau a 
unei infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea. 1.Pentru 
regizor scenă, treapta I, concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 13.06.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 19.06.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii specifice: -Studii 
medii liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -Vechime în domeniul 
artistic, în instituțiile de artă și specta-
cole (teatru) de minimum 5 ani; 
-Vechime în muncă de minimum 15 
ani. 2.Pentru maestru lumini, treapta 
I, concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 13.06.2019, 
ora 12.00; -Proba interviu în data de 
19.06.2019, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: -Studii medii liceale absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; 
-Vechime în instituțiile de artă și 

spectacole (teatru) de minimum  20 
ani în domeniul de specialitate. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării prezentului 
anunț în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Teatrului de Animaţie 
Ţăndărică, din str.Eremia Grigorescu, 
nr.24, sector 1, etaj 2, Birou Director 
Adjunct, de luni până vineri, între 
orele 10.00-15.00. Informații supli-
mentare se pot obține la nr.telefon: 
021.316.30.02.

l Regia Publică Locală a Pădurilor 
Săcele RA, având sediul în Mun. 
Săcele, P-ţa Libertăţii, nr.17, organi-
zează concurs/ examen pentru 
ocuparea, pe durată determinată, a 
două posturi de pădurar, în cadrul 
R.P.L.P Săcele RA, titularii având 
contractul individual de muncă 
suspendat pentru incapacitate de 
muncă. Concursul/ examanul va avea 
loc la punctul de lucru din Mun. 
Săcele, str. Fagului, nr. 46, judeţul. 
Brașov, în data de 06.06.2019, ora 
10:00 - proba scrisă și ora 13:00 – 
interviul (proba orală). Condiţii de 
participare: 1. Studii obligatorii: 
Liceul Silvic; Şcoala Profesională – 
profil silvic; Curs calificare pădurar. 2. 
Documentele care vor fi solicitate 
pentru înscrierea sunt: a) – cerere prin 
care se solicită aprobarea conducăto-
rului unităţii de a participa la 
concursul organizat pentru ocuparea 
posturilor anunţate; b) curriculum 
vitae; c) diplomă ce atestă studiile 
prevăzute la condiţiile de participare 
(original și copie); d) adeverinţă 
privind vechimea în muncă (dacă este 
cazul); e) certificat de cazier judiciar; 
f) carte (buletin) de identitate (original 

și copie); g) adeverinţă medicală elibe-
rată de medicul de familie care să 
ateste starea de sănătate, respectiv că 
este apt pentru angajare; h) recoman-
dare de la ultimul loc de muncă din 
care să rezulte profilul profesional și 
moral (dacă este cazul). Dosarele de 
înscriere în vederea participării la 
concurs/ examen se depun în termen 
de 7 (șapte) zile calendaristice de la 
data apariţiei anunţului, la punctul de 
lucru al P.P.L.P Săcele RA din Săcele, 
str. Fagului nr. 46, judeţul. Brașov. 
Detalii referitoare la modul de desfă-
șurare al concursului/ examenului, 
condiţii de participare, termenul de 
depunere al dosarelor de înscriere 
precum și bibliografia aferentă vor fi 
afișate la avizierul R.P.L.P Săcele RA 
de la punctul de lucru mai sus menţi-
onat. Persoană de contact care vă 
poate furniza informaţii în acest scop, 
este d-na Szabo Elena, telefon: 
0268/274.056.

l Compania Calsonic Kansei 
Romania, cu sediul in Ploiesti, avand 
ca domeniu de activitate productia de 
subansamble auto, angajeaza Sef 
sectiune tehnica cu urmatoarele 
responsabilitati: 1. Asigura functio-
narea masinilor si instalatiilor meca-
nice si a elementelor acestora sau 
testarea prototipurilor; 2. Intretine 
echipamentele pe linia de productie si 
asamblare ceasuri de bord; 3. Avizeaza 
functionarea echipamentelor si aproba 
interventii; 4.Participa la instalarea 
echipamentelor preluate din alte tari; 
5. Studiaza anumite procedee tehnolo-
gice necesare instalarii si setarii echi-
pamentelor. Cerinte: 1. Absolvent de 
studii superioare - Inginerie mecanica. 
2. Experienta de minimum 5 ani in 
mediul industrial auto. 3. Cunostinte 
ale sistemelor Kaizen si Kanban. 4. 
Limba engleza - nivel mediu. 5. Limba 
japoneza - constituie avantaj. Cei inte-
resati pot trimite aplicatiile la numarul 
de fax 0244/596004 pana la data de 
26.05.2019

l Direcţia de Impozite și Taxe Locale 
a Sectorului 5 cu sediul în București, 
str. Mihail Sebastian nr.23, bl. S13, 
sector 5, organizează concurs în data 
de  10.06.2019 (proba scrisă) -ora 
10:00, pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie temporar vacante, 
după cum urmează: Serviciul Consta-

NOTIFICARE 
  Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, parter, 
jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 
0255/212940, notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva 
debitorului S.C.INEDIT MEDIA PLAY S.R.L. prin Sentinţa civilă nr. 
140/JS/09.05.2019  pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în 
Dosarul 299/115/2019.
  Debitorul S.C. INEDIT MEDIA PLAY S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de 
la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 
67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.   
  Creditorii debitorului S.C. INEDIT MEDIA PLAY S.R.L cu sediul social în  loc. 
reşiţa, str. Horea, Bl. A7, sc.1, et.5, ap.18, jud. Caraş-Severin , Număr de ordine în 
Registrul Comerţului  J11/58/2014, CUI 32759794 trebuie să procedeze la înscrierea 
la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei la 
Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data de  24.06.2019. Cererile 
trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.

