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OFERTE SERVICIU
Antena TV Group
angajează femeie de
serviciu pentru birouri, în
locația Iride Business Park
(langă stația de metrou
Pipera). Program de lucru
în ture.

TEL: 0748.035.750

l Profi Restaurare SRL, din
Oradea, angajează zugravi, zidar
restaurator, dulgheri restauratori,
instalatori rețele termice și sanitare. Oferim salar atractiv și
sporuri. Detalii: 0722.689.301.
l SC Lezzet Pan SRL, Ploiești,
angajează 2 persoane pentru
postul de manipulant marfă.
Relații la telefon: 0748.119.090.
l Tunari Salubrizare- Ilfov organizează în data de 05.12.2019
concurs recrutare pentru 1
Muncitor necalificat. Detalii la
021.424.43.62.
l Societate comercială cu sediul
în Giurgiu angajează lucrător
comercial pentru punctul de lucru
din București, Şoseaua Mihai
Bravu nr. 452-460, sector 3, cu
studii medii. Cunoștinţele de limba
engleză pot constitui un avantaj.
Te l e f o n 0 7 2 2 2 2 7 7 9 3 s a u
0720993507.
l Şcoala Gimnazială Nr.1 Săbăreni, cu sediul în Localitatea Săbăr e n i , S t r. Ş c o l i i , N r. 1 ,
Săbăreni-Giurgiu, anunță scoaterea la concurs a unor posturi
vacante în cadrul proiectului
POCU/74/6/18 Şcoala Pentru ToțiDREAM- Dezvoltarea Regională a
Educației Prin Acțiuni Măsurabile,
pe perioadă determinată. Relații la
secretariatul școlii, de luni până
vineri, între orele 09.00-12.00, la
tel.0246.253.014.
l Spitalul Județean de Urgență
Alexandria, județul Teleorman, str.
Libertății, nr.1, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post contractual temporar
vacant: 1 post operator date I în
cadrul UPU Alexandria- perioadă
determinată. Condiții specifice de
participare la concurs pentru
postul de operator date I: -Condiţii
de studii: diplomă de bacalaureat;
-absolvent al unui curs de formare
profesional în domeniul informatică; -Condiţii de vechime: 6 ani 6
luni vechime în specialitate.
Concursul se organizează la sediul
Spitalului Județean de Urgență în
data de 16.12.2019, ora 10.00,
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proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi anunțate după rezultatul probei scrise. Dosarele se
depun la sediul Spitalului Județean de Urgență în termen de 5
zile lucrătoare de la data publicării
anunțului și trebuie să conțină, în
mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Bibliografia și relații suplimentare la
avizierul Spitalului Județean de
Urgență Alexandria, la serviciul
RUNOS sau la telefonul:
0247.306.723.
l Unitatea Militară 02046
Constanţa, din Ministerul Apărării
Naţionale, cu sediul în strada
Tulcea, nr.21, oraș Constanţa,
judeţul Constanţa, organizează
concurs, conform HG nr.286/2011,
pentru ocuparea postului vacant
pe perioadă nedeterminată, de
personal civil contractual, de
contabil-șef, gradul II, studii superioare, astfel: Condiţiile specifice
necesare pentru ocuparea postului
sunt: 1.Studii economice superioare, absolvite cu diplomă de
licenţă; 2.Certificat de atestare a
cunoștinţelor dobândite în
Sistemul European de Conturi;
3.Persoana declarată „Admis” la
concurs să fie de acord cu privire
la procedura de verificare și
avizare a datelor cu caracter
personal pentru eliberarea autorizației de acces la informații
clasificate nivel „Secret de
serviciu”; 4.Minim 8 ani vechime
în specialitatea studiilor; 5. Stare
de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberată de medicul de familie sau
de unităţile sanitare abilitate;
6.Cunoștinţe medii privind lucrul
cu tehnica de calcul, utilizare
software de specialitate, utilizarea
pachetului Microsoft Office; 7.
Abilitate de comunicare, lucru în
echipă, capacitate de analiză și
sinteză, integritate morală, respectarea restricţiilor impuse de specificul instituţiei militare; 8.
Rezistenţă la efort fizic și psihic;
9.Capacitate managerială, demonstrată printr-o scrisoare de recomandare/caracterizare/similar,
eliberată de angajatorii anteriori.
