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OFERTE SERVICIU
l Club sportiv angajează cu contract de
muncă personal curățenie, sector 3, Titan.
0770.574.744.
l Muncitori construcții pentru Oslo,
Norvegia. Salariu 1.500Euro, cazare.
0784.889.939.
l SC Roata Norocului SRL angajeaza:
Ajutor bucatar x 4. Se ofera salariu motivant, cazare, masa si transport. Informatii
la numar telefon 0730 444788.
l Firmă angajează personal calificat și
necalificat pentru fabrică Germania, debavurare piese metalice. Tel. 0731.342.718,
0722.938.221, 0049.151.44.91.40.89.
l Angajez inginer agronom. CV-urile pot
fi transmise pe adresa de e-mail: serbel_
agro@yahoo.com. Pentru alte informații
puteți suna la telefon nr. 0752.020.403.
l SC Dem Galaxy Brasov Invest SRL
angajeaza: Muncitor necalificat la demolarea cladiriolor, captuseli, zidarie, placi
mozaic, faianta, gresie, parchet x 20. Se
ofera salariu motivant, cazare, masa si
transport. informatii la numar telefon
0730 444788.
l SC Golde Bial Management SRL angajeaza: Ajutor Bucatar x 10; Receptioner de
Hotel x 10; Lucrator Room Service Hotel x
10. Se ofera salariu motivant, cazare, masa
si transport. informatii la numar telefon
0730 444788.
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 Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Miroslava, prin Comisia de
selecție, anunţă începerea procesului de
recrutare și selecţie pentru poziția de
Administrator al SC Miroslava Industrial
Parc SRL, întreprindere publică al cărei
acţionar majoritar este, în conformitate cu
dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice, cu modif. și completările ulterioare și prevederile H.G. nr. 722/2016.
Asistată de expertul independent Fox
Management Consultants SRL, Comisia
de selecție organizează procesul de recrutare /selecţie al candidaţilor pentru 1 (una)
poziţie de Administrator al Societății.
Dosarele de înscriere ale candidaţilor se
vor depune la Registratura Primăriei
Comunei Miroslava, Județul Iași, până la
data de 07.10.2019, inclusiv, ora 16:00.
Condiţiile de desfășurare, respectiv de
participare la concurs și conţinutul dosarului de înscriere sunt afișate pe site-ul
www.primariamiroslava.ro Informaţii
suplimentare se pot obține la
tel.0232295680 sau 0799.35.85.82.
l Turnatoria Centrala Orion SA, societate
in faliment, prin lichidator judiciar Andrei
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Ioan IPURL, angajeaza agentii de paza, cu
atestat, pentru paza obiectivului din
Campina, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 29,
Judet Prahova. Persoanele interesate pot
transmite C.V. lichidatorului judiciar, prin
posta la sediul acestuia din Ploiesti, Str.
Gheorghe Doja, nr. 30, et.10, ap.31,
Judetul Prahova, sau la nr. de fax
0244.597.808, email office@andreiioan.ro.
Suplimentar drepturilor salalariale se
ofera si bonuri de masa.
l Școala Gimnazială nr. 3 cu sediul în
Popești- Leordeni, Strada Domnița
Bălașa, Nr.13, Județul Ilfov, organizează
concurs pentru ocuparea posturilor: -0,5
post secretar- post vacant contractual pe
perioadă nedeterminată. Studii: superioare
sau liceu cu diplomă de bac sau postliceală
cu specialitatea tehnician în activităţi de
secretariat; Vechime în muncă: minim 1
an; -0,5 post administrator de patrimoniupost vacant contractual pe perioadă nedeterminată: Studii: superioare; Vechime în
muncă: minim 1 an. Cadrul legal: H.G.
nr.286/23.03.2011, modificată și completată prin H.G. 1027/24.11.2014. Dosarele
se depun la sediul unității în perioada
09.09- 16.09.2019, între orele 8,00-16,00.
Data limită de depunere: 16.09.2019, orele
16,00. Date de contact: Tel. 0374090370/
0723552498.
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 următoarei funcţii contractuale
temporar vacante, pe durată determinată:
-1 (un) post asistent medical debutant,
generalist (PL) -Secţia Clinică VIII Boli
Infecţioase HIV/SIDA Copii. Concursul se
va desfășura la sediul institutului, după
următorul calendar: -Termenul de depunere a dosarelor: 04.10.2019, ora 13.00;
-Proba psihologică: în data de 14.10.2019,
ora 10.00; -Proba scrisă: în data de
16.10.2019, ora 10.00; -Proba practică: în
data de 22.10.2019, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
-diplomă de școală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, privind echivalarea studiilor
absolvenților liceelor sanitare, promoțiile
1976-1994, inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare; -fără vechime ca asistent medical; -concurs pentru ocuparea
postului. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 5
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 Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”, cu
sediul în localitatea Slobozia, str.Lacului,
nr.10, judeţul Ialomiţa, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de laborant II (S), 1 post,
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data
de 21.10.2019, ora 9.00; -Proba practică în
data de 23.10.2019, ora 9.00; -Proba
interviu în data de 25.10.2019, ora 9.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -Studii superioare de specialitate

(fizică, chimie, biologie); -Nu sunt condiţii
privind vechimea în muncă; -Cunoștinţe
operare PC. 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 Liceului Tehnologic „Al.Ioan
Cuza”, Slobozia. Relaţii suplimentare la
sediul: Slobozia, str.Lacului, nr.10,
persoană de contact: Vlădilă Eugenia,
telefon/fax: 0243.232.823, e-mail: gs_cuza_
slobozia@yahoo.com
l Serviciul Public de Gospodărie Urbană,
cu sediul în localitatea Sighetu Marmației,
str.Al.Ivasiuc, nr.13, judeţul Maramureș,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale de conducere și
execuție vacante de: -Șef birou -Administrația Piețelor -1 post; -Muncitor calificat I
electrician -1 post, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
22.10.2019, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 25.10.2019, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiții: -Șef
birou -Administrația Piețelor (post de
conducere): -studii de specialitate: studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în domeniul economic,
specializarea management sau marketing;
-Vechime în muncă -minimum 10 ani;
-Vechime într-un post similar -minimum 3
ani; -Muncitor calificat I electrician (post
de execuție): -Studii medii liceu; -Certificat
de calificare profesională în domeniu;
-Vechime în muncă -minimum 10 ani.
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 Serviciului Public de
Gospodărie Urbană. Relaţii suplimentare
la sediul: Serviciul Public de Gospodărie
Urbană, persoană de contact: Balea Maria,
telefon: 0262.315.956, fax: 0262.311.195.
l Școala Gimnazială Sălcioara, cu sediul
în localitatea Sălcioara, str.Școlii, nr.37,
judeţul Ialomița, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: numele funcţiei: muncitor I;
număr posturi: 1,00 normă, conform HG
nr.286/2011. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 21.10.2019,
ora 12.00; -Proba practică în data de
22.10.2019, ora 12.00. Pentru participarea
la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
minim 8 clase; -vechime: nu necesită; -fără
cazier judiciar; -abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de
învățământ; -abilități de muncă în echipă;
-disponibilitate de program f lexibil;
-răspunde de inventarul încredințat; -știe

