ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Miercuri, 25 septembrie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi
ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

OFERTE SERVICIU
l Club sportiv angajează cu
contract de muncă personal
curățenie, sector 3, Titan.
0770.574.744.
l Angajez croitoreasă cu experiență în Ploiești. Salariu
2.000Lei. Tel. 0799.278.661.
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 Centrul de Sănătate Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie”,
cu sediul în București, Bulevardul Uverturii, nr. 81, Sector
6, organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual
de execuție vacant, perioada
nedeterminată, în data de
16.10.2019, ora 10.00- proba
scrisă- Compartimentul informare și asistenţă- 1 post referent grad IA: studii liceale cu
diploma de bacalaureat;
vechime în exercitarea profesiei
de minim 1 an. Detalii pe site-ul
instituției: www.nectarie6.ro.
l SC Sanu Service RO SRL
este cunoscută încă din anul
2000 în toată ţara ca unul din
cei mai buni producători,

proiectant și instalator de
sisteme de aspiraţie a aerului
viciat, fumului, rumegușului,
pulberilor, vaporilor toxici și a
coșurilor de fum. Actual
căutăm comisioneri (COD COR
962103) pentru punctul de
lucru din loc.Topolovăţu Mare.
Pentru mai multe detalii vă
rugăm să ne contactaţi la
adresa de mail: office@sanu.ro,
la sediul societăţii sau la nr. tel.
0256.328.277. Numai candidaţii
selectaţi vor fi contactaţi.
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, 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 Serviciul Public Județean
Salvamont -Salvaspeo Dâmbovița, cu sediul în localitatea
Moroeni, Piciorul Babelor, zona
Telecabina Peștera, judeţul
Dâmbovița, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
-numele funcției: salvator
montan; -număr posturi: 1,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de
17 octombrie 2019, ora 10.00;
-Proba practică în data de 19
octombrie 2019, ora 08.30;
-Proba interviu în data de 21
octombrie 2019, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.
studii medii/superioare absolvite; 2.atestat de salvator
montan valabil la data depunerii dosarului de înscriere; 3.
adeverinţă privind vechimea în
specialitatea de salvator
montan; 4.vechime în specialitate: minimum 2 ani; 5.permis

conducere categoria B. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
instituției din Târgoviște, str.
Al.I.Cuza, nr.15. Relaţii suplimentare la sediul: din Târgoviște, str. Al.I. Cuza, nr.15,
telefon: 0245.640.312, e-mail:
salvamont.dambovita@gmail.
com.
l Comuna Negoi, județul Dolj,
organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale
vacante de referent -Serviciul
Voluntar pentru Situații de
Urgență, compartimentul
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Negoi. Probele
stabilite pentru concurs:
-selecția dosarelor: 10.10.2019;
-proba scrisă: 17.10.2019, ora
10.00; -proba interviu:
21.10.2019, ora 10.00. Dosarele
de concurs vor fi depuse în
termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea a
III-a. Pentru participarea la
concurs, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele
condiții: I.Condiții generale:
cf.Art.3 din HG 286/2011; II.
Condiții specifice: -Nivel studii:
studii medii; -Vechime: fără
vechime. Candidații vor depune
dosarele de participare la
concurs până la data de
09.10.2019, ora 16.00, la sediul
Comunei Negoi. Relaţii suplimentare la sediul Comunei
Negoi, persoană de contact:
Monica Zdrafcu, telefon:
0760.845.630, e-mail: comuna.
negoi@yahoo.ro. Bibliografia și
alte informații suplimentare
privind desfășurarea concursului și condițiile pe care
trebuie să le îndeplinească
participanții se găsesc la secretariatul instituției, persoană de
contact: Monica Zdrafcu,
tel.0760.845.630.
l Biblioteca Bucovinei
„I.G.Sbiera” Suceava, cu sediul
în Suceava, str.Mitropoliei, nr.4,
organizează în temeiul HG
nr.286/2011, modificată și
completată de HG
nr.1027/2014, concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de
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➤ alege ziua apariţiei
➤ 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.

