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OFERTE SERVICIU
l Sală fitness, Drumul Taberii 
(Auchan), angajează personal la cură-
țenie. 0724.728.884.

l Alternative Eco Energy SRL, cu 
sediul în Craiova, CUI: 30899210, 
angajează muncitori necalificați la 
tăierea și spargerea materialelor de 
construcții. Cerințe: studii generale, 
fără experiență. Tel. 0744.597.517.

l SC Innoserv- Technology SRL, cu 
sediul in Cisnadie, Jud.Sibiu, cu 
obiect de activitate fabricarea de 
constructii metalice, angajeaza Opera-
tori CNC, Frezori, Strungari, Lacatusi 
mecanici. Pentru delatii va rugam sa 
ne contactati prin e-mail secretariat@
innoserv-technology.ro sau telefon 
0753103486.

l SC Gospodărie Stefănești SRL 
-județ Ilfov organizează concurs 
recrutare pentru ocuparea a 3 posturi 
de șef formație muncitori în data de 
03.04.2019. Detalii la 0721.490.200.

l S.C. JPM Triangle SRB S.R.L., cu 
sediul in Mun.Resita, b-dul.Repu-
blicii, nr.6, sc.5, ap.4, jud.Caras-Se-
verin, scoate la concurs  38 de posturi 
pentru muncitori dupa cum urmeaza: 
8 electricieni de intretinere si reparatii 
si 30 montatori placaje interioare si 
exterioare si 1 post administrator 
societate comerciala. Cerinte de 
ocupare a postului: diploma de califi-
care, limbi straine: engleza sau sarba. 
Interviul va avea loc in data de 
28.03.2019, la sediul societatii. Pentru 
informatii suplimentare, apelati la nr. 
de telefon 0742700967, persoana 
contact: Ienea Dorian-Paul.

l Academia Romana, Sectia de 
Stiinte Matematice anunta concurs 
pentru ocuparea postului de director 
institut gradul II al Institutului de 
Matematica “Octav Mayer”, Iasi. 
Candidatii vor depune cererea si 
dosarul de inscriere la Registratura 
Generala a Academiei Romane, Calea 
Victoriei 125, Bucuresti, in termen de 
30 de zile calendaristice, incepand cu 
data publicarii prezentului anunt, in 
ultima zi pana la ora 14:00. Infor-
matii: la telefon 021 2128640/143 si la 
adresa https://academiaromana.ro/
academia2002/acadrom/pag_stiriRe-
surseConcurs_UC.htm.

l SC Pab Romania SRL, cu sediul in 
Arad, Zona Industriala Micalaca Est, 
FN, jud Arad, angajeaza: - inginer 
telecomunicatii. Cerintele candida-
tului: - Studii superioare de speciali-
tate; - Vechime in munca (pe domeniul 
de specialitate) - min 10 ani; - Vorbitor 
de limba sarba, engleza si romana; - 
Disponibilitate de a lucra in deplasare 
(pe santier). Se ofera pachet salarial 
motivant. Candidatii interesanti ne pot 
contacta la telefon 0753-888111, 
departament Resurse Umane sau la 
adresa de email resurseumane@pab.ro.

l Muzeul Civilizaţiei Dacice și 
Romane organizează la sediul său din 
loc. Deva, B-dul 1 Decembrie, nr. 39, 

jud. Hunedoara, concursuri pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a posturilor contractuale de execuție 
vacante de: -Arheolog - studii superi-
oare, gradul II, vechimea în muncă și 
specialitate necesară: -minim 6 luni, 
normă întreagă, în cadrul Secției de 
Etnografie și Artă Populară Orăștie (1 
post). Concursul va avea loc în data 
de 18.04.2019, ora 9:00 -proba scrisă și 
în data de 24.04.2019, ora 9:00 -inter-
viul. -Supraveghetor Muzeu - studii 
medii, vechimea în muncă și/sau 
specialitate -minim 6 luni, normă 
întreagă, în cadrul Secției de Etno-
grafie și Artă Populară Orăștie 
(Cetatea dacică de la Blidaru) (1 
post). Concursul va avea loc în data 
de 17.04.2019, ora 9:00 -proba scrisă și 
în data de 23.04.2019, ora 9:00 -inter-
viul. -Supraveghetor Muzeu - studii 
medii, vechimea în muncă și/sau 
specialitate -minim 6 luni, normă 
întreagă, în cadrul Compartimentul 
Științele Naturii Deva (1 post). 
Concursul va avea loc în data de 
17.04.2019, ora 9:00 -proba scrisă și în 
data de 23.04.2019, ora 9:00 -interviul. 
Dosarele de participare la concurs vor 
fi depuse până la data de 10.04.2019 
ora 14:00 la sediul instituției, biroul 
Resurse Umane. Persoană de contact: 
Popescu Adriana Cristina, tel/fax 
0254/216750/212200, int. 2023.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Olt organizează, în temeiul 
Hotărârii Guvernului nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice din 23.03.2011, cu modificările 
și completările ulterioare, concurs în 
data de 18-23 aprilie 2019, pentru 
ocuparea unor posturi vacante, repar-
tizate pe perioadă determinată, 
pentru implementarea Programului 
Național de Cadastru și  Carte 
Funciară, corespunzătoare funcţiilor 
contractuale de execuţie din cadrul 
Serviciului Cadastru -Biroul de Înre-
gistrare Sistematică, cu încadrare pe 
perioadă determinată de 36 de luni, 
după cum urmează: -asistent regis-
trator principal debutant -2 posturi. 
Cerinţele postului: -studii de speciali-
tate: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă sau studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul drept; -nu este necesară 
vechime în specialitate; -asistent regis-
trator treapta II -1 post. Cerinţele 
postului: -studii medii, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă minim 6 luni. Programul 
concursului: -18.04.2019, ora 10.00 
-proba scrisă; -23.04.2019, ora 10.00 
-interviul. Concursul se va desfășura 
la sediul Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Olt, Slatina, str.
Arcului, nr.20, etaj 3, camerele 8, 10, 
ora 10.00 -proba scrisă și ora 10.00 
-interviul. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în 

termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, respectiv până 
la data de 10 aprilie 2019, inclusiv, ora 
16.30, la sediul Oficiului de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară Olt. Relaţii 
suplimentare puteţi af la la telefon: 
0249.437.930, 0249.434.510, Biroul 
Juridic Resurse Umane Secretariat și 
Petiții, și persoană de contact: Mihăi-
lescu Dorina Cristina, responsabil 
resurse umane, e-mail: dorina.mihai-
lescu@ancpi.ro.

l Spitalul Municipal „Caritas”, cu 
sediul în localitatea Roșiorii de Vede, 
str.Carpaţi, nr.33, judeţul Teleorman, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unor funcţii contractuale vacante, 
conform HG nr.286/2011, de: -asistent 
medical principal- Secția Medicină 
Internă -1 post; -asistent medical prin-
cipal- Secția Pediatrie -1 post; -îngri-
jitor curățenie- Secția Pediatrie -1 
post; -îngrijitor curățenie- Sala de 
Naștere -1 post. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă în data 
de 18.04.2019, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 22.04.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Pentru posturile 
de asistent  medical  principal : 
-diplomă de școală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conform HG 797/1997; -adeverință de 
grad principal; -5 ani vechime în 
specialitate. Pentru posturile de îngri-
jitoare curățenie: -școală generală; 
-fără vechime în meserie. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Municipal „Caritas” 
Roșiorii de Vede. Relaţii suplimentare 
la sediul  Spitalului  Municipal 
„Caritas”, 0247.406.689.  

l Serviciul Public Gospodărire 
Locală Uricani, din subordinea Consi-
liului Local Uricani, cu sediul în loca-
litatea Uricani, str.1 Mai, nr.10, 
judeţul Hunedoara, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant, conform HG 
nr.286/2011, modificată și completată 
de HG nr.1027/2014. Denumirea 
postului: -muncitor necalificat, tr.I, în 
cadrul Compartimentului Salubrizare. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii gene-
rale; -vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: nu se 
cere. Data, ora și locul de desfășurare 
a concursului: -proba practică: data 
18.04.2019, ora 10.00, la sediul institu-
ției; -proba interviu: data 24.04.2019, 
ora 10.00, la sediul instituției. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 
10.04.2019, ora 15.00, la sediul Servi-
ciului Public Gospodărire din cadrul 
Primăriei Orașului Uricani. Relaţii 
suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor 
de concurs: la sediul Serviciului Public 
Gospodărire Locală Uricani, Compar-
timent Contabilitate, Salarizare, aflat 
în clădirea Primăriei  Orașului 

Uricani, telefon: 0254.511.121/fax: 
0254.511.127, e-mail: gospodarireuri-
cani@gmail.com.

l Comuna Dalnic, cu sediul în locali-
tatea Dalnic, str.Principală, nr.45, 
judeţul Covasna, organizează concurs, 
conform HG nr.286/2011, pentru 
ocuparea postului contractual vacant, 
cu normă întreagă, de: -număr 
posturi: 1; -numele funcției: muncitor 
necalificat. Concursul va avea loc în 
perioada 18.04.2019-19.04.2019, după 
cum urmează: a)selecția dosarelor de 
înscriere: 12.04.2019, ora 10.00; b)
proba practică: 18.04.2019, ora 10.00; 
c)interviul: 19.04.2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: minim 8 clase; 
-vechimea nu este necesară. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Dalnic. Informații 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Dalnic, de la 
domnul Olah Istvan, la nr.de telefon: 
0724.336.486.

l Direcția pentru Agricultură Jude-
țeană Mehedinți, cu sediul în locali-
tatea Drobeta Turnu Severin, str.
Crișan, nr.87, judeţul Mehedinți, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
Consilier debutant: un post de 
e x e c u ț i e ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: Proba scrisă în data 
de 18.04.2019, ora 10.00; Proba 
interviu în data de 19.04.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: studii universi-
tare de licență sau superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă, specializarea: agro-
nomie, horticultură, zootehnie, medi-
cină veterinară și biotehnologie; nu 
necesită vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a la sediul  Direcției pentru Agri-
cultură Județeană Mehedinți, Drobeta 
Turnu Severin, str.Crișan, nr.87. 
Relaţii suplimentare la sediul: Direc-
ției pentru Agricultură Județeană 
Mehedinți, Drobeta Turnu Severin, 
str.Crișan, nr.87, persoană de contact: 
M i h a i  F l o r i c a  R i c a  t e l e f o n : 
0252.326.023, 0252.315.409, fax: 
0252.306.142, E-mail: mihai.rica@
madr.ro.