Subscrisa S.C. APOLLODOR GROUP S.A. - in faliment, cu sediul in Loc.
Resita, str. Zimbrului, nr.44, jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar LICEV
GRUP S.P.R.L., va facem cunoscut faptul că în data de 09.10.2019, ora 11,
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea, bl. A2,
parter, jud. Caraş-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea
următoarelor bunuri imobile:
• Spații producție (3 corpuri clădire în suprafață de 759,99 mp și platformă
betonată - 1.395 mp), situate în localitatea Reșița, str. Zimbrului, nr. 44, jud.
Caraș-Severin. Prețul de pornire al licitației este de 112.990 euro + TVA.
Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la
valoarea de 500 lei/imobil, până înainte cu o zi de data licitaţiei conform
procedurilor legale. În cazul în care bunul nu va fi valorificat la data de
09.10.2019, următoarele licitații vor avea loc în 23.10.2019 și 06.11.2019.
Vizitarea
imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare
Viz
prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940
sau la sediul lichidatorului judiciar.
să folosească motofierăstraiele electrice și
mecanice; -efectuează și alte sarcini trasate
de către conducere în limita capacității
sale fizice și intelectuale și a programului
de lucru. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare (27.09-10.10.2019) de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale
Sălcioara, din comuna Sălcioara, județul
Ialomița. Relaţii suplimentare la sediul:
Școala Gimnazială Sălcioara, persoană de
contact: Baboi Marian-Iulian, telefon:
0766.690.522, e-mail: sc_salcioara@yahoo.
com
l Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Călărași, cu sediul în localitatea
Călărași, str.Prel.București, nr.26, judeţul
Călărași, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de
inginer chimist, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
21.10.2019, ora 10.00; -Proba practică în
data de 23.10.2019, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 23.10.2019, ora 16.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii Facultatea de chimie;
-vechime: fără vechime; -cunoștințe
operare calculator; -abilitate de comunicare; -adaptabilitate de condiții de lucru cu
reactivi și program prelungit; -posesor
permis de conducere categoria B. 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 Oficiului de Studii Pedologice și
Agrochimice Călărași, cu sediul în localitatea Călărași, str.Prel.București, nr.26,
judeţul Călărași. Relaţii suplimentare la
sediul Oficiului de Studii Pedologice și
Agrochimice Călărași, cu sediul în localitatea Călărași, str.Prel.București, nr.26,
judeţul Călărași, persoană de contact:

Ionita Viorica, telefon: 0242.321.028,
e-mail: ojspacl@yahoo.com
l Spitalul Orășenesc Sânnicolau Mare,
județul Timiș, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
funcțiilor contractuale de execuție,
vacante, după cum urmează: 1.asistent
medical specialitatea medicină generală
(PL) -cabinet boli infecțioase (1 post); 2.
infirmieră -compartiment neonatologie (1
post); 3.îngrijitoare -secția obstetrică ginecologie (1 post); 4.îngrijitoare -secția
interne cronici (1 post); 5. registrator
medical -registratură (1 post). Pentru a
ocupa un post contractual vacant sau
temporar vacant, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu
modificările și completările ulterioare: a)
are cetățenia română, cetățenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic
European și domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și vorbit; c)
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d)are capacitate deplină de
exercițiu; e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie
sau de unitățile sanitare abilitate; f)îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de
vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs; g)nu a
fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în
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vederea participării la concurs şi a ocupării
funcției contractuale sunt: -studii şi
vechime conform Ordinului Ministerului
Sănătăţii nr.1470/2011, după cum
urmează: -pentru postul de asistent
medical specialitatea medicină generală
(PL) -cabinet boli infecțioase (1 post):
-diplomă şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă cu diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG
nr.797/1997; -6 luni vechime în specialitate
ca asistent medical; -pentru postul de
registrator medical registratură (1 post):
-diplomă de studii medii; -6 luni vechime
în specialitate ca registrator medical;
-pentru postul de infirmieră -secția interne
cronici (1 post); -diplomă studii generale;
-curs de infirmiere; -6 luni vechime în
specialitate ca infirmieră; -pentru posturile
de îngrijitoare -secția obstetrică ginecologie
(1 post) şi secția interne cronici (1 post):
-diplomă de studii generale; -fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: -21 octombrie 2019, ora
9.00: proba scrisă (pentru toate posturile
vacante); -22 octombrie 2019, ora 10.00:
proba practică (pentru postul vacant de
asistent medical în specialitatea medicină
generală); -22 octombrie 2019, ora 11.00:
proba interviu (pentru posturile vacante de
registrator medical, infirmieră şi îngrijitoare). Dosarele de înscriere se depun în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Spitalului Orăşenesc Sânnicolau Mare. Conform art.6 al
Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, pentru înscrierea la
concurs candidații vor prezenta un dosar
de concurs care va conține următoarele
documente: a.cererea de înscriere la
concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b.copia actului de identitate sau orice alt
document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz; c.copiile documentelor care
să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări,
precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; d.carnetul de muncă sau,
după caz, adeverințele care atestă
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie; e.cazierul
judiciar sau o declarație pe propria
răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcția
pentru care candidează; f.adeverință
medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de
către unitățile sanitare abilitate; g.curriculum vitae. Adeverința care atestă starea
de sănătate conține, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătății. În cazul în care candidatul
depune o declarație pe proprie răspundere
că nu are antecedente penale, în cazul în
care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Copia
actului de identitate, copiile documentelor
de studii şi carnetul de muncă sau, după
caz, adeverințele care atestă vechimea vor
fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile
accesând: www.spsnm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului
Orăşenesc Sânnicolau Mare, județul Timiş,
str.Timişorii, nr.14, telefon: 0256.371.770,
fax: 0256.370.697, adresa: e-mail-spital@
spsnm.ro
l Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu”, cu sediul în comuna Tudor Vladimirescu, str.Mircea cel Bătrân, nr.2464,

