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OFERTE SERVICIU
l SECTOR 5- sudori argon,
lăcătuși, strungar balustrade
inox. Salariu corespunzător,
plata la metru. Asigurăm
cazare pentru provincie.
0765.898.392.
l Club sportiv angajează cu
contract de muncă personal
curățenie, sector 3, Titan.
0770.574.744.
l SC Geraico Prod Com
SRL-angajeaza manipulant
marfa si spalator vase.
Cerinte - studii medii. Oferta:
salariu atractiv, tichete de
masa. Cv-urile se vor depune
la sediul firmei din Hateg, str.
T. Vladimirescu, bl. 30B, jud.
Hunedoara. sau e-mail:
office@geraico.ro,tel/fax
0254777787.
l SC Tara Hategului SA-angajeaza spalator vase Cerinte
- studii medii.Oferta: salariu
atractiv, tichete de masa.
Cv-urile se vor depune la
sediul firmei din Hateg, str. T.
Vladimirescu, bl. 30B, jud.
Hunedoara. sau sau e-mail:
office@geraico.ro, tel/fax
0254777787.
l Specialist achiziții. Librăriile Hamangiu angajează
persoană dinamică, cu
gândire constructivă, bun
organizator, abilități de negociere, disponibilitate pentru
deplasări. Cunoștințe MS
Office. Permis auto cat.B.
Experiență minimă: 1 an în
achiziții. Rog trimiteți CV la:
distributie@hamangiu.ro.
Informații suplimentare la
0724.364.369.
l UM 02214 București, din
Ministerul Apărării Naționale, organizează concursuri
de ocupare pe perioadă nedeterminată a trei posturi de
personal civil contractual
referent debutant IA:
-23.10.2019, ora 09.30 -proba
scrisă, la sediul UM 02214
București, strada Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5, București; -30.10.2019, ora 09.30
-proba interviu, la sediul UM
02214 București, strada
Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5,
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București. Data-limită de
depunere a dosarelor la sediul
UM 02214 București este
04.10.2019, ora 15.30. Date de
contact: tel.021.410.01.50,
interior: 0356, persoană de
contact: Mircea Bădescu,
secretar.
l Agenţia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale, aflată în
subordinea M.A.D.R., organizează concurs în data de 16
octombrie 2019 -proba scrisă,
ora 10:00, iar în data de 22
octombrie 2019- interviul,
începând cu ora 09:00, pentru
ocuparea unui post contractual vacant de execuție, cu
studii superioare, de Consilier
g r. I A - O . J . F. I . R . O l t
-S.L.I.N.-CI -vechime în
specialitate: minimum 1 an.
Cerințele specifice pentru
ocuparea postului se regăsesc
pe site-ul AFIR– www.afir.
info, la secțiunea Despre noi/
Resurse Umane/ Anunțuri
concursuri de angajare și la
sediul A.F.I.R. din str. Ştirbei
Vodă. nr.43, sector 1, București. Data limită de depunere
a dosarelor de concurs: 8
octombrie 2019, ora 17.00, la
sediul AFIR, str. Ştirbei Vodă,
nr. 43, sector 1, București.
Proba scrisă și interviul se vor
desfășura la sediul AFIR, str.
Ştirbei Vodă. nr.43, sector 1,
București. Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul AFIR și la numărul de
telefon 031.860.25.48 -Lorena
Lăpădătescu.
l U.A.T. Municipiul Sebeș
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei
funcţii publice de execuţie
vacante de: inspector, clasa I,
grad profesional debutant din
cadrul Compartimentului
Patrimoniu și Transport -Id
Post:206700. Probele stabilite
pentru postul scos la concurs:
proba scrisă și interviul. Data,
ora și locul desfășurării
concursului: -28.10.2019, ora
11:00 Sebeș, Parcul Arini, nr.
1 (sediul Primăriei Municipiului Sebeș) - proba scrisă;
-31.10.2019, ora 11:00 Sebeș,
Parcul Arini, nr. 1 (sediul
Primăriei Municipiului Sebeș)
- proba interviu; Termenul de