l Primăria orașului Tășnad, județul 
Satu Mare, anunță concurs de recru-
tare pentru două funcții contractuale 
de execuție vacante de muncitori 
necalificați (activitatea se desfășoară 
la băile publice Tășnad). Concursul 
constă: selectarea dosarelor de 
înscriere- în maximum cinci zile 
lucrătoare de la data expirării terme-
nului de depunere a dosarelor; proba 
scrisă este programată în data de 
18.04.2019, ora 12.00, locația Primăria 
Tășnad; proba interviu se va comu-

nica ulterior. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării  funcțiilor 
contractuale contractuale: absolvent 
liceu cu diplomă de bacalaureat sau 
echivalentă sau școala generală; nu 
este necesară vechime; abilități de 
relaționare- comunicare; abilități 
pentru munca în echipă; disponibili-
tate la un program flexibil. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul institu-
ției în termen de 10 zile de la publi-
carea anunțului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a. Condițiile 
de participare la concurs, bibliografia, 
conținutul dosarului profesional de 
înscriere la concurs și data limită de 
depunere a dosarelor de înscriere se 
afișează și la sediul instituției,  Str.
Lăcrămioarelor, Nr.35, la biroul relații 
cu publicul. Relații suplimentare se 
pot obține la numărul de telefon: 
0261.825.860 sau pe www.primaria-
tasnad.ro.

l Aeroclubul României  cu sediul În 
București, bd. Lascăr Catargiu nr.54 
sector 1,  organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante– 
personal contractual- în data de 
18.04.2019, ora 10.00  proba scrisă, 
respectiv în data 24.04.2019, ora 10.00 
interviu. Dosarele  se depun la  sediul 
Aeroclubului României  până la data 
10.04.2018, ora 12.00. Relaţii supli-
mentare  se  ob ţ in   l a  t e l e fon 
0372.705.952. Candidaţii trebuie  să 
îndeplinescă condiţiile specifice 
pentru posturile scoase la concurs 
astfel: -Șef serviciu Operaţiuni Sol– 1 
post: studii medii și licenţă personal 
navigant sau studii medii și licenţă 
personal tehnic aeronautic; deţinător 
al licenţei de pilot pentru minim o 
clasă/ un tip de aeronave și vechime 2 
ani în activitatea  aeronautică, sau 
calificare de personal tehnic aerona-
utic cu licenţă în termen de valabili-
tate de minim 1 an și experienţă 
aeronautică de minim 2 ani. -Șef 
serviciu Certificare Personal și 
Tehnică Aeronautică– 1 post: studii 
medii și licenţă personal Navigant; 
deţinător al licenţei naţionale de para-
șutist și calificări superioare de 
instructor, recepţie și control, încer-
cător; deţinător al  autorizaţiei de 
examinator parașutist; experienţă de 
minim 800 salturi cu parașuta pentru 
instruire; durata de minim 3 ani 
vechime în activitatea aeronautică. 
-Șef birou Siguranţă Aeronautică– 1 
post: studii medii și licenţă personal 
Navigant; deţinător al licenţei de pilot 
pentru minim 2 clase/ două tipuri de 
aeronave și vechime 1 an în activi-
tatea aeronautică; curs Safety Mana-
gement 
System. -Șef birou Tehnic- Tehno-
logic– 1 post: studii medii și licenţă de 
personal tehnic;  calificarea de 
personal tehnic aeronautic cu licenţă 
în termen de valabilitate, și experienţă 
în activitatea tehnică aeronautică de 
minim 2 ani. -Comandant adjunct 
Aeroclub Teritorial-  AT Iași- 1 post: 
studii medii  și licenţă de personal 
Navigant: deţinător al calificării/ 
certificatului de instructor pentru 
minim o clasă/un tip de aeronave și 
experienţă de minim 1 an în speciali-
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tate ca instructor de zbor. -Pilot aero-
nave Cl.a  III-a -AT Craiova– 1 post: 
studii medii  şi licenţă de personal 
Navigant; deţinător al licenţei de pilot 
pentru minim o clasă/ un tip de aero-
nave. -Inginer aviaţie  debutant–  2 
posturi în următoarele locaţii: Servi-
ciul Certificare Personal şi Tehnică 
Aeronautică– 1 post şi  Comparti-
mentul Proiectare– 1 post:  Studii 
superioare tehnice– Facultatea de 
inginerie aerospaţială. -Mecanic 
aviaţie debutant- AT Bucureşti– 1 
post: studii medii  sau şcoală profesi-
onală– profil tehnic. -Referent Tr. I A 
-AT Bucureşti– 1 post: studii medii; 
vechime în muncă minim 6,5 ani.  
-Muncitor Tr. I –AT  Ploieşti– 1 post: 
studii generale; vechime în muncă 6,5 
ani. Calendarul  de  desfăşurare a 
concursului:  28.03- 10.04.2019- depu-
nere dosare  înscriere concurs (ora 
12,00); 11.04.2019- selecţie dosare  şi 
afişare rezultat; 12.04.2019- depunere 
contestaţii selecţie dosare; 15.04.2019- 
soluţionare contestaţii selecţie dosare 
şi afişare; 18.04.2019- proba scrisă– 
ora 10,00; 19.04.2019- afişare rezul-
ta te  proba  scr i să ,  o ra  12 ,00 ; 
22.04.2019- contestaţii probă scrisă, 
ora 12,00; 23.04.2019- soluţionare şi 
afişare rezultat contestaţii probă 
scrisă, ora 12,00; 24.04.2019- interviu 
începând cu ora 10,00; 25.04.2019- 
afişare rezultate interviu ora 12,00; 
30.04.2019- depunere contestaţii 
interviu; 02.05.2019- soluţionare 
contestaţii interviu şi afişare rezultate 
finale, ora 12,00. Informaţii privind 
înscrierea la concurs şi depunerea 
dosarelor: Candidaţii trebuie să înde-
plinescă condiţiile minime de vechime 
în specialitate  necesare exercitării 
funcţiei. În termen de  10 zile de la 
publicarea anunţului, respectiv până 
în data de 10.04.2019  ora 12:00,  
candidaţii depun dosarul de concurs 
care va conţine obligatoriu: a) Formu-
larul de înscriere (se pune la dispo-
ziţie de către Serviciul Resurse 
Umane al Aeroclubului României); b) 
Copia actului de identitate; c) Copia 
diplomei de studii şi a altor acte care 
atestă efectuarea specializării; d) 
Copii licenţe care atestă specializarea 
pentru postul solicitat; e) Copia 
carnetului de muncă  şi/sau adeve-
rinţă care  să ateste vechimea în 
muncă  şi după caz, vechimea în 
specialitate necesare ocupării funcţiei; 
f)  Curriculum Vitae; g) Cazierul judi-
ciar; h) Adeverinţă care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată de medicul de familie sau  
de către unităţi sanitare abilitate şi  
care să conţină în clar, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia– în 
format standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii Publice. Actele prevăzute la  
pct 2 lit.b)-e)  vor fi   prezentate şi în 
original,  în vederea verificării confor-
mităţii copiilor cu acestea.