judeţul Galaţi, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
funcţiilor contractuale de execuţie vacante
de: -muncitor cu atribuții de fochist: 1
normă; -îngrijitor: 0,5 normă, conform
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23
martie 2011. Concursurile se vor desfăşura
astfel: -Proba practică în data de
21.10.2019, ora 9.00; -Proba interviu în
data de 23.10.2019, ora 9.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: Pentru
funcţia de muncitor cu atribuţii de fochist:
studii generale, fără condiţie de vechime,
certificat de calificare pentru meseria
fochist sau în curs de calificare; Pentru
funcţia îngrijitor: studii generale, fără
condiţie de vechime. Data-limită de depunere a dosarelor este 11.10.2019, ora 12.00.
Relații suplimentare se pot obține la sediul
liceului, tel.0236.828.621 sau e-mail:
lttvgl@yahoo.com
l Teatrul pentru Copii şi Tineret Colibri
Craiova, județul Dolj, organizează concurs
pentru ocuparea unui post contractual
vacant, conform HG 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 1.
Denumire post: regizor tehnic, durata
contractului pe perioadă nedeterminată.
2.Nivelul studiilor şi vechimea în muncă:
-Condiţii de studii: studii medii absolvite
cu diplomă; -Condiţii de vechime: minim
10 ani vechime în domeniu teatral; 3.Tipul
probelor de concurs, locul, data şi ora
desfăşurării acestora: Concursul va avea
loc la sediul Teatrului pentru Copii şi
Tineret Colibri, strada Calea Bucureşti,
nr.56, Craiova, Dolj: -proba scrisă, data: 21
octombrie 2019, ora 10.00; -interviul în
data: 23 octombrie 2019, ora 10.00. Dosarele pentru concurs se depun la sediul
Teatrului pentru Copii şi Tineret Colibri,
Craiova, strada Calea Bucureşti, nr.56, la
Compartimentul Juridic -Achiziții Publice,
până la data de 11.10.2019, inclusiv, ora
15.00, persoană de contact: Melinescu
Andreea, secretar comisie concurs, tel.
0251.416.323.
l Spitalul Municipal Fălticeni, județul
Suceava, organizează concurs în conformitate cu prevederile HGR 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, la
sediul unității din strada Ion Creangă,
numărul 1, Fălticeni, pentru ocuparea
unor posturi contractuale vacante: -2
posturi de asistent medical debutant
Compartimentul de Primiri Urgențe; -1
post îngrijitoare Secția Medicină Internă;
-1 post îngrijitoare Centru de Sănătate
Vadu Moldovei. Proba scrisă va avea loc în
data de 22.10.2019, ora 10.00. Data şi ora
interviului vor fi anunțate după proba
scrisă. Dosarele de concurs se depun la
Serviciul RUNOS până pe data
11.10.2019, inclusiv, ora 15.00. Condiții
specifice de participare pentru asistent
medical debutant: -diplomă de bacalaureat; -diplomă de asistent medical generalist; -vechimea nu este necesară. Condiții
specifice de participare pentru îngrijitoare:
-diplomă de 10 clase; -vechimea nu este
necesară. Anunțul de concurs, bibliografia,
tematica de concurs se află afişate la avizierul unității şi pe site-ul unității. Relații
suplimentare se pot obține la telefon
numărul: 0752.126.627/0752.126.626.
l Spitalul Municipal Fălticeni, județul
Suceava, organizează concurs în conformitate cu prevederile HGR 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, la
sediul unității din strada Ion Creangă,
numărul 1, Fălticeni, pentru ocuparea
unor posturi contractual temporar
vacante: -1 post de asistent medical debutant Secția Medicină internă; -1 post de
asistent medical debutant Secția Obstetrică ginecologie. Proba scrisă va avea loc
în data de 15.10.2019, ora 10.00. Data şi
ora interviului vor fi anunțate după proba
scrisă. -un post de muncitor calificat IV
-bucătar. Proba scrisă va avea loc în data
de 15.10.2019, ora 13.00. Data şi ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă.
Dosarele de concurs se depun la Serviciul
RUNOS până pe data 04.10.2019, inclusiv,
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ora 15.00. Condiții specifice de participare
pentru asistent debutant: -diplomă de
bacalaureat; -diplomă de asistent medical
generalist; -vechimea nu este necesară.
Condiții specifice de participare pentru
muncitor calificat IV -bucătar: -certificat/
adeverință de absolvire a 10 clase; -certificat de calificare -bucătar; -vechimea nu
este necesară. Anunțul de concurs, bibliografia, tematica de concurs se află afişate
la avizierul unității şi pe site-ul unității.
Relații suplimentare se pot obține la
t e l e f o n
n u m ă r u l :
0752.126.627/0752.126.626.
l Anunț de participare pentru angajare
expert contabil. Subscrisele Yna Consulting SPRL, Visal Consulting SPRL,
Cabinet de Insolventa Gradinaru Valentina si Consultant Insolvență SPRL, cu
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului,
nr.7A, jud.Mehedinţi, prin reprezentant ec.
Popescu Emil, în calitate de lichidator
judiciar asociati al debitoarei SC Vitalis
Alex SRL - în faliment, in bankruptcy, en
faillite, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str.
Topolniței, nr.7, bl.1, sc.4, ap.12, jud.Mehedinţi, CIF: 11614898, J25/54/1999, numit
prin sentința pronunţată de către Tribunalul Mehedinți, Secţia a II - Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal, în
dosarul nr. 3304/101/2012, în temeiul
dispozițiilor art. 23 din Legea 85/2014
angajeaza contabil autorizat pentru efectuarea operațiunilor de evidență contabilă/
depunere declaratii fiscale ale debitoarei
Sc Vitalis Alex SRL. Lichidatoruljudiciar
precizează faptul că ofertele cu privire la
efectuarea operatiunilor de evidenta
contabila/depunere declaratii fiscale
trebuie să cuprindă: -onorariul solicitat
pentru efectuarea procedurilor de evidenta
contabila/depunere declaratii fiscale
(inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe,
impozite şi contribuții). Ofertele pot fi
transmise prin email office@consultant-insolventa.ro până la data de 03.10.2019
orele 16:00. Lichidator judiciar, Consultant
Insolventa SPRL, ec. Popescu Emil.
l Inspectoratul General pentru Imigrări
organizează, în baza prevederilor H.G.
286/2011: CONCURS. În vederea încadrării a cinci posturi vacante de persoanal
contractual, prin încadrare directă, astfel:
- un post magaziner în cadrul Centrului
Regional de Proceduri şi Cazare pentru
Solicitanţii de Azil Rădăuți-Logistică,
prevăzut la poziţia nr.17 din Statul de
Organizare al C.R.P.C.S.A. Rădăuți;
-patru posturi muncitor calificat IV-I
(fochist), astfel: în cadrul Centrului pentru
Cazarea Străinilor luaţi în Custodie
Publică Arad prevăzut la poziţia nr.49 din
Statul de Organizare al C.C.L.C.S.P.
Publică Arad, în cadrul Centrului Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Rădăuți, prevăzut la poziţia
nr.19 din Statul de Organizare al
C.R.P.C.S.A. Rădăuți, în cadrul Centrului
pentru Cazarea Străinilor luaţi în Custodie
Publică Otopeni prevăzut la poziţia nr.59
din Statul de Organizare al C.C.S.L.C.P.
Otopeni, în cadrul Centrului Regional de
Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de
Azil Galați, prevăzut la poziţia nr.26 din
Statul de Organizare al C.R.P.C.S.A.
Galați. Condiţii specifice: Pentru postul de
magaziner: - să fie absolvent de studii
medii cu diplomă de bacalaureat; - să fie
declarat apt medical şi apt psihologic.
Pentru postul de muncitor calificat IV-I
(fochist) din cadrul C.C.S.L.C.P.Arad; - să
aibă studii medii; - să aibă absolvit un curs
de fochist în specializarea cazane de apă
caldă şi cazane de abur de joasă presiune,
certificat cu documente. - să fie autorizat
ISCIR-fochist (de tip C); - să dețină
permis de conducere categoria B; - să fie
declarat apt medical şi apt psihologic.
Pentru postul de muncitor calificat IV-I
(fochist) din cadrul C.C.S.L.C.P.Otopeni;
- să aibă studii medii; - să aibă absolvit cel
puțin un curs de fochist în specializarea
cazane de apă caldă şi cazane de abur de
joasă presiune certificat cu documente.- să
fie autorizat ISCIR; - să fie declarat apt
medical şi apt psihologic. Pentru postul de
muncitor calificat IV-I (fochist) din cadrul

C.R.P.C.S.A. Rădăuți; - să aibă studii
medii; - să aibă un curs de fochist şi instalator gaze. - să fie autorizat ISCIR-fochist;
- să aibă autorizație instalator gaze; - să fie
declarat apt medical şi apt psihologic.
Pentru postul de muncitor calificat IV-I
(fochist) din cadrul C.R.P.C.S.A. Galați să aibă studii medii; - să aibă un curs de
fochist. - să fie autorizat ISCIR-fochist; să fie declarat apt medical şi apt psihologic. Pentru înscrierea la concurs nu este
necesară vechime în specialitatea studiilor.
Concursul va consta în 2 probe, respectiv
proba practică ce se va desfăşura în data
de 05.11.2019, ora 10.00 şi interviul ce se
va desfăşura la data de 08.11.2019, ora
10.00. Proba practică va avea loc la
Centrul pentru Cazare Străinilor pentru
luarea Străinilor luați în Custodie Publlică
Otopeni, Șos. Bucureşti-Ploieşti nr.257,
jud.Ilfov iar interviul la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări din str.
Lt.Marinescu Constantin nr.15A, sector 5,
Bucureşti. Dosarele de înscriere la examen/
concurs se vor depune la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări din Bucureşti, str. Lt.col. Marinescu Constantin, nr.
15 A, Sector 5, Serviciul Resurse Umane
în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de
la data afişării anunţului, în intervalul orar
08.00 - 16.00. Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 021.410.75.13, interior
19066, în zilele lucrătoare între orele 8.0016.00, persoană de contact subinspector de
poliţie Bucicoiu Carmen.
l Inspectoratul General pentru Imigrări
organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011: Concurs Pentru
încadrarea a doua posturi vacante de
personal contractual, prin încadrare
directă astfel: - 1 post inspector de specialitate gr. III-I în cadrul Direcţiei pentru
Imigrări a Municipiului Bucureşti,
prevăzut la poziţia nr. 9 din Statul de
Organizare al Direcţiei pentru Imigrări a
Municipiului Bucureşti; - 1 post referent
de specialitate gr. III-I în cadrul Direcţiei
pentru Imigrări a Municipiului Bucureşti,
prevăzut la poziţia nr. 35 din Statul de
Organizare al Direcţiei pentru Imigrări a
Municipiului Bucureşti; Condiţii specifice:
Pentru postul de inspector de specialitate
gr. III-I; - studii universitare de lungă
durată sau studii universitare de licenţă,
ambele absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; - sunt declarate apt medical şi
apt psihologic. Pentru postul de referent
de specialitate gr. III-I; - studii universitare
de lungă durată sau studii universitare de
licenţă, ambele absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; - sunt declarate
apt medical şi apt psihologic. Pentru
înscrierea la concurs nu este necesară
vechime în specialitatea studiilor. Posturile
care fac obiectul prezentului anunţ
urmează a fi ocupate pe o perioadă nedeterminată. Concursul va consta în proba
scrisa ce se va desfăşura în data de
02.11.2019, ora 11.00, la sediul Academiei
de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din str.
Privighetorilor nr. 1, sector 1 si interviul ce
se va desfăşura în data de 07.11.2019, ora
11.00 la sediul Inspectoratului General
pentru Imigrări din Bucureşti, str. Lt.col.
Marinescu Constantin, nr. 15 A, Sector 5.
Dosarele de înscriere la examen/concurs se
vor depune la sediul Inspectoratului
General pentru Imigrări din Bucureşti, str.
Lt.col. Marinescu Constantin, nr. 15 A,
Sector 5, Serviciul Resurse Umane şi în
termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la
data afişării anunţului, în intervalul orar
08.00 - 16.00. Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 021.410.75.13, interior
19032 - în zilele lucrătoare între orele 8.0016.00, persoană de contact comisar sef de
poliţie Barbulescu Valentina.
l Inspectoratul General pentru Imigrări
organizează, în baza prevederilor H.G.
286/2011: concurs. În vederea încadrării a
patru posturi vacante de persoanal
contractual, prin încadrare directă, astfel:
- două posturi muncitor calificat IV-I
(instalator), unul în cadrul Centrului Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanții de Azil Bucureşti, prevăzut la poziţia
nr. 37 din Statul de Organizare al