depunere al dosarului de
înscriere: 24.09– 14.10.2019,
ora 14:00, inclusiv. Condiţii
de participare pentru postul
de inspector, clasa I, grad
profesional debutant din
cadrul Compartimentului
Patrimoniu și Transport -Id
Post: 206700. Candidații
trebuie să îndeplinească
condițiile prevăzute de art.
465 alin.1 din Ordonanța de
urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu
excepția prevederilor lit. e)
respectiv apt din punct de
vedere psihologic. -studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, în: domeniul Ştiinţe administrative;
-vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice -0 an.
l Grădinița cu Program
Prelungit 1-2-3, cu sediul în
localitatea Suceava, str.
Tineretului, nr. 8A, judeţul
Suceava, organizează
concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale
v a c a n t e d e î n g r i j i t o r,
conform
HG
n r.
286/23.03.2011. Concursul
se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de
17.10.2019, ora 12.00;
-Proba practică în data de
23.10.2019, ora 12.00;
-Proba interviu în data de
28.10.2019, ora 12.00.
Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: -studii generale
sau studii medii; -vechime
minim 2 ani; -abilități de
relaționare-comunicare cu
copiii și cu întreg personalul
unității; -abilități pentru
munca în echipă; -apt
medical; -disponibilitate
pentru program f lexibil.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul Grădiniței
cu Program Prelungit 1-2-3
Suceava, str. Tineretului, nr.
8A. Relaţii suplimentare la
sediul Grădiniței cu
Program Prelungit 1-2-3

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

Subscrisa S.C. SIRO DESERTS.R.L. in procedura simplificata, cu sediul in Reşiţa, str.
Libertatii, nr. 15, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului
J11/300/2014, CUI 33340017 vă face cunoscut faptul ca in data de 07.10.2019, ora
11,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar LICEV GUP SPRL din Reşiţa, str. Horea
bl.A2, parter, licitaţia publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri mobile:
1). Aparat Granita la pretul de 1.354 lei + TVA, reprezentând 95% din preţul de
evaluare;
2). Aparat gheţă Whirlpool la preţul de 1.140 lei + TVA, reprezentând 95% din preţul de
evaluare;
3) Telefon ipfone la preţul de 285 lei + TVA, reprezentând 95% din preţul de evaluare;
In cazul in care bunurile mobile nu se valorifică la data stabilită urmatoarele licitatii
vor avea loc astfel: 21.10.2019, 04.11.2019, 18.11.2019, 02.12.2019,16.12.2019, ora
11,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret.
Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar la preţul de 20
lei + TVA pentru fiecare bun. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini
se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are loc licitaţia.
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255.212.940 sau la sediul
lichidatorului judiciar

Suceava, str. Tineretului, nr.
8A, persoană de contact:
Bucșa Angelica, telefon:
0230.519.795, fax:
0230.519.795, e-mail: gpp_12-3_suceava@isj.sv.edu.ro.
l Spitalul de Psihiatrie „Sf.
Maria” Vedea, cu sediul în
Vedea, județul Argeș, organizează în conformitate cu HG
286/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
concurs pentru ocuparea a
patru posturi contractual
vacante de asistenți medicali
generaliști debutanți.
Concursul se desfășoară
astfel: -în data de 16.10.2019,
ora 10.00, pentru proba
scrisă, probă ce se va desfășura în cadrul Liceului
Tehnologic Vedea; -în data de
22.10.2019, ora 10.00, pentru
interviu, proba ce se va desfășura în cadrul Spitalului de
Psihiatrie „Sf.Maria” Vedea.
2.Condiții specifice de participare la concurs: -diplomă de
școală sanitară postliceală sau
echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare conf.Hot.Guv.nr.797/1997
-specialitatea asistent medical
generalist; -certificat de
membru OAMGMAMR
însoțit de avizul anului în
curs; -adeverință-tip pentru
înscrierea la concurs eliberată
de OAMGMAMR (pentru cei
care nu au avizul anului în
curs); -fără vechime în specialitate. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în perioada
25.09.2019-08.10.2019, ora
14.00, la sediul Spitalului de
Psihiatrie „Sf.Maria” Vedeabiroul RUNOS. Pe site-ul
Spitalului de Psihiatrie „Sf.
Maria” Vedea, respectiv:

www.spitalpsihiatriesfmaria.
ro, și la avizierul spitalului se
află afișate: -anunțul; -tematica și bibliografia de concurs;
-fișa postului vacant. Relații
suplimentare la telefon:
0248.248.109, biroul RUNOS
și pe: www.spitalpsihiatriesfmaria.ro

PRESTĂRI SERVICII
l Firmă montează țiglă
metalică tip Lindab plus
p l a c ă r i p o l i s t i r e n . Te l .
0755.849.716.

CITAŢII
l P ă r ă s c u ţ ă Vi o r e l
Constantin este citat pentru
data de 25.09.2019 la Judecătoria Dorohoi în dosarul nr.
1036/222/2019, cu obiect
divorţ.
l Numitul Bădărău Ionel, în
calitate de pârât în dosarul
2896/312/2019 al Judecătoriei
Slobozia, este chemat la data
de 18.11.2019, în proces cu
reclamanta Bădărău Ionela.
Prin prezenta se anunta
deschiderea procedurii de
declarare judecatoreasca a
mortii, a numitului Szabo
Lazar, nascut la 22 februarie
1873 cu ultimul domiciliu
cunoscut in Corunca, nr.33,
jud.Mures, la Judecatoria
T g . M u r e s , n r. d o s a r
15554/320/2018 termene de
judecata 14.06.2019,
14/06/2019, 13/09/2019,
08/10/2019.Orice persoana
care cunoaste date despre cel
disparut este invitata sa le
comunice la dosarul cauzei si
se citeaza prin prezenta
pentru data de 08.10.2019,
orele 8:30, complet c.20, civil,
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la Judecatoria Tg. Mures, cu
noul sediu din Tg.Mures,
B-dul 1 decembrie 1918,
n r. 2 5 0 - 2 5 4 , j u d . M u r e s
(Cladirea Business), sala de
judecata nr.29.
l Pârâtul Rebegilă Silviu
Ioan, cu domiciliul în
Aninoasa, str. Progresului
F.N, Jud Hundoara, este
chemat la Judecătoria Petroşani, bd-dul 1 Decembrie
1918, nr.77, jud. Hunedoara,
sala 27, la data de
26.09.2019, orele 8:30, în
dosar nr. 1721/278/2018
având ca obiect stabilire
paternitate, reclamantă
Vereş Andreea.
l Pârâtul Leonte Aurelian,
cu ultimul domiciliu cunoscut
î n Va s l u i , s t r a d a P e n e ş
Curcanu, bl.227, sc.A, et.1,
ap. 5, județul Vaslui, este citat
şi chemat personal la interogatoriu la Judecătoria Vaslui
pentru termenul de judecată
din data de 14.11.2019, ora
08.30, în proces cu reclamanta Leonte Liliana, dosar
nr. 7135/333/2018, având ca
obiect divorț şi partaj bunuri
comune.
l Se citează Bejat Ion, cu
domiciliul necunoscut în calitate de pârât, în data de
26.09.2019, ora 9.00, în
dosarul nr. 390/336/2019,
având ca obiect situație juridică minor suplinire consimțământ, af lat pe rolul
Judecătoriei Vişeu de Sus, în
contradictoriu cu Bumbuc
Cristina în calitate de reclamantă.
l Numita Tian Cristina, cu
domiciliul în Călăraşi, str.
Constantin Dobrogeanu
Gherea, nr.37 bis, cu reşedința
în Republica Irlanda, nr.
telefon 0044.784.034.04.01,
este chemată la Judecătoria
Oltenița, în calitate de pârâtă
introdusă în cauză, în proces
cu reclamanta Luiceanu
Rădița
în
dosar
nr.5009/269/2017, cu termen
09.10.2019, ora 8.30, având ca
obiect dezbatere succesiune,
revendicare imobiliară şi
constatare nulitate parțială
act de proprietate.