l SC Gospodărie Stefăneşti SRL –
județ Ilfov organizează concurs pentru 
ocuparea postului de conducere vacant 
de Director executiv. Concursul va 
avea loc la sediul societății din Șos. 
Ștefăneşti nr. 116, camera 3, Comuna 
Ștefăneştii de Jos în data de 03.04.2019 
ora 11:00 proba scrisă. Dosarul de 

înscriere va conţine următoarele docu-
mente:  -Cererea de înscriere la 
concurs; -Proiectul de management (pe 
suport de hârtie si pe suport magnetic); 
-Copia actului de identitate; -Copiile 
documentelor care atestă nivelul studi-
ilor si ale altor acte care atestă efectu-
area unor specializări si îndeplinirea 
conditiilor specifice; -Copia carnetului 
de muncă, conformă cu originalul sau, 
după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă si în specialitatea 
studiilor; -Cazier judiciar; -Adeverință 
medicală care să ateste starea de sănă-
tate corespunzătoare unei funcţii de 
conducere, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau 
de către unitățile sanitare abilitate; 
-Curriculum vitae. Condiţii pentru 
participarea la concurs: -are cetăţenia 
română sau rezidență pe termen lung 
în Romania, cetăţenia altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
altor state aparţinând Spatiului 
Economic European şi domiciliul în 
România; -cunoaşte limba română, 
engleză, scris şi vorbit; -are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; -are capacitate deplină de exer-
ciţiu; -are o stare de sănătate corespun-
zătoare, atestată pe bază de adeverinta 
medicala, eliberată de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abili-
tate;  -nu a fost condamnată pentru 
săvârşirea unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei de adminis-
trator public; -nu a desfăşurat activităţi 
de poliţie politică, astfel cum este defi-
nită prin lege; -studii superioare de 
lungă durată în domeniul economic, 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
-vechime minimă de 5 ani. Dosarele de 
concurs se depun la sediul societății în 
termen de 2 de zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în ziar, 
respectiv de la data de 27.03.2019 până 
la data de 28.03.2019 ora 15:00. 
Selecţia dosarelor de concurs se reali-
zează în 1 zile lucrătoare de la expi-
rarea datei limită de depunere a 
dosarelor, cu menţiunea ADMIS sau 
RESPINS. Afişarea rezultatelor se va 
face până in data de 29.03.2019, ora 
12:00.  Detal i i  suplimentare la 
0721.490.200.

VÂNZĂRI DIVERSE
l CNCAF „Minvest” SA Deva, Piața 
Unirii, nr.9, judeţul Hunedoara, 
tel.0254.213.040, vinde din stoc sort 
0-4mm  cantitatea de 3246,21to, 
provenit din cariera de andezit, preț: 
38,38Lei/tona.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând în Braşov, zonă deosebită, 
apartament 3 camere, bloc tip vilă, 
lângă Piața Astra, 66000 Euro. Tel: 
0722/614453.

l Vând garsonieră, 1976, 32.61 mp, 
Obor, negociabil. 0768.963.227.

DISPARIŢII
l După anul 1982 a dispărut de la 
domiciliu, sat/com.Vorniceni, jud.

Botoşani, numitul Daniliuc Neculai, 
fiul lui Gheorghe şi Agripina, născut 
în sat/com.Vorniceni, jud.Botoşani, 
CNP 1351206075082. Informații la: 
e-mail: petru_pascariu@ yahoo.com, 
mobil 0721.420.145, pentru soluțio-
narea Dosarului nr.2366/297/2018 a 
Judecătoriei Săveni.

CITAŢII
l Mălăncioiu Daniela Elena cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Piteşti, 
str. Alexandru Odobescu nr. 7, judeţul 
Argeş ,  es te  c i tată  în  data  de 
25.04.2019, ora 8,30 la Judecătoria 
Piteşti, complet C4-4J, Camera 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 25.04.2019, ora 8,30 la Jude-
cătoria Piteşti, completul C4-4J, 
camera 2, din Piteşti, B-dul Eroilor nr. 
5, jud. Argeş, în calitate de pârâtă în 
Dosarul nr. 24640/280/2012, în contra-
dictoriu cu Toma Elena şi Stoica Emil 
Sorin.

l Se citează parata Cojocaru Elena la 
J u d e c ă t o r i a  M o i n e ş t i ,  d o s a r 
1392/260/2018, termen 07.05.2019, 
obiect stabilire domiciliu minor, recla-
mant Popescu Irinel. 

l Se  c i t ează  paratu l  Aur ică 
Constantin, la Judecătoria Moineşti, 
dosar  2835 /260 /2018 ,  t e rmen 
02.05.2019, obiect divorţ, reclamanta 
Aurică Maria-Mădălina.   