C.R.P.C.S.A Bucureşti şi unul în cadrul
Centrului Regional de Proceduri şi Cazare
pentru Solicitanții de Azil Timişoara,
prevăzut la poziţia nr.21 din Statul de
Organizare al C.R.P.C.S.A. Timişoara;
-două posturi muncitor calificat IV-I (electrician), unul în cadrul Centrului Regional
de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanții
de Azil Bucureşti prevăzut la poziţia nr.35
din Statul de Organizare al C.R.P.C.S.A.
Bucureşti şi unul în cadrul Centrului Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanții de Azil Maramureş prevăzut la
poziţia nr.18 din Statul de Organizare al
C.R.P..C.S.A. Maramureş; Condiţii specifice: Pentru posturile de instalator din
cadrul C.R.P.C.S.A. Bucureşti; - să aibă
studii medii; - să dețină documente de
atestare a calificării profesionale de instalator; - să fie declarat apt medical şi apt
psihologic; - Pentru postul de muncitor
calificat IV-I (instalator) din cadrul
C.R.P.C.S.A. Timişoara; - să aibă studii
medii; - să aibă specializare în domeniul
instalațiilor rețelelor termice şi sanitare; să fie declarat apt medical şi apt psihologic; Pentru postul de electrician din
cadrul C.R.P.C.S.A. Maramureş; - să aibă
studii medii; - să aibă un curs de calificare
profesională electrician certificat cu documente. - să dețină permis de conducere
categoria B; - vechime în muncă: minim 2
ani. - vechime în specialitatea exercitării
profesiei sau ocupației: minim 2 ani. - să
fie declarat apt medical şi apt psihologic.
Pentru postul de electrician din cadrul
C.R.P.C.S.A. Bucureşti; - să aibă studii
medii; - să dețină un document de atestare
a calificării profesionale de electrician. - să
fie declarat apt medical şi apt psihologic.
Pentru înscrierea la concurs nu este necesară vechime în specialitatea studiilor.
Concursul va consta în 2 probe, respectiv
proba practică ce se va desfăşura în data
de 04.11.2019, ora 10.00 şi interviul ce se
va desfăşura la data de 07.11.2019, ora
10.00. Proba practică va avea loc la
Centrul Regional de Proceduri şi Cazare
pentru Solicitanții de Azil Bucureşti, str.
Vasile Stolnicul nr.15, sector 2, Bucureşti
iar interviul la sediul Inspectoratului
General pentru Imigrări din str.Lt.Marinescu Constantin nr.15A, sector 5, Bucureşti. Dosarele de înscriere la examen/
concurs se vor depune la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări din Bucureşti, str. Lt.col. Marinescu Constantin, nr.
15 A, Sector 5, Serviciul Resurse Umane
în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de
la data afişării anunţului, în intervalul orar
08.00 - 16.00. Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 021.410.75.13, interior
19066, în zilele lucrătoare între orele 8.0016.00, persoană de contact subinspector de
poliţie Bucicoiu Carmen.
l Inspectoratul General pentru Imigrări
organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011,: Concurs Pentru
încadrarea a şapte posturi vacante de
personal contractual, prin încadrare
directă, astfel: - 1 post de îngrijitor în
cadrul Centrului Regional de Proceduri şi
Cazare pentru Solicitanţii de Azil Maramureş, prevăzut la poziţia nr.19 din Statul
de Organizare al Centrului Regional de
Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de
Azil Maramureş; - 2 posturi de îngrijitor)
în cadrul Serviciului Administrativ, prevăzute la poziţiile nr.36/a şi 36/b din Statul de
Organizare al Serviciului Administrativ; patru posturi de muncitor calificat IV-I
(ospătar COD COR 513102), astfel: în
cadrul Centrului Regional de Proceduri şi
Cazare pentru Solicitanţii de Azil Timişoara, prevăzut la poziţia nr.25 din Statul
de Organizare al C.R.P.C.S.A. Timişoara;
în cadrul Centrului Regional de Proceduri
şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Maramureş, prevăzut la poziţia nr.19 din Statul
de Organizare al C.R.P.C.S.A. Maramureş,
în cadrul Centrului de Cazare pentru
Străinii Luați în Custodie Publică Otopeni,
prevăzut la poziţia nr.61 din Statul de
Organizare al C.C.S.L.C.P.Otopeni, în
cadrul Centrului de Cazare pentru Străinii
Luați în Custodie Publică Arad, prevăzut
la poziţia nr.52 din Statul de Organizare al
C.C.S.L.C.P. Arad. Condiţii specifice:
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Pentru posturile de muncitor calificat
IV-I(ospătar); - să aibă studii medii; - sunt
declarate apt medical şi apt psihologic; curs de perfecționare în specialitatea
ospătar certificat cu documente de absolvire. Pentru postul de îngrijitor; - să aibă
studii gimnaziale; - sunt declarate apt
medical şi apt psihologic. Pentru
înscrierea la concurs nu este necesară
vechime în specialitatea studiilor.
Concursul va consta în 2 probe, respectiv
proba practică şi interviu. Proba practică
se va desfăşura în data de 06.11.2019, ora
10.00, la Centrul pentru Cazarea Străinilor Luaţi în Custodie Publică Otopeni,
Şos.Bucureşti -Ploieşti nr.257, jud. Ilfov,
pentru posturile de îngrijitor şi în data de
07.11.2019, ora 10,00 la Centrul pentru
Cazarea Străinilor Luaţi în Custodie
Publică Otopeni, Şos.Bucureşti -Ploieşti
nr.257, jud. Ilfov, pentru posturile de
ospătar. Interviul se va desfăşura în data
de 12.11.2019, ora 10.00 la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări din Bucureşti, str. Lt.col. Marinescu Constantin, nr.
15 A, Sector 5, pentru posturile de îngrijitor şi în data de 13.11.2019, ora 10.00
pentru posturile de ospătar. Dosarele de
înscriere la examen/concurs se vor depune
la sediul Inspectoratului General pentru
Imigrări din Bucureşti, str. Lt.col. Marinescu Constantin, nr. 15 A, Sector 5,
Serviciul Resurse Umane şi în termen de
cel mult 10 zile lucrătoare de la data
afişării anunţului, în intervalul orar 08.00
– 16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine
la telefon 021.410.75.13, interior 19032 - în
zilele lucrătoare între orele 8.00-16.00,
persoană de contact subcomisar de poliţie
Gîrcoveanu Florin.
l Municipiul Sebeş organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a funcţiei publice de
execuţie vacante de: Consilier, clasa I, grad
profesional superior din cadrul Direcției
Tehnice, Compartiment Achiziții Publice,
aparatul de specialitate al primarului, ID
post 206688. Probele stabilite pentru
concurs: proba scrisă şi interviul. Data, ora
şi locul organizării probei scrise:
29.10.2019, ora 10:00, Mun. Sebeş, Parcul
Arini, nr. 1. Data, ora şi locul susţinerii
interviului: 01.11.2019, ora 10:00, Mun.
Sebeş, Parcul Arini, nr. 1. Condiţiile de
participare la concurs: -candidatul trebuie
să îndeplinească condiţiile prevăzute de
art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu excepția
lit. e) respectiv apt din punct de vedere
psihologic; -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiințelor economice;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: minimum 7
ani. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 16.10.2019, ora 16:00.
Dosarele de înscriere se depun la sediul
Primăriei Municipiului Sebeş, Parcul
Arini, nr. 1, Mun. Sebeş, jud. Alba,
persoană de contact: inspector, Nicoleta
Irimie. Informații suplimentare se pot
obţine la sediul instituţiei, telefon
0258.731.318, e-mail secretariat@primariasebes.ro.
l Inspectoratul Şcolar Județean Călăraşi,
cu sediul în Călăraşi, str.Sloboziei, nr.2830, organizează concurs pentru ocuparea,
pe perioadă nedeterminată, a 1 (unu) post
vacant de consilier IA (S), contractual de
execuție, la Compartimentul Financiar-Contabil. Pentru a ocupa postul
contractual vacant, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții specifice: -studii superioare economice de lungă
durată/studii universitare de licenţă
economice; -vechime în muncă de
minimum 3 ani pe un post de studii superioare de lungă durată în profilul postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: -21 octombrie 2019, ora
09.00: proba scrisă; -24 octombrie 2019,
ora 09.00: interviul. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării prezentului anunţ în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi. După

afişarea rezultatelor obţinute la selecţia
dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie
în termen de cel mult o zi lucrătoare de la
data afişării rezultatului selecţiei dosarelor,
respectiv de la data afişării rezultatului
probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Condiţiile
de participare la concurs şi bibliografia
stabilită se afişează la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi,
persoană de contact: Horodniceanu Dan
Mihai, telefon: 0242.315.949, fax:
0242.312.81.