Depunerea dosarelor de concurs se
desfășoară la sediul UM 02046
Constanța, în perioada 02.1213.12.2019, între orele 08.00-15.00.
Tipul probelor de concurs, locul,
data și ora desfășurării acestora:
1.Proba scrisă se desfășoară la
sediul UM 02192 Constanţa, str.
Fulgerului, nr.1, localitatea
Constanţa, în data de 22.01.2020,
începând cu ora 11.00; 2.Interviul
se desfășoară la sediul UM 02192

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

DIVERSE
ASIST CONSULT SRL și HELIOS MEDICAL IMPEX SRL, ambele cu sediul în București,
B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 6, Sector 6, titulare ale planului: Amenajament silvic UP I Urziceanca,
cu amplasamentul în UAT Ciocănești, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate ﬁ consultată la sediul APM Dâmbovița, Calea Ialomiței, nr. 1,
localitatea Târgoviște, judeţul Dâmbovița, de luni până joi, între orele 09.00-14.00, vineri, între
orele 09.00-12.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Dâmbovița, în termen de 18 zile
de la data publicării anunţului.
Constanţa, str.Fulgerului, nr.1,
localitatea Constanţa, în data de
29.01.2020, începând cu ora 10.00
-etapa I și 30.01.2020, începând cu
ora 10.00 -etapa a II-a. Depunerea
dosarelor de concurs, detalii
privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului și
organizarea concursului se vor
face la sediul UM 02046
Constanța. Tematica și bibliografia
de concurs vor fi afișate la sediul
UM 02046 Constanța, strada
Tulcei, nr.21 și pe site-ul: www.
navy.ro. Detaliile organizatorice se
vor publica și pe site-ul: www.
navy.ro. Date de contact ale secretarului telefon: 0241.667.985/interior: 416.
l Spitalul de Pneumoftiziologie
„Sf.Ştefan” București organizează
concurs în temeiul HG 286/2011 și
Ordinul MS nr.1470/2011, cu
modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a următoarelor
funcţii contractuale vacante: -1
(post) asistent medical șef Secția
Pneumologie I (as.med.generalist,
grad principal cu PL); -1 (post)
asistent medical șef Secția Pneumologie II (as.med.generalist,
grad principal cu PL); -1 (post)
asistent medical generalist, grad
principal cu PL, în cadrul Dispensarului TBC sect.3; -1 (post)
magaziner în cadrul Serviciului
Administrativ. Cerinţe necesare:
-Asistent medical generalist, grad
principal cu PL: -vechime în specialitate: 5 ani vechime ca asistent
medical; -studii: studii postliceale,
examen pentru obținerea gradului
de principal; -Magaziner:
-vechime în specialitate: 6 luni
vechime în activitate; -studii:
studii generale sau studii liceale.
Concursul pentru ocuparea posturilor de asistent medical șef Secția
Pneumologie I și asistent medical
șef Secția Pneumologie II se va
desfășura la sediul unităţii în șos.
Ştefan cel Mare, nr.11, sector 2,
București, după următorul
calendar: -data-limită de înscriere:
12.12.2019, ora 14.00; -proba

scrisă: 14.01.2020, ora 10.00.
Concursul pentru ocuparea posturilor de asistent medical generalist, grad principal cu PL în cadrul
Dispensarului și magaziner se va
desfășura la sediul unităţii în șos.
Ştefan cel Mare, nr.11, sector 2,
București, după următorul
calendar: -data-limită de înscriere:
12.12.2019, ora 14.00; -proba
scrisă: 27.01.2020, ora 10.00;
-interviul: 29.01.2020, ora 10.00.
Date contact Birou RUNOS, tel.
021.210.39.36/109.