DIVERSE
l În conformitate cu prevederile Legii Apelor
nr.107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare, Titularul: S.C. Cafea Fortuna
S.R.L. Comuna Dragomireşti
Vale, sat Dragomireşti Deal,
Str. Viilor, Nr.3, Jud. Ilfov,
telefon 021.300.13.10 intenţionează să solicite de la AN
“Apele Române” –direcţia
apelor Argeş- Vedea -aviz de
gospodărire a apelor pentru
realizarea lucrărilor „Extindere Hala Cafea Fortuna”,
Str. Viilor, Nr.3, Comuna
Dragomireşti Vale, sat Dragomireşti Deal, jud. Ilfov.
Această investiţie este Nouăȋn cadrul unei investiții existente. Persoanele care doresc
să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a
apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc
sa transmită observaţii,
sugestii şi recomandări se pot
adresa solicitantului sau la
adresa mineralaqua@gmail.
com -Constantin DoinaGeorgeta tel. 0722708486
după data de 17.09.2019.
l Cabinet Individual de
Insolventa Ilie Laurentiu
Dragos, ca urmare a Inchei e r i i n r. 8 d i n d a t a d e
29.01.2018 pronuntata de
Judecatoria Caracal, notifica:
dizolvarea Asociatiei Cultivatorilor de Plante Mihaesti cu
sediul in Comuna Mihaesti,
sat Mihaesti, jud. Olt si
numirea in calitate de lichidator judiciar a Cabinetului
Individual de Insolventa Ilie
Laurentiu Dragos.
l Cabinet Individual de
Insolventa Ilie Laurentiu
Dragos, ca urmare a Incheierii nr. 39 din data de
12.04.2018 pronuntata de
Judecatoria Caracal, notifica:
dizolvarea Asociatiei Sportive
Progresul As cu sediul in
Mun. Caracal, str. Piata
Victoriei, nr. 10, jud. Olt si
numirea in calitate de lichidator judiciar a Cabinetului
Individual de Insolventa Ilie
Laurentiu Dragos.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

l Se comunică pârâtei Rău
Maria cu ultimul domiciliu
cunoscut în str. Duzilor nr.11,
oraş Podu Iloaiei, jud. Iaşi,
dispozitivul sentinţei
nr.4898/2019 pronunţată în
dosarul nr. 24364/245/2018 al
Judecătoriei Iaşi. Admite
cererea de chemare în judecată formulată de către
reclamantul Rău Tudor în
contradictoriu cu pârâta Rău
Maria, citată prin publicitate.
Dispune desfacerea căsătoriei înregistrată sub nr.9 din
27 august 1994 în Registrul
de Stare Civilă al Primăriei
com. Mădârjac, jud. Iaşi, din
culpa exclusivă a pârâtei.
Dispune ca autoritatea
părintească în privinţa minorului Rău Marius Marian, să
fie exercitată exclusiv de
reclamant. Stabileşte locuinţa minorului la tată. Obligă
pârâta să plătească reclamantului pensie de întreţinere în beneficiul minorului
în cotă de ¼ din venitul
realizat, dar nu mai puţin de
¼ din venitul minim net pe
economia naţională, începând cu data introducerii
cererii, de 23 august 2018 şi
până la majorat. Dispune ca
pârâta să revină la numele
avut anterior căsătoriei de
Bâcu. Obligă pârâta să-i
plătească reclamantului cheltuieli de judecată în cuantum
de 1425 lei. Cu apel în 30 de
zile de la comunicare.
Cererea de apel însoţită de
motivele sale se va depune la
Judecătoria Iaşi.

documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de mediu.
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a
activitatilor desfasurate pot fi
consultate la sediul APM
Mures, Loc.Tg.Mures, str.
Podeni, nr.10, jud.Mures, in
zilele de luni-joi intre orele
8:00-16:00, vineri intre orele
8:00-14:00. Observatiile si
sugestiile publicului pot fi
depuse in scris si sub semnatura la sediul APM Tg.
Mures.

l SC Rewe (Romania) SRL
avand sediul in loc.Stefanestii de Jos, str. Busteni, nr.7,
jud.Ilfov, CUI RO13348610,
J23/884/2005, in calitate de
titular al activitatii cod
CAEN 4711- comert cu
amanuntul in magazine
nespecializate cu vanzare
predominanta de produse
alimentare, bauturi si tutun
supermarket si cod CAEN
4724- comert cu amanuntul al
painii, al produselor de patiserie, si produselor zaharoase
in magazine specializate,
desfasurate pe amplasamentul situat in loc.Targu
Mures, str. Predeal, nr. 88,
jud.Mures, anunta publicul
interesat asupra depunerii

SOMAŢII

l Anunt Public privind
depunerea solicitarii de
emitere a acordului de mediu
Stoica Aurelian Robert cu
domiciliul in judetul
Vrancea, municipiul Focsani,
Str.Plantelor, nr.23bis, anunta
publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectele: “Locuinta
P si spatiu productie mobila”
propus a fi amplasat in intravilanul comunei Adunatii
Copaceni, satul Adunatii
Copaceni, NC 34344, Judetul
Giurgiu. Informatiile privind
proiectul propus pot fi
consultate la sediul A.P.M.
Giurgiu din Giurgiu, Sos.
Bucuresti, nr. 111, sc.A+B, si
la sediul OMV Petrom S.A,
din Bucuresti, Str.Coralilor,
nr.22, sector 1. Observatiile
publicului se primesc la
sediul A.P.M. Giurgiu, in
zilele de luni-joi, intre orele
9,00-14,00 si vineri de la
9,00-12,00.

l Judecătoria Chişineu-Criş,
dosar 1405/210/2019, termen
la 23.10.2019. Pe rolul Judecătoriei Chişineu-Criş este
înregistrat dosarul civil nr.
1405/210/2019, prin care
Cighirean Corneliu solicită
constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilului
situat în Caporal Alexa,
nr.111, jud. Arad, înscris în
CF 304120 Sântana, nr.
top.319-320, în suprafață de
2880mp. Cei interesați pot
face opoziție în termen de 30
zile de la publicarea acestei
somații.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Somaţie. Judecătoria Ineu.
Dos.nr.1395/246/2019.Petentele Ghinga Sofia şi Cociuba
Florica solicită înscrierea
dreptului de proprietate pe
titlu de uzucapiune asupra
imobilului identificat
c.f.306322 Târnova (fost c.f.
221 Chier) A1 top. 646-648
curte şi grădină în supr.
conform c.f. de 9.197 mp.
A1.1 CAD:C1 top. 646-648
casa din Chier imobil asupra
căruia figurează ca proprietari Dehelean Matias (una şi
aceiaşi persoană cu Dehelean
Matei) decedat în data de 2
noiembrie 1924 întabulat sub
B 3 şi Dehelean Ioan decedat
la data de 29 aprilie 1955
întabulat sub B4. Petentele
susţin că folosesc acest imobil
de peste 40 de ani de la
moartea proprietarilor în mod
continuu, paşnic, public şi sub
nume de proprietar. Toţi cei
interesaţi sunt somaţi să
depună de îndată opoziţie la
Judecătoria Ineu deoarece în
caz contrar în termen de 30
de zile de la ultima publicaţie
se va proceda la rezolvarea
cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l S.C.M. ORRIS convoacă
Adunarea Generală Ordinară
şi Extraordinară în data de
10.10.2019, ora 9.00 la sediul
social din Calea 13 Septembrie nr.113. bloc 109, cam. 4,
5, 6, sector 5, Bucureşti având
următoarea ordine de zi:
Adunarea Ordinară: 1. Situaţia litigiilor S.C.M. ORRIS.
2. Situaţia economică şi reorganizarea ei. 3. Reorganizarea
economică a SCM ORRIS în
vederea eficientizării activităţii economico-financiare. 4.
Propuneri pentru rentabilizarea economică. 5. Diverse.
Adunarea Generală Extraordinară: 1. Aprobarea vânzării
de spaţii (chirie). 2. Schimbare adresă punct de lucru,
Unitatea 13.