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

CITAŢII
l Pârâtul Ciubotaru Adrian este citat la
Judecatoria Iaşi în dosar
nr.31863/245/2018 cu obiect acţiune în
constatare la C23, ora 8:30 în proces cu
Voleac Lilian, cu termen la 14.10.2019.
l Se citează la Judecătoria Brăila în
dosarul 4143/196/2019, având ca obiect
dezbatere succesiune şi partaj succesoral,
în calitate de pârâtă, numita Meculescu
Carmen Madalina, pentru termenul din
data de 25.10.2019.
l Numita Nagy Elisabeta, domiciliată în
sat Sântion, nr.100, jud.Bihor, este invitată
la data de 07.10.2019- ora 13.00, la Biroul
Notarial Tomulescu Laurențiu Sebastian,
din Oradea, str.Transilvaniei, nr.4, bl.F9,
sc.D, ap.4, jud.Bihor, în vederea dezbaterii
succesiunii defunctei Bereczki Elisabeta,
decedată la data de 09.05.2015.
l Numitul Fechete Adrian, domiciliat în
Oradea, str.Apateului, nr.173B, jud.Bihor,
este invitat la data de 07.10.2019, ora
12.00, la Biroul Notarial Tomulescu
Laurențiu Sebastian, din Oradea, str.Transilvaniei, nr. 4, bl.F9, sc.D, ap.4, jud.Bihor,
în vederea dezbaterii succesiunii defunctului Seres Gheorghe, decedat la data de
30.08.2012.
l Numitul Csiki Lorand-Jozsef, cu domiciliul în Reghin, str.Rîului, nr.15, jud.
Mureş, cu reşedința în Haslich im Kinzigtal, str.Bollenbach, nr.43, cod poştal
77716, Germania, este citat la Judecătoria
Reghin, în calitate de pârât, pentru
termenul de judecată din data de
04.12.2019, la ora 9.00, în dosarul civil nr.
2376/289/2018 având ca obiect divorț, în
contradictoriu cu Csiki Gizella.
l Domnul Puşcaşu Cristian, cu ultimul
domiciliu cunoscut în sat Tomeşti, bl.4,
sc.A, et.4 ap.18, comuna Tomeşti, jud.
IAŞI, este citat la Judecatoria Iaşi, Luni,
14.10.2019, ora 08.30, Camera Sala 6, în
calitate de pârât în dosarul civ.
nr.4908/245/2019 (actiune în răspundere
contractuală) în proces cu reclamanta
Direcția Generală de Asistență Socială şi
Protecția Copilului Constanța.
l Numitul Bandula Piedon, cu domiciliul
necunoscut, este citat la Judecatoria
Turda la data de 21.11.2019 in calitate de
parat in dosarul nr. 902/328/2019.
l Numiții Andreica Maria, Ana, Maria
Floarea, Silvia, Emil, Costan sunt chemați
în instanță la Judecătoria Bistrița, în dosar
număr 197/190/2005, în data de
01.10.2019, ora 9.00.
l Reclamanta Iacob Florica, în dosar
nr.323/269/2019, aflat pe rolul Judecătoriei
Oltenița, județul Călăraşi, chem în judecată pe pârâtul Iacob Georgică la
termenul din 16.10.2019.
l Numitul Condurachi Marius, cu
ultimul domiciliu cunoscut în mun. Târgo-

vişte, str. George Cair, nr. 12, bl.12, ap. 16,
jud. Dâmboviţa, este citat la Judecătoria
Botoşani, pe data de 17.10.2019, ora 08:30
cu menţiunea de a se prezenta personal la
interogatoriu, în calitate de pârât în
dosarul nr. 1894/297/2015, în proces cu
reclamanta Scripcariu Melania, cu domiciliul în mun. Hunedoara, str. B.Ş. Delavrancea, nr.1, bl. E1, sc. C, et. 4, ap. 59,
jud. Hunedoara.
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 16.10.2019, ora
10,00, persoanele cu vocaţie succesorală
legală sau testamentară, la succesiunea
defunctei Barac Paula, decedată la data
de 07.06.2019, cu ultimul domiciliu în
municipiul Tulcea, str. Ion Luca Caragiale
nr.19, judeţul Tulcea, în Dosar succesoral
nr.108/2019, în vederea dezbaterii succesiunii.
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 Cooperativa Agricola Salamul De
Nadlac anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul ,,construire
centru de procesare’’, propus a fi amplasat
in orasul Nadlac, str. Penes Curcanul nr.
2B, jud Arad, conform Certificatului de
urbanism nr. 132/02.11.2018 eliberat de
Primaria Orasului Nadlac. Informatiile
privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Arad Splaiul Mures FN, si
la sediul titularului din Nadlac str.
Ludovic Boor, nr. 64, jud. Arad in zilele de
luni-vineri, intre orele 8.00-16.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Arad, Splaiul Mures FN, jud. Arad.

DIVERSE
l ASCIOR Oltenia (Asociația pentru
Civilizația Ortodoxă) invită oamenii
de cultură să adere şi să se implice în
promovarea principiilor creştin-ortodoxe la nivelul societății româneşti.
Tel.0729.881.161, e-mail: meduza100@
yahoo.com
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in
faliment prin procedura simplificata in
dosarul nr. 4788/105/2018, Tribunal
P r a h o v a , c o n f o r m s e n t i n t e i n r.
729/04.09.2019 privind pe SC Vivienda
Grande SRL.
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in
faliment prin procedura generala in
dosarul nr. 2958/105/2018, Tribunal
P r a h o v a , c o n f o r m S e n t i n t e i n r.
746/04.09.2019 privind pe SC Gevibo
Distribution 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 SC Smart Diesel SRL cu sediul în Loc.
Chişineu-Criş, Oraşul Chişineu-Criş,
Strada Dunării, nr.1/a, Județ Arad, anunţă
intenţia de obtinere a autorizatiei de
mediu pentru activitatile cu cod CAEN:
4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine
specializate si 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor (spalatorie auto),
desfasurate la punctul de lucru din localitatea Moldova Veche, Oras Moldova
Noua, Soseaua Nicolae Titulescu, Nr. 2A,
Județ Caras-Severin.
l Andrei Ioan IPURL notifica deschiderea procedurii simplificate de insolventa