CITAŢII
l Laczko Szimion, Kopil Florika
măritată Hada, Retesan Ana,
Retesan Vaszi, Retesan Szimion,
Meszaros Lina, Inokan Gabor
(Inokan Gavrila), Laczko Simon,
Lascau Maria, Lascau Simion,
Retesan Ana, Gardus Sofia, toți cu
domiciliul necunoscut, sunt citați
pe data de 21.01.2020 la Judecătoria Turda, în calitate de pârâți în
dos. nr.4259/328/2017*.
l Ferenczi Anna, soția lui Gonczi
Lajos și Fulop Andras, ambii cu
domiciliul necunoscut, sunt citați
pe data de 21.01.2020 la Judecătoria Turda, în dos. 3411/328/2019,
în calitate de pârâți.
l Toți cei interesați la dobândirea
prin uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra suprafeței de
teren de 6356 mp, înscris în CF
105289 Moeciu de JOS, nr. top
7064, 7065/1, de către Burcuș
Doina Carmenica, sunt invitați la
Judecătoria Zărnești, în data de 10
ianuarie 2020, ora 9.
l Toți cei interesați în a face
opoziție la dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate
asupra suprafeței de teren de
12.347 mp, înscris în CF 106112
Bran, nr. top 325/1, de către
Voinescu Maria și Voinescu
Nicolae, sunt invitați la Judecătoria Zărnești, în data de 13
februarie 2020, ora 9.

l Toți cei interesați de dobândirea
prin uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra suprafeței de
teren de 4880 mp, înscris în CF
101494 Fundata, nr. top 9923/1/b,
9924/1, 9927/1, 9929/1, de către
Borcan Oana Iuliana, sunt invitați
la Judecătoria Zărnești, în data de
13 februarie 2020, ora 9.
l Se citează Partebună OtiliaElena în vederea soluționării dosarului succesoral nr. 363/2019, în
data de 12.12.2019, la BNP
Mocanu Marian din Babadag, str.
Mihai Viteazu nr.12, jud. Tulcea,
privind pe defuncta Partebună
Ştefana, decedată la data de
20.04.2011, cu ultimul domiciliu în
oraș Babadag, jud. Tulcea.

DIVERSE
l SC OMV Petrom SA anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducta
amestec sonda 523 Barbuncesti”
propus a fi amplasat in sat
Barbuncesti, com. Tisau, judetul
Buzau. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului din Buzau, str. Sfantul
Sava de la Buzau, nr. 3 si la sediul
titularului din Municipiul Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
l Mazarine Energy Romania
S.R.L. prin S.C. Expert Serv
S.R.L., cu sediul in Bucuresti,
sectorul 1, strada Sos. Bucuresti Ploiesti, NR. 42-44, bl. Baneasa
Business & Tecnology Park,
cladirea B, aripa B1, et. 1, camera
1, anunţă publicul interesat asupra
deciziei de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “echipare
de suprafata si conducte de
amestec sondele 1101, 1102, 1105,
1106 Ileana”, propus a fi amplasat
în jud. CalarasI, comuna Ileana,
Extravilan, Tarla 135, P 4, Tarla
134/8, P 5. Proiectul acordului de
mediu și informaţiile relevante
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pentru luarea deciziei pot fi
consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Calarasi, sos. Chiciului, nr. 2, tel./fax
0242311926, 0242315035, în zilele
de luni - vineri, între orele 09 - 13
precum şi la următoarea adresă de
internet www.apmcl.anpm.ro.
Observaţiile /contestaţiile publicului se primesc la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Calarasi, sos. Chiciu, nr. 2, tel./fax
0242311926, 0242315035, in
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de
internet a Agentiei pentru
Protectia Mediului Calarasi.
l Anunt prealabil privind afisarea
publica a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea administrativ-teritorială Năneşti, din județul
Vrancea anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr.20,
începand cu data de 04.12.2019, pe
perioada de 60 de zile, la sediul
primăriei Năneşti, conform art.14
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului
şi a publicității imobiliare nr.
7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenției Naționale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l SC Nusco Imobiliara SA, titular
al proiectului Ansamblu rezidential cu dotari complementare
-S+P+4E si imprejmuire -Etapa 1,
anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare
de catre APM Bucuresti, in cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se
supune evaluarii impactului
asupra mediului, pentru proiectul
Ansamblu rezidential cu dotari
complementare -S+P+4E si imprejmuire -Etapa 1, propus a fi
amplasat in Bucuresti, Sector.2,
Str.Sos.Pipera, nr.46D-46E48-48C. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate la
sediul APM Bucuresti din Bucuresti, Sector.6, Aleea Lacul Morii,
nr.1, in zilele de luni-vineri, intre
orele 9:00-12:00, precum si la
urmatoarea adresa de internet
http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul
interesat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de
incadrare in termen de 10 zile de
la data publicarii anuntului pe
pagina de internet a autoritatii
competente pentru protectia
mediului.
