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OFERTE SERVICIU
l Angajăm prelucrător eroziune.
Tel.0744.343.864.
l FABRICA DE CONFECȚII ANGAJĂM
CONFECȚIONERI MAȘINIȘTI, CĂLCĂTORI INTERFAZIC, FINAL. SALARIU
ATRACTIV, TRANSPORT ASIGURAT.
0725.094.727.
l Societatea Atlantic Trade&Investment
Company SRL, cu sediul în str.Biharia, nr.6777, corp C, parter, sector 1, București, care
are obiect de activitate “Cumpărarea și
vânzarea de bunuri imobiliare proprii”, angajează ambalator manual, care să aibă cunoștințe minime de limba engleză și experiență
în domeniu de minim un an. Interviul va
avea loc joi, 05.03.2020, la ora 14.00, la sediul
societății menționat mai sus.
l SC Complex Sambata SRL, CUI:
RO14548225, cu sediul în Sâmbăta de Sus,
Zona Turistică, km.9, Complex Sâmbăta,
Jud.Brașov, angajează: ospătar cu COD COR
513102- 1 post, menajeră cu COD COR
911101- 1 post, barman cu COD COD
513201- 1 post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, experiență în
domeniu. Selecția are loc în data de
05.03.2020, ora 09.00, la sediul societății.
l Top Design Furniture SRL, cu sediul în
comuna Mediesu Aurit, strada Gării, nr.788E,
jud.Satu Mare, angajează Muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (20).
CV-urile se pot depune la sediul firmei până
la data de 05.03.2020. Informații la telefon
0040.261.826.364.
l SC Astor Com SRL, cu sediul în Târgu
Mureș, str.Depozitelor, nr.4, angajează Mașinist la masină pt.terasamente (9) Mașinist
pt.prefabricarea din beton și beton armat (3)
Muncitor necalificat la asamblarea produselor solide și semisolide (5), Muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, sosele,
poduri, baraje (14), Maistru construcții civile,
industriale și agricole (1), Dulgher (exclusiv
restaurator) (3), Betonist (3), Mecanic utilaj
(4), Mecanic auto (2), Asfaltator (3) . CV-urile
se pot depune la sediul firmei până la data de
05.03.2020. Informații la telefon:
0265.267.823.
l SC Algorithm Residential S3 SRL, cu
sediul în București, este în căutarea unor
persoane vorbitoare de limba engleză, în
vederea angajării pe pozițiile: Dulgher -cod
COR 711501 și Zidar pietrar -cod COR
711203. Pentru informații suplimentare și
programarea interviurilor ne puteți contacta
telefonic în perioda 04.03.2020-06.03.2020, în
intervalul orar 09.00-15.00, la nr.de
tel.0728.974.878.
l Gospodărie Ştefănești- Ilfov organizează
în data de 10.03.2020 concurs recrutare
pentru Îngrijitor spaţii verzi. Detalii la
0721.490.200.
l Colegiul Naţional „Şcoala Centrală”
scoate la concurs următorul post: Secretar I A
S. Relaţii la telefonul: 021.211.84.84.
l Spitalul Municipal Urziceni organizeaza
concurs in baza HG 286/2011 pentru
ocuparea urmatoarelor functii contractuale
vacante: -Un post Casier in cadrul Biroului
Contabilitate. Conditii specifice in vederea

participarii la concurs: -studii medii -diploma
de bacalaureat si curs de contabilitate sau
studii medii profil economic; -cunostinte
medii operare PC, constituie avantaj cursuri
operare pe calculator; -6 luni vechime in activitate Calendar desfasurare concurs:
-19.03.2020 ora 15.00, data limita depunere
dosar; -26.03.2020 ora 10.00, proba scrisa;
-31.03.2020, ora 10.00, proba practica/
interviu. -Un post de ingrijitoare, pe perioada
nedeterminata, in cadrul Sectiei de Chirurgie.
Conditii specifice in vederea participarii la
concurs: -scoala generala, fara conditie de
vechime Calendar desfasurare concurs:
-19.03.2020, ora 15.00, data limita depunere
dosar; -26.03.2020, ora 10.00, proba scrisa;
-31.03.2020, ora 10.00, proba practica/
interviu. -Doua posturi de infirmiera, pe perioada determinata, unul in cadrul Sectiei de
Medicina Interna si unul in cadrul Sectiei de
Obstetrica Ginecologie. Conditii specifice in
vederea participarii la concurs: -școală generală; -6 luni vechime în activitate; -curs de
infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor
Medicali din România sau curs de infirmiere
organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul
Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Direcţia generală
resurse umane și certificare. Calendar desfasurare concurs: -12.03.2020, ora 15.00, data
limita depunere dosar; -19.03.2020, ora 10.00,
proba scrisa; -24.03.2020 ora 10.00- proba
interviu. Conditiile generale de ocupare a
posturilor sunt prevazute in art.3 din HG
286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Dosarele de concurs vor contine documentele prevazute la art.6 din HG. 286/2011,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa
caz tematicile, calendarele de desfasurare a
concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si
pe www.spitalul-urziceni.ro. Relatii suplimentare se obtin la tel. 0243255375, interior 131.
l Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în
comuna Ceptura, nr.266, judeţul Prahova,
organizează concurs pentru ocuparea functiei
contractuale vacante de: -referent, grad
profesional II -un post, în cadrul Compartimentului Agricol/Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ceptura, conform prevederilor HG
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Concursul se
organizează și se va desfășura la sediul
Primăriei Comunei Ceptura, judeţul
Prahova, astfel: -Proba scrisă în data de
08.04.2020, ora 10.00; -Proba interviu în data
de 10.04.2020, ora 10.00. Pentru participarea
la concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -studii liceale, respectiv
studii medii liceale finalizate cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în muncă -cel puțin 3
ani; -cunoștințe în domeniul IT -nivel de
bază. Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comuna Ceptura. Condiţiile de
participare la concurs și bibliografia sunt
afișate la sediul Primăriei Comunei Ceptura,
judeţul Prahova. Relaţii suplimentare la