NOTIFICARE
  Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, parter, 
jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 
0255/212940, notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva 
debitorului S.C. BYDY AMY CONS S.R.L.-D, prin Sentința civilă nr. 
134/JS/CC/09.05.2019  pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, 
în Dosarul 673/115/2019.
  Debitorul SC BYDY AMY CONS SRL - D are obligaţia ca în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 
67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.   
  Creditorii debitorului SC BYDY AMY CONS SRL - cu sediul social în localitatea 
Caransebeș, str. Nicolae Bălcescu, nr. 112, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în 
Registrul Comerţului J11/358/2014, CUI 33492937 trebuie să procedeze la 
înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei 
la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data de  24.06.2019. Cererile 
trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.
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tare şi Impunere Persoane Fizice II; 
-un post inspector clasa I, grad profe-
sional asistent. Concursul se va orga-
niza conform calendarului următor: 
-depunerea dosarelor se face în 
termen de maxim 8 zile de la data 
apariţiei anunţului  în Monitorul 
Oficial al României, partea  a-III-a, în 
perioada 22.05.2019 -29.05.2019 la 
sediul DITL Sector 5 din  Bucureşti 
Str. Mihail Sebastian nr.23, bl. S13 
sector 5 –Compartimentul  Resurse 
Umane şi SSM; -proba scrisă se va 
desfăşura în data de 10.06.2019 ora 
10.00 la sediul DITL Sector 5 din  
Bucureşti Str. Mihail Sebastian nr.23, 
bl. S13 sector 5; -interviul va avea loc, 
după proba scrisă, la o dată care va fi 
anunţată ulterior. Condiţiile generale 
pentru participare la concurs, condi-
ţiile specific, bibliografia şi atribuţiile 
din fişele de post sunt afişate pe 
pagina oficială (www.ditl5.ro), 
precum şi la avizierul Direcţiei de 
Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5 
cu sediul în Bucureşti, str. Mihail 
Sebastian nr. 23, bl.S13, sector 5. 
Relaţii suplimentare cu privire la 
acest concurs se pot obţine la sediul 
DITL Sector 5 din Str. Mihail Sebas-
tian nr.23, bl. S13, sector 5, tel. 
0724500063- inspector principal 
Samoilă Cristina  în cadrul  Compar-
timentului  Resurse  Umane şi SSM, 
e-mail: samoila.petruta@ditl5.ro.

l Primăria Oraşului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, în temeiul H.G. 
286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, scoate la concurs 
posturile contractuale vacante: -2 
posturi - Sofer -treaptă profesională I 
-Compartiment Administrativ -Servi-
ciul Gospodărire, Întreţinere, Repa-
raţii şi de Deservire din cadrul 
Primăriei oraş Bragadiru, judeţul 
Ilfov. -conditii: permis de conducere: 
categoria „B”; -condiţii de vechime în 
munca: minim 7 ani; -studii generale 
şi medii. -1 post  -Agent Pază -treapta 
profesională I -Compartiment paza 
bunuri şi valori; Serviciul ordine şi 
linişte publică, paza bunuri şi valori şi 
circulaţie pe drumurile publice- 
Direcţia Poliţia locală oraş Bragadiru;  
-studii generale/ medii; -condiţii de 
vechime în muncă de minim 7 ani. 
Data limită depunere dosare: 
04.06.2019  orele 14:00, la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru. Concursul 
începe în data de: 18.06.2019; -orele 
10:00 - proba scrisă pentru cele 2 
posturi -Şofer -treapta profesională I 
-Compartiment Administrativ -Servi-
ciul Gospodărire, Întreţinere, Repa-
raţii şi de Deservire din cadrul 
Primăriei oraş Bragadiru, judeţul 
Ilfov; data şi ora interviului vor fi 
comunicate ulterior. Orele 13:00 
-proba scrisă pentru postul  -Agent 
Paza -treaptă profesională I 
-Compartiment pază bunuri şi valori  
-Serviciul ordine şi linişte publică, 
paza bunuri şi valori şi circulaţie pe 
drumurile publice -Direcţia Poliţia 
locală oraş Bragadiru; data şi ora 
interviului vor fi comunicate ulterior. 

Concursul  se desfăşoară la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul 
Ilfov. Anunţul, bibliografia şi tematica 
de concurs se află afişate la avizierul 
unităţii şi pe site-ul unităţii. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru sau la 
telefon 021/4480795.