l Comuna Viişoara anunţă
publicul interesat asupra depunerii

solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul ʺReconstrucție ecologică forestieră pe
terenuri degradate constituite în
perimetrul de ameliorare Viişoara
IIIʺ, propus a fi amplasat în localitatea Viişoara fnr., extravilan,
județul Cluj, suprafața totală a
amplasamentului este de 404.912
m 2 , județul Cluj. Informațiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Cluj,
Str. Dorobanților nr. 99 şi la sediul
Comuna Viişoara, Viişoara, Nr.
589, în zilele de luni- joi între orele
09 - 14.00 şi vineri între orele 09 12.00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Cluj.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentată prin asociat
coordonator Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al TPS
Consultanta & Servicii SRL
desemnat prin hotararea nr. 6711
din data de 26.11.2019, pronunţată
de Tribunalul Bucureşti - Secţia a
VII -a Civilă, în dosar nr.
24043/3/2019, notificã deschiderea
falimentului prin procedură simplificată prevazută de Legea nr.
85/2014 împotriva TPS Consultanta & Servicii SRL, cu sediul
social în Bucureşti Sectorul 1, Str.
Borsa, Nr. 26, Bloc 3H, Scara 2,
Etaj 4, Ap. 27, CUI 15451971, nr.
de ordine în registrul comerţului
J40/6831/2003. Persoanele fizice şi
juridice care înregistrează un drept
de creanţă împotriva TPS Consultanta & Servicii SRL vor formula
declaraţie de creanţă care va fi
inregistrată la grefa Tribunalul
Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă,
c u r e f e r i r e l a d o s a r u l n r.
24043/3/2019, în urmatoarele
condiţii: a) termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor în tabelul creanţelor
10.01.2020; b) termenul limita
pentru verificarea creanţelor,
intocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor 20.01.2020; c) termenul
limita pentru definitivarea tabelului creanţelor la 14.02.2020; d)
data primei şedinţe a adunarii
generale a creditorilor 27.01.2020,
ora 14.00; e) adunarea generală a
asociaţilor TPS Consultanta &
Servicii SRL la data de 09.12.2019,
ora 14.00 la sediul lichidatorului
judiciar.

ADUNĂRI GENERALE
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Nico
Protection Security Group SRL
desemnat prin sentinta civila nr.

2271 din data de 16.04.2019,
p r o n u n t a t a i n d o s a r n r.
6031/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a
Civila, reconvocam Adunarea
asociatilor Nico Protection Security Group SRL stabilita pentru
data de 09.12.2019 ora 14.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucureşti, Blvd. Mircea Voda nr.
35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector
3,cu urmatoarea ordine de zi:
Desemnarea unui nou administrator special al societatii Nico
Protection Security Group SRL,
avand in vedere faptul ca dl.
Balcan Gheorghe a renuntat la
functia de administrator special
incepand cu data de 01.10.2019.
l Administratorul unic al COREALIS SA, cu sediul în Craiova,
Calea Severinului, nr.42, Dolj,
J16/293/2000, CUI: 13060330, dl.
Logofătu Radu, în temeiul art.
1171 alin.(1) din Legea nr.31/1990
a societăților comerciale republicată şi modificată, la solicitarea
acționarului RENTAS SA, cu o
deținere de 17,0573% din capitalul
social, completează ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare
a Acționarilor din data de
10.12.2019, ora 12.00, (prima
convocare) sau 11.12.2019, ora
12.00 (a-II-a convocare), anunț
publicat în Monitorul Oficial al
României partea a IV-a, nr.4643/06
noiembrie 2019, cu un nou punct
care va avea următorul conținut:
Modificarea Articolul 3.Sediul
societății, din Actul constitutiv,
care o să aibă următorul cuprins:
“Articolul 3.Sediul societății.
3.1.Sediul societății este în
România, județul Dolj, localitatea
Craiova, Calea Severinului, nr. 42.