telefon 0244.445.002, int.104.
l Primăria Comunei Fundu Moldovei, cu
sediul în localitatea Fundu Moldovei, județul
Suceava, în conformitate cu prevederilor HG
nr.286/2011, organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual vacant de:
-Muncitor calificat II -un post, în cadrul
Serviciului de Utilităti Publice Fundu
Moldovei. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 26.03.2020, ora 11.00;
-Proba interviu în data de 30.03.2020, ora
11.00. Condiții minime de participare: a)
studii medii/studii profesionale; b)vechime în
muncă -minim 5 ani; c)certificat de calificare
profesională specializarea „instalator”.
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 Primăriei
Comunei Fundu Moldovei. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Fundu
Moldovei, persoană de contact: Jr. Mihai
Matei, telefon 0723.818.346.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov organizează, în temeiul HG
nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare, concurs pentru ocuparea unor
posturi vacante contractuale pe perioadă
determinată de timp, de 36 luni, repartizate
de la bugetul din venituri proprii -PNCCF,
corespunzătoare funcţiilor contractuale de
execuție din cadrul Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Ilfov, după cum
urmează: -1 post de Asistent registrator principal, gradul IA, din cadrul Serviciului
Cadastru -Biroul Înregistrare Sistematică.
Cerinţele specifice pentru ocuparea postului:
-Studii de specialitate: studii universitare de
lungă durată cu licență sau absolvite cu
diplomă: profilul știinţe juridice, specializarea
drept; -Vechime în specialitate: minim 6 ani și
6 luni; -Muncă în echipă; -Capacitate de
asimilare rapidă a informațiilor noi; -Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii,
minuțios, perseverență; -Comportament
profesional integru și conduită ireproșabilă;
-Cunoștinţe operare calculator; -Deplasări
frecvente atât pe raza județului, cât și la
nivelul altor județe de pe întreg teritoriul țării.
-1 post de Asistent registrator principal,
gradul II, din cadrul din cadrul Serviciului
Cadastru -Biroul Înregistrare Sistematică.
Cerinţele specifice pentru ocuparea postului:
-Studii de specialitate: studii universitare de
lungă durată cu licență sau absolvite cu
diplomă: profilul știinţe juridice, specializarea
drept; -Vechime în specialitatea studiilor:
minim 6 luni; -Muncă în echipă; -Capacitate
de asimilare rapidă a informațiilor noi;
-Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la
detalii, minuțios, perseverență; -Comportament profesional integru și conduită ireproșabilă; -Cunoștinţe operare calculator.
-Deplasări frecvente atât pe raza județului,
cât și la nivelul altor județe de pe întreg teritoriul țării. -1 post de Asistent registrator,
treapta II, din cadrul din cadrul Serviciului
Cadastru -Biroul Înregistrare Sistematică.
Cerinţele specifice pentru ocuparea postului:
-Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -Vechime în muncă: minim 6 luni;
-Excelente abilități de comunicare, amabilitate și muncă în echipă; -Capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi; -Rezistență la
stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios,
perseverență; -Comportament profesional
integru și conduită ireproșabilă; -Cunoștinţe
operare calculator; -Deplasări frecvente atât
pe raza județului, cât și la nivelul altor județe
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Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl.
A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006.
Tel/Fax: 0255/212940, notifică deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei împotriva debitorului SC DEEA ANIDAN SRL, prin Încheierea
civilă nr. 9/JS/CC/20.02.2020 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin,
Secţia a II-a Civilă, în Dosarul 316/115/2020.
Debitorul SC DEEA ANIDAN SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de
la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele
prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Creditorii debitorului SC DEEA ANIDAN SRL cu sediul social în localit.
Anina, Str. Crivina, nr.7, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul
Comerţului J11/168/2009, CUI 25316344 trebuie să procedeze la înscrierea
la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei la
Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data de 06.04.2020.
Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita. Serviciul Fiscal Municipal
Odorheiu Secuiesc. Biroul Colectare şi Executare Silită. Dosar de executare nr. 3/S/283. Nr. 2458 din
27.02.2020. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2020, Luna Februarie, Ziua 27. În temeiul prevederilor
art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 25, luna Martie, anul 2020, ora 12:00, în localitatea Odorheiu
Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, prima licitaţie. Denumirea bunului
mobil. Descriere sumară, Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de
evaluare/ preţul de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei), Observaţii, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Autoturism
Volkswagen Golf, nr. înmatriculare HR-09-GZE, an fabr. 2001, nr. înreg. WVVZZZ1JZ1W266474, Nu este cazul,
11500 lei/ 11500 lei, În stare bună, aripa spate stânga uşor lovită, 19%; Autoturism Smart MC01, nr. înmatr. HR08-CAD, an fabr. 1999, nr. înreg. WMEO1MC01XH087217, Nu este cazul, 7400 lei/ 7400 lei, Nefuncţionabil,
19%; Autoturism Ford KA, nr. înmatr. HR-03-SAF, an fabr. 2001, nr. înreg. WF0BXXWPRB1D03774, Nu este
cazul, 5400 lei/ 5400 lei, Nefuncţionabil,lipsă farul din dreapta şi lipsă bară faţă, 19%; Autoturism Opel Agila, nr.
înmatr. HR-88-EDO, an fabr. 2001, nr. înreg. WOLOHAF681G132065, Nu este cazul, 5400 lei/ 5400 lei,
Nefuncţionabil, uşa faţă stânga îndoită, 19%; Autoturism Renault Twingo, nr. înmatr. HR-06-UMN, an fabr. 2000,
nr. înreg. VF1C066MG22938928, Nu este cazul, 4300 lei/ 4300 lei, Autoturismul nu a fost pus în funcţiune de trei
ani, nefuncţionabil, 19%; Autoturism Opel Corsa, nr. înmatr. CJ-89-STF, an fabr. 2001, nr. înreg.
WOLOXCF0816027195, Nu este cazul, 5700 lei/ 5700 lei, Stare bună, funcţionabil, 19%; Elevator auto asimetric
cu 2 coloane, Launch MCRL TLT 235 SBA, Nu este cazul, 7000 lei/ 7000 lei, Stare bună, funcţionabil, 19%;
Autoturism Chevrolet Spark, nr. înmatr. HR-05-XNT, an fabr. 2008, nr. înreg. KL1KF484J8C336245, Nu este
cazul, 10200 lei/ 10200 lei, Stare bună, funcţionabil, 19%; Autoturism Renault Symbol, nr. înmatr. HR-04-SAF,an
fabr. 2011, nr. înreg. VF1LBN00544764088, Nu este cazul, 19500 lei/ 19500 Stare bună, 19%; Autotutilitara Ford
Transit, nr. înmatr. HR-09-CGU, an fabr. 2004, nr. înreg. WF0VXXBDFV4E78596, Nu este cazul, 15100 lei/
15100 Grad de uzură mare, ruginit, 19%; Panouri solare Sunclass SC 100 - AS - 125 buc., Nu este cazul, 42880
lei/ 42880 lei, Din cele 125 bucăţi 5 buc. sunt crăpate, 19%; Invertor Solax Power SMA SMC 7000 HV, Nu este
cazul, 8400 lei/ 8400 lei, Funţionabil, 19%; Autoturism Skoda Octavia, nr. înmatr. CJ-61-BTL, an fabr. 2006, nr.
înreg. TMBDG41U568839772, Nu este cazul, 15100 lei/ 15100 lei, Stare bună, 19%. Total: 157880 lei. *) Regimul
şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute
de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de
vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la
licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10%
din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722,
beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală
32207048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita din Miercurea Ciuc; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă
pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f)
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe
actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este
persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale,
cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ...
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la
sediul nostru sau la numărul de telefon 0266.217558. Data afişării: 27.02.2020.

de pe întreg teritoriul țării. Data-limită de
depunere a dosarelor de concurs este
18.03.2020, inclusiv, orele 16.30, la sediul
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ilfov (luni-joi, între orele 08.00-16.30, vineri,
08.00-14.00). Concursul se va desfășura la
sediul OCPI Ilfov, Şos.Kiseleff, nr.34, Sector 1.
Proba scrisă: în data de 26.03.2020, ora 10.00.
Interviul: în data de 31.03.2020, de la ora
10.00. Date de contact: telefon 021.224.60.85
-Resurse umane, e-mail: if@ancpi.ro. Temei
legal: art.7, alin.(4) din HG nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov organizează, în temeiul HG
nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post
vacant contractual pe perioadă nedeterminată de timp, repartizat de la bugetul din
venituri proprii-activitate curentă, corespunzător funcţiilor contractuale de execuție din
cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Ilfov, după cum urmează: -1 post
de Asistent registrator principal, gradul II,
din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară

-Biroul de Relaţii cu Publicul Buftea. Cerinţele specifice pentru ocuparea postului:
-Studii de specialitate: studii universitare de
lungă durată cu licență sau absolvite cu
diplomă: profilul știinţe juridice, specializarea
drept; -Vechime în specialitatea studiilor:
minim 6 luni; -Muncă în echipă; -Capacitate
de asimilare rapidă a informațiilor noi;
-Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la
detalii, minuțios, perseverență; -Comportament profesional integru și conduită ireproșabilă; -Cunoștinţe operare calculator.
Data-limită de depunere a dosarelor de
concurs este 18.03.2020, inclusiv, ora 16.30, la
sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Ilfov (zilnic, luni-joi, între orele
08.00-16.30, vineri, 08.00-14.00). Concursul
se va desfășura la sediul OCPI Ilfov, Şos.
Kiseleff, nr.34, Sector 1. Proba scrisă: în data
de 26.03.2019, ora 10.00. Interviul: în data de
31.03.2020, de la ora 10.00. Date de contact:
telefon 021.224.60.85 -Resurse Umane,
e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal: art.7, alin.(4)
din HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
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l In conformitate cu prevederile H.G.
nr.286/2011, Oficiul de Stat pentru Inventii si
Marci organizeaza in 26.03.2020 concurs
pentru ocuparea unui post contractual vacant
de executie, pe perioada nedeterminata, de
expert in cadrul Serviciului Baze de Date
Sisteme. Conditii de studii si vechime:
diploma de licenta studii superioare de lunga
durata; minim 2 ani vechime in domeniul
TIC; cunoasterea foarte buna a limbii engleze
(scris, citit, nivel conversational), in special in
domeniul TIC; cunostinte foarte bune de
operare PC; experienta in lucrul cu Baze de
Date Relationale: analiza, proiectare si administrare; experienta in lucru cu servere web;
constituie avantaj experienta in lucru cu
limbajele XML, HTML, XSLT. Concursul va
avea loc la sediul O.S.I.M. si va consta in 3
etape succesive: selectia dosarelor de
inscriere; proba scrisa se va sustine pe
26.03.2020; interviul se va sustine pe
30.03.2020. Dosarele de concurs se depun in
perioada 10.03.2020- 23.03.2020 la sediul
O.S.I.M., str.Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucuresti, Biroul Resurse Umane si vor contine
documentele prevazute de art.6 din HG
nr.286/2011 modificata prin HG nr.1027 din
11 noiembrie 2014. Bibliografia si relatii
suplimentare la tel. 021.306.08.00, int.325 sau
la sediul O.S.I.M.
l Institutul Clinic Fundeni, cu sediul în
localitatea Bucureşti, Şos.Fundeni, nr.258,
Sector 2, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractual vacante de:
-Director de Cercetare gradul II. Conform
HG 286/2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 26.03.2020, ora
10.00; -Proba interviu în data de 01.04.2020,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de studii şi vechime: Condiţii
generale: a) are cetăţenia română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are
vârsta minimă reglementată de prevederile
legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate; f)îndeplineşte condiţiile de studii şi,
după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la
concurs; g)nu a fost condamnat definitiv
pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori
a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face
incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice: a) grad profesional:
CS I/CS II/ profesor universitar /conferenţiar
universitar, cu îndeplinirea standardelor
minimale prevăzute de legislaţie; b) minimum
8 ani vechime în activitatea de cercetare sau
minimum 8 ani vechime în învaţamăntul
superior; c) doctor în ştiinţe; d)competenţe în
domeniul managementului cercetării şi a
managementului de proiect; e) să cunoască
legislaţia în domeniu; f)experientă în activitatea de conducere. Pentru înscrierea la
concurs candidaţii vor prezenta un dosar de
concurs care va conţine următoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs; b)
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz; c)copii legalizate de pe diploma de
bacalaureat sau echivalentă, diploma de
licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia
matricolă, precum şi copie legalizată de pe
cartea de muncă sau copie-extras de pe
Registrul general de evidenţă a salariaţilor,
pentru a dovedi vechimea; d)copie legalizată
de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă
corespunzătoare postului, de pe documentele
care certifică obţinerea gradului profesional
de cercetător ştiinţific gardul II sau I precum
şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori

academice (dacă este cazul) sau obţinerea
altor competenţe; e)documente care să ateste
competenţe in domeniul managementului
cercetării şi a managementului de proiect; f)
Curriculum Vitae; g)lista lucrărilor publicate,
însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5
lucrări reprezentative; h)cazierul judiciar; i)
adeverinţă 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 unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în
clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii; j)copii dupa
certificat de naştere, certificat de căsatorie-dacă este cazul; k)minim o scrisoare de
recomandare, relevantă pentru experienţa în
domeniul de activitate al institutului, furnizată de specialişti cu reputaţie si recunoaştere
pe plan naţional si internaţional; l)autoevaluare din partea candidatului, în care să se
prezinte îndeplinirea standardelor minimale
în vigoare, la data publicării anunţului;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 18.03.2020
inclusiv, ora 15.00, la sediul institutului,
serviciul RUNOS, cam.10. Relaţii suplimentare la sediul institutului, Serviciul RUNOS,
telefon: 021.319.50.87.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie temporar
vacante din subunităţile de mai jos: a)
Centrul de coordonare Baraolt: -1 asistent
social principal, nivel studii superioare, cu
vechime în specialitatea studiilor -minimum
6 ani şi 6 luni; b)Centrul de plasament
„Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc: -1
psiholog practicant, nivel studii superioare,
cu vechime în specialitatea studiilor
-minimum 6 luni; c) Casa familială nr.3
Sfântu Gheorghe: -1 educator, nivel studii
superioare, fără condiţii de vechime în specialitatea studiilor. Concursul va avea loc în
data de 19.03.2020, ora 09.00 -proba scrisă şi
în data de 24.03.2020, ora 09.00 -interviul, la
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Covasna. Dosarul de
înscriere la concurs se poate depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în
perioada 05.03.2020-11.03.2020, între orele
08.00-16.00. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează la sediul
instituţiei şi pe site-ul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna: www.protectiasocialacv.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine de la secretarul
comisiei de concurs, Pánczél Rozália, nr.de
telefon 0267.317.464.
l Counsel Group Frankfurt SRL cu sediul în
localitatea Bucureşti, str. Sevastopol, nr.
13–17, judeţul Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei vacante de: Consultant în informatică. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba practică în data de
27.03.2020; -Proba interviu în data de
27.03.2020. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii (obligatoriu): Superioare
absolvite; -vechime (obligatoriu): min 3 ani;
-Certificări obligatorii: DELL BOOMI:
DevOps Engineer Professional Certification
for AWS, Professional Architect, Professional
Developer, Production Administrator. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului, la adresa de email:
mirela.hampu@cgf-ag.com. Relaţii suplimentare: persoană de contact: Hampu Mirela,
telefon: 0766682414.
l Consiliul Local Sulina, județul Tulcea, cu
sediul în oraşul Sulina, str. I, nr. 180, organizează procedura de selecție a unui membru al
Consiliului de Administrație al S.C. ASPL
Sulina S.R.L - Sulina. Procedura de selecție se
organizează în 2 etape: 1) analiza şi selecția
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dosarelor: 17- 18.03.2020. 2) interviul: 2627.03.2020. Dosarele de înscriere se depun în
perioada 02- 16.03.2020, orele 1400 , la registratura SC ASPL Sulina S.R.L cu sediul în
oraşul Sulina, str. I, nr.142. Condițiile de
înscriere, actele necesare şi bibliografia se
găsesc afişate la sediul societății şi la sediul
Consiliului Local Sulina, precum şi pe site
www.aspl-sulina.ro şi www.primaria-sulina.
ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul SC ASPL Sulina S.R.L, sau la nr. de
telefon: 0240-543.104.

CITAŢII
l Stieber Francisc, Boloni Ludovic Şi sotia
nascuta Stieber Elisabeta sunt citati in
19.03.2020 la Judecatoria Turda in dosar civil
nr.3063/328/2018 pentru uzucapiune.
l Se citeaza pt data de 10.03.2020, numitul
Balaj Gavril cu ultimul domiciliu cunoscut in
Manastur nr. 57, comuna Vinga, jud. Arad la
Judecatoria Arad in proces cu Pavel Cristina
avand ca obiect Declararea judecatoreasca a
morti, in dosarul 18433/55/2019.
l Dragomir Mirela cu ultimul domiciliu în
sat Valea Cânepii, com. Unirea, jud. Brăila,
este citată în ziua de 01.04.2020, ora 9:00, la
Judecătoria Brăila, în calitate de intimată, în
Dosar nr. 17702/196/2019, având ca obiect
înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii, reclamant Primăria Unirea, jud.
Brăila.
l Dumitru Vasile cu ultimul domiciliu în
comuna Unirea, judeţul Brăila, este citat în
ziua de 01.04.2020, ora 9.00, la Judecătoria
Brăila, în calitate de intimat, în Dosar nr.
17703/196/2019, având ca obiect înlocuire
amendă cu muncă în folosul comunităţii,
reclamant Primăria Unirea, jud. Brăila.
l Grigoraş Carmen cu domiciliul în sat
Cîrjoaia, com Cotnari, jud.Iaşi este chemată
la data de 24.03.2020 la judecătoria Hârlău în
calitate de pârâtă in Dnr. 2467/239/2019
obiect succesiune, partaj.
l Grigoraş Diana cu domiciliul în sat
Cîrjoaia, com Cotnari, jud.Iaşi este chemată
la data de 24.03.2020 la judecătoria Hârlău în
calitate de pârâtă in D nr.2467/239/2019
obiect succesiune, partaj.
l Tarcan Ana Maria este chemată în data de
30.03.2020 la Judecătoria Iaşi, sala 1, complet
C36, ora 8.30, în dosar nr.19501/245/2019, în
proces cu Boboc Cătălin pentru stabilire
domiciliul minor, exercitare autoritate părintească, pensie întreţinere.
l Subsemnaţii Marinescu I. Maria şi Matei
Viorica în calitate de reclamante cheamă în
instanţă pe numitul Micescu Octavian Costin
la Judecătoria Ploieşti, în dosarul
nr.2580/280/2007, in data de 12.03.2020, ora
08.30.
l Osman Dorinel, fiul lui Viorel şi Nina,
născut la data de 19.04.1984 în localitatea
Filipeştii de Târg, județul Prahova, CNP
1840419292893, şi Osman Constantin, fiul lui
Viorel şi Nina, născut la data de 23.07.1986,
în localitatea Filipeştii de Târg, județul
Prahova, CNP 1860723296619, ambii cu
domiciliul cunoscut în comuna Filipeştii de
Târg, sat Mărginenii de Jos, str.Căminelor,
nr.292, județul Prahova, sunt citați la Biroul
Individual Notarial Toneaţă Maria din Filipeştii de Pădure, Str.Gării, nr.828B, bl.29B,
parter, jud.Prahova, pentru termenul din
27.03.2020, ora 09.00, în dosarul succesoral
nr.247/2019, având ca obiect succesiunea
defunctei Osman T. Ioana, decedată la data
de 10 ianuarie 2010, cu ultimul domiciliu în
comuna Filipeştii de Târg, sat Mărginenii de
Jos, judeţul Prahova, fostă cu CNP
2150729290074.
l Se citează pentru data de 28.04.2020, ora
10.00 la sediul Societăţii Profesionale Nota-