LICITAŢII
l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu
sediul in Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310,
organizeaza la sediul sau
procedura de „licitatie
deschisa”, cu oferte de pret
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in plic inchis, in vederea atribuirii contractului „servicii
de inchiriere mijloace deszapezire”. Procedura de achizitie se va desfasura conform
prevederilor “Regulamentului privind organizarea si
desfasurarea achizitiilor” al
SC Citadin SA Iasi. Pentru
participare la procedura de
achizitie, ofertantii trebuie sa
indeplineasca conditiile
cerute in “Documentatia de
achizitie”. Documentatia de
achizitie va fi postata pe
site-ul societatii www.citadinis.ro si va fi accesata pana
pe data de 07.10.2019 pe
baza de cod unic de acces, ce
va fi comunicat doar persoanelor care solicita in scris
accesul la documentatie cu
date de identificare clara si
cu declaratie pe propria
raspundere privind siguranta
informatiilor pentru evitarea
introducerii unor virusi in
sistemul informatic al societatii. Criteriul care va fi
aplicat pentru evaluarea
ofertelor: pretul cel mai
scazut. Documentatia de
ofertare va fi depusa la
sediul SC Citadin SA pana la
data de 07.10.2019 ora 10:00.
Deschiderea ofertelor va
avea loc la data de
07.10.2019, ora 12:00, la
sediul S.C. Citadin S.A.
Relatii suplimentare privind
procurarea documentatiei si
conditiile de participare se
pot obtine la tel.:
0751048290.
l VIA Insolv SPRL Ploieşti,
str. Banatului, nr. 1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244
519800, numită administrator judiciar prin sentinta
nr. 277 din data 17.09.2019
Tribunalul Dâmbovița, în
dosarul 2822/120/2019,
anunţă deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitorului Vampirul
SRL, Com. Răzvad, Sat
Valea Voievozilor, str. Preot
Goglea, FN, jud. Dâmbovița,
J15/334/2002, CUI 14820477.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere
a creanţelor este 25.10.2019.
Termenul limită întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor

este 08.11.2019. Termenul
pentru întocmirea tabelului
definitiv al creanţelor este
22.11.2019. Prima adunare a
creditorilor la data de
15.11.2019 ora 15:00.
l SCM TROMET prin
administrator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică
proprietate imobiliară
compusă din constructia C3
Hala turnatorie in regim de
P+1E cu Sc = 806,26 mp, Sd
= 1.038,73 mp, Su = 938,54
mp, situată in Ploiesti,str.
Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 348,
jud. Prahova la prețul de
100.000 euro (scutit de TVA,
ce se va achitat în lei la
cursul din data plății).
Terenul intravilan pe care se
af lă amplasată construcția
este proprietate de stat şi nu
face obiectul vânzării. Licitaţia va avea loc în
27.09.2019, ora 15/30 la
sediul administratorului
judiciar din str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
Persoanele interesate vor
achizitiona caietul de prezentare în suma de 1.000 lei +
TVA de la sediul administratorului judiciar şi vor depune
taxa de garanţie de 10% din
prețul de pornire cu cel putin
o zi înainte de data licitatiei.
l Debitorul SC Toposim
SRL - in faliment, in
bankruptcy, en faillite, cu
sediul în Vânju Mare, str.
Republicii nr. 80, jud.Mehedinţi, CIF: 1535379,
J25/63/1999, af lat în procedura de faliment dosar nr.
2899/101/2014 pe rolul
Tribunalului Mehedinti, prin
lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu
sediul in Dr.Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr. 7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare,
la pretul stabilit prin
Raportul de Evaluare nr. 65
din data de 12.06.2019:
Bunuri mobile de tipul
mijloace fixe si obiecte de
inventar: Tastatura calculator -9 buc., - 2,00 lei/buc.
Monitor calculator -3 buc 65,00 lei/buc. Imprimanta
HP -2 buc., - 25,00 lei/buc.