Sediul societății poate fi schimbat
în orice localitate din România, în
condițiile legii. 3.2. Societatea
poate înființa sucursale, filiale,
reprezentanțe, agenții, birouri şi
puncte de lucru în țară şi în străinătate. 3.3.Societatea are un punct
de lucru situat în mun.Craiova,
Str. Vasile Conta, nr. 1, Bl. U5,
parter, Jud. Dolj. Restul prevederilor din convocatorul inițial
rămân neschimbate.
l Consiliul de Administraţie al
societăţii ICPET Turbo S.A. -cu
sediul în Bucureşti, sector 4, Şos.
Berceni nr. 104 CIF RO16951576,
J40/18782/2004 –în temeiul
art.117 indice 1 alin.3 din Legea
nr.31/1990 (cu modificările şi
completările ulterioare) completează Ordinea de zi a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor din SC ICPET Turbo S.A.
din data de 19.12.2019 ora 12 de
la sediul societății. În cazul neîn-
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trunirii cvorumului, a doua
convocare este fixată în data de 20
Decembrie 2019 la aceeaşi oră şi
în acelaşi loc, astfel: 2. Modificarea Actului Constitutiv art.12
alin.4 ”Consiliul de Administrație
deleagă conducerea societății
unui Director General conform
Legii nr.31/1990, art.143 indice
5”. 3. Modificarea Actului Constitutiv art.12 alin. 6 ”Societatea
este reprezentată în raport cu
terții şi în justiție prin Directorul
General al societății”.

LICITAŢII
l SC Fabissimo Group SRL, prin
l i c h i d a t o r j u d i c i a r, a n u n ţ ă
vânzarea prin licitaţie publică a
bunurilor mobile aflate in patrimoniul acesteia. Pretul de pornire al
licitatiei este redus cu 50% din cel
stabilit in raportul de evaluare
incuviintat de Adunarea Creditorilor din 18.11.2015. Licitaţiile vor
avea loc pe data de: 06.12.2019,
13.12.2019, 20.12.2019, 08.01.2020,
15.01.2020, 22.01.2020, 29.01.2020,
06.02.2020, 20.02.2020, 28.02.2020
orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B,
jud. Prahova. Relaţii suplimentare
la telefon 0732405295,
0344104525.
l S.C. Bernini Electronics SRL,
prin lichidator judiciar Evoplan
Insolv IPURL (fosta C.I.I. Pohrib
Ionela), anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează: activul
nr.1: bunuri mobile conform
inventar (componente electronice)
vânzarea se va face prin licitatie
publica cu strigare, cu preţul de
pornire de 80%, de 137.072 lei.
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce urmează
a fi scoase la vânzare au obligaţia,
sub sancţiunea decăderii, să facă
dovada acestui fapt înainte cu
minim 5(cinci) zile raportat la data
stabilită pentru vânzare sub sancţiunea decăderii, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va
avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din Iaşi, Str. Vasile Lupu
nr. 43, Jud. Iaşi, în data de
05.12.2019 ora 16:00, şi se va
desfăşura în conformitate cu
prevederile legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei şi
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 28.06.2018. Adjudecarea se va face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a licitaţiei., Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei cat
si la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului
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de adjudecare in termenul stabilit
prin Regulamentul de organizare
şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati sa depuna,
pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare la licitatie
in procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin plata in
contul indicat de lichidator. Pentru
participarea la licitaţie, potenţialii
cumpărători trebuie să se înscrie la
sediul lichidatorului judiciar din
mun. Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43,
jud. Iaşi, până la data de
05.12.2019 ora 15:00. Relaţii suplimentare se pot obţine: -Evoplan
Insolv IPURL la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890, Fax
0232/240890.
l S.C. Miluxin ENB SRL, prin
lichidator judiciar Evoplan Insolv
IPURL (fosta C.I.I. Pohrib
Ionela), anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii
debitoare, după cum urmează:
activul nr.1: Spaţiu comercial din
Broşteni, jud. Suceava. Adresa:
Imobil cu nr. 427 pt teren si nr.
427-C1 pt cladire inscris in CF
30479 Brosteni Format din: -teren
cu suprafata de 160 mp;
-constructie P+E+M vânzarea se
va face prin licitatie publica cu
strigare, cu preţul de pornire de
80% din prețul evaluat, de
178.400lei ( fara TVA). Persoanele
care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmează a fi scoase
la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt, înainte cu minim 5
(cinci) zile raportat la data stabilită pentru vânzare sub sancţiunea decăderii, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi,
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi.