CITAŢII
l Gradinaru Alina-Ionela cheamă în 
judecată la Judecătoria Fălticeni, str. 
Republicii, nr.23, județul Suceava pe 
Gradinaru Vasile în dosar nr. 
3057/239/2018, având ca obiect divorț 
cu minori. Termen 21 iunie  2019.

l Ţigău Mariea cheamă în judecată 
la Judecătoria Hârlău, str. Gheorghe 
Doja, nr.1, pe Plescăciuc Elena în 
dosar nr. 658/239/2018, având ca 
obiect partaj succesoral, ieşire din 
indiviziune. Termen 11 iunie 2019.

l Varzari Mariana, Boldan Florin şi 
Boldan Ioan cheamă în judecată la 
Judecătoria Hârlău, str. Gheorghe 
Doja, nr.1, pe Vacaru Iulian, Vacaru 
Ioan, Vacaru Maricel-Alexandru în 
dosar nr. 802/239/2016, având ca 
obiect partaj succesoral, ieşire din 
indiviziune. Termen 25.06.2019.

l Se citează pârâta Briciu Elena 
Liliana la Judecătoria Paşcani în 
dosarul nr. 110/866/2018 termen 6 
Iunie 2019 ora 09:00 C9 mf obiect 
partaj judiciar contradictoriu cu 
reclamanții:Măriuță Vasile,Bunduc 
Ana,Iordachi Elena,Costea Iuliana 
Maria. 

l Mălăncioiu Daniela Elena cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Piteşti, 
str. Alexandru Odobescu nr. 7, judeţul 
Argeş, este citată în data de 
13.06.2019, ora 8,30, la Judecătoria 
Piteşti, complet C4-4J, Sala 2, din 
Piteşti, b-dul Eroilor nr. 5, jud. Argeş, 
în calitate de pârâtă în dosarul nr. 
24640/280/2012, în contradictoriu cu 
Toma Elena şi Stoica Emil Sorin.

l Angelescu Maria cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Piteşti, str. Trivale, 
nr. 49, judeţul Argeş, este citată în 
data de 13.06.2019, ora 8,30, la Jude-
cătoria Piteşti, completul C4-4J, Sala 
2, din Piteşti, B-dul Eroilor nr. 5, jud. 
Argeş, în calitate de pârâtă în Dosarul 
nr. 24640/280/2012, în contradictoriu 
cu Toma Elena şi Stoica Emil Sorin.

l Judecătoria Braşov, citează pentru 
data de 11.06.2019, ora 13:00, sala J1, 
pe numitul Kloos Petru, pârât în 
dosarul nr. 22767/197/2018 declarare 
judecătorească a morţii.

l Se citează pârâta Briciu Elena 
Liliana la Judecătoria Paşcani în 
dosarul nr.110/866/2018, termen 6 
Iunie 2019, ora 09.00, C9 mf, obiect 
partaj judiciar, contradictoriu cu recla-
manții: Măriuță Vasile, Bunduc Ana, 
Iordachi Elena, Costea Iuliana Maria.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, 
cheamă în judecată pe numiții: Stârcă 
Vasile, cu domiciliul legal în Com. 
Copăceni, Sat. Copăceni, Jud. Vâlcea, 
în calitate de intimat în dosarul civil 
nr. 947/90/2019, cu termen de jude-
care în data de 24.05.2019, având ca 
obiect încetarea măsurii de protecție 
specială la DGASPC Vâlcea - Centrul 
de Plasament “Ana” Rm. Valcea şi 
redarea exercițiului drepturilor şi 
obligațiilor părinteşti, părinților, aflat 
pe rol la Tribunalul Vâlcea; Doară 
Mihai Florin, cu domiciliul legal în 
Mun. Rm. Vâlcea, Str. Ana Ipătescu, 
nr. 8, bl. S1, sc. E, ap. 30, Jud. Vâlcea 
şi Doară Elena Amalia, cu domiciliul 
legal în Mun. Rm. Vâlcea, Str. Privi-
ghetorii, nr. 3, bl. 10, sc. D, ap. 4, Jud. 
Vâlcea,  în calitate de intimați în 
dosarul civil nr. 930/90/2019, cu 
termen de judecare în data de 
24.05.2019, având ca obiect înlocuirea 
măsurii de plasament în regim de 
urgență de la asistent maternal profe-
sionist Lungan Maria cu măsura de 
plasament la asistent maternal profe-
sionist Lungan Maria, decăderea 
mamei din exercițiul drepturilor 
părinteşti şi delegarea exercițiului 
drepturilor părinteşti în favoarea 
directorului executiv al DGASPC 
Vâlcea, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea.

l Pârâtul  Iordache Ionel, cu ultim 
domiciliu cunoscut în sat Vereşti, 
com. Sănduleni, jud. Bacău,  este citat 
la Judecătoria Bârlad în data de 
1 0 . 0 6 . 2 0 1 9 ,  î n  d o s a r u l  n r. 
690/189/2018, ce are ca obiect divorț.

l Societatea Urban Land Develop-
ment SL, cu sediul la reprezentantul 
convențional cunoscut pe teritoriul 
României, Radu si Asociatii SPRL, cu 
sediul în Bucharest Tower Center, etaj 
22, Bd.Ion Mihalache, nr.15-17, 
Sector 1, Bucureşti, este chemată la 
Curtea de Apel Bucureşti Sectia a 
VI-a Civilă, Splaiul Independenței, 
nr.5, sector 4, Bucureşti, camera 
E77-I.Fințescu, S6, completul 5R, în 
ziua de 13 iunie 2019, ora 09.00, dosar 
nr.36966/3/2018, în calitate de inti-
mată în proces cu SC GRUPO PRA 
SA în calitate de recurentă pentru 
Recurs- contestaţie împotriva rapor-
tului administratorului judiciar 
publicat în BPI 20311.