l Se citeaza paratii Buliga Ioan si 
Buliga Florica ambi cu domiciliu 
cunoscut in Timisoara str. George 
Cosbuc, nr. 3, Jud. Timis, in proces cu 
reclamatii Ocolicean Mihai si Ocoli-
cean Antonina Ligia, avand ca obiect 
uzucap iune ,  p t  t e rmenul  d in 
15.05.2019 Judecatoria Lipova dosar 
nr. 1505/250/2018. In caz de neprezen-
tare, judecata va avea loc in lipsa.

l Se citeaza intimatul Căldăraş Adi, 
cu ultim domiciliu cunoscut în locali-
tatea Căpâlnaş, nr. 13, Comuna 
Birchiş, jud. Arad, în proces cu 
petenta Comuna Birchiş prin Primar, 
la Judecătoria Lipova, pentru cauza 
având ca obiect înlocuire a sancțiu-
nilor amenzilor contravenționale cu 
cea constând în prestarea unei activi-
tăți în folosul comunității”.

l Numita Păunescu Alexandra, în 
calitate de reclamantă, cheamă în 
judecată pe numitul Semenescu 
Lucian Ionuț, în data de 11 aprilie 
2019, ora 09.00, complet CMF 6, în 
dosarul cu nr.25958/215/2018, având 
ca obiect exercitare autoritate părin-
tească, la Judecătoria Craiova.

DIVERSE
l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administrativ - 

teritorială Răuceşti, din județul 
Neamț, anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 63, 106, 121, 
122, 141 şi 144 începând cu data de 
02.04.2019, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, la sediul Primăriei 
Răuceşti, conform art. 14, alin.(1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi a publici-
tății imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul primăriei Răuceşti, şi pe 
s i te -u l  Agenț ie i  Naț ionale  de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Se aduce la cunoştință celor intere-
sați că petenții, David Lucica şi David 
Karoly, au solicitat Judecătoriei 
Braşov să se constate că au dobândit 
dreptul de proprietate prin uzuca-
piune asupra locului de casă de 1404 
mp şi casă de piatră, înscris în CF 436 
Hălchiu, nr. top 710 proprietatea 
numitei Franz Emma; modificarea 
suparafeţei de teren înscrisă în CF 
436 Hălchiu din 1404 mp în suprafaţă 
reală de 1400 mp conform expertizei 
topo întocmită în cauză de expert 
topo Prigore Gheorghe Ionuţ, cu 
menţiunea că în cazul în care nu se va 
formula opoziţie, instanţa va proceda 
la judecarea cererii. Persoanele intere-
sate pot face opoziţie la Judecătoria 
Braşov în termen de 30 de zile de la 
data afişării şi publicării prezentei 
somaţii. Somația face parte inte-
grantă din încheierea pronunțată la 
data de 14.03.2019 în dosarul civil nr. 
23126/197/2018, cu termen de jude-
cată la data de 15.04.2019. Prezenta 
se comunică  spre afişare la Primăria 
Hălchiu, la sediul OCPI Braşov- 
Biroul de Publicitate Imobiliară 
Braşov şi la sediul Judecătoriei 
Braşov.

l Extras din sentința civilă nr. 702/2018 
pronunțată în dosarul nr. 1755/265/2017 
al Judecătoriei Năsăud: Admite în 
parte acţiunea civilă, formulată de 
reclamanta MDV, în contradictoriu cu 
pârâţii DP, ş.a. şi, în consecinţă: 
Constată că masa succesorală rămasă 
după defunctul DP, decedat la data de 
29 iulie 1997, se compune din (...). 
Constată că la această masă succeso-
rală au vocaţie legală pârâta DP, în 
calitate de soţie supravieţuitoare, în 
cotă de 1/4 părţi precum şi reclamanta 
MDV, şi pârâtul DHR, în calitate de 
copii, în cotă de 3/4 părţi împreună. 
Dispune partajarea judecătorească a 
acestei succesiuni (...). Respinge ca 
neîntemeiată cererea de constatare 
validitate antecontract şi pronunţarea 
unei sentinţe civile care să ţină loc de 
act de transmitere a proprietăţii. 
Dispune partajarea judecătorească a 
întregi imobilelor teren şi construcţii în 
litigiu potrivit cotelor de coproprietate 
dar şi modului de folosinţă şi înţelegerii 
dintre copartajanţi, în conformitate cu 
documentaţia tehnică întocmită (...). 
Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de 
apel în termen de 30 zile de la comuni-
care. Apelul se depune la Judecătoria 
Năsăud. Pronunţată în şedinţa publică 
din data de 26 martie 2018.

l Team  Insolv IPURL, în calitate de 
lichidator judiciar provizoriu al debi-
torului  SC Cromvals Prod  SRL, în 
dosarul 414/95/2019 Tribunalul Gorj, 
în temeiul art.117 al.2) lit.f) din 
Statutul UNPIR anunță: organizarea 
procedurii de selecţie a ofertantului 
de servicii de arhivare pentru arhi-
varea documentelor debitoarei. Se 
menționează că societatea falită 
deține aprox. 2,50ml arhivă neselecți-
onată. Oferta trebuie să conțină un 
preț total pentru toate operațiunile, 
precum şi prețul pentru operaţiunile 
de verificare, selecţionare, inventa-
riere şi legare, respectiv depozitare 
per ML, astfel încât să corespundă 
standardelor de cost prevăzute de 
Statutul UNPIR. Oferta se poate 
comunica pana la data de 29.03.2019, 
ora 11.00 pe e-mail: officeteamin-
s o l v @ y a h o o . c o m  s a u  n r.  f a x 
0253.222.053.