execuţie (personal contractual):
-Muncitor calificat, studii
medii/generale, treapta II,
Compartimentul Legătorie,
întreținere și deservire generală:
1 post; -Paznic, studii medii/
generale, Compartimentul
Legătorie, întreținere și deservire generală: 1 post. Concursul
se va desfășura astfel: -proba
scrisă în data de 17.10.2019, ora
10.00; -interviul în data de
23.10.2019, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii specifice:
*pentru postul de muncitor
calificat, studii medii/generale,
treapta II, Compartimentul
Legătorie, întreținere și deservire generală: -Studii necesare:
absolvirea minim, cu diplomă a
unei școli profesionale și absolvirea cu diplomă de cursuri de
legător manual, acreditate;
-Vechime în muncă și în specialitate de minimum 6 ani și 6
luni; *pentru postul de paznic,
Compartimentul Legătorie,
întreținere și deservire generală:
-Studii medii/generale;
-Vechime în muncă minimă
necesară: 6 luni; -Atestat profesional conform Legii 333/2003;
-Persoană organizată, responsabilă, cu disponibilitate la
program flexibil; -Persoană cu
spirit de observație, atenție
distributivă, îndemânare, viteză
de reacție. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afișării
anunţului, respectiv până în
data de 09.10.2019, ora 14.00, la
sediul administrativ al instituţiei, din strada Mitropoliei, nr.4,
etajul I, Secretariat, Suceava.
Dosarele se vor verifica de către
comisia de concurs, iar rezultatele selectării dosarelor se vor

afișa la sediul administrativ și
pe site-ul: www.bbsv.ro. Informaţii suplimentare și bibliografia necesară se pot obţine de
la secretariatul instituţiei,
telefon: 0230.530.798.
l Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare
Tulcea, scoate la concurs (pe
perioadă nedeterminată): 1 post
consilier IA (Serviciul Plan
Exploatare Patrimoniu), absolvent de studii superioare de
lungă durată; vechime >2 ani;
cunoștinţe operare PC; permis
de conducere auto, categoria B.
Proba scrisă în data de
17.10.2019, ora 10.00, și proba
interviu în data de 23.10.2019,
ora 10.00. Toate probele se vor
susţine la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare
Tulcea, str.Viticulturii, nr.10,
loc.Tulcea. Dosarele de concurs
se vor depune până pe data de
09.10.2019, ora 16.00, la sediul
Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Tulcea, din
Tulcea, str.Viticulturii, nr.10,
compartimentul Resurse
Umane. Mai multe detalii
privind condiţiile generale și
specifice găsiţi afișate la sediul
F T I F Tu l c e a , n r. t e l e f o n :
0240.532.001, interior: 1511 și
pe site-ul instituţiei.
l Centrul Român pentru
Pregătirea și Perfecționarea
Personalului din Transporturi
Navale -CERONAV, cu sediul
în localitatea Constanța, str.
Pescarilor, nr.69A, județul
Constanța, organizează concurs
pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de inginer,
grad specialist IA, în cadrul
Biroului construcții-investiții,
conform HG nr.286/23.03.2011.
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Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de
17.10.2019, ora 10.00; -Proba
orală (interviul) în data de
18.10.2019, ora 10.00. Această
probă va fi susţinută doar de
candidaţii declaraţi admiși la
proba scrisă. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență în domeniul construcții; -vechime în
muncă de minim 6 ani și 6 luni;
-experiență în domeniul
construcțiilor de minim 5 ani;
-cunoștințe în domeniul investițiilor publice de minim 1 an.
Candidații vor depune dosarele
de participare la concurs până
la data de 09.10.2019, ora 15.00,
la sediul din str.Pescarilor,
Constanța. Relaţii suplimentare
la sediul CERONAV, str.Pescarilor, nr.69A, persoană de
contact: Pop Ionela, telefon:
0241.639.595, e-mail: ionelapop@ceronav.ro.
l Institutul Naţional de Boli
Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Balș”, cu sediul în localitatea
București, str.Dr. Calistrat
Grozovici, nr.1, în conformitate
cu prevederile HG 286/2011,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii
contractuale vacante, pe durată
nedeterminată: -1 (un) post
îngrijitoare (G) -Secţia Clinică
IX Boli Infecţioase Copii; -1
(un) post infirmieră (G) -Secţia
Clinică XI Boli Infecţioase
Copii; -1 (un) post îngrijitoare
(G) -Spitalizare de zi HIV/
SIDA și Boli Infecţioase Copii.
Concursul se va desfășura la
sediul institutului, după următorul calendar: -Termenul de
depunere a dosarelor:
09.10.2019, ora 13.00; -Proba
psihologică: în data de
17.10.2019, ora 10.00; -Proba
scrisă: în data de 21.10.2019,
ora 10.00; -Proba practică: în
data de 25.10.2019, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Pentru postul de infirmieră (G):
-școală generală; -curs de infirmiere, organizat de Ordinul
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților
Medicali din România sau curs
de infirmiere organizat de

furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea
Ministerului Sănătății -Direcția
Generală Resurse Umane și
Certificare; -6 luni vechime în
activitate; -concurs pentru
ocuparea postului. Pentru
posturile de îngrijitoare (G):
-școală generală; -concurs
pentru ocuparea postului; -nu
necesită vechime. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balș”.
Relaţii suplimentare la sediul
Institutului Naţional de Boli
Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Balș”, persoană de contact: teh.
ec.Stefan Alexandru-Marius,
telefon: 021.201.09.80- interior:
3055, adresă e-mail: marius.
stefan@mateibals.ro.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Gorj, C.U.I: 9247854,
organizează concurs în data de
17.10.2019, ora 09.00 (proba
scrisă) și 22.10.2019 (proba de
interviu) la cantina din cadrul
Complexului de recuperare și
reabilitare neuropsihiatrică
pentru adulţi “Bîlteni”, din
Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr.
34, pentru ocuparea a 7 (șapte)
posturi vacante corespunzătoare unor funcţii contractuale
de execuţie după cum urmează:
1. trei posturi corespunzătoare
funcţiei contractuale de
execuţie de asistent medical cu
studii postliceale la Complexul
de recuperare și reabilitare
neuropsihiatrică pentru adulţi
“Bîlteni” - Centrul de recuperare și reabilitare; 2. două
posturi corespunzătoare funcţiei contractuale de execuţie de
asistent medical cu studii postliceale la Complexul de recuperare și reabilitare
neuropsihiatrică pentru adulţi
“Bîlteni”-Centrul de recuperare
și reabilitare neuropsihiatrică;
3. două posturi corespunzătoare
funcţiei contractuale de
execuţie de asistent medical cu
studii postliceale la Centrul de
recuperare și reabilitare Tg.
Cărbunești. Condiţii generale și
specifice de îndeplinit de către
candidat pentru ocuparea

posturilor scoase la concurs: a)
absolvent(ă) studii postliceale
sanitare absolvite cu diplomă
de școală sanitară postliceală în
specialitatea “asistent medical
generalist”; b) posesor al cerliflcatului de membru
O.A.M.G.M.A.M.R.- asistent
medical generalist, avizat și
valabil la data concursului.
Certificatul va fi însoțit de
avizul anual pentru autorizarea
exercitării profesiei de asistent
medical generalist, avizat și
valabil la data concursului, sau
de adeverință pentru participare la concurs, eliberată de
O.A.M.G.M.A.M.R; c)
minimum 3 ani vechime în
funcția de asistent medical
generalist/ specialitatea autorizată de liberă practică. Înscrierile la concurs se fac în
perioada 25.09.2019 08.10.2019, inclusiv, ora 16,30,
la sediul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială și Protecţiei
Copilului Gorj, Tîrgu Jiu,
strada Siretului, nr.24 - Serviciul resurse umane, salarizare și
pentru funcţia publică. Relaţii
suplimentare la telefon
0253/212518 sau la camera nr.
36 - sediul D.G.A.S.P.C. Gorj.
Persoana de contact: Marcău
Ana, consilier superior la Serviciul resurse umane, salarizare și
pentru funcţia publică secretar comisie concurs,
tel.0253212518, resurseumane@
dgaspcgorj.ro.
l Grădinița cu program
prelungit “Voinicelul” anunță:
Grădinița cu Program Prelungit
„Voinicelul”, organizează: •
concurs pentru ocuparea
postului contractual vacant de
asistent medical, 1 normă,
astfel: - proba scrisă în data de
16.10.2019, ora 10,00; - interviu
în data de 17.10.2019, ora
10,00. Condiții de participare: Studii: - diploma de bacalaureat; - studii medii sanitare
absolvite cu diplomă sau școală
postliceală sanitară absolvită cu
diplomă sau echivalentă în
specialitatea asistent medical. Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni. - Certificat
membru sau alt document
valabil, eliberat de OAMGMAMR, care să ateste dreptul
de exercitare a profesiei. Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conțină in mod obli-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
gatoriu documentele prevăzute
la art. 6 din HG Nr. 286/2011,
cu modificările și completările
ulterioare și se depun in termen
de 10 zile lucrătoare de la publicare in Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a. Bibliografia se poate obține de la
sediul Gradiniței cu Program
Prelungit „Voinicelul„ str. Sporturilor, nr. 4, din mun. Slobozia
, jud. Ialomița, telefon/fax
0343566970.
l Spitalul de Urgență
Târgu-Cărbunești, cu sediul în
localitatea Târgu-Cărbunești,
str.Eroilor, nr.51, județul Gorj,
organizează conform HG
286/23.03.2011, modificată,
concurs pentru ocuparea
următoarelor funcții contractuale temporar vacante după
cum urmează: -asistent
medical generalist debutant: 1
post -temporar vacant Cabinet
Urologie; -registrator medical
debutant: 2 posturi -temporar
vacante Compartiment Primiri
Urgențe. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 10.10.2019, ora 9.00;
-Interviul în data de
15.10.2019, ora 9.00. Condiții
generale de participare: -Are
cetățenia română, cetățenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic
European și domiciliul în
România; -Cunoaște limba
română scris și vorbit; -Are
vârsta minimă reglementată
de prevederile legale; -Are
capacitate deplină de exercițiu;
-Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe
baza fișei de aptitudine eliberată de către medicul de medicina muncii; -Îndeplinește
condițiile de studii potrivit
cerințelor postului scos la
concurs; -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 exercitarea funcției,
cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea. Condi-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
țiile specifice necesare în
vederea participării la concurs
și a ocupării funcției contractuale sunt: Pentru postul de
asistent medical generalist
debutant: -diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a
învățământului superior de 3
ani în specialitate sau diplomă
de licență în specialitate.
Pentru postul de registrator
medical debutant: -diplomă de
bacalaureat; -diplomă care să
ateste efectuarea unei specializări în domeniul informatică,
cum ar fi: *certificate de calificare profesională cu calificarea
de operator introducere, validare și prelucrare date; *certificat de absolvire cu calificarea
de operator introducere, validare și prelucrare date;
*atestat profesional în una din
specialitățile: -informatică;
-matematică-informatică;
-matematică-informatică cu
predare informatică intensiv;
*orice alt Certificat sau Atestat
care dovedește calificarea de
operator, introducere, validare
și prelucrare date. Condiții de
vechime: -Registrator medical
debutant -fără vechime; -Asistent medical generalist debutant -fără vechime. 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 Spitalului de Urgență Târgu-Cărbunești, din str.Eroilor, nr.51, jud.
Gorj. Relații suplimentare la
sediul: Spitalul de Urgență
Târgu-Cărbunești, persoană de
contact: Stoenescu Elena,
telefon: 0253.378.165, int.339,
fax: 0253.378.085, office@
spitalcarbunesti.ro.