DIVERSE
l  PARTIDULUI  PUTERII 
UMANISTE (socia l - l iberal ) , 
persoană juridică română de drept 
public, înregistrat prin Decizia Civilă 
nr. 30 DEC/14.07.2015, definitivă 
prin neapelare la data de 07.10.2015, 
pronunțată de Tribunalul Bucureşti, 
în Dosarul nr. 21023/3/2015, CIF 
35146514, a înregistrat la data de 
20.05.2019 la Tribunalul Bucureşti o 
cerere de modificare a actului consti-
tutiv si a statutului partidului cu 
privire la schimbarea denumirii 

p a r t i d u l u i  î n  ” PA RT I D U L 
CONSERVATOR UMANIST - 
PCU”, schimbarea semnului perma-
nent al partidului şi înscrierea în 
Registrul Partidelor Politice a acestor 
modificări.

l Comuna Ceanu Mare anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Intervenţii 
de primă urgenţă -Lucrare de înlătu-
rare a efectelor calamităţilor naturale 
produse la nivelul infrastructurii în 
comuna Ceanu Mare”, propus a fi 
amplasat parţial în Comuna Ceanu 
Mare -drum comunal DC66, judeţul 
Cluj. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Cluj, str.Dorobanţilor, nr.99 şi la sediul 
Comunei Ceanu Mare, sat Bolduţ, str.
Principală, nr.218A, în zilele de luni, 
între orele 9.00-14.00, marţi-joi, între 
orele 9.00-14.00, şi vineri, între orele 
9.00-12.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj.

l SDEE Muntenia Nord -Structura 
Regională Galaţi, cu sediul în judeţul 
Galați, municipiul /oraşul /Galați, str. 
Nicolae Bălcescu, nr. 35A, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: Creare 
condiții pentru montare fibră optică 
pe stâlpii de joasă tensiune aparți-
nând SDEE Muntenia Nord -SR 
Galați amplasament zona rurală 
Galați, județul Galați (localitățile 
Coasta Lupei, Ionăşeşti, Nicoreşti, 
Piscul Corbului, Poiana), propus a fi 
amplasat în intravilanul comunei 
Poiana şi intravilanul şi extravilanul 
comunei Nicoreşti, jud.Galaţi. Infor-
maţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului APM 
Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.2, 
Galaţi şi la sediul SDEE Muntenia 
Nord -Structura Regională Galaţi, str. 
Nicolae Bălcescu, nr. 35A, Galaţi, în 
zilele de luni-joi, între orele 08.30-
16.00, şi vineri, între orele 08.30-13.30. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Galaţi, din str.
Regiment 11 Siret, nr.2, municipiul 
Galaţi.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Prahova. 
Denumire UAT: Ciorani. Sectoare 
cadastrale: 4, 5, 23, 42, 100. OCPI 
Prahova anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.4, 5, 23, 42, 
100, pe o perioadă de 60 de zile calen-
daristice, conform art.14 alin.(1) şi (2) 
din Legea cadastrului şi a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Data de început a afişării: 29.05.2019. 
Data de sfârşit a afişării: 27.07.2019. 
Adresa locului afişării publice: 
Primăria Ciorani. Repere pentru iden-

tificarea locației: sediul primăriei. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Ciorani şi pe site-ul 
ANCPI. Alte indicații utile pentru cei 
interesați: tel.0244.462.025. Informații 
privind Programul național de 
cadastru şi carte funciară 2015-2023 
se pot obține pe site-ul ANCPI, la 
adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l SC Agilante Capital SRL  cu sediul 
principal în Timisoara str. Magura  
nr.11, bl. 15, sc. B , ap.4 telefon nr. 
0771264844  doreşte să opţină autori-
zaţie de mediu pentru punct de lucru 
din Arad, str.Bodrogului nr. 10, unde 
se desfăşoară activităţile 4675 Comert 
cu ridicata al produselor chimice, 
5210 – Depozitari  avand ca princi-
pale faze ale procesului tehnologic 
următoarele: Depozitare si furnizare 
produse.. Măsurile de protecţie a 
factorilor de mediu: Apă: - Decan-
toare Aer: ; - ventilatoare Sol: - plat-
forma betonata cu gresie. Gestine 
deşeuri: Pubele speciale Substanţe 
periculoase: magazie cu pardoseala 
betonata, gresie. Observaţiile publi-
cului formulate în scris/informaţiile 
privind potenţialul impact asupra 
mediului se depun/pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN, 
telefon 0257280331; 0257280996 în 
timp de zece zile lucrătoare de la data 
publicării prezentului anunţ.

l SC Universal Criş SRL având 
sediul în oraşul Chişineu-Criş, str.
Cuza Vodă nr.1, jud.Arad, anunţă 
elaborarea primei versiuni a planului 
“zonă servicii - faza puz” amplasat în 
Chişîneu-Criş, str.Gării, nr.FN, jud.
Arad şi declanşarea etapei de înca-
drare pentru obţinerea avizului de 
mediu.  Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la sediul 
firmei SC L&C Total Proiect SRL, 
localitatea Arad, str.Muncii nr.34, 
zilnic între orele 10.30 - 12.30. 
Comentariile şi sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul APM Arad, 
splaiul Mureşului nr.FN, în termen de 
18 zile calendaristice de la data ulti-
mului anunţ.