Licitaţia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi,
Str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi,
în data de 05.12.2019 ora 16:30, şi
se va desfăşura în conformitate
cu prevederile legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei şi
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 29.01.2015. Adjudecarea se va face în conformitate
cu prevederile Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a licitaţiei, Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata
preţului de adjudecare in
termenul stabilit prin Regulamentul de organizare şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt
obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie
de participare la licitatie in
procent de 10% din pretul de
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incepere a licitatiei. Garantia se
va depune in numerar, prin plata
in contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licitaţie,
potenţialii cumpărători trebuie să
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Iaşi, Str. Vasile
Lupu Nr. 43, jud. Iaşi, până la
data de 05.12.2019 ora 15:00.
Relaţii suplimentare se pot
obţine: - Evoplan Insolv IPURL
(fosta C.I.I. Pohrib Ionela) la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109890, Fax 0232/240890
l În atenția celor interesați.
Fundația Caritatea, persoană juridică de drept privat, cu sediul în
Bucureşti, str.Dunărea Albastră,
n r. 6 , s e c t o r 3 , t e l e f o n :
031.425.35.30, 031.425.35.31, fax:
031.425.35.34, formulează
prezenta Invitație la Negociere
pentru stabilirea condițiilor de
vânzare a imobilului situat în
Buzău, str.Alexandru Marghiloman, nr.29, jud.Buzău, înscris în
Cartea Funciară a localității
Buzău nr.61890, având număr
cadastral 7494, proprietatea
Fundației Caritatea, compus din
teren (construit şi neconstruit) în
suprafață totală măsurată de
861mp şi construcții (C1 şi C2) cu
o suprafață construită totală la sol
de 619mp, în condițiile şi termenii
de mai jos: 1.Prezenta invitație la
negociere este adresată oricăror
persoane fizice sau juridice interesate de cumpărarea bunului
imobil. 2.Ofertele vor fi ferme şi
irevocabile, vor cuprinde numele
sau denumirea completă a participantului, termenul de valabilitate
a ofertei, datele complete de identificare a ofertantului, persoana de
contact, prețul oferit, modalitatea
de plată, garanțiile care pot fi
acordate în cazul plății eşalonate a
prețului şi orice alte detalii pertinente referitoare la cumpărarea
imobilului. 3.Ofertele cu informațiile solicitate pot fi înregistrate la
registratura Fundației Caritatea
sau transmise exclusiv prin scrisoare recomandată, la adresa
indicată mai sus, până la data de
10.12.2019, ora 17.00. Ofertele
transmise după data-limită sau
prin alte mijloace de comunicare
(fax sau e-mail) nu vor fi luate în
considerare. 4.Fundația Caritatea
este persoană juridică de drept
privat, prin urmare acest anunț nu
este supus legislației privind achizițiile publice. Prin formularea
ofertei şi transmiterea acesteia în
oricare din modalitățile precizate
mai sus, ofertantul înțelege şi
acceptă că prezenta invitație la
negociere nu obligă Fundația
Caritatea la semnarea contractului de vânzare-cumpărare şi, pe
cale de consecință: i.Fundația
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Caritatea îşi rezervă dreptul de a
revoca prezenta invitație la negociere în orice moment, fără nici o
răspundere din partea sa, fără a fi
obligată să prezinte o justificare
sau să îndeplinească orice formalități; ii.Fundația Caritatea îşi
rezervă dreptul de a evalua ofertele primite în conformitate cu
criteriile proprii de evaluare, în
cadrul unui proces intern de
analiză şi selecție a ofertelor care
va avea caracter confidențial şi al
cărui rezultat nu va fi făcut public;
5.Fundația Caritatea se obligă să
păstreze confidențialitatea tuturor
informațiilor conținute în ofertele
primite. 6.Fundația Caritatea
oferă imobilul spre vânzare în
situația lui actuală, fără nici un fel
de garanții referitoare la posibilitățile urbanistice ale terenului sau
situația fizică a clădirii. 7.