PRESTĂRI SERVICII
l Firmă montează țiglă metalică tip Lindab plus placări
polistiren. Tel. 0755.849.716.

CITAŢII
l Se citeaza parata Birsan
Vetuta Mariana din sat Cunesti
com.Gradistea jud Calarasi la
Judecatoria Resita, dosar
3353/290/2019, termen 8 octombrie 2019 ora 9, obiect stabilire
domiciliu minor, reclamant
Voda Ioan Danut.
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l Tănase Valentin, cu domiciliul în Sopot, jud.Dolj, este
chemat în 30.09.2019, ora 9.00,
la Judecătoria Brașov, complet
C9, în partaj succesoral cu
Marinescu Viorica.
l Se citează numitul Drăgoi
Mihai pentru termenul de judecată din data de 15.11.2019, ora
12.00, în dosarul cu
nr.2244/63/2019 aflat pe rolul
Tribunalului Dolj, în proces cu
Marcu Dorel, dosar având ca
obiect hotărâre care să țină loc
de act autentic.
l Se citează la sediul Biroului
Individual Notarial Ene
Frosina, din municipiul Tulcea,
str. Păcii nr.7, bl.P.21, sc.C,
ap.28, judeţul Tulcea, la data
de 14.10.2019, ora 10,00,
persoanele cu vocaţie succesorală legală sau testamentară, la
succesiunea defunctei Spiru
Iordana, decedată la data de
26.10.2018, cu ultimul domiciliu în municipiul Tulcea, str.
Cicerone, nr.2, judeţul Tulcea,
în Dosar succesoral
nr.106/2019, în vederea dezbaterii succesiunii.
l Laczko Szimion, Kopil
Florika măritată Hada, Retesan
Ana, Retesan Vaszi, Retesan
Szimion, Meszaros Lina,
Inokan Gabor (Inokan
Gavrila), Laczko Simon,
Lascau Maria, Lascau Simion,
Retesan Ana, Gardus Sofia, toți
cu domiciliul necunoscut, sunt
citați pe data de 19.11.2019 la
Judecătoria Turda, în calitate
de pârâți în dos.
n r.
4259/328/2017*.
l Cipu Elena, cu ultimul domiciliul cunoscut în Rm. Vâlcea,
str. Mihai Viteazu, nr. 2, Bl 22
Decembrie, Sc. C, Ap 7, județul
Vâlcea, actualmente necunoscut, este chemată la Birou
Notarial Public Mitroi Maria,
din Rm. Vâlcea, str. Gabriel
Stoianovici nr. 8 bl. T 2, sc. A,
ap. 1, parter, județul Vâlcea,
pentru o înțelegere amiabilă, în
calitate de moștenitoare a unei
sulte în suma de 8500 Euro,
conform sentinței civile din
dosarul 9917/288/2017, de către
Corocsenie Daniela, în calitate
de moștenitoare, în data de 30
septembrie 2019, ora 10.00.
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DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica
intrarea in faliment prin procedura simplificata in dosarul nr.
4 0 4 / 1 0 5 / 2 0 1 9 , Tr i b u n a l
Prahova, conform sentintei nr.
760 din 11.09.2019 privind pe
SC Magura 94 SRL, cu termenele: depunere declarații
creanță in vederea intocmirii
tabelului suplimentar
25.10.2019, întocmirea tabelului suplimentar al creanțelor
25.11.2019, întocmirea tabelului definitiv consolidat
23.12.2019.
l Just Insolv SPRL notifica
intrarea in faliment prin procedura generala in dosarul nr.
2 7 7 7 / 1 0 5 / 2 0 1 8 , Tr i b u n a l
Prahova, conform Sentintei nr.
744/04.09.2019 privind pe SC
Atol Prod Construct SRL, cu
termenele: depunere declarații
creanță in vederea intocmirii
tabelului suplimentar
25.10.2019, întocmirea tabelului suplimentar al creanțelor
25.11.2019, întocmirea tabelului definitiv consolidat
20.12.2019.
l Unitatea administrativ teritoriala Rosiori din judetul
Braila anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral
nr. 3, începand cu data de
01.10.2019 pe o perioada de 60
de zile, la sediul Primariei
Comunei Rosiori, conform art.
14 alin. (1) si (2) din Legea
cadastrului si a publicitatii
imobiliare nr. 7/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul primariei si pe site-ul
Agentiei Nationale de Cadastru
si Publicitate Imobiliara.
l Oraș Sângeorgiu de Pădure,
str.Livezilor, nr.6, județul
Mureș, telefon: 0265.578.226,
fax: 0265.580.357, e-mail: sgpadure@cjmures.ro, cod fiscal:
4375895, anunță, conform Legii
350/2005, Planul de achiziții a
finanțării nerambursabile din
fondurile bugetului local pe
anul fiscal 2019 pentru
proiecte. Hotărârea Consiliului
Local nr.47 din 05.09.2019,