riale ,,Notariatul Public Olteniţa,, din municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, judeţul
Călăraşi, toți succesibilii defunctei TUDOR
FLOAREA, decedată la data de 11 aprilie
2019, cu ultim domiciliu în municipiul Oltenița, strada Alexandru Iliescu, nr. 14, bloc I,
sc.A, et.4, ap. 13, judeţul Călăraşi (Dosar
nr.1034/2019).
l Numitul Ciobotaru Mirică este chemat în
instanţă din Tîrgu Jiu,jud.Gorj/ camera sala
5/ dosar nr. 14058/318/2019 din data de
20/03/2020,ora 9.00,în calitate de pârât,pentru partaj bunuri comune,în contradictoriu cu reclamanta Alexandru Tatiana din
Rovinari,jud.Gorji.
l România, Judecătoria Timişoara, P-ța
Țepeş Vodă, nr.2, Timişoara, Secţia a II-a
Civilă, Camera Sala 331. Destinatar: Brus
Pascal, L’Ariege, Avenue Du Jeu Du Mail, 09
Pamiers, 09100, Franța. Dosarul nr.
3177/325/2019. Materia: Minori şi familie.
Stadiul procesual al dosarului: Fond. Obiectul
dosarului: stabilire paternitate. Citație emisă
la 30 Ianuarie 2020. Stimată doamnă/Stimate
domn, sunteţi chemat în această instanţă,
camera Sala 331, Complet c18c, în data de 01
Aprilie 2020, ora 09.00, în calitate de pârât, în
proces cu Leahu Florina Ramona, în calitate
de reclamant. În caz de neprezentare a
părţilor, se va putea trimite un înscris, judecata urmând a se face în lipsă. Pentru a
vizualiza unele documente din dosar, accesaţi
www.curteapeltimisoara.ro, secţiunea Dosare
şi folosiţi parola: *******. Aveţi obligaţia de
a nu divulga parola altor persoane. Prin
înmânarea citației, sub semnătură de primire,
personal ori prin reprezentant legal sau
convențional ori prin funcționarul sau
persoana însărcinată cu primirea corespondenţei pentru un termen de judecată, cel citat
este prezumat că are în cunoştinţă şi termenele de judecată ulterioare aceluia pentru
care citaţia i-a fost înmânată. Preşedinte
Judecătoria Timişoara (ştampila). Grefier.

DIVERSE
l Dragă Sanda, sau sora ta, aţi lucrat la
Electro- Mureş, sunt Mugurel -Botoşani.
0744.692.146.
l Anunţ prealabil privind afişarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului.
Unitatea administrativ-teritorială Vâlcelele,
din judeţul Buzău, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.2, 7, 8, 10 ,11, 14, 15,
32, 34, 37, 39, începând cu data 10.03.2020,
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăria
Vâlcelele, conform art.14, alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicităţii 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 Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară:
http://ancpi.ro docs/?dir=Buzau.
l Anunt public privind depunerea solicitarii
de emitere a acordului de mediu. SC Revolution Plus SRL, cu sediul in municipiul Baia
Mare, Str. Dealul Florilor nr. 14 B, judetul
Mures, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a acordului de
mediu, pentru priectul “Construire locuinte
colective S+P+8E si spatii administrative,
imprejmuire, racorduri si bransamente la
utilitati” propus a fi amplsat in municipiul
Baia Mare, Str. George Cosbuc, f.n, judetul
Maramures. Informatiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM Maramures, din localitatea Baia Mare, Str. Iza nr.
1A, in zielel de luni-joi, intre orele 8:00-16:30
si vineri intre orele 8:00-14:00, si la sediul
beneficiarului. Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Maramures.
l Anunț prealabil privind afişarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului.
Unitatea administrativ-teritorială Florica, din

județul Buzău, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.20 şi 22, începând cu data de
09.03.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Comunei Florica, 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: http://ancpi.ro_docs/?dir=Buzau.
l Unitatea administrativ-teritorială Tichileşti, din județul Brăila, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.7, începând cu data de
10.03.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Comunei Tichileşti, 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 Imobiliare.
l Această informare este efectuată de:
Primăria Comunei Şicula, tel 0257326008, cu
sediul în Şicula, str. Principală, nr. 200,
județul Arad ce intenţionează să solicite de la
Administraţia Naţională “Apele Române”,
Direcţia Bazinală De Apă Crişuri aviz de
gospodărire a apelor pentru “modernizare
strada Mihai Eminescu din localitatea Şicula,
Județul Arad”. Această investiţie este nouă.
Această solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului
de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc sa transmită observaţii,
sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa Şicula, str. Principală,
nr. 200, județul Arad .
l Informaţii 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: Municipiul Vaslui, str.Spiru Haret,
nr.2, județul Vaslui, telefon 0235.310.999, fax
0235.315.946, e-mail: pmv@primariavaslui.
ro, achiziții2@primariavaslui.ro, cod fiscal
3337532. Autoritatea finanţatoare, Municipiul Vaslui, str.Spiru Haret, nr.2, cod fiscal
3337532, telefon/fax 0235.310.999,
0235.315.946, e-mail: pmv@primariavaslui.
ro, achiziții2@primariavaslui.ro, pagina de
web: www.primariavs.ro, în baza Legii nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi
nonprofit de interes general. Domeniile
pentru care se acordă finanţări nerambursabile în sumă de 1.150.000Lei, aprobată pentru
anul 2020, conform Bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2020 şi a HCL nr.8 din
20.02.2020 -privind aprobarea Programului
anual al finanțărilor nerambursabile de la
bugetul local al municipiului Vaslui, pentru
activități nonprofit de interes general, aferent
anului 2020, pentru punerea în aplicare a
Legii nr.350/2005 este repartizată în conformitate cu programul anual al finanţărilor
nerambursabile: 1.Domeniul: Sport; Suma
alocată: 700.000 Lei. 2.Domeniul: Culte Religioase; Suma alocată: 200.000Lei. 3.Domeniul: Cultură; Suma alocată: 200.000Lei. 4.
Domeniul: Asistență Socială; Suma alocată:
500.000Lei. Total sume: 1.150.000 Lei.
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
1.Municipiul Reghin, str.Petru Maior, nr.41,
municipiul Reghin, județul Mureş, telefon
0265.511.112, fax: 0265.512.542, e-mail:
office@primariareghin.ro, cod fiscal 3675258.
Invită persoanele fizice şi juridice fără scop
patrimonial, care îndeplinesc condițiile prevă-
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zute de Legea nr.350/2005 -privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de
interes general, să depună propuneri de
proiecte în scopul atribuirii contractelor de
finanțare nerambursabilă pentru următoarele
domenii: 1. proiecte educative și culturale;
2.proiecte destinate tinerilor; 3.proiecte sportive; 4.proiecte destinate protecției mediului și
dezvoltării durabile. 2. Procedura aplicabilă
pentru atribuirea contractelor de finațare
nerambursabilă din domeniile: proiectele
educative și culturale, proiectele destinate
tinerilor, proiectele sportive, proiectele destinate protecției mediului și dezvoltării durabil,
este reprezentată de: -art.6 din Legea
350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes general; -Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului
Reghin pentru activităţi nonprofit de interes
local, adoptat prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Reghin
nr.25/31.01.2019. 3.Sursa de finanțare a
contractelor: conform HCL Reghin
nr.21/14.02.2019 -privind aprobarea bugetului
general al Municipiului Reghin pe anul 2020,
suma totală alocată cu scopul acordării finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu
pentru activități nonprofit de interes local este
de 220.000Lei. 4.Programul anual al finanțărilor nerambursabile din bugetul local al
Municipiului Reghin pentru activități
nonprofit de interes general pentru anul 2020,
aprobat prin HCL Reghin nr.23/14.02.2020,
alocă următoarele sume, pe domenii de activitate: A. Domeniul: Proiectele educative și
culturale, Sumă propusă: 60.000Lei. B.Domeniul: Proiectele destinate tinerilor, Sumă
propusă: 10.000Lei. C.Domeniul: Proiectele
sportive, Sumă propusă: 140.000 Lei. D.
Domeniul: proiectele destinate protecției
mediului și dezvoltării durabile, Sumă
propusă: 10.000 Lei. Total sume: 220.000Lei.
5.Durata proiectelor: Proiectele se vor derula
începând cu data stabilită individual în
contractul de finanțare nerambursabilă pentru
fiecare beneficiar, dar nu mai târziu de 15
decembrie 2020. 6.Documentaţia de solicitare
a finanţării nerambursabile, criteriile generale
și specifice de evaluare a proiectelor, Ghidul
solicitantului, Regulamentul privind regimul
finanţărilor nerambursabile de la bugetul local
al municipiului Reghin pentru activităţi
nonprofit de interes local, se pun la dispoziţia
solicitanților la sediul Primăriei Muncipiului
Reghin sau pe site-ul instituţiei: http://www.
primariareghin.ro, secțiunea „Finanțări
nerambursabile”. 7.Informații suplimentare se
pot obține la sediul Primăriei Municipiului
Reghin, de la Secretarul Comisiei de evaluare
și selecție a proiectelor depuse în vederea
atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului
Reghin. 8.Data-limită pentru depunerea
propunerilor de proiect: 09.04.2020, ora 16.00.
9. Propunerile de proiecte se depun la sediul
Primăriei Municipiului Reghin, Piaţa Petru
Maior, nr.41, compartimentul CIC (Centrul de
Informare a Cetăţeanului). 10.Data, ora și
locul deschiderii propunerilor de proiect:
10.04.2020, ora 10.00, locul: Sala mică de
Sedințe din cadrul Primăriei Municipiului
Reghin. 11. Selecționarea și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare
și selecție a proiectelor depuse în vederea
atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului
Reghin in perioada: 13.04.2020-24.04.2020.
12.Data-limită pentru comunicarea rezultatelor: 29.04.2020. 13.Contestațiile se pot
depune în termen de 3 zile lucrătoare de la
comunicarea rezultatelor. Data trimiterii
anunțului de participare către Monitorul
Oficial al României: 03.03.2020. Anunțul de
participare a fost publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea a VI-a cu
nr.41/04.03.2020.
l Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului.