Fundația Caritatea îşi rezervă
dreptul de a negocia cu participanții şi de a solicita garanții
pentru a asigura respectarea
termenilor ofertei. Fundația Caritatea practică o garanție de bună
execuție a ofertei în cuantum de
5% din prețul vânzării din ofertă.
Ofertele fără garanție vor fi descalificate. În cursul negocierilor,
Fundația Caritatea poate să solicite garanții specifice pentru
executarea anumitor obligații din
ofertă, sub forma: (a)depozit
bancar la dispoziția Fundației
Caritatea sau (b)scrisoare de
garanție bancară autonomă,
necondiționată şi irevocabilă. 8.
Această invitație la negociere nu
constituie o obligație pentru
Fundația Caritatea de a înstrăina
imobilul menționat la cel mai
mare preț sau orice alt preț.
Fundația Caritatea îşi rezervă
dreptul să negocieze cu oricare
dintre ofertanți şi/sau să organizeze o competiție între ofertanți.
9.Pentru formularul „Invitație la
negociere”, precum şi pentru alte
detalii vă rugăm să accesați: www.
caritatea.ro, Secțiunea Imobiliare.
Relații suplimentare la tel.031425.35.30/425.35.31/425.35.32.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact:
Oraşul Ciacova, strada Piața
Cetății, nr.8, județul Timiş,
telefon/fax: 0256.399.600, e-mail:
relatii.publice@primariaciacova.
ro, cod fiscal: 4483889. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: imobil-construcții, în suprafață utilă de 490,17mp, situat în

localitatea Ciacova, str. Piața
Cetății, nr.60-62, ce aparține
domeniului public al Oraşului
Ciacova, județul Timiş, conform
temeiului legal: OUG
57/03.07.2019 şi HCL Ciacova
nr.109/21.11.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Patrimoniu.
3.2.Denumirea şi datele de contact
ale serviciului/compartimentului
din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: de la
Compartimentul Patrimoniu din
cadrul Primăriei Oraşului
Ciacova, strada Piața Cetății, nr.
8, județul Timiş. 3.3.Costul şi
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019, privind Codul administrativ: 200Lei/exemplar, se
achită cash la casieria Primăriei
Oraşului Ciacova. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
19.12.2019, ora 12.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor:
23.12.2019, ora 15.00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Oraşului Ciacova,
Compartimentul Secretariat, str.
Piața Cetății, nr.8, județul Timiş.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate: unul exterior
şi unul interior. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura şedința
publică de deschidere a ofertelor:
24.12.2019, ora 10.00, Primăria
Oraşului Ciacova, str.Piața Cetății,
nr.8, județul Timiş. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon şi/sau
adresa de e-mail aIe instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Timiş, Timişoara, strada
Piața Țepeş Vodă, nr.2, etaj I,
județul Timiş, telefon:
0256.498.054, fax: 0256.221.990,
e-mail: tr-timis-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 28.11.2019.
l Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei organizează procedura de
licitaţie publică cu strigare pentru
închirierea unei suprafeţe de teren
de 10mp de pe artera nr.5 (pe
sensul de ieşire din ţară) şi „cabină
control vamal” situată pe această
suprafaţă din PTF Petea, comuna
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Dorolţ, sat Petea, str.Principală, cu
scopul desfăşurării activităţii de
comercializare roviniete şi/sau
schimb valutar. În perioada 28.1105.12.2019, societăţile interesate
pot solicita fişa de date a achiziţiei
de la sediul ITPF Sighetu Marmaţiei, str.Dragoş Vodă, nr.38, mun.
Sighetu Marmaţiei, jud.Maramureş sau STPF Satu Mare, str.
Bujorului, nr.26, mun.Satu Mare,
jud.Satu Mare, contra sumei de
5Lei. Licitaţia va avea loc în data
de 11.12.2019, la ora 10.00, la
sediul ITPF Sighetu Marmaţiei. În
situaţia în care nu sunt îndeplinite
cerinţele menţionate la art.74 alin.