l Vehicule aflate pe domeniul public 
sau privat al Sectorului 5 ce prezintă 
indicii pentru a fi încadrate în cate-
goria vehiculelor fără stăpân: - auto-
vehicul marca Ford, culoare alb, 
număr de înmatriculare EL 388 BF, 
identificat în Aleea Vicina nr.3, Sector 
5; - autovehicul marca Dacia, culoare 
alb, fără număr de înmatriculare, 
identificat în Calea Rahovei nr. 309, 
Sector 5; - autovehicul marca Land 
Rover, culoare albastru, fără număr 
de înmatriculare, identificat în strada 
Nuțu Ion nr. 2, Sector 5; - autovehicul 
marca Dacia, culoare albastru, fără 
număr de înmatriculare, identificat în 
Str. Vasile Dumitrescu nr. 2, Sector 5; 
- moto - scuter marca Vespa, culoare 
albastru,  fără număr de înmatricu-
lare, identificat în Strada Ioniță 
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Cegan nr. 4 (spatele blocului), Sector 
5; - autovehicul marca Audi, culoare  
albastru, număr de înmatriculare BH 
5024 BX, identificat în strada 
Cobadin nr. 2 (spatele blocului), 
Sector 5; - autovehicul marca 
Daewoo, culoare galben, fără număr 
de înmatriculare, identificat în 
Șoseaua Alexandriei nr. 84, Sector 5; 
- autovehicul marca Skoda, culoare 
ALB, fără număr de înmatriculare, 
identificat în Strada Venus nr. 72, 
Sector 5; - vehicul marca Freight 
Rover, culoare roșu, fără număr de 
înmatriculare, identificat în strada 
Venus nr. 35, Sector 5; - autovehicul 
marca Dacia, culoare alb, fără număr 
de înmatriculare, identificat în Strada 
Șinei x strada Tiparniței, Sector 5; - 
autovehicul marca Dacia, culoare 
crem, fără număr de înmatriculare, 
identificat în strada Dunavăț nr. 1, 
Sector 5; - autovehicul marca 
Volkswagen, culoare roșu, fără număr 
de înmatriculare, identificat în strada 
Nuțu Ion (vis-a-vis nr. 69), Sector 5; - 
autovehicul marca Kia, culoare verde, 
fără număr de înmatriculare, identi-
ficat în strada Mircea cel Bătrân 
(vis-a-vis de nr. 1), Sector 5; - autove-
hicul marca Fiat, culoare VIȘINIU, 
fără număr de înmatriculare, identi-
ficat în Strada Tiparniței (vis-a-vis de 
nr. 4), Sector 5; - autovehicul marca 
Ford, culoare galben, fără număr de 
înmatriculare, identificat în Strada 
Intrarea Fedeleșului nr. 4, Sector 5; - 
autovehicul marca Mercedes, culoare 
ALB, număr de înmatriculare CC 
3581 CK, identificat în Calea Rahovei 
x strada Uranus, Sector 5; - autove-
hicul marca Peugeot, culoare verde, 
număr de înmatriculare GN 6612, 
identificat în Calea Rahovei (vis-a-vis 
de nr. 190), Sector 5; - autovehicul 
marca Fiat, culoare ALB, număr de 
înmatriculare P 6532 PM, identificat 
în Calea Rahovei x cu strada Uranus, 
Sector 5; - autovehicul marca Dacia, 
culoare GRI, fără număr de înmatri-
culare, identificat în strada Mircea cel 
Bătrân nr. 1, Sector 5; - autovehicul 
marca Remorcă kassbohrer, culoare 
gri, fără număr de înmatriculare, 
identificat în strada Pucheni nr. 55, 
Sector 5; - autovehicul marca Opel, 
culoare albastru, fără număr de 
înmatriculare, identificat în Aleea 
Bacău nr. 9, Sector 5; - autovehicul 
marca Citroen, culoare roșu, număr 
de înmatriculare B 08706, identificat 
în Strada Pucheni (vis-a-vis de nr. 
132), Sector 5; - autovehicul marca 
Mercedes, culoare ALB, număr de 
înmatriculare GL 08 AUK, identificat 
în Strada Pucheni nr. 73E, Sector 5; - 
autovehicul marca Volkswagen, 
culoare albastru, număr de înmatri-
culare P 6113 PC, identificat în 
Strada Pucheni nr. 48, Sector 5; - 
autovehicul marca Ford, culoare 
ROȘU, fără număr de înmatriculare, 
identificat în Strada Turceni nr. 3, 
Sector 5; - autovehicul marca Iveco, 
culoare alb, fără număr de înmatricu-
lare, identificat în Strada Pucheni nr. 
64-66, Sector 5; - autovehicul marca 

Rover, culoare negru,  număr de 
înmatriculare TX 1698 XC, identi-
ficat în Șos. Viilor nr. 57, Sector 5; - 
autovehicul marca Mitsubishi, 
culoare albastru, număr de înmatri-
culare P 8379 BK, identificat în 
Șoseaua Viilor nr. 51, Sector 5; - auto-
vehicul marca Dacia, culoare 
VERDE, fără număr de înmatricu-
lare, identificat înStrada Dumitrescu 
Vasile nr. 2, Sector 5; - autovehicul 
marca Daewoo, culoare ROȘU, fără 
număr de înmatriculare, identificat în 
Șoseaua Viilor nr. 42-44, Sector 5; - 
autovehicul marca Mitsubishi, 
culoare albastru, număr de înmatri-
culare P 8379 BK, identificat în 
Șoseaua Viilor nr. 51, Sector 5.