Unitatea administrativ-teritorială Fântânele,
din județul Mureș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.57, 58, începând cu
data de 05 martie 2020, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei Comunei Fântânele, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea
cadastrului și a publicității imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse
la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire județ: Sibiu. Denumire UAT: Slimnic.
Sectoare cadastrale: 35, 64, 65, 75, 99, 100,
101, 102, 103, 105, 117, 118, 120, 122, 125.
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Sibiu anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.35, 64, 65, 75, 99, 100, 101, 102,
103, 105, 117, 118, 120, 122, 125 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea Cadastrului și
a Publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de început a afișării: 09.03.2020.
Data de sfârșit a afișării: 08.05.2020. Adresa
locului afișării publice: str.Principală, nr.6,
comuna Slimnic, județul Sibiu. Repere
pentru identificarea locației: Primăria
Comunei Slimnic. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Comunei Slimnic, de luni
până joi, între orele 08.30-15.00 și vineri,
între orele 08.30-12.00 și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informații privind Programul național
de cadastru și carte funciară 2015-2023 se
pot obține pe site-ul ANCPI la adresa: http://
www.ancpi.ro/pnccf/.

SOMAŢII
l Emisa in temeiul art. 130 din decretul Lege nr. 115/1938, astfel cum s-a dispus prin
rezolutia din data de 26.02.2020, privind
cererea inregistrata sub dosar nr.
323/246/2020 al Judecatoriei Ineu, formulata
de petentul Cosma Cristian, domiciliat in sat.
Somosches nr. 120, com. Cermei, jud. Arad,
avand ca obiect uzucapiune, cu termen de
judecata la data de 08.04.2020, prin care
solicita sa se constate ca, a dobandit dreptul
de proprietate pe titlu de uzucapiune si jonctiunea posesiilor dreptului de proprietate
asupra imobilului inscris in CF nr. 303919
Cermei (CF vechi 237) nr. top. 501-502/d, in
suprafata de 719 mp, proprietar tabular fiind
Popa Petru, cu domiciliul necunoscut. Toti
cei interesati au posibilitate sa depuna de
indata opozitie la Judecatoria Ineu, intrucat
in caz contra in termen de o luna de la ultima
afisare sau publicare se va proceda la analizarea cererii petentilor cu privire la
constatrea dreptului lor de proprietate.
l Emisa in temeiul art. 130 din decretul Lege nr. 115/1938, astfel cum s-a dispus prin
rezolutia din data de 26.02.2020, privind
cererea inregistrata sub dosar nr.
323/246/2020 al Judecatoriei Ineu, formulata
de petentul Cosma Cristian, domiciliat in sat.
Somosches nr. 120, com. Cermei, jud. Arad,
avand ca obiect uzucapiune, cu termen de
judecata la data de 08.04.2020, prin care
solicita sa se constate ca, a dobandit dreptul
de proprietate pe titlu de uzucapiune si jonctiunea posesiilor dreptului de proprietate
asupra imobilului inscris in CF nr. 304123
Cermei (CF vechi 2394) nr. top. 497-498/b.2,
in suprafata de 719 mp, proprietar tabular
fiind Popa Petru, cu domiciliul necunoscut.
Toti cei interesati au posibilitate sa depuna de
indata opozitie la Judecatoria Ineu, intrucat
in caz contra in termen de o luna de la ultima
afisare sau publicare se va proceda la analizarea cererii petentilor cu privire la
constatrea dreptului lor de proprietate.

l Emisa in temeiul art. 130 din decretul Lege nr. 115/1938, astfel cum s-a dispus prin
rezolutia din data de 26.02.2020, privind
cererea inregistrata sub dosar nr.
269/246/2020 al Judecatoriei Ineu, formulata
de petentul Moga Florin Ioan, domiciliat in
Arad, str. Muller Guttenbrun nr. 110, jud
Arad, avand ca obiect uzucapiune, cu termen
de judecata la data de 08.04.2020, prin care
solicita sa se constate ca, a dobandit dreptul
de proprietate pe totlu de uzucapiune, exercitand o posesie continua, neintrerupta, netulburata, publica si bun nume de proprietar
mai bine de 20 de ani de la data decesului
titularului de carte funciara Coltau Ioan,
asupra cotei de 1/1 din imobilul situate in sat
Draut nr. 223 (96), compus din casa de locuit
si teren in suprafata totala de 867 mp, identificat in CF nr. 636 Draut, vu nr. top 195196/a.1.b in suprafata de 867 mp. Toti cei
interesati au posibilitate sa depuna de indata
opozitie la Judecatoria Ineu.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de administraţie al societăţii
Agromec Ciorogârla SA,cu sediul în satul
Ciorogârla, str. Școlii, nr.13, comuna Ciorogârla, județ Ilfov, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului cu nr. J23/513/2004
C.U.I. RO2605572, convoc adunarea generală ordinară ce va avea loc la data de
08.04.2020 ora 10, la sediul societății, și în caz
de nerealizare a cvorumului ședinţa se ţine la
data de 09.04.2020 la sediul societății și la
aceeași oră, cu următoarea ordine de zi:
•Aprobarea raportului de activitate și
gestiune pe anul 2019 și prezentarea raportului de audit financiar pentru exercițiul
financiar al anului 2019, •Aprobarea situațiilor financiare, a contului de profit și pierdere
pentru exercițiul financiar al anului 2019, a
realizării programului de investiții și a bilanțului contabil pe anul 2019, •Stabilirea
programului de investiții, a activității economice pe anul 2020. •Aprobarea ca dată de
înregistrare 27.04.2020. Pentru analiză pot fi
consultate documente necesare la sediul
societății. La această Adunare Generală a
Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și
să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 23.03.2020. La
ședință pot participa și vota numai acționarii
înregistați în Registrul Acționarilor societății
la data stabilită ca dată de referință. Acționari pot participa și vota în Adunarea generală prin reprezentare în baza unei
înputerniciri (procuri) acordată pentru
respectiva Adunare generală, fiecare acțiune
dând dreptul la un vot în Adunarea generală.
Împuternicirile generale ale acționarilor se
depun la sediul societății cu cel puțin 48 ore
înaintea Adunării generale ordinare. Președinte al Consiliu de administraţie al S.C.
Agromec Ciorogârla S.A. Dl. Ing. Grasu
Florin Romulus.