a debitoarei Neo Serv Aliment SRL cu
sediul în Municipiul Ploieşti, Aleea Strejnic, nr. 5, bl.A13, sc.A, et.1, ap.7, Judet
Prahova, dosar nr. 3513/105/2019, Tribunalul Prahova. Termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor 04.11.2019; termen tabel preliminar:
14.11.2019; termen tabel definitiv:
09.12.2019; data sedintei adunarii creditorilor 19.11.2019, ora si locul urmand a fi
stabilite de lichidatorul judiciar, care va
convoca toti creditorii debitoarei.
l Administrator Judiciar C.I.I. Palaş-Alexandru Alina notifică deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva SC
Property Financial Solution SRL DIN
Ploieşti, Prahova, CUI 29483566,
J29/1898/2017, la Tribunalul Prahova dosar 3997/105/2019, termen depunere
opoziții 10 zile de la notificare, termen
inregistrare creante 28 octombrie 2019,
termen tabel preliminar 18 noiembrie
2019, termen tabel definitiv 12 decembrie
2019, sedinta adunarii creditorilor 22
noiembrie 2019 ora 14:00.
l Coremans Zootehnia s.r.l., cu sediul in
comuna Iratoşu, şos.Ara - Iratoş, km 16
titular al PUZ - extindere fermă zootehnică, amplasat in: comuna Iratoşu, intravilan / extravilan, conform, C.F. nr. 300316
şi C.F. nr. 301493 anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu. Informatiile privind
continutul documentatiei tehnice a
proiectului propus pot fi consultate la
sediul APM Arad, str. Splaiul Muresului
F.N, in zilnic (orele 8:00 – 16:00 ). Observatiile publicului se primesc la sediul APM
Arad, str. Splaiul Muresului F.N, in termen
de 18 zile de la publicarea anuntului.
l Avicola Focşani SA, titular al proiectului “Retehnologizare lanț alimentar la
Avicola Focşani SA”, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenţia pentru
Protecţia Mediului Vrancea, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului: Continuarea procedurii
privind emiterea aprobării de dezvoltare a
proiectului, fără efectuarea evaluării
impactului asupra mediului, pentru
proiectul “Retehnologizare lanț alimentar
la Avicola Focşani SA” propus a fi
amplasat în mun. Focşani, Calea Munteniei, nr.3, jud. Vrancea. Proiectul deciziei
de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Vrancea din
Focşani, str. Dinicu Golescu, nr.2, în zilele
de luni- joi între orele 8.00-16.30 şi vineri
între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmvn.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina de
internet a Agentiei pentru Protecţia
Mediului Vrancea.
l Mazarine Energy Romania S.R.L prin
Expert Serv., anunta publicul interesat
asupra depunerii raportului privind
impactul asupra mediului, pentru
proiectul: “echipare de suprafata si
conducte de amestec sondele
1101,1102,1105,1106 Ileana”, propus a fi
amplasat in jud. Calarasi, comuna Ileana,
Extravilan, Tarla 135, P4, Tarla 134/8, P5.
Tipul deciziei posibile luate de Agentia
pentru Protectia Mediului Calarasi poate
fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de
mediu. Rapoartele si studiile, dupa caz,
pot fi consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Calarasi, mun. Calarasi, str. Chiciu nr. 2, jud. Calarasi si la
sediul Mazarine Energy Romania S.R.L,
cu sediul pe Soseaua Bucuresti - Ploiesti,
nr. 42-44, Baneasa Bussines & Technology
Park, cladirea b, aripa b1, etajul 1, camera
1, Sector 1, Bucuresti, Romania, in zilele
de luni - joi, intre orele 08:00 - 16:00 si
vineri intre orele 08:00 - 13:00. Documentele mentionate sunt disponibile si la
urmatoarea adresa de internet www.
ampcl.anpm.ro. Dezbaterea publica a
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raportului privind impactul asupra
mediului, va avea loc la Primaria Com.
Ileana, in data de 28.10.2019, incepand cu
ora 12:00. Publicul interesat poate transmite in scris comentarii /opinii /observatii
privind documentul mentionat la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, str. Chiciu nr. 2, jud. Calarasi, pana la
data de 28.10.2019 (data dezbaterii
publice).
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. 811/24.09.2019 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal - Biroul faliment, în dosarul
3392/105/2019, anunţă deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva
debitoarei Saras Info Plus SRL sediul
social: Ploiesti, Str. V. Boerescu, nr. 11, jud.
Prahova, CUI 18321607, J29/146/2006.
Termenul limită admitere a creantei este
08.11.2019. Termenul limită pentru întocmirea tabelului preliminar al creanţelor
este 28.11.2019. Termenul pentru afişarea
tabelului definitiv este 23.12.2019.
Adunarea creditorilor are loc la data de
03.12.2019 ora 10.00 la sediul administratorului judiciar.
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. 812/24.09.2019 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal - Biroul faliment, în dosarul
3489/105/2019, anunţă deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva
debitoarei Jan Trans SRL sediul social:
Ploiesti, Str. Bdul Republicii, nr. 307, jud.
Prahova, CUI 16783472, J29/1991/2004.
Termenul limită admitere a creantei este
08.11.2019. Termenul limită pentru întocmirea tabelului preliminar al creanţelor
este 28.11.2019. Termenul pentru afişarea
tabelului definitiv este 23.12.2019.
Adunarea creditorilor are loc la data de
03.12.2019 ora 10.30 la sediul administratorului judiciar

ADUNĂRI GENERALE
l Andrei Ioan IPURL in calitate de
lichidator al societatii Icerp S.A., in lichidare, cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 291A, Judetul Prahova,
inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul
Prahova sub nr. J29/312/1991, avand
Cod de Identificare Fiscala RO 2993997,
in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor ASF si actului constituitiv al
societatii, convoaca Adunarea Generala
Ordinara A Actionarilor (AGOA) la data
de 30.10.2019, ora 10.00, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in
registrul actionarilor la data 20.10.2019,
considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea situatiilor financiare finale de lichidare,
bilantul de lichidare, in baza raportului
Auditorului financiar extern Acon Audit
SRL. 2. Aprobarea platii sumelor ramase
in urma achitarii tuturor datoriilor societatii catre actionari, precum si a modalitatii de plata a acestora. 3. Aprobarea
inchiderii procedurii de lichidare dupa
plata sumelor cuvenite actionarilor identificati. 4. Aprobarea datei de 20.11.2019
ca data de inregistrare a actionarilor, in
conformitate cu prevederile art. 238
alin.1 din Legea 297/2004 si a datei de
19.11.2019 ca ex data. 5. Desemnarea/
imputernicirea lichidatorului Andrei
Ioan IPURL pentru indeplinirea formalitatilor in legatura cu publicarea si
inregistrarea hotararilor adunarii la
ORC Prahova. La sedinta pot participa
si vota actionarii inregistrati in Registrul
Actionarilor de la SC Depozitarul
Central SA la sfarsitul zilei de
20.10.2019 (data de referinta). Unul sau
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ANUNȚURI

mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul: a) De a introduce
puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie
insotit de o justificare sau de un proiect de
hotarare propus spre adoptare de catre
adunarea generala, in termen de cel mult
15 zile de la data publicarii convocatorului. b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse in ordinea de zi a
adunarii generale, in termen de cel mult
15 zile de la data publicarii convocatorului. Fiecare actionar are dreptul sa
adreseze intrebari privind punctele de pe
ordinea de zi a AGOA pana cel tarziu la
data 25.10.2019. Societatea va formula un
raspuns general pentru intrebarile cu
acelasi continut, care va fi disponibil pe
pagina de internet a societatii in 2 zile
lucratoare de la data solicitarii, in format
de intrebare – raspuns, daca intrebarile
vor fi transmise pana cel mai tarziu
25.10.2019. Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita
materialele/intrebarile in scris, insotite de
actele de identificare (copia actului de
identitate valabil al actionarului persoana
fizica sau certificat constatator emis de
Registrul Comertului emis cu cel mult 30
zile inainte de data AGOA pentru actionarii persoane juridice) in plicuri inchise,
la sediul societatii cu mentiunea scrisa
clar, cu majuscule Pentru Adunarea
Generala Ordinara A Actionarilor Din
Data De 30/31.10.2019 sau pe e-mail cu
semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa office@icerp.ro sau office@
andreiioan.ro, mentionand la subiect
“pentru AGOA din 30/31.10.2019”. Actionarii pot participa personal sau pot fi
reprezentati in cadrul AGOA de catre
reprezentantii lor legali sau de catre alte
persoane carora li s-a acordat imputernicire speciala pe baza formularului de
imputernicire speciala pus la dispozitie de
societate, in conditiile legii. Formularele
de imputernicire speciala se pot obtine de
la sediul societatii, sau se pot descarca de
pe website-ul societatii, incepand cu data
de 30.09.2019. Un exemplar, in original al
imputernicirii speciale, se va depune la
sediul societatii pana la data de
28.10.2019, ora 10.00, un altul urmand sa
fie pus la dispozitia reprezentantului
pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Formularele pot fi depuse personal, prin posta la
sediul societatii, sau prin e-mail cu
semnatura electronica extinsa incorporata
la adresa office@icerp.ro sau office@
andreiioan.ro, mentionand la subiect
“pentru AGOA din 30/31.10.2019”, pana
la data de 28.10.2019, ora 10.00. La data
desfasurarii AGOA, reprezentantul
desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, in cazul in care au fost
transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de
identitate valabil a reprezentantului
desemnat. Acţionarii pot acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând
reprezentantului a vota în toate aspectele
aflate în dezbaterea adunărilor generale
ale acţionarilor a unuia sau mai multor
emitenţi identificaţi în împuternicire, în
mod individual sau printr-o formulare
generică referitoare la o anumită categorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce
priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca
împuternicirea să fie acordată de către
acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2
alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau
unui avocat. Împuternicirile generale se
depun la societate cu 48 de ore înainte de
adunarea generală, în copie, cuprinzând
menţiunea conformităţii cu originalul sub
semnătura reprezentantului. Copii ale
împuternicirilor sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta
în procesul- verbal al adunării generale.
Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în
adunarea generală a acţionarilor pe baza
unei împuterniciri generale de către o
persoană care se află într-o situaţie de
conflict de interese, in conformitate cu