privind bugetul de venituri și
cheltuieli al Orașului
Sângeorgiu de Pădure pe anul
2019 și Regulamentul pentru
regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul
local pentru activitate nonprofit
de interes local. Total valoare:
50.000Lei, care se alocă în
întregime pentru domeniul
Sport. Informații suplimentare
pot fi obținute la telefon:
0265.578.226.

SOMAŢII
l Prin cererea înregistrată pe
rolul Judecătoriei Întorsura
Buzăului sub nr.553/248/2019,
posesorii Milu Ioan și Milu
Irma, având domiciliul în
orașul Întorsura Buzăului, str.
Castanilor, nr.7, jud.Covasna,
au invocat dobândirea prin
uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra imobilului
situat în orașul Întorsura Buzăului, str.Castanilor, nr.7, jud.
Covasna, în suprafață de
1314mp, din care 784mp au
categoria curți, construcții și
530 mp au categoria de folosință fâneață, înscris în CF
nr.24601 Întorsura Buzăului
nr.top.24601 fâneață în suprafață de 1314 mp, având ca
proprietar tabular pe Bobeș
A.C. Gheorghe și Bobeș G.Ana
născută Zacharie și care se
învecinează la nord cu drum
(str.Castanilor), la est și sud cu
imobilul deținut de Son Ioan și
la vest cu nr.cadastral 24600
-Tohănean Dorin. Toți cei interesați sunt somați să formuleze
opoziție, cu precizarea că, în
caz contrar, se va trece la judecarea cererii în termen de 30 de
zile de la emiterea celei din
urmă publicații.

ADUNARI GENERALE
l Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionar i l o r, N r. 1 2 2 / 2 4 . 0 9 . 2 0 1 9 :
Consiliul de Administraţie al
S.C. NIMB Pipera S.A., cu
sediul în București, Sector 2,
Şoseaua Vergului, nr.8, Corpul
C4, România, inmatriculată la
Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/11438/1992,
având cod unic de înregistrare
RO 324643, În temeiul Legii nr.
31/1990 privind societăţile