LICITAŢII
l Lichidator judiciar vinde prin licitație
publică, conform Regulamentului de valorificare nr. 2662/02.09.2019, aprobat în cadrul
Adunării Generale a Creditorilor din data de
09.09.2019, bunurile imobile absolut indispensabile exploatării, aparţinând debitoarei
MOLDOMIN SA, împreună cu transferul
drepturilor dobândite și obligaţiilor asumate
prin Licenţa de concesiune pentru exploatarea minereului cuprifer nr. 2781/2001,
pentru perimetrul Moldova Nouă - Cariera
de Banatite. Informaţiile necesare sunt
cuprinse în Caietul de sarcini care poate fi
achiziţionat la adresa: Cluj-Napoca, Calea
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, Romania, tel.
0040-364-412631, fax: 0040-364-412632,
email: office@rtz.ro. Licitaţia se va desfășura
în data de 06 Aprilie 2020, de la ora 10:00, la
sediul lichidatorului judiciar.
l SC Local Urban SRL Turnu Măgurele, cu
sediul în str. Republicii, nr. 2, judeţul
Teleorman, cod poștal 145200, CUI

RO30055849; J34/168/2012, telefon/fax
0247411895, e-mail: localurban@yahoo.com,
anunţă organizarea licitaţiei publice, pentru
închirierea unor spaţii medicale situate în
incinta imobilului Policlinica Municipală
”Dr. Valentin Munteanu” din Turnu Măgurele, str. Cpt. Stănculescu, nr. 21. Caietele de
sarcini se pot cumpăra de la sediul nostru din
str. Republicii, nr.2, etaj 3, camera 5 - contravaloarea caietului de sarcini este de 25 Lei.
Prima ședinţă de licitaţie va avea loc la
termenul din data de 19.03.2020, ora 10.00 la
sediul societăţii. Termenul limită de depunere a cererii și documentaţiei pentru
înscrierea la licitaţie este 18.03.2020, ora
16.00. În situaţia neadjudecării sau neîndeplinirii condițiilor de desfășurare la primul
termen al licitației, se va organiza o altă
ședinţă de licitaţie în data de 02.04.2020, la
ora 10.00, la sediul societăţii, iar cererile de
înscriere și documentaţia aferentă se vor
putea depune cel târziu în data de
01.04.2020, ora 16.00.
l Debitorul SC Ortoptimed SRL cu sediul în
Dr. Tr. Severin, str. B - dul Carol I, nr. 73,
judeţul Mehedinţi, înregistrată în Registrului
Comerţului sub nr. J25/173/1996, având cod
fiscal nr. 8347596, aflata în procedură de
faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr.
5772/101/2013 prin lichidator judiciar
Consultant Insolvență SPRL reprezentata de
asociat coordonator Popescu Emil, cu sediul
în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului,
nr.7A, judeţul Mehedinţi in dosarul nr.
5772/101/2013 afalat pe rolul Tribunalului
Mehedinti, anunta VANZAREA PRIN
NEGOCIERE DIRECTA URMATA DE
SUPRAOFERTA, in conditiile prevazute de
art. 118 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si a Regulamentului de
vanzare aprobat de Adunarea creditorilor din
data de 20.02.2020, a bunului imobil proprietate imobiliară de tip rezidenţial (casa de
locuit) compusa din casă cu regim de înălţime S+P nr. cadastral 1272-C1, în suprafaţă
construită de 467,88 mp si suprafata utila in
suprafata de 339.47 mp formată din subsol
avand 2 camere, 2 debarale, hol si casa scării
in suprafata utilă de 65,05 mp, parter:4
camere, vestibul, salon, 2 debarale, hol,
cămară, bucătărie, logie, birou, degajament și
2 grupuri sanitare, și teren in suprafata de
758,00 mp, situată în localitatea Dr. Tr.
Severin, str. B - dul Carol I, nr. 73, judeţul
Mehedinţi; Carte Funciara nr. 52433 - Dr.Tr.
Severin, nr. cadastral 1272, Nr. CF vechi
9476. Creditori bugetari prioritari: Statul
Roman prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala - AJFP Mehedinti cu sediul in
Dr.Tr.Severin str. Piat Radu Negru, nr. 1, jud.
Mehedinti, conform Deciziei penale nr.
751/17.05.2018 pronuntata in dosarul nr.
7078/101/2015 de Curtea de Apel Craiova.
Creditori garantati: Serraghis Loan Management LTD, prin reprezentant Asset Recovery Debts SRL (succesor de drept a Intesa
Sanpaolo Bank - Sucursala Dr. Tr. Severin)
cu sediul in Bucuresti, str. Bucuresti -Ploiesti,
nr. 1, PC Center building nr. 9-13, et. 6. Pretul
ofertat si negociat in mod direct cu cumparatorul identificat, pentru bunul imobil descris
anterior este de 600.000 lei, pret neafectat de
TVA. (aprobat de adunarea creditorilor din
data de 20.02.2020). Pasul de supraofertare
va fi în cuantum de 10.000 lei pret neafectat
de TVA, prețul total oferit cu titlu de supraofertă fiind 610.000 lei pret neafectat de TVA
( 600.000 lei pret neafectat de TVA + 10 %),
crescând în mod succesiv pentru fiecare
supraoferta cu 10 % din prețul cel mai mare
oferit în condițiile din regulamentul de
vanzare (cu pași de supraofertare de 10 %).
Pretul de evaluare, respectiv pretul de
pornire a primei licitatii publice cu strigare
pentru bunul imobil descris anterior aprobat
de adunarea creditorilor debitoarei SC
Ortoptimed SRL din data de 27.06.2014, a
fost in cuantum de 1.147.500 lei, pret
neafectat de TVA. Titlurile executorii în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil * proprietate imobiliară de tip rezidenţial * descris anterior:
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-decizia penala nr. 751/17.05.2018 pronuntata
in dosarul nr. 7078/101/2015 de Curtea de
Apel Craiova. - sentinta nr. 21/2019 pronuntata de Tribunalul Mehedinti la data de
06.02.2019 in dosarul nr. /a51. - sentinta nr.
707/2014 din data de 10.06.2014 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de
către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.5772/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. Supraofertele se vor
depune in plicuri sigilate la biroul lichidatorului judiciar situat in Dr. Tr. Severin, str.
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire
sau direct cu primirea numarului de inregistrare al supraofertei, cel mai tarziu pana la
data de 08.04.2020 orele 17.00, fiind insotite
in mod obligatoriu de dovada achitarii in
contul unic de insolventa a garantiei de participare in valoare de 10% din pretul oferit de
supraofertant si dovada achitarii caietului de
sarcini. Participarea la sedinta de supraofertare este conditionata de achizitionarea caietului de sarcini in suma de 1000 lei,
depunerea garantiei de participare in valoare
de 10% din pretul oferit de supraofertant in
contul unic de insolventa al SC Ortoptimed
SRL nr. RO11 BRMA 0999 1000 8382 9142
deschis la Banca Romaneasca Suc. Dr. Tr.
Severin si a actelor de identificare ale supraofertantului si ale reprezentantului acestuia
pana la termenul limita de depunere a ofertelor. Sedinta de supraofertare va avea loc la
data de 09.04.2020, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, in
prezenta tuturor ofertantilor, ocazie cu care
acestia fie isi mentin oferta pentru bunul
imobil oferit spre vanzare, fie supraoferteaza.
Invitam pe toti cei care vor sa se prezinte la
sedinta de supraofertare la termenul de
vanzare stabilit, la locul si ora fixate in acest
scop si pana la acel termen sa depuna oferte
de cumparare. Precizam faptul că, în ipoteza
în care nu vor exista supraoferte, cu respectarea condițiilor din prezentul anunț, bunul
imobil descris anterior va fi adjudecat la
pretul de 600.000 lei, pret neafectat de
TVAde catre ofertantul identificat. Somam
pe toti cei care pretind vreun drept asupra
imobilului sa anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru vanzare in
termen, sub sanctiunea prevazuta de lege.
Precizăm faptul că bunul imobil descris mai
sus se vinde conform dispozițiilor art. 53 din
Legea 85/2006 privind procedura insolventei
- “Bunurile instrainate de administratorul
judiciar sau lichidator, in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege, sunt
dobandite libere de orice sarcini, precum
ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi
de retenție, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, cu exceptia masurilor asiguratorii sau
masurilor preventive specifice, instituite in
cursul procesului penal”. Informatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar din
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti sau la tel. 0252.354.399,
0742.592.183, email: office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL, reprezentat prin practician
coordonator ec. Emil Popescu.
l Debitorul SC De Fringhii Constructii
Transporturi Daniel SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. Stoc de
marfa aflat in patrimoniul societatii debitoare, in valoarea de 51.218, 77 Lei exclusiv
TVA. Pretul de pornire al licitatilor reprezinta 20% din valoarea de piata exclusiv TVA
aratat in Raportul de evaluare. Participarea
la licitatie este conditionata de: -consemnarea
in contul nr. RO76 UGBI 0000 8020 0329
3RON deschis la Garanti Bank SA -Ag.
Ploiesti Mihai Viteazul pana la orele 14.00
am din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei
de 10% din pretul de pornire a licitatiei;
-achizitionarea pana la aceeasi data a Regulamentelor de licitatie pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru stocul de marfa prima
sedinta de licitatie a fost fixata in data de
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13.03.2020, ora 15:00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte
de licitatii vor fi in data de 20.03.2020;
27.03.2020; 03.04.2020; 10.04.2020, ora 15:00.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr.4, Jud. Prahova.
Pentru relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anuntul poate fi vizualizat si pe site www.
dinu-urse.ro.
l Debitorul Kaproni Construct SRL societate
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu,
Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.
Statie Betoane Mobymix, pret pornire licitatie
- 40.000,00 Euro exclusiv TVA; -Pretul Caietului de sarcini pentru statia de betoane
1.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de pornire
al licitatilor pentru statia de betoane, apartinand Kaproni Construct SRL reprezinta 50%
din valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun in
parte, iar listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul judiciar cu un telefon in
prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO67 BACX 0000 0018 5114 1000
deschis la UniCredit Bank pana la orele 14
am din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei
de 10% din pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a Caietului de
sarcini si Regulamentului de licitatie pentru
bunul aflat in patrimoniul debitoarei, de la
sediul lichidatorului judiciar. Pentru statia de
betoane, prima sedinta de licitatie a fost fixata
in data de 13.03.2020, ora 12.00, iar daca
bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de
20.03.2020; 27.03.2020; 03.04.2020;
10.04.2020; 17.04.2020, ora 12:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, Str.
Cuptoarelor, nr.4, Judet Prahova. Pentru
relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l Amesis SRL, societate in faliment, prin
lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10,
ap. 31, Jud. Prahova, scoate la vanzare, prin
licitatie, urmatoarele bunuri: I. proprietatea
imobiliara, compusa din: C6 - Magazie Metalica, in suprafata de 164 mp, C7 - Magazie
Metalica, in suprafata de 74,70 mp si teren in
suprafata de 406 mp, la pretul total de 97.268
euro, fara TVA. II. Bunuri mobile, compuse
din: Iveco Eurocargo, nr. km >500.000, la
pretul de 2.754,00 euro, fara TVA; Renault
Mascott, nr. km >500.000, la pretul de
1.454,00 euro, fara TVA; Renault Master, nr.
km >500.000, la pretul de 1.069,00 euro, fara
TVA; Autotractor - Iveco Magirus, nr. km
>1.000.000, la pretul de 2.161,80 euro, fara
TVA; Autotractor - Iveco Eurostar, nr. km
>2.400.400, la pretul de 787,50 euro, fara
TVA; Renault Mascott, nr. km >400.000, la
pretul de 936 euro, fara TVA; Autoturism
Ford, nr. km >362.944, la pretul de 267,60
euro, fara TVA. Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine
de la sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti,
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, la numerele de telefon/fax:
0728.485.605/0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro. Pentru bunurile mobile, licitatia se va
organiza in data de 06.03.2020, ora 11:00, iar
pentru bunuri imobile la ora 11:30, iar in cazul
in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta
este reprogramata pentru data de 09.03.2020,
11.03.2020, 13.03.2020, 16.03.2020,
18.03.2020, 20.03.2020, 23.03.2020,
25.03.2020, 27.03.2020.
l Gold-Trans-Tur S.R.L., societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
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30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la
vanzare prin licitatie, autoturism marca BMW
525D, an fabricatie 2002, km: 719.125, la
pretul de 780 euro, fara TVA. Pretul bunului
mobil este diminuat cu 40 % fata de pretul de
evaluare, conform hotararii creditorilor nr.
1609/11.09.2019. Licitatia se va organiza in
data de 06.03.2020, ora 13:30, iar in cazul in
care bunul nu va fi valorificat, aceasta este
reprogramata pentru data de 09.03.2020,
10.03.2020, 11.03.2020, 12.03.2020,
13.03.2020, 16.03.2020, 17.03.2020,
18.03.2020, 19.03.2020. Inscrierea la licitatie se
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei
tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si
achizitionarea regulamentului de vanzare se
pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar,
din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Jud. Prahova, la numerele de telefon/fax:
0728.485.605/0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro.