(1) sau (2), din OMAI 243/2011,
licitaţia se repetă după 7 zile,
respectiv în data de 18.12.2019,
ora 10.00.
l Municipiul Iaşi, prin Direcţia
Fond Locativ, organizează în data
de 17.12.2019, ora 13.00, la sediul
din bulevardul Ştefan cel Mare şi
Sfânt, nr.11, licitaţie publică
deschisă pentru concesionarea
terenului în suprafaţă de 542mp,
situat în Iaşi, strada Radu Mihai,
nr.3, identificat cu număr cadastral 164513, înscris în Cartea
Funciară, număr 163701, a Municipiului Iaşi. Relații suplimentare
privind procurarea documentației
şi condițiile de participare se pot
obține de la sediul DFL sau la
telefon: 0232.264.246, int.136.
Data-limită pentru depunerea
dosarelor la sediul Direcției Fond
Locativ din Iaşi, Şoseaua Națională, nr.43, este 16.12.2019, ora
13.00.
l Primaria orasului Targu
Frumos cu sediul in oras
Tg-Frumos, strada Cuza-Voda nr.
67, CIF 4541068, telefon 0232710.330, 0232-710.906, e-mail
secretariat@primariatgfrumos.ro,
scoate la licitatie publica, pentru
concesionare teren proprietate
private, situate in strada Tineretului, Maicuta, Grigore Trancu
Iasi. Conditiile de desfasurare a
licitatiei, sunt prevazute in
Caietul de sarcini, document ce
poate fi procurat contra cost
(contravaloare caiet de sarcini –
10,00 lei) incepand cu data de
28.11.2019 sde la Compartimentul Administrarea Patrimoniului din cadrul primariei
orasului Targu Frumos. Data
limita de depunere a documentelor, privind participarea la licitatie este 18.12.2019, ora 12:00 la
secretariatul primariei oras Targu
Frumos. Licitatia va avea loc in
data de 19.12.2019 ora 10:00, in
sala Mare a Primariei orasului
Targu Frumos. Solutionarea litigiilor aparute in cadrul procedurii este de competenta instantei
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de contencios administrativ si
fiscal al Tribunalui Iasi, Str.
Anatasie Panu nr. 25 in termen de
3 zile de la data stabilirii castigatorului licitatiei. Anuntul privind
licitatia publica a fost transmis in
data de 27.11.2019, in vederea
publicarii.

PIERDERI
l Pierdut Certificat constatator
de la sediul social al societății VF
GROUP SRL,cu sediul în Bucureşti, Şos. Chitilei, nr. 204, parter,
cam. 1, Sector 1, C.U.I. 38969345,
J40/3119/2018. Le declar nule.
l Societatea S.C. Klept Trading
S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str.
Progresului nr.102-108, etaj 2,
birou 6, sector 5, înregistrata la
Registrul Comertului sub nr.
J40/20210/2007, Cod Unic de
Inregistrare -RO22649620, reprezentata legal prin administrator
dl. Al-Jawahiri Raaid declar ca
am pierdut Registru Unic de
Control de la Sediu Principal.
l BNP Paribas Fortis SA/NV
Bruxelles Sucursala Bucuresti, cu
sediu social: Bucureşti Sectorul 1,
Strada Banul Antonache, Nr.
40-44, Etaj 5, avand
J40/11404/2007, declaram pierdut
certificatul constatator nr 75778
din 21.02.2013 eliberat pentru
activitatile desfasurate la sediul
social, si activitati de birou.”
l Pierdut certificat constatator
sediu social sat Tureac, Comuna
Tiha Bargaului, nr. 51B si constatator punct de lucru sat Prundu
Bargaului, Comuna Prundu
Bargaului, strada principala nr.
981 pentru SC Green Factory
Bistrita Srl. Le declar nule.
l Declar pierdut şi nul certificat
de înregistrare cu timbru sec
pentru sediul social al Vlavas
Prestserv SRL-D, CUI: 36197761,
J16/1180/13.06.2016.
Pierdut legimitație student emisă
de Universitatea Bucureşti, Facultatea de Administrație şi Afaceri,
pe numele Rădulescu Paul Marin.
Se declară nulă.
Pavelescu Flavius-Cristian
Persoana Fizica Autorizata, sediul
în Bucureşti, str.Competiției, nr.29,
cam.1, sector 2, având
F40/1954/2016, CUI: 36827549,
declar pierdute Certificat de înregistrare seria B nr. 3465537 şi
Certificat constatator pt.terți emis
în baza declarației
nr.685029/12.10.2017. Le declarăm
nule.
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