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

comerciale, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare Legii nr. 297/2004
privind piaţa de capital, cu
modificările și completările
ulterioare, Convoacă:
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de
26.10.2019, ora 12:00 la sediul
societăţii situat în București,
Sector 2, Şoseaua Vergului,
nr.8, Corpul C4, România,
pentru toţi acţionarii înregistraţi la S.C. NIMB Pipera S.A.
București, iar în cazul în care
cvorumul necesar pentru validare nu este întrunit se va
convoca a doua zi la aceeași oră
și la aceeași adresă. Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea
discutării deschiderii insolvenţei sau după caz a reorganizării societăţii. 2.
Împuternicirea d-nei Matei
Liliana pentru efectuarea
demersurilor necesare, în
vederea ducerii la îndeplinire și
a publicării prezentei în Monitorul Oficial și înregistrarea la
Registrul Comerţului. Acţionarii cu drept de vot au posibilitatea de a vota prin
corespondenţă, înainte de
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. Acţionarii
persoane fizice pot participa la
ședinţă în nume propriu sau
prin reprezentare, cu împuternicire dată unui alt acţionar
sau unei alte persoane decât
acţionar pe bază de procură
specială. Acţionarii persoane
juridice pot participa la ședinţă
prin persoana căreia i s-a
delegat competenţa de reprezentare sau printr-o persoană
desemnată de aceștia în condiţiile documentului lor de
constituire. În cazul în care la
data menţionată mai sus nu se
întrunesc condiţiile de validitate/ cvorumul de prezenţă
prevăzute de Legea nr. 31/1990
și de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă și se fixează
cea de-a doua Adunare Generală a Acţionarilor pentru data
de 27.10.2019, ora 12:00. Președinte Consiliul de Administraţie Monceanu Emilian.
l S.C. Universalcoop S.R.L.
Str. serg. Nuţu Ion nr.8- 10,
s e c t o r 5 , B u c u r e ș t i , Te l .

GATA!
Simplu, nu?

0745.11.90.72; Fax
021.310.63.51, Nr. Reg. Com.
J40/5336/1991, C.U.I.
RO404793, Capital social:
661.410 Lei, Convocator:
Consiliul de Administraţie al
S.C. Universalcoop S.R.L., în
temeiul prevederilor Actului
Constitutiv Actualizat și a
prevederilor Legii 31/1990
republicată, la solicitarea asociatului majoritar Dursun
Altînîșîk, convoacă la sediul
societăţii din Str. serg. Nuţu Ion
nr.8- 10, sector 5, București,
Adunarea Generală a Asociaţilor pe data de 7 octombrie
2019 ora 13.00 cu următoarea
ordine de zi: 1). Schimbarea
Prestatorului Administrator ale
imobilelor proprietatea
Universal Royal Invest S.R.L.,
la care S.C. Universalcoop
S.R.L. este Unic Asociat. 2).
Modificarea obiectului principal de activitate al S.C.
Universalcoop S.R.L. de la Cod
CAEN 4649 –Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
gospodăresc la Cod CAEN
6820 -Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
proprii sau închiriate și Cod
CAEN 6832 –Administrarea
imobilelor pe bază de comision
sau contract. În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima
convocare, a doua convocare
AGA va avea loc pe data de 8
octombrie 2019 ora 13.00 la
sediul societăţii din Str. serg.
Nuţu Ion nr.8- 10, sector 5,
București cu aceeași ordine de
zi, fără altă notificare a asociaţilor. Administratori, Hanganu
A. Eugen- Cristian, Oros
Iuliana Cristina.

LICITAŢII
l Dinu, Urse si Asociatii
S.P.R.L, in calitate de lichidator
judiciar al Bet Cafe Arena
SRL, precizeaza faptul ca, licitatiile privind bunurile mobile
ale debitoarei se vor desfasura
in conformitate cu prevederile
Regulamentului de vanzare si
ale art.769 alin. 9 din Codul de
procedura Civila.
l CII Briac Ion CI, cu sediul în
Caransebeș, str. Mihai Viteazu,
nr.8, et.1, ap.1, jud.Caraș-Severin, lichidator judiciar al
debitorului SC Agromec Zagujeni SA, cu sediul în comuna

IV

ANUNȚURI
Miercuri, 25 septembrie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

Constantin Daicoviciu, sat
Zagujeni, nr. 13, jud. Caraș-Severin, în faliment, în dos. nr.
168/115/2014, înregistrat pe
rolul Tribunalului Caraș-Severin, vinde prin negociere
directă bunul imobil înscris în
CF nr. 36482 Căvăran, teren în
intravilan de 3.182mp, cu
construcții anexe, (atelier și
depozit) la prețul de pornire de
45.085Lei, fără TVA. Termenul
pentru depunerea scrisorii de
intenție de participare la negocierea directă, împreună cu documentele doveditoare, se vor
depune la sediul lichidatorului
judiciar, până la data de
15.10.2019, ora 10.00, dată la
care se va desfășura și ședința
de negociere directă asupra
vânzării bunului imobil. Informații suplimentare se pot obține
la sediul lichidatorului judiciar
sau la la tel. 0255.511.433
/0744.669.068.
l Debitorul Anconi Construct
SRL societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse
Si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1. Skoda Octavia, nr.
inmatriculare B-04-POU, an
fabricatie 2008, pret pornire
licitatie - 3.600,00 Euro exclusiv
TVA; 2.Skoda Octavia, nr.
inmatriculare B-06-POU, an
fabricatie 2008, pret pornire
licitatie - 3.500,00 Euro exclusiv
TVA; 3.Dacia Logan, nr. inmatriculare B-98-ANC, an fabricatie 2014, pret pornire licitatie
- 5.100,00 Euro exclusiv TVA;
4.Dacia Logan, nr. inmatriculare B-63-DVZ, an fabricatie
2014, pret pornire licitatie 3.500,00 Euro exclusiv TVA; 5.
Dacia Logan, nr. inmatriculare
B-05- POU, an fabricatie 2005,
pret pornire licitatie - 1.500,00
Euro exclusiv TVA; 6. Toyota
Ay g o , n r. i n m a t r i c u l a r e
B-84-YXZ, an fabricatie 2007,
pret pornire licitatie -2.100,00
Euro exclusiv TVA; 7. Dacia
L o g a n , n r. i n m a t r i c u l a r e
B-222-POU, an fabricatie 2011,
pret pornire licitatie -2.500
Euro exclusiv TVA; 8. Puegeot
1 0 7 , n r. i n m a t r i c u l a r e
B-99-POU, an fabricatie 2007,
pret pornire licitatie -1.700
Euro exclusiv TVA; 9. Fiat
P u n t o , n r. i n m a t r i c u l a r e
B-74-BMK, an fabricatie 2007,
pret pornire licitatie -1.600