SOMAŢII
l Somație. Prin prezenta somație se 
aduce la cunoștința celor interesați 
faptul că reclamantul Gal Jozsef 
Tobias, domiciliat în mun.Sfântu 
Gheorghe, str.Cerbului, nr.2, bl.20, 
sc.C, ap.15, jud.Covasna, solicită 
dobândirea prin uzucapiune, conform 
prevederilor art.28 din Decretul-Lege 
nr.115/1938, a dreptului de proprie-
tate asupra imobilului înscris în CF 
nr.29009, în suprafață de 529mp, 
având nr.top 1707/27/2, situat în 
comuna Ozun, jud.Covasna, și asupra 
imobilului înscris în CF nr.28964, în 
suprafață de 412mp, având nr.top 
1707/27/1, situat în comuna Ozun, 
jud.Covasna. Toți cei interesați pot să 
facă opoziție în termen de 30 zile de la 
afișare, la Judecătoria Sfântu 
Gheorghe, str.Kriza Janos, nr.2, jud.
Covasna, cu precizarea că, în caz 
contrar, în termen de 1 lună de la 
emiterea celei din urmă publicații, se 
va trece judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Completare a convocării Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor  SC 
Vinificație și Băuturi Gorj SA. În 
conformitate cu prevederile Legii 
societăţilor nr.31/1990, republicată‚ cu 
modificările și completările ulterioare 
și dispozițiile Actului Constitutiv al 
Societății, având în vedere solicitarea 
înaintată de acționarul majoritar 
Bărbuțu Tibi, în calitate de acționar 
cu 65,56% din capitalul social al 
societății, Consiliul de Administrație 
al societății Vinificație și Băuturi Gorj 
SA completează ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acțio-
narilor, convocată la  sediul societății 
din  Tg-Jiu, Calea București, nr.202, 
jud.Gorj, în data de 28.05.2019, ora 
10.00. Ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Ordinare a acționarilor Vinificație 
și Băuturi Gorj SA se completează cu 
următoarele puncte: 5.Alegerea 
membrilor Consiliului de Adminis-
trație ca urmare a expirării manda-
tului, pentru o perioadă de 4 ani, 
începand cu 28.05.2019 și stabilirea 
indemnizației administratorilor 
pentru exercițiul în curs; 6.Alegerea/
reconfirmarea Comisiei de cenzori și 

stabilirea indemnizației acestora. În 
cazul în care la prima convocare din 
data de 28.05.2019 nu se va întruni 
cvorumul statutar, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor își va 
desfășura lucrările la a doua convo-
care, care va avea loc în data de 
29.05.2019, în același loc, la aceleasi 
ore, cu aceeași ordine de zi.

LICITAŢII
l Debitorul SC Marinos Construct 
SRL societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare: 1.Teren 
situat in intravilanul comunei Blejoi, 
sat Ploiestiori, Tarlaua 19, judet 
Prahova, avand suprafata de 1.000 
mp. Pretul de pornire al licitatiei este 
de 16.000,00 Euro exclusiv TVA. 2.
Teren situat in intravilanul comunei 
Blejoi, Parcela Cc 104/12, Cc 104/13, 
Tarlaua 16, judetul Prahova, avand 
suprafata de 1.835 mp. Pretul de 
pornire al licitatiei este de  64.225,00 
Euro exclusiv TVA. 3.Teren situat in 
intravilanul Mun. Ploiesti, Str. A. T. 
Laurian, Jud. Prahova, in suprafata 
totala din masuratori  de 117 mp 
(suprafata din acte de 130 mp.). 
Pretul de pornire al licitatiei este de 
6.435,00 Euro exclusiv TVA. Pretul 
caietului de sarcini pentru imobilele 
aflate in proprietatea SC Marinos 
Construct SRL este de 1.000,00 lei 
exclusiv TVA. Pentru imobilul de la 
pozitia nr. 1(unu) pretul de pornire al 
licitatiei reprezinta 20% din valoarea 
de piata exclusiv TVA din Raportul 
de evaluare. Pentru imobilul de la 
pozitia nr. 2(doi) pretul de pornire al 
licitatiei reprezinta 70% din valoarea 
de piata exclusiv TVA din Raportul 
de evaluare. Pentru imobilul de la 
pozitia nr. 3 (trei) pretul de pornire al 
licitatiei reprezinta 50% din valoarea 
de piata exclusiv TVA din Raportul 
de evaluare. Participarea la licitatie 
este conditionata de: consemnarea in 
contul nr. RO91 FNNB 0051 0230 
0947 RO02  deschis la  Credit Europe 
Bank, Sucursala Ploiesti, pana la 
orele 14 am din preziua stabilita lici-
taţiei, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; achizitionarea 
pana la aceeasi data a Caietelor de 
sarcini si a Regulamentelor de licitatie 
pentru proprietatile imobiliare si 
pentru autoturism, de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru proprieta-
tile imobiliare prima sedinta de 
licitatie a fost stabilita in data de 
30.05.2019 ora 11.00, iar daca bunu-
rile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi 
in data de 13.06.2019; 27.06.2019; 
04.07.2019; 18.07.2019; 01.08.2019, 
ora 11.00. Toate sedintele de licitatii 
se vor desfasura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Mun. Ploiesti, 
Str. Elena Doamna, Nr. 44A, Judet 
Prahova. Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii 
suplimentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