ceramica, etc. Lista completa a tuturor bunurilor, poate fi consultata in anexa de pe site-ul
lichidatorului judiciar www.andreiioan.ro.
Pretul de incepere al licitatiei este de 1,770
euro, fără TVA. Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine
de la sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti,
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, la numerele de telefon/fax:
0728.485.605 /0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro. Licitatia se va organiza in data de
09.03.2020, ora 13:00, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de 10.03.2020,
11.03.2020, 12.03.2020, 16.03.2020.
17.03.2020, 18.03.2020, 19.03.2020,
23.03.2020, 24.03.2020, 25.03.2020,
26.03.2020, 30.03.2020, 31.03.2020,
01.04.2020, 02.04.2020.

l Doly Super Market S.R.L., societate in
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la
vanzare prin licitatie, urmatoarele bunuri:
autoutilitara Ford Transit, nr. inmatriculare
PH-21-DLY, an fabricatie 2006, la pretul de
992,60 euro; autoutilitara Ford Transit, nr.
inmatriculare PH-99-TOR, an fabricatie 2000,
la pretul de 942,90 euro; autoutilitara Ford
Transit, nr. inmatriculare PH-13-YOS, an
fabricatie 2008, la pretul de 1.486,80 euro.
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de
ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe
relatii precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine de la sediul
lichidatorului judiciar, la numerele de telefon/
fax: 0728.485.605/0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro. Licitatia se va organiza in data de
06.03.2020, ora 12:30, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de 09.03.2020,
10.03.2020, 11.03.2020, 12.03.2020,
13.03.2020, 16.03.2020, 17.03.2020,
18.03.2020, 19.03.2020.

l Emalt S.R.L., societate in faliment, prin
lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, organizeaza selectie de oferte privind evaluarea
tuturor bunurilor mobile si imobile proprietatea societatii. Societatile interesate pot
transmite oferta lichidatorului judiciar, la
sediul acestuia din Ploiesti, Str. Gheorghe
Doja, nr. 30, et.10, ap.31, Judetul Prahova sau
pe email office@andreiioan.ro, pana la data de
11.03.2020 ora 12:00. Plata contravalorii serviciilor ofertantului ce va fi declarant castigator,
urmeaza a fi efectuata dupa valorificarea
bunurilor societatii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 85/2006, in baza contractului ce
va fi incheiat potrivit modelului propus numai
de lichidatorul judiciar. Relatii suplimentare
se pot obtine la numarul de telefon
0723357858, sau email office@andreiioan.ro.

l Doly Super Market S.R.L., societate in
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, vinde la licitatie, in bloc, urmatoarele bunuri: vopsea,
adeziv, fitinguri, tevi PVC, coturi, chit,
suruburi, becuri, aracet, grund, baterii sanitare, etc. Lista completa a tuturor bunurilor,
poate fi consultata in anexa de pe site-ul
lichidatorului judiciar www.andreiioan.ro.
Pretul de incepere al licitatiei este de 108.024
lei, fără TVA. Conform hotararii creditorilor,
pretul de incepere al licitatiei va fi diminuat cu
50 %. Inscrierea la licitatie se poate efectua cu
48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai
multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine de la sediul
lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la
numerele de telefon/fax:
0728.485.605/0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro. Licitatia se va organiza in data de
06.03.2020, ora 14:30, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de 09.03.2020,
10.03.2020, 11.03.2020, 12.03.2020,
13.03.2020, 16.03.2020, 17.03.2020,
18.03.2020, 19.03.2020.
l Doly Super Market S.R.L., societate in
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, vinde la licitatie, in bloc, urmatoarele bunuri: Cabina
hidromasaj; Usi; Panou dus; Usi duble cabina
dus; Bazine WC - îngropate; Soldat baie - pal;
Rafturi expunere - pal; Vas WC; Vas Bideu;
Chiuveta; Rezervor wc; Treceri prag; Baghete
coltar faianţa; Raft baie cu o usa si 3 sertare;
Chiuveta baie cu masca - pal; Oglinda; Masa
cu 2 sertare - pal; Dulap baie cu 2 usi - pal;
Cazi simple; Cazi hidromasaj; Cădite dus;
Picior chiuveta-piedestal; Litere si cifre din