Euro exclusiv TVA; Autovehiculele se vand in mod individual. 10.Bunuri mobile de tip
mijloce fixe apartinand Anconi
Construct SRL in valoare de
13.083 Euro exclusiv TVA.
Bunuri mobile de tip mijloce
fixe se vand in bloc sau individual. -Pretul de pornire al licitatilor pentru autoturisme si
pentru bunurile mobile de tip
mijloace fixe apartinand
Anconi Construct SRL reprezinta 100% din valoarea de
piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare, listele cu
aceste bunuri pot fi obtinute de
la lichidatorul judiciar cu un
telefon in prealabil la
021.318.74.25. -Pretul Caietului
de sarcini pentru autoturisme si
pentru bunurile mobile de tip
mijloace este fixe de 500,00 Lei
exclusiv TVA. Participarea la
licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr.
RO02 BUCU 1081 2159 5197
1RON deschis la Alpha Bank
Romania, cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita
pentru licitatie, a garantiei de
10% din pretul de pornire al
licitatiei pentru bunurile pentru
care se liciteaza; -achizitionarea
cel mai tarziu cu o zi inainte de
data si ora stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce
poate fi achitat in contul lichidatorului judiciar nr. RO 43
INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la Ing Bank – Sucursala
Dorobanti sau in numerar la
sediul acestuia din Bucuresti
str. Buzesti nr.71, et. 5, cam.
502-505, sector 1. Pentru autovehicule si pentru bunurile
mobile de tip mijloace fixe,
prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 09.10.2019, ora
15:00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi
in data de 16.10.2019;
23.10.2019; 30.10.2019; ora
15:00. Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la sediul
lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et.
5, cam. 502-505, sector 1.
Pentru relatii suplimentare
sunati la 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com.
l Debitorul SC Competent
Serv SRL, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str. Walter Maraci-