l S.C. Auto Marcu’s Grup S.A., cu 
sediul in Sos. Pantelimon, nr. 450, 
sector 2, Bucuresti, inregistrata la 
O.N.R.C. - O.R.C.T.B. cu CUI nr. 
RO 86, informeaza pe cei interesati 
ca s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizatiei de mediu 
pentru activitatea conform codurilor 
CAEN: 4520 - Intretinerea si repa-
rarea autovehiculelor - cu statii de 
vopsire/spalare si 5610 - Restaurante 
> 100 locuri, desfasurata in  Sos. 
Pantelimon, nr. 450, sector 2, Bucu-
resti. Informatii se pot solicita la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului  Bucuresti din sectorul 6, 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (Barajul 
Lacul Morii - in spatele benzinariei 
LUKOIL), intre orele 09 - 12, de luni 
pana vineri. Propuneri sau contes-
tatii se pot depune la sediul A.P.M. 
Bucuresti in termen de 10 zile de la 
data publicarii prezentului anunt.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judi-
ciar conform sentintei nr. 284 din data 
de 22.03.2019 pronunţată de Tribunal 
Prahova, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal - 
Biroul faliment, în dosarul nr. 
3184/105/2018, anunţă deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului 
debitoarei Gantdor Expert SRL sediul 
social în Ploieşti, B-dul Bucureşti, Nr. 
28, Camera 311, Etaj 3,  Județ 
P r a h o v a ,  J 2 9 / 5 1 8 / 2 0 1 3 ,  C U I 
31454066.Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor nascute in cursul proce-
durii este 07.05.2019. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afişarea şi comunicarea tabe-
lului suplimentar al creanţelor este 
07.06.2019. Termenul pentru afişarea 
tabelului definitiv consolidat este 
05.07.2019.  

l SC Domestic Cleaning 4 U SRL, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, str. Bd. 
Basarabia nr. 170 -176, sector 2, înre-
gistrată la ORC J40/4498/2014, CUI 
33050161, informează lublicul inte-
resat că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizaţiei de mediu pentru 
activitatea de Spălarea şi curăţarea 
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articolelor textile, cod caen rev. 2 
-9601, defăşurată în Bd. Basarabia nr. 
170 -176. Informaţii se pot solicita la 
sediul Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Mediului din Bucureşti, str. 
Splaiul Independenţei nr. 294, sector 
6, de luni până vineri, între orele 8:00 
-16:00. Propuneri sau contestaţii se 
pot depune zilnic la sediul Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului.

l Dosarul nr. 5290/302/2019 Materia: 
Minori şi familie. Stadiul procesual al 
dosarului: Fond Obiectul dosarului: 
divorţ fără minori. Complet: C 1 
minori 2019 Comunicare Adresa 
emisă la 14 martie 2019.

SOMAŢII
l Dosar nr. 61/246/2019. Somatie. 
Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
61/246/2019 petentul Dragla Gligo-
rie-Marius solicita inscrierea drep-
tului de proprietate prin uzucapiune 
asupra intregului imobil inscris in CF 
303102 Beliu, CF vechi nr. 582 Vasile 
Goldis (Mocirla) cu nr. top. 1191,26 
compus din teren intravilan la nr. 
adm. 8 in suprafata de 1439 mp a 
proprietarului tabular de sub B 1- 
Statul Roman. In urma aceteia, in 
baza art. 130 din Decretul-Lege nr. 
115/1938, sunt somati toti cei intere-
sati de indata sa inateze opozitie la 
Judecatoria Ineu doerece in caz 
contrar, in termen de o luna de la 
aceasta ultima publicare se va 
proceda la solutionarea cererii. 
Prezenta somatie se va afisa timp de o 
luna la avizierul Judecatoriei Ineu si 
la Primaria comunei Beliu.

LICITAŢII
l Primăria Berteştii de Jos, județul 
Brăila, scoate la licitație publică în 
vederea vânzării un spațiu af lat în 
domeniul privat al comunei în suprafață 
de 34.79mp situat în satul Berteştii de 
jos, județul Brăila, str.Principală, nr.22, 
bloc cu 8 apartamente situate în CV 14 
P 455. Licitația va avea loc la sediul 
Primăriei în data de 25.04.2019, ora 
13.00. Data-limită de înscriere: 
24.04.2019, ora 10.00. Data-limită de 
solicitări de clarificări: 23.04.2019, ora 
10.00. Preț de pornire la licitație 
2.200Euro calculat în lei la cursul BNR 
din data de 24.04.2019. Alte informații 
le puteți obține de la sediul unității 
noastre sau la telefon: 0239.699.909 şi 
e-mail: bertestidejos@yahoo.com.

l Prunus Forest SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL, anunta 
vanzarea prin licitatie publica pornind 
de la cel mai mare pret oferit a 2 bunuri 
mobile din averea debitoarei, vanzare 
aprobata de Adunarea creditorilor din 
data de 05.03.2019. Cel mai mare pret 
oferit la data prezentului anunt este 
(Toyota Land Cruiser PH71TIL-Franta 
= 11.300 lei, TAF U650 - Bulgaria = 
10.000 lei). Preturile includ TVA; pasul 
de supraofertare este de 10% din 
valoarea ofertata. Persoanele interesate 
vor achizitiona caietul de prezentare în 
suma de 250,00 lei fara TVA de la sediul 
lichidatorului şi vor depune oferta 
impreuna cu taxa de garanţie de 

2.130,00 lei pana la data de 03.04.2019.
Licitatia se va face la data de 04.04.2019 
ora 14:30 la sediul lichidatorului din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 
3, jud. Prahova, tel/fax: 0244 519800.