Unitate calculator - 14 buc.,
- 60,00 lei/buc. Scaun rotativ
Fimgal - 6 buc., - 8,00 lei/
buc. Rubin etajera Venghe - 5
buc., - 25,00 lei/buc. Scaun
office - 2 buc., - 3,00 lei/buc.
Monitor infotronic 21 L2130
- 2 buc., - 30,00 lei/buc.
Monitor Benq - 1 buc., 40,00 lei. Tavite birou - 14
buc., -0,50 lei/buc. Router
Romtelekom - 1 buc., - 5,00
lei. Birou Galant blat negru
- 2 buc., - 275,00 lei/buc.
Birou colt – 3 buc., - 40,00
lei/buc. Imprimanta HP 2015
Alb - 1 buc., - 20,00 lei.
Imprimanta HP Negru - 1
buc., - 25,00 lei. Copiator
Minolta Bizhub C252 - 2
buc., - 580,00 lei/buc. Corp
rafturi Valter - 4 buc., - 40,00
lei/buc. Dulap cu etajere – 1
buc., la valoarea de piata de
60,00 lei. Echipament Topografic Leica - 1 buc., la
valoarea de piata de 7.850,00
lei. Aparat GPS Stonex +
accesorii – 2 buc., la valoarea
de piata de 4.700,00 lei/buc.
Preturile nu includ TVA.
Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea
bunurilor mobile descrise
a n t e r i o r, i l r e p r e z i n t a
Sentinta nr. 24 din data de
28.03.2018 de deschidere a
procedurii de faliment
pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de
insolvență nr. 2899/101/2014
af lat pe rolul Tribunalului
Mehedinti. Licitaţia va avea
loc în Dr.Tr.Severin, str.
Z ă b r ă u ț u l u i n r. 7 A , j u d .
Mehedinţi la data de
07.10.2019 orele 14:oo. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a
unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire al licitaţiei
cel mai târziu in ziua anterioara in care are loc licitatia
si achizitionarea caietului de
sarcini in cuantum 20,00 lei
pentru bunurile *Mijloace
fixe si Obiecte de inventar*.
Cont deschis la Banca
Romaneasca S.A. Sucursala
D r. Tr. S e v e r i n , s u b n r.
RO11BRMA
0999100086840992. Invităm
pe toti cei care vor sa se
prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare,

III

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

la locul fixat în acest scop şi
pâna la acel termen să
depună oferte de cumpărare.
Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra
bunurilor mobile sa anunte
lichidatorul judiciar inainte
de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii la telefon-fax:
0742592183,
sau
0252/35.43.99, e-mail:
office@consultant-insolventa.ro; site: www.consultant-insolventa.ro sau la
sediul lichidatorului judiciar
din Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi.
Lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL.

PIERDERI
l Kalos Invest SRL, înmatriculată în Registrul Comerţului
cu
număr
J40/13778/2018, CUI
39918056, cu sediul în Bucureşti, str. Teleajen nr.33, sector
2 anunţă pierderea certificatului de înmatriculare şi a
certificatelor constatatoare.
Le declarăm nule.
l Declar pierdut- nul atestat
transport taxi pe numele de
Şerban Mirel seria CPTx
21401 emis de A.R.R.
l Pierdut Certificat pentru
Transport Agabaritic emis pe
numele Tudor Andrei George.
Il declar nul.
Pierdut Atestat profesional
transport Marfa emis pe
numele Olar Ion Lucian. Il
declar nul.
l Rutebif Trade SRL, sediul
în sat/com. Mânăstirea, str.
Olteniței, nr.17, județ Călăraşi, având J51/60/2015, CUI:
34106520, declară pierdute:
certificate constatatoare
pt.punctul de lucru nr.3330
din 14.02.2019. Le declarăm
nule.
l Societatea Dan Lemnforest
SRL, J6/333/2004, C.U.I
16386251, reprezentat prin
asociat Moldovan Dinu,
declar pierdute certificate
constatatoare avand nr.
18606/ 15.06.2010 emise