Anuntul poate fi vizualizat si pe site 
www.dinu-urse.ro. 

l Debitorul Marisia Construct SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1.Autoutilitara 
Volkswagen, tip/varianta Transporter, 
nr. inmatriculare BZ 08 PDG, an 
fabricatie 2004, pret pornire licitatie 
-1.360,00 Euro exclusiv TVA; -Pretul 
Regulamentului de licitatie pentru 
autovehicul este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. -Pretul de pornire al 
licitatilor pentru autoutilitara aparti-
nand Marisia Construct SRL repre-
zinta 40% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun in parte, 
iar listele cu aceste bunuri pot fi obti-
nute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon in prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitatie este conditio-
nata de: -consemnarea in contul nr. 
RO19 BREL 0002 0018 0223 0100 
deschis la Libra Internet Bank - Suc. 
Ploiesti pana la orele 14 am din 
preziua  stabilita licitaţiei, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire a licita-
tiei; -achizitionarea pana la aceeasi 
data a Regulamentului de licitatie 
pentru bunul din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru autovehicul, prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data 
de 27.05.2019, ora 10:00, iar daca 
bunul nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi 
in data de 03.06.2019; 10.06.2019; 
24.06.2019; 01.07.2019, ora 10.00. 
Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiesti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii supli-
mentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Debitorul Seliron SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate 
la vanzare: 1.Proprietate imobiliara 
constituita din cladiri C1 - spatii 
birouri, avand Sc - 157,27mp., Scd - 
346,4mp.,Sud - 329 mp.si C2 - anexa, 
avand  Sc - 92,63 mp., Sud - 82,50 
mp. edificate pe teren in suprafata de 
973 mp., situata in Oras Baicoi, Str. 
Republicii, Nr. 108, Judet Prahova. 
Pret pornire licitatie 97.300,00 EURO 
exclusiv TVA; 2.Autoutilitara Ford 
Transit, an fabricatie 2008, pret 
pornire licitatie - 2.590,00 EURO 
exclusiv TVA; 3.Autoutilitara Fiat 
Doblo, an fabricatie 2006, pret 
pornire licitatie - 700,00 EURO 
exclusiv TVA. -Pretul Caietului de 
sarcini pentru imobil 1.000,00 Lei 
exclusiv TVA. Pretul Regulamentului 
de licitatie pentru autoturisme este de 
500,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de 
pornire al licitatilor pentru proprie-
tatea imobiliara si autoturisme aparti-
nand societatii debitoare SELIRON 
SRL reprezinta 70% din valoarea de 

piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare pentru fiecare 
bun in parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obtinute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon in prea-
labil la 021.318.74.25. Participarea la 
licitatie este conditionata de: -consem-
narea in contul nr. RO30 BREL 0002 
0018 0298 0100 deschis la Libra 
Internet Bank Sucursala Ploiesti pana 
la orele 14 am din preziua  stabilita 
licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul 
de pornire a licitatiei; -achizitionarea 
pana la aceeasi data a Caietului de 
sarcini si Regulamentului de licitatie 
pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru proprietatea imobi-
liara si autoutilitare, prima sedinta de 
licitatie a fost fixata in data de 
03.06.2019, ora 11.00, iar daca bunu-
rile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi 
in data de 10.06.2019; 24.06.2019; 
01.07.2019; 08.07.2019; 15.07.2019, 
22.07.2019; 29.07.2019, ora 11:00. 
Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiesti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii supli-
mentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie stocului de 
piese auto si bunuri mobile aflat in 
patrimoniul debitoarei si anume: 
amortizoare, set centura, axiale, discuri 
de frana, suport cutie de viteza, biele, 
cap bara, legatura axal, bara directie, 
bielelte de directie, bielete reglabile, 
brate, bucse, pipe bielete, covorase, 
brate suspensie, placa ambreaj, pivo-
turi, placute de frana, saboti de frana, 
filtre, filtre aer, filtre pompe de ulei, 
filtre benzina, filtre pentru motor, fise 
bujii, furtune de frana, ornament de 
frana de levier, de antena, ornament 
banda, ornamente levier, set ochi 
pisica, set pedale, set tuning, huse, 
covorase, carpete, pentru diverse tipuri 
de autoturisme, la pretul de 145.129,5 
lei (fara TVA). Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 50% din cel 
stabilit in raportul de evaluare aprobat 
de Adunarea Creditorilor in 
13.08.2015 si in conformitate cu 
Adunarea Creditorilor din 08.05.2018. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 28.05.2019, 11.06.2019, 
18.06.2019, 02.07.2019, 09.07.2019, 
16.07.2019, 30.07.2019, 06.08.2019, 
20.08.2019, 03.09.2019, orele 13.00, 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 SC Auto Ro SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie a urmato-
rului bun mobil aflat in patrimoniul 
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debitoarei, si anume: Dacia Logan, PH 
08 UFG, an fabricatie 2005, ~ 280.000 
km, la pretul de 2.984 lei (fara TVA). 
Pretul de pornire al licitatiei este redus 
cu 20% fata de cel stabilit in raportul 
de evaluare aprobat de Adunarea 
Creditorilor in 15.11.2018. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 
28.05.2019, 04.06.2019, 11.06.2019, 
18.06.2019, 25.06.2019, la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 
7B. Relatii suplimentare la sediul lichi-
datorului judiciar, cat si la telefon 
0344104525.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie a urmato-
rului bun imobil aflat in patrimoniul 
debitoarei: Teren intravilan in supra-
fata de 965 mp, situat in orasul 
Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71, 
compus din suprafata de 347 mp, 
inscrisa in CF nr. 5127 a localitatii 
Comarnic, suprafata de 193 mp 
inscrisa in CF nr. 5125 a localitatii 
Comarnic, suprafata de 425 mp 
inscrisa in CF nr.1007 a localitatii 
Comarnic. Terenul intravilan in 
suprafata de 965 mp, situat in orasul 

Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71 cu 
componenta mentionata mai sus se 
vinde la pretul de 15.900 lei (fara 
TVA). Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 si 
in conformitate cu Adunarea Credito-
rilor din 08.05.2018. Sedintele de lici-
tatii vor avea loc pe data de: 
28.05.2019, 11.06.2019, 18.06.2019, 
02.07.2019, 09.07.2019, 16.07.2019, 
30.07.2019, 06.08.2019, 20.08.2019, 
03.09.2019, orele 13.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 
7B. Relatii suplimentare la sediul lichi-
datorului judiciar, cat si la telefon 
0344104525.

l SC Fabissimo Group SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunurilor 
mobile aflate in patrimoniul acesteia. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare incuviintat de 
Adunarea Creditorilor din 18.11.2015. 
Licitaţiile vor avea loc pe data de: 
28.05.2019, 11.06.2019, 18.06.2019, 
02.07.2019, 09.07.2019, 16.07.2019, 

30.07.2019, 06.08.2019, 20.08.2019, 
03.09.2019, orele 13.00 în Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud. Prahova. Relaţii suplimentare la 
telefoanele 0732405295, 0344104525.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator nr. 
108346 din 04.12.2017 al societății 
Umbrella Intelligent SRL, cu sediul 
social în loc. Ștei, oraş Ștei, str. 
Cr inulu i ,  nr.  2 ,  jud .  Bihor, 
J5/1235/2011, CUI: 28654986. Îl 
declar nul.

l Pierdut la data de 21.05.2019 Certi-
ficat de membru al Colegiului 
Farmacistilor din Romania seria IF nr 
1499 eliberat la data de 31.01.2005, 
titular Fodor Doina.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto - 
transport mărfuri, eliberat de ARR 
Vâlcea, pe numele Ciopei Nicolae-Au-
gustin, din comuna Budeşti, județul 
Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut cartelă tahografică şi 
atestat transport marfă emise de ARR 

Dolj pe numele Dumitru Aurelian. Se 
declară nule.

l SC Azzuro Comimpex SRL, cu sediul 
social în Bucureşti, sector 3, Calea Călă-
raşilor, nr.176, bloc 59, sc.C, et. 2, ap. 8, 
J40/16646/2003, CUI: 15971702, anunță 
că s-au pierdut certificatele constata-
toare ale punctelor de lucru de la urmă-
toarele adrese: 1.Bucureşti, sector 2, Șos.
Vergului, nr.20, în cadrul Centrului 
Comercial Esplanada, Anexa 1A, 
Planul A, magazin de desfacere -26mp; 
2.Bucureşti, sector 6, Splaiul Indepen-
denței, nr.210-210B, (spațiu) chioşc 
mobil K Mob L1 A, amplasat în apropi-
erea Intrării Plevnei în cadrul Centrului 
Comercial Orhideea; 3.Bucureşti, sector 
2, Șos.Colentina, nr.2, în incinta 
Complexului Comercial Bucur Obor, 
parter, cu suprafața de 4.5mp; 4.Bucu-
reşti, sector 2, Calea Moşilor, nr. 308, 
bloc 48bis; 5.Bucureşti, sector 1, Piața 
Romană, nr.9, cu o suprafață de 24mp. 
Se declară nule.

l Declar pierdut titlu de proprietate 
nr. 2/595 din 25.04.1979 pe numele 
Neagu Florica şi Neagu Constantin, 
actul a fost emis de Comitetul 
Executiv al Consiliului Popular al 

Municipiului Bucureşti Administraţia 
Financiară.

l Pierdut Hotărârea nr. 976 din 28 
iulie 1992 pe numele Chinţoi Coman 
emisă de Comisia privind Aplicarea 
Decretului nr. 118/1990.

l Pierdut  carte de identitate scuter 
m a r c a  A C T I V,  s e r i e  ş a s i u : 
LX8XCB2A28E161485, serie motor 
IP39FMB08161956, capacitate 49, nr. 
document  dobândire  57307/ 
17.06.2008, pe numele Petcu Stelian 
-Cosmin. Se declară nul.

l Pierdut Atestat Administrator 
Imobile Condominiu pe numele de 
Alexandrescu Maria, seria YIR nr. 
489/201.05.2004. Îl declar nul.

l Prin prezenta sociatatea Farmatop 
SRL, RO448820 şi J40/6275/1992, cu 
sediul în str. Pădurea Craiului nr. 1, bl. 
B2, sc. A, parter, ap. 1, sector 3, Bucu-
reşti, reprezentată de Dan Nicolescu 
în calitate de administrator, declar 
pierdut certificat constatator din 
16.04.2003. Societatea Farmatop 
SRL, prin administrator Dan Nico-
lescu, îl declară nul.