neanu, nr. 110, jud. Mehedinţi,
CIF: 6098138, J25/932/1994
af lata în procedură de faliment, in bankruptcy, en faillite
în dosar nr. 2304/101/2013 aflat
pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar
Consultant Insolvență SPRL,
prin asociat coordonator ec.
Emil Popescu, cu sediul in loc.
Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului
nr. 7A, jud. Mehedinti, scoate
la vânzare urmatoarele bunuri:
Proprietate imobiliara Teren +
Constructii situat in loc.
Malovat, str. Calea Targu
Jiului, nr. 6, jud. Mehedinti, nr.
C.F. 50145 (Nr. CF vechi 292)
la pretul de 189.703,00 EURO
formata din: Teren intravilan
in suprafata totala de 16833
mp. nr. cadastral - 50145;
Ateliere (2buc.) cu o suprafata
utila de 559,50 mp, nr. cadastral 50145-C1; Magazie Materiale (2 buc.) cu o suprafata
construita de 367,03 mp, nr.
cadastral 50145-C2; Birou si
Loborator cu o suprafata
construita de 297,15 mp, nr.
cadastral 50145-C3; Sopron cu
o suprafata construita de
387,65 mp, nr. cadastral 50143C4; Magazie cu o suprafata
construita de 87,35 mp. Apartament cu 2 camere situat in
Dr. Tr. Severin, str. Slt. Eugen
Mares, nr.10, bl.U4, sc.3, parter,
ap.1, jud.Mehedinti, cu o
suprafata utila de 35,82 mp, o
suprafata construita de 43,5
mp, avand numar cadastral
51514-C1-U3, nr. C.F. 51514C1-U3 (Nr. CF vechi 4392) la
pretul de 23.630 EURO. Apartament cu 3 camere situat in
Dr.Tr. Severin, str. Slt. Eugen
Mares, nr. 10, bl.U4, sc. 3,
parter, ap.2, jud.Mehedinti, cu
o suprafata utila de 43,73 mp,
o suprafata construita de 54,34
mp, avand numar cadastral
51514-C1-U8, nr. C.F. 51514C1-U8 (nr. CF vechi 10159) la
pretul de 26.775 EURO. Bunurile imobile descrise anterior
sunt diminuate cu 15% fata de
pretrile stabilite prin rapoartele
de evaluare depuse la dosarul
cauzei si se af la în garanția
rang I a creditorului G-Trust
MH SRL (succesor de drept al
Invest Capital Malta LTD), cu
rangul I conform contract de
ipoteca nr. 2015/24.07.2008
emis de BNP Marin Andreca
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Alexandra si contract de
cesiune creanta. Teren intravilan situat in Dr.Tr. Severin,
jud. Mehedinti (intre str.
Iazului si Centura Noua, la
aproximativ 300 mp de intersectia cu drumul spre Cerneti)
cu o suprafata de 5.265 mp
avand numar cadastral 63112,
nr. C.F. 63112 (nr. CF vechi
15131) la pretul de 80.554,50
EURO, pret diminuat cu 15%
fata de pretul stabilit prin
raportul de evaluare. Preturile
nu includ TVA.(echivalentul in
lei la cursul BNR din ziua
plati). Licitaţia va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar
din Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la
data de 08.10.2019 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
sarcină in suma de 1000 lei
pana pe data de 07.10.2019
orele 17.00. Nr. cont: RO11
BRMA 0999 1000 8535 9511
deschis la Banca Romaneasca.
Titlul executoriu în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor
imobile descrise anterior, o
reprezinta incheierea din data
de 19.12.2016 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic
in dosarul de insolvență nr.
2304/101/2013 af lat pe rolul
Tr i b u n a l u l u i M e h e d i n t i .
Invităm pe toti cei care vor să
participe la ședinţa de licitaţie
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 la adresa menționată
anterior respectiv localitatea
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului
nr. 7A, jud. Mehedinţi. Somam
pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor imobile
descrise anterior sa anunte
lichidatorul judiciar inainte de
data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. In masura in care
creditorul urmaritor doreste sa
achizitioneze bunurile afalate
in garantia acestuia rang I, in
cuantumul creantei acesta va fi
obligat la plata cheltuielilor de
procedura dupa cum urmeaza:

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Cheltuieli privind onorariu
administrator /lichidator judiciar si cheltuieli de procedura
calculate pro rata la valoarea
de evaluare a bunului imobil
Apartament cu 2 camere situat.
Dr. Tr. Severin, str. Slt. Eugen
Maresi, nr.10, bl. U4, sc. 3, jud.
Mehedinti - 26.015,07 lei. Cheltuieli privind onorariu administrator/lichidator judiciar si
cheltuieli de procedura calculate pro rata la valoarea de
evaluare a bunului imobil
Apartament cu 3 camere situat.
Dr. Tr. Severin, str. Slt. Eugen
Maresi, nr. 10, bl. U4, sc. 3, jud.
Mehedinti- 29.468,77 lei. Cheltuieli privind onorariu administrator/lichidator judiciar si
cheltuieli de procedura calculate pro rata la valoarea de
evaluare a bunului imobil
Proprietatea imobiliarra
situata in loc. Malovat, str.Tg.
Jiului nr.6 ,jud Mehedinti 208.795,14 lei. Relaţii la sediul
lichidatorului judiciar din Dr.
Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.
7A, jud. Mehedinţi, telefon
0742592183, tel./fax :
0252354399 sau: office@consultant-insolventa.ro.; site www.
consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL prin ec. Emil
Popescu.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Înregistrare în Scopuri de TVA, Seria
B , N r. 1 3 6 4 9 9 0 , e m i s î n
10.10.2017 pentru Code Skills
SRL, având CIF: 38333380,
pentru sediul social din București, Sector 4, Str.Boccaccio,
Nr.48. Îl declar nul.
l Societatea Rohrer Servicii
Industriale SRL, având nr de
înregistrare în Registrul Comerțului J40/13698/2005 și CUI:
17849290, declar pierdut Certificatul Constatator al sediului
secundar din localitatea Zemes,
str. Principală, nr.389, jud.
Bacău, emis în baza declarației
m o d e l 3 n r. 4 2 2 9 4 9 d i n
01.08.2018. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat Constatator
nr. 26355/19.07.2016 emis în
baza Legii 359/2004 pentru SC
Unitex SRL, CUI: 12088465,
J02/389/1999. Declar nul.