l No Limit AMF Speed SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunuri 
mobile pornind de la valoarea de 
inventar fara TVA redus ca 50%: 
Copiator Ricoh MP2000 = 885,08 lei, 
Notebook Lenovo Ipad + mouse = 
732,66 lei, Birou = 241,94 lei, Hard 
extern Verbatim 1 TB = 116,82 lei, 
Telefon Vodafone Smaert Speed 6 = 
63,57 lei, Telefon IPHONE 4 16GB = 
554,58 lei, 2 Telefon Samsung Galxy S6 
= 1.016,39 lei. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare şi vor 
depune documentele de participare la 
licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în data de 
04.04.2019, ora 15:00 la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
11.04.2019 si 18.04.2019 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l SC Bomas Distributions SRL prin 
lichidator, anunta vanzarea la licitatie 
publica bunurilor aflate in patrimoniul 
societatii, respectiv magazine tip 
termopan, pretul de pornire al licitatiei 
fiind redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitatiile vor avea 
loc pe data de: 02.04.2019, 04.04.2019, 
09.04.2019, 11.04.2019, 16.04.2019, 
18.04.2019, 23.04.2019, 25.04.2019, 
02.05.2019, 07.05.2019, 09.05.2019, 
14.05.2019, 16.05.2019, 21.05.2019, 
23.05.2019, 28.05.2019, 30.05.2019, 
04.06.2019, 06.06.2019, 11.06.2019, orele 
12.00 la sediul lichidatorului din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 
7, jud. Prahova. Conditiile de participare 
si relatii suplimentare la tel. 0344104525.

l Debitorul SC Marinos Construct SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1. Teren situat in 
intravilanul comunei Blejoi, sat Ploies-
tiori, 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 intravi-
lanul 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.(supra-
fata 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 
licitaţiei, 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 lichidatorului 
judiciar. Pentru proprietatile imobiliare 
prima sedinta de licitatie a fost stabilita 
in data de  04.04.2019 ora 11.00, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 18.04.2019; 02.05.2019; 
16.05.2019; 30.05.2019; 13.06.2019, ora 
11.00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidatorului 
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 
vizionarea apelati tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. Anuntul poate fi vizua-
lizat si pe site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul Moldocons Grup SRL 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1. Proprietate imobi-
liară - ”teren extravilan în suprafață de 
60.234 mp.” situată în Comuna Gura 
Vitioarei, Județ Prahova, Tarlaua 57, 
Parcelele Lv 1719/10, Lv 1719/14, Lv 
1719/13, De 1719/1, De 1719/11, De 
1719/12, De 1719/16, având  nr. cadas-
tral 10316, înscris în Cartea Funciară 
nr. 1409, a Comunei Gura Vitioarei, 
Județ Prahova, prin încheierile nr. 
9786/2008, nr. 1415/2009 şi 1886/2009 
eliberate de OCPI - Prahova, Biroul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Vălenii  de Munte. Preț pornire licitație 
- 71.500,00 Euro; 2. Proprietate imobi-
liară - ”teren extravilan in suprafata de 
169.959 mp. gasiti la masuratoare si din 
acte 170.166 mp.” situată în Comuna 
Gura Vitioarei, Sat Făgetu, Județ 
Prahova, Tarlaua 55, Parcelele Lv 
1644/11/2, Lv 1644/13, Lv 1644/17, De 
1644/12, De 1644/16, De 1644/18, având 
nr. cadastral 10314, înscris în Cartea 
Funciară nr. 1408, a Comunei Gura 
Vitioarei, Județ Prahova, prin înche-
ierea nr. 9954/2008, eliberată de OCPI - 
Prahova, Biroul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Vălenii  de 
Munte.  Preț  pornire  l ic i taț ie  - 
307.000,00 Euro exclusiv TVA; 3. 
Proprietate imobiliară - ”teren extra-
vilan in suprafata de 34.221mp.” situată 
în Comuna Gura Vitioarei, Sat Făgetu, 
Județ Prahova, Tarlaua 57, Parcelele 
Lv1719/26 şi De 1719/29, având nr. 
cadastral 10318, înscris în Cartea 
Funciară nr. 1411, a Comunei Gura 
Vitioarei, Județ Prahova, prin încheie-
rile nr. 9788/2008 şi 1414/2009, eliberată 
de OCPI - Prahova, Biroul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Vălenii de 
Munte. Preț pornire licitație - 59.000,00 
Euro exclusiv TVA; Terenurile prezen-
tate sunt scoase spre vânzare la pachet 
(nu se vând separat). 4. Bunuri mobile 
de tip obiecte de inventar, aparținând 

MOLDOCONS GRUP SRL, în valoare 
de 58.654,69 Lei exclusiv TVA; 5. 
Bunuri mobile de tip materiale, aparți-
nând MOLDOCONS GRUP SRL, în 
valoare de 95.968,00 Lei exclusiv TVA. 
-Prețul Caietului de sarcini pentru 
proprietățile imobiliare ”terenuri” - 
2.500,00 Lei exclusiv TVA. -Prețul 
Regulamentului de licitație  pentru 
”Obiectele de inventar şi Stocul de 
marf„” - 500,00 Lei exclusiv TVA. 
-Prețul de pornire al licitaților pentru 
proprietățile imobilare aparținând 
Moldocons Grup SRL, reprezintă 50% 
din valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare; -Prețul 
de pornire al licitaților pentru ”Obiec-
tele de inventar şi Stocul de marfă”, 
aparținând Moldocons Grup SRL, 
reprezintă 50% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obținute de 
la lichidatorul judiciar cu un telefon în 
prealabil la 021.318.74.25. Participarea 
la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO46 UGBI 
0000 2820 0687 7RON deschis la 
Garanti Bank SA - Suc. Ploieşti până la 
orele 14.00 am din preziua  stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din Prețul 
de pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeaşi dată a Caietului de 
sarcini şi Regulamentului de licitație  
pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Pentru proprietățile imobiliare, 
obiectele de inventar şi stocul de marfă, 
prima şedință de licitație  a fost fixată în 
data de 05.04.2019, ora 15:00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele şedințe de licitații vor fi în 
data de 12.04.2019; 19.04.2019; 
03.05.2019; 11.05.2019, ora 15:00. Toate 
şedințele de licitații se vor desfăşura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploieşti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, 
Județ Prahova.