prevederile art. 92 alin.15 din Legea
24/2017. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în
care acest drept i-a fost conferit în mod
expres de către acţionar în împuternicire.
În condiţiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta
poate să îşi exercite mandatul primit prin
intermediul oricărei persoane ce face
parte din organul său de administrare sau
conducere sau dintre angajaţii săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează
dreptul acţionarului de a desemna prin
împuternicire unul sau mai mulţi împuterniciţi supleanţi, care să îi asigure
reprezentarea în adunarea generală, în
conformitate cu reglementările emise de
A.S.F. în aplicarea dispoziţiilor Legii nr.
24/2017. Actionarii au posibilitatea de a
vota si prin corespondenta, inainte de
adunare, prin utilizarea formularului de
vot prin corespondenta care se poate
obtine de la sediul societatii sau de pe
website-ul societatii, www.icerp.ro, incepand cu data de 30.09.2019. Votul prin
corespondenta insotit de actele de identificare ale actionarilor trebuie sa ajunga la
sediul societatii pana la data de
28.10.2019, ora 10.00, mentionand pe plic
“pentru AGOA din 30/31.10.2019”. Materialele si documentele supuse dezbaterii
AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.icerp.ro) incepand
cu data de 30.09.2019. Daca la prima
convocare adunarea nu va fi statutara,
sedinta se reconvoaca pentru data de
31.10.2019 in aceleasi conditii (loc de
desfasurare, ora, ordine de zi). Informatii
suplimentare se pot obtine la sediul
ICERP S.A. sau la numarul de telefon
0244/598551, de luni pana vineri, intre
orele 08-15 si pe website-ul www.icerp.ro.
l Convocator: Administratorul unic al
societăţii PROVITAS S.A., cu sediul social
în Bucureşti, B-dul Unirii, Nr. 14, Bl. 6A,
6B, 6C, Sector 4, având număr de ordine
în registrul comerţului J40/10717/1995 şi
CUI: 7965688, convoacă, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 30.10.2019 orele 11.00 la
sediul societăţii. În cazul în care adunarea
nu se va putea desfăşura datorită neîndeplinirii cvorumului, a doua convocare este
pentru data de 31.10.2019 în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră. La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să
participe şi să voteze acţionarii înregistraţi
în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de
15.10.2019, considerată dată de referinţă.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor: 1. Alegerea Administratorului unic pentru o perioadă de 2 ani
până la data de 31.10.2021. 2. Aprobarea
remuneraţiei lunare a Administratorului
Unic. 3. Împuternicirea domnului Buga
Ioan- Director general al societăţii, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua şi
îndeplini oricare şi toate formalităţile
necesare legate de aducerea la îndeplinire a
hotărârilor adoptate, pentru a semna,
executa şi înregistra la Oficiul Registrului
Comerţului şi publica la autorităţile
competente hotărârile adunării generale
ordinare a acţionarilor. Lista cu propunerile
pentru alegerea administratorului unic se
va afla la sediul societăţii începand cu data
de 01.10.2019 şi se poate completa până la
data de 15.10.2019, orele 16.00. Participarea la lucrările adunării se face în nume
propriu sau prin reprezentare, pe bază de
procură specială încredinţată altui acţionar
al societăţii PROVITAS S.A. sau încredinţată altei persoane decât acţionari. Procurile speciale însoţite de copia actului de
identitate al acţionarului sau reprezentantului legal al acestuia, copia actului de
identitate al împuternicitului, certificat
constatator al acţionarului persoană juridică din care să rezulte calitatea de reprezentant legal (certificat emis de ORC cu
maxim 30 de zile înainte de apariţia convocatorului AGOA în Monitorul Oficial al
României, partea a IV-a) vor fi depuse (prin
registratură sau corespondenţă) la sediul
societăţii PROVITAS S.A., până cel mai

vineri / 27 septembrie 2019
târziu la data de 25.10.2019, orele 16.00.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la
sediul societăţii PROVITAS S.A. sau la
Tel/fax: 021.337.08.71/ 021.337.71.33 sau
TM: 0754096727; 0721236690. Administrator Unic Nedelcu Alexandra Catalina.
l Preşedintele Consiliului de Administraţie Dl. Nasir Iqbal Convoacă Adunarea
Generală Ordinară a acţionarilor societăţii
Agrozootehnica Făcăeni S.A., cu sediul în
comuna Făcăeni, strada Feteşti nr. 264,
Corp C2, parter, biroul nr. 1, judeţul
Ialomiţa, având nr. de ordine în Registrul
Comerţului J21/463/2012 şi cod unic de
înregistrare RO2081346 („Societatea”), din
iniţiativa Consiliului de Administraţie,
pentru data de 04.11.2019 orele 15.00, la
sediul social al Societăţii. În cazul în care
adunarea generală convocată nu se va
putea ţine la data primei convocări, din
lipsă de cvorum, o a doua adunare generală
se va putea ţine pe data de 05.11.2019, ora
15.00, la sediul social al Societăţii. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon:
0728118239. Adunarea Generală Ordinară
se convoacă, cu următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea prelungirii, cu un termen de 3
ani, a mandatului de cenzor, al societăţii
Accounting Team S.R.L. persoană juridică
română, cu sediul în Sat Glina, Comuna
Glina, Str. Patrioţilor, nr.12, Camera 3,
Biroul nr. 2, judeţ Ilfov, înregistrată în
Registrul Comerţului sub nr. J23/31/2016 şi
Cod Unic de Înregistrare 19609234,
înscrisă în Tabloul Corpului Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România, cu autorizaţia nr. 13466. 2. Aprobarea prelungirii, cu un termen de 3 ani, a
mandatului de cenzor, al Dnei Hendea
Marioara, înscrisă în Tabloul Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu autorizaţia nr. 19488.
3. Aprobarea numirii în funcţia de cenzor,
al dnei Buga Petruta, înscrisă în Tabloul
Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu autorizaţia
nr. 20694. 4. Aprobarea ratificării tuturor
documentelor semnate de cenzorii societăţii
până la data hotărârii. 5. Aprobarea revocării mandatului de cenzor, al societăţii
Cris Accounting S.R.L. 6. Aprobarea împuternicirii Dlui. Joao Costa de Castro,
pentru a semna în numele şi pentru acţionari, toate documentele şi declaraţiile, să
solicite orice atestări, inclusiv completarea
tuturor documentelor şi îndeplinirea
tuturor formalităţilor necesare înregistrării
prezentei decizii. 7. Diverse.
l Preşedintele Consiliului de Administraţie Dl. Nasir Iqbal Convoacă Adunarea
Generală Ordinară a acţionarilor Societăţii
Agromec Balaciu S.A., persoană juridică
română, cu sediul în sat Balaciu, comuna
Balaciu, strada Calea Bucureşti nr. 2, Corp
C14, parter, biroul nr. 1, judeţul Ialomiţa,
având nr. de ordine în Registrul Comerţului J21/458/2012 şi cod unic de înregistrare RO 2069440 („Societate”), din
iniţiativa Consiliului de Administraţie,
pentru data de 04.11.2019 orele 10.00, la
sediul social al Societăţii. În cazul în care
adunarea generală convocată nu se va
putea ţine la data primei convocări, din
lipsă de cvorum, o a doua adunare generală
se va putea ţine pe data de 05.11.2019, ora
10.00, la sediul social al Societăţii. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon:
0728118239. Adunarea Generală Ordinară
se convoacă, cu următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea prelungirii, cu un termen de 3
ani, a mandatului de cenzor, al societăţii
Accounting Team S.R.L. persoană juridică
română, cu sediul în Sat Glina, Comuna
Glina, Str. Patrioţilor, nr. 12, Camera 3,
Biroul nr. 2, judeţ Ilfov, înregistrată în
Registrul Comerţului sub nr. J23/31/2016 şi
Cod Unic de Înregistrare 19609234,
înscrisă în Tabloul Corpului Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România, cu autorizaţia nr. 13466. 2. Aprobarea prelungirii, cu un termen de 3 ani, a
mandatului de cenzor, al Dnei Hendea
Marioara, înscrisă în Tabloul Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu autorizaţia nr. 19488.
3. Aprobarea numirii în funcţia de cenzor,
al dnei Buga Petruta, înscrisă în Tabloul

Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu autorizaţia
nr. 20694. 4. Aprobarea ratificării tuturor
documentelor semnate de cenzorii societăţii
până la data hotărârii. 5. Aprobarea revocării mandatului de cenzor, al societăţii
Cris Accounting S.R.L. 6. Aprobarea împuternicirii Dlui. Joao Costa de Castro,
pentru a semna în numele şi pentru acţionari, toate documentele şi declaraţiile, să
solicite orice atestări, inclusiv completarea
tuturor documentelor şi îndeplinirea
tuturor formalităţilor necesare înregistrării
prezentei decizii. 7. Diverse.
l Convocator: Consiliul de Administraţie
al societăţii TIN Management Grup S.A, în
conformitate cu prevederile art. 117 din
Legea 31/1990- republicată, precum şi în
baza art.32 din Actul Constitutiv al societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 30.10.2019,
orele 12.00 la sediul societăţii din Mun.
Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 213-217,
etaj 1, sector 4, cu următoarea ordine de zi:
1. Completarea Comisiei de Cenzori a
societăţii TIN Management Grup SA. În
situaţia în care, la data şi la ora mai sus
precizate, nu va fi întrunit cvorumul
statutar şi legal, şedinţa se reconvoacă în
data de 31.10.2019 orele 12.00 în acelaşi
loc, cu aceeaşi ordine de zi.

LICITAŢII
l Concesionare teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava. 1.
Informaţii generale privind concedentul:
denumire: UAT Comuna Miroslava. cod
fiscal: 4540461, adresa: Sat Miroslava Str.
Constantin Langa Nr.93, Comuna Miroslava, cod 707305, jud. Iaşi. E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro, achizitii@
primariamiroslava.ro. Perosane contact: sef
Birou Achizitii Publice-Investitii-Burcuta
Elena. Consilier juridic Birou Achizitii
Publice-Investitii-Manea Anisoara.
Tel.0232.295680, int.34; fax.0332/424444.
2.informaţii generale privind obiectul
concesiunii: teren în suprafață de 14.318
mp aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava, sat Miroslava,
NC78789 pentru realizarea unui proiect de
amenajare a zonei centrale. Redeventa: este
de minim: 52.000 lei/an pentru intreaga
suprafata. 3.informaţii privind documentaţia de atribuire: Modalitatea prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot înainta o
solicitare pe suport hârtie pentru obţinerea
unui exemplar al documentaţiei de atribuire; Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar
al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii publice din cadrul Primăriei comunei
Miroslava, judeţul Iaşi; tel.0232/295680,
int.34, pers.contact: Burcuta Elena, Manea
Anisoara. 4.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea unui exemplar al documentației de atribuire: costul documentaţiei
este de 50 lei şi se poate achita odata cu
solicitarea efectuată în acest sens; Documentatia de atribuire se pune la dispozitia
persoanelor interesate pana la data de
11.10.2019, orele 13.30, respectiv cu 5 zile
lucratoare inainte de data limita pentru
depunerea ofertelor. 5. Data limită pentru
solicitare clarificări: 15.10.2019. orele 16.00.
6. Informaţii privind ofertele: Data limită
pentru depunerea ofertelor: 18.10.2019,
orele 12.00; Adresa la care trebuie depusă
oferta: Primăria comunei Miroslava, sat
Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iasi,
cod postal 707305; Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar în două plicuri sigilate unul exterior şi unul interior. 7. Data şi locul unde se
va desfăşura şedinţa publică de deschidere
a ofertelor: 21.10.2019, orele 10.00 la sediul
Primăriei com.Miroslava, judeţul Iaşi. 8.
Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax, şi adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia
contencios administrativ, Str.Anastasie
Panu nr.26, Iaşi, jud.Iasi, cod 700020, tel.
0332/435700; fax.219899; e-mail: tr-ia-

si-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 26.09.2019.
l Debitorul SC My Lady SRL cu sediul in
Dr.Tr.Severin, str.Eroii de la Cerna nr.49,
jud.Mehedinti, J25/202/1999, CUI
12109568, aflată în procedura de faliment,
in bankruptcy, en faillite, dosar nr.
910/101/2018, prin lichidator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis,
cu sediul ales in Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372,
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin
reprezentant asociat coordonator Serban
Valeriu, scoate la vânzare, la pretul stabilit
p r i n R a p o r t u l d e E v a l u a r e n r.
49/04.04.2019, bunul imobil: • Proprietate
imobiliara compusa din: - teren intravilan
cu S = 417 mp (390mp din acte), avand nr.
cadastral 50365; - spatiu comercial cu Sc =
118,04 mp si Su = 95,34 mp, avand nr.
cadastral 50365-C1; - magazie, cu Sc =
19,78 mp si Su = 15,01 mp, avand nr.
cadastral 50365-C2; - GARAJ, cu Sc =
49,10 mp si Su = 40,94 mp, avand nr.cadastral 50365-C3. situata in Dr. Tr. Severin, str.
Eroii de la Cerna nr.49, jud.Mehedinti,
aflata in garantia creditorului Eurobank
Ergasias S.A. Valoarea totala a proprietatii
imobiliare este de 96.850 euro exclusiv TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Licitatia va avea loc în Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul
Mehedinţi la data de 01.10.2019 orele
11:00. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
bunului imobil, conform Raportului de
evaluare nr. 49/04.04.2019, o reprezinta
Sentința nr. 175 din data de 03.10.2019 de
deschidere a procedurii de faliment
pronunțată de către judecătorul sindic în
dosarul de insolvență nr. 910/101/2018.
Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de insolventa al
debitoarei SC My Lady SRL pana la data
de 30.09.2019 orele 17.00, a unei cauţiuni
de 10% din preţul de pornire pentru bunul
imobil şi achiziţionarea caietului de sarcini
in suma de 500,00 lei. Cont deschis la
Banca Romaneasca S.A. Sucursala Dr. Tr.
S e v e r i n , s u b n r. R O 1 1 B R M A
0999100083383621. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra bunului imobil
sa anunțe lichidatorul judiciar înainte de
data stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035,
0252/354399 sau la sediul profesional al
lichidatorului din Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud. Mehedinti. Lichidator
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala Timis, prin Asociat coordonator ec.
Serban Valeriu

PIERDERI
l Am pierdut legitimatia de student pe
numele Voicu Adrian Catalin -student la
Facultatea de Teologie din Bucuresti. O
declar nula.
l Pierdut legitimație de serviciu, emisă de
Guvernul României, pe numele Teiu
Păunescu. O declar nulă.
l Subsemnatul Bondor Dan Florentin,
domiciliat în localitatea Apateu, comuna
Apateu, nr.52, jud.Arad, declar pierdut
Certificat de înregistrare fiscală pentru
societatea Bondor Dan -Florentin -Cabinet
de avocat, seria A, nr.0020373, codul de
înregistrare fiscală 20632796/01.01.2007. Îl
declar nul.
l SC Violet ARH SRL declară pierdute:
carte de intervenție, registru special şi nr.
ordine cu care s-a fiscalizat în original
pentru casa de marcat Orgtech ABAC,
serie fiscală: MB0587206140, seria casei de
marcat 489131, nr./data avizului Comisiei
de Avizare a Distribuției şi Utilizării
Aparatelor de Marcat Electronice Fiscale
0587/02.08.2015, data achiziționării aparatului 07.06.2017.
l Am pierdut card atestat marfa pe
numele Nicolae Florin. Il declar nul.