l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Consiliul Local Brăduleț, sat
Cosaci, comuna Brăduleț, județul Argeș,
telefon/fax 0248.267.910, e-mail: primaria_
bradulet@yahoo.com, cod fiscal 4318326.
2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: 2 loturi de pășuni colinare în suprafață eligibilă totală de 50,5948ha după cum
urmează: -Izlazul Dealul Galeșului: suprafață
totală -20,0087ha din care suprafață pășunabilă (eligibilă) - 9,8666ha, cadastru numărul
80865; -Izlazul Bleica: suprafață totală
-50,6777ha din care suprafață pășunabilă
(eligibilă) -40,7282ha, cadastru numărul
80862, conform caietului de sarcini, ce aparțin
domeniului public al Consiliului Local
Brăduleț, județul Argeș, conform HCL
11/28.02.2020 și temeiului legal: OUG
57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitațile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Registratură. 3.2. Denumirea și datele
de contact ale serviciului/ compartimentului
din cadrul instituției de la care se poate obține
un exemplar din documentația de atribuire: de
la Compartimentul Registratură, din cadrul
Primăriei Comunei Brăduleț, sat Cosaci,
județul Argeș. 3.3.Costul și 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 Comunei
Brăduleț. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 24.04.2020, ora 10.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 26.03.2020, ora 09.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Brăduleț, Compartimentul
Registratură, sat Cosaci, județul Argeș.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur
exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 26.03.2020, ora 10.00,

Primăria Comunei Brăduleț, sat Cosaci,
județul Argeș. 6. Denumirea, adresa, numărul
de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Argeș, B-dul I.C. Brătianu, nr.7, Pitești, judeţ
Argeș, telefon 0248.216.599, fax 0248.212.410,
e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 02.03.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoana de
contact: Consiliul Local Beștepe, strada Tulcei,
nr.76, comuna Beștepe, județul Tulcea, telefon/
fax 0240.545.334, email: viorica_tirdea@primaria-bestepe.ro, cod fiscal 16363398. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut: -teren
intravilan în suprafață de 200mp, situat în sat
Băltenii de Sus, comuna Beștepe, T5, Cc 53/1,
aparținând domeniului privat al Comunei
Beștepe, conform HCL 4 din 30.01.2020 și
temeiul legal OUG 57/03.07.2019; -teren intravilan în suprafață de 2.171mp, situat în sat
Băltenii de Sus, comuna Beștepe, T30, P314, lot
64, aparținând domeniului privat al Comunei
Beștepe, conform HCL 5 din 30.01.2020 și
temeiul legal OUG 57/03.07.2019. 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 Secretariat. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația de atribuire: de la Compartimentul Secretariat din
cadrul Primăriei Beștepe, str.Tulcei, nr.76,
județul Tulcea. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ: 10 Lei/ exemplar,
ce se achită la caserie Primăriei Comunei
Beștepe. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 20.03.2020, ora 12.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 26.03.2020, ora 14.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Beștepe, strada Tulcei, nr.1,
județul Tulcea. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, în doua plicuri sigilate, unul exterior și
unul interior. 5.Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor:
27.03.2020, ora 10.00, Primăria Comunei
Beștepe, strada Tulcei, nr.1, județul Tulcea. 6.
Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Tulcea, str.
Toamnei, nr.15, Tulcea, județul Tulcea, telefon
0240.504.276, fax 0240.518.544, e-mail: tribunalul-tulcea@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 03.03.2020.
l SC Mixt Servcom SRL Lupeni vinde la
licitație, la prețul de începere a licitației,
următoarele bunuri: Hale Metalice, pret
61.940Lei; Magazii- vestiare, preț 16.080Lei,
vestiare; Atelier tâmplărie PVC- preț
26.320Lei; Clădire birouri- preț 11.970Lei;
Mașină frezat profile- preț 4.400Lei; Strungpreț 3.320Lei; Gater vertical- preț 30.450Lei;
Mașină lipit- preț 7.060Lei; Mașină curățat6.890Lei; Mașină tăiat baghete- preț 5.470Lei;
Compresor- preț 3.510Lei; Mercedes Benzpreț 42.550Lei. Bunurile sunt la Câmpul lui
Neag, Nr.1, județ Hunedoara. Vânzarea va
avea loc începând cu data de 09.03.2020, în
fiecare zi de luni, ora 10.00, la sediul lichidatorului CII Rădoane Petru din Hunedoara,
str.V.Babeș, nr.54. Regulamentul de vânzări se
poate procura de la sediul lichidatorului,
telefon: 0745.625.653, e-mail: rrliqidator@
yahoo.com.

l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la licitaţie publică a bunurilor mobile aflate in
patrimoniul SC COREX & C.B SRL,
conform hotararii Adunarii Creditorilor din
data de 03.10.2019, pretul de pornire al licitatiei fiind redus la 50% din cel stabilit in
raportul de evaluare. Licitaţiile publice vor
avea loc pe data de 10.03.2020, 17.03.2020,
24.03.2020, 07.04.2020, 14.04.2020,
21.04.2020, 06.05.2020, 13.05.2020, 20.05.2020
si 27.05.2020 orele 12:00 în Ploiești, str. Ion
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud.
Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525.
l SC Fabissimo Group SRL, prin lichidator
judiciar, anunţă 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:
10.03.2020, 17.03.2020, 24.03.2020,
07.04.2020, 14.04.2020, 21.04.2020,
06.05.2020, 13.05.2020, 20.05.2020, 27.05.2020
orele 13.00 în Ploiești, str. Ion Maiorescu bl.
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii
suplimentare la 0732405295, 0344104525.
l SC Niral NK SRL, prin lichidator, anunta
vanzarea la licitatie publica bunurilor mobile si
imobile aflate in patrimoniul societatii, si
anume: C1 – Locuinta (magazin), amplasata in
localitatea Filipestii de Padure, str. Principala,
nr. 448, jud. Prahova, CF nr. 21125 – C4 Filipestii de Padure, cu o valoare in cuantum de
57.850 lei fara TVA (terenul pe care se afla
amplasata constructia nu este proprietatea
societatii) si Semiremorca KRONE SDP 27 PH
10 KSG, cu o valoare in cuantum de 2.125 lei
fara TVA. Licitatia publica are loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor din 05.08.2019 si a
regulamentului de participare la licitatie. Pretul
de pornire al licitatiei pentru bunuri este cel
stabilit in rapoartele de evaluare. Licitatiile vor
avea loc pe data de: 06.03.2020, 12.03.2020,
19.03.2020, 26.03.2020, 02.04.2020, 09.04.2020,
16.04.2020, 23.04.2020, 27.04.2020, 29.04.2020
orele 13.00 la sediul lichidatorului din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1, Cab. 7B, Et. 7.
Conditiile de participare si relatii suplimentare
la tel. 0344104525.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Profesional de Conducător Auto Persoane, pe numele Monea
Marian, nr. 0194068000, eliberat de ARR
București. Declar nul.
l Pierdut legitimatie de inspectie economico-financiara nr.31 eliberata de Directia
Generala Regionala a Finantelor Publice
Galati pe numele Frasin Ionica. O declar nula.
l Societatea DS Auto Expert SRL, cu sediul în
Baciu, str. Jupiter nr. 6, bl. 29C, ap. 57, sc. 1, et.
5, jud. Cluj, J12/981/2013, CUI 31420900,
declară pierdute și nule următoarele: Certificat
constatator sediu social din 30.05.2017 și Certificat constatator punct de lucru din 04.11.2019.
l Centrul Medical de Geriatrie, Recuperare și
Îngrijiri Paliative Sfântul Sava SRL, CUI:
39643885, J23/3390/2018, sediul social: Oraș
Pantelimon, str. Cozieni, nr. 2, etajul 3,
cam.301, jud.Ilfov, declară pierdut Certificat
constatator emis în baza legii nr.359/2004,
pentru punctul de lucru din Oraș Pantelimon,
str. Cozieni, nr. 2, parter (fără camera 1),
etajul 1, etajul 2, din etajul 3 doar camerele:
302, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, jud.
Ilfov. Îl declar nul.
l Pierdut certificat de conducător de ambarcaţiune de agrement pentru ambarcațiunea
0785-TL emis de Căpitănia Portului Tulcea la
data de 18.08.2002 pe numele Damianov
Grigore. Se declară nul.
l Declar pierdută Decizia nr. 5181/444 din
data de 13.02.2000, emisă de D.G.M.P.S. a
Municipiului București, Strada Piața Amzei
nr. 13, Sector 1, a domnului Schulem Michel.