l Private Liquidation Group IPURL 
n u m i t  l i c h i d a t o r  î n  d o s a r u l 
nr.13654/111/2012 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, privind pe debitoarea Global 
Navo, J05/778/2009, CUI: RO25618695 
scoate la vânzare prin licitație publică: 
Autoturism Chevrolet Aveo, an fabri-
cație 2007, preț de strigare 3.923,50 lei; 
Autoutilitară Dacia Drop Side, an fabri-
cație 2006, preț de strigare 2.992,50 lei; 
Autoutilitară Dacia Drop Side, an 
fabricație 2005, preț de strigare 2.726,50 
lei; Autoutilitară Fiat Dublo, an fabri-
cație 2002, preț de strigare  2.527,00 lei; 
Autoutilitară Ford Courier, an fabricație 
2001, preț de strigare 1.529,50 lei; 
Autoutilitară Ford Transit, an fabricație 
2004, preț de strigare 5.453,00 lei; 
Autoutilitară Volkswagen Caddy, an 
fabricație 1998, preț de strigare 2.261,00 
lei; Maşina de ambalat, preț de strigare 
598,50 lei; Cântar Electronic, preț de 
strigare 199,50 lei; Mobilier Birou, preț 
de strigare 532,00 lei; Vitrină Frigorifică, 
preț de strigare 731,50 lei; Licitația va 
avea loc în data de 04.04.2019 ora 11:00 
la sediul lichidatorului din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de nere-
uşită licitația se va relua în data de 
11.04.2019, 18.04.2019, 25.04.2019, 
02.05.2019 la aceeaşi oră şi adresă. Parti-
cipanți vor trebui să achiziționeze un 

caiet de sarcini în valoare de 500 lei + 
TVA ce va cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Cererea de participare la lici-
tație se depune la sediul lichidatorului 
judiciar fie personal fie prin fax / e-mail 
cu cel puțin 1 zi înainte de data licitației 
publice. Cererii de participare la licitație 
i se va anexa dovada achitării caietului 
de sarcini şi dovada achitării unei 
garanții de 10% din prețul de pornire al 
bunului pentru care se licitează. Infor-
mații suplimentare se pot obține de la 
lichidator: Tel: 0359/463661 Fax: 
0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.

PIERDERI
l Declar pierdut Atestat Manager 
T r a n s p o r t ,  s e r i a 
AMMI49975/10.03.2012 emis pe 
numele Cirstocea Mihail Cotizo. Il 
declar nul.

l Pierdut Registrul unic de control, 
Seria A  Nr.1944310 I, emis de catre 
MFP ANAF-DGAMC, sector 5 Bucu-
resti, pentru SC REWE (ROMANIA) 
SRL, avand  sediul in loc.Stefanestii 
de Jos, str.Busteni, nr.7, jud.Ilfov, 
CUI RO 13348610, J23/884/ Punct de 
lucru situat in Loc.Timisoara, Calea 
Circumvalatiunii, nr. 35, jud. Timis. 
Declaram nul.

l Pierdut Certificat Membru nr. BV 
003572 şi Avizul Anual Pentru Auto-
rizarea Exercitării Profesiei nr. 4409 / 
27.08.2018. Pe numele Fedciuc 
Haragă Loredana. Le declar nule.

l Pierdut permis de conducere cate-
goria BE CE, Certificat de pregatire 
profesionala a conducatorului auto si 
ADR Certificat de pregatire profesio-
nala pe numele Brisc Alin-Ioan. Le 
declar nule.

l Subscrisa, Go North Residence 
SRL, înregistrată la ORC-TB sub 
nr.J40/1642/2008, CUI: 23175982, 
declarăm pierdut Certificatul de înre-
gistrare. Îl declarăm nul.

l Societatea Caloris Group SA cu 
sediul din Bucureşti, Şos. Berceni nr. 
8A, sector 4, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/651/2001, CUI 
RO13657569, declară pierdute actele 
societăţii respectiv certificatul consta-
tator nr. 615676/21.08.2017 pentru 
activităţile proprii de birou pentru 
societate la sediul social din Bucu-
reşti, sector 4, Şos. Berceni nr. 8A şi 
c e r t i f i c a t u l  c o n s t a t a t o r  n r. 
615676/21.08.2017 pentru activităţile 
care se desfăşoară la beneficiari şi/ 
sau în  afara  sedi i lor  propri i . 
Declarăm nule toate actele menţio-
nate în prezentul anunţ.

l Declar pierdut certificatele origi-
nale ale firmei Kik Consulting SRL, 
CUI 12479269, J40/10917/1999. Le 
declarăm nule.

l Pierdut certificat de membru pe 
numele Filcescu (Petcu) Luiza Cris-
tina cu seria AOQ nr. 34, emis la data 
de 10.06.2010 de Colegiul Medicilor 
Dentişti din România. Îl declar nul.