GATA!
Simplu, nu?

pentru sediul social: sat
Telciu, Str. Muntelui, Nr. 357,
Judet Bistriţa-Năsăud si activitati autorizate la terti.
Declar nule.
l East Gate SRL/
J40/14681/2017 CUI
16452657 Declar pierdute
certificate constatatoare nr.
614822/21.08.2017 eliberate
de ONRC pentru: declaratie
pe propria raspundere
privind modificari intervenite fata de declaratia
d e p u s a a n t e r i o r s u b n r.
25316/30.04.2014 firma nu
desfasoara activitati la
sediul social si activitati
care se desfasoara la beneficiari si/sau in afara sediilor
proprii.
l S.C. Sav Technology Solutions S.R.L., cu sediul social
in Bucuresti, Str.Progresului
110-116, Cladirea C1,
Camera B3-301, Sector 5,
avand Codul Unic de Inregistrare 30994211 din data de
07.12.2012 si numar de
ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul
B u c u r e s t i
J 4 0 /
14467/07.12.2012, declara
pierdut Certificatul de inmatriculare seria B 3010125
emis la data de 07.01.2015,
impreuna cu anexa la acesta.
Il declaram nul.
l Agrirom Utilaje SRL/
J40/6431/2018 CUI 41118551
Declar pierdute certificate
constatatoare nr. 197446/
09.04.2019 eliberate de
ONRC pentru: activitati
proprii de birou pentru societate la sediul social si activitati care se desfasoara la
beneficiari si/sau in afara
sediilor proprii.
l Pierdut atestat profesional
A R R n r. 0 3 7 7 0 9 6 0 0 0 ş i
cartelă tahograf pe numele
Găman George. Le declar
nule.
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto - transport marfă
şi certificat ADR, eliberate de
ARR Rm. Vâlcea, pe numele
Iancu Dumitru-Gheorghiță.
Se decalară nule.

deficit bugetar interzis în Europa
Prognoză-şoc de la Bruxelles. Mergem spre un

România riscă primele sancțiuni
UE pentru o țară cu mână spartă
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Joi 9 mai 2019 ∙ Serie nouă ∙ nr.

369 (7681) ∙ 2,8 lei

Programul
Laptele,
cornul şi
lama de ras

area de lapte, cornuri
cte de 34 milioane de lei pentru furniz mere îngheţate, la
Mureş a prins anul acesta contra
în care a fost implicată - de la
aluri
n Un fabricant de pâine din Ocna
scand
e
roasel
nume
u
celebră pentr
au reziliat acordurile,
matorilor a amendat, autorităţile
şi mere pentru elevi n Firma este
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rile pentru copii n Protecţia Consu
ne de euro
milioa
50
circa
la
lapte stricat şi lame de ras în cornu
statul
cu
ilor
ridicând totalul afacer
dar tot timpul apar contracte noi,

Camere video antibătaie, în grădinițe
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otrăvit cu mercurşi
Fost minifoststru,
ministru al Apelor şi Pădurilor

Doina Pană,
că, la sfârşitul anului
actual deputat PSD, a dezvăluit
ţii cu mercur. Aceasta
2017, a fost victima unei intoxica
are orginea în zona
bănuieşte că atacul asupra sa
r pe care le-a luat.
mafiei lemnului, ca urmare a deciziilo
ţa otrăvitoare a
Doina Pană suspicionează că substan
entul-şoc pentru
Tratam
e.
aliment
în
tă
fost strecura
a durat 12 zile, însă
elimina rea dozei de mercur
din organism poate
eliminarea totală a substanţei
Pag. 7
dura chiar ani de zile.

