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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 SC Duz Pan Actual SRL, Ploiești, angajează
două persoane pentru posturile de manipulant
mărfuri. Interviurile se țin la sediul societății,
între 04.12.2019-06.12.2019. Relațiile la
tel.0764.223.366.
l SC AL Huda Trading SRL, cu sediul în București, sector 1, angajează femeie de serviciu (1
post), COR 911201, și șef formație (1 post), COR
132235, pentru punctul de lucru al companiei din
sector 1, București. Candidații eligibili sunt rugați
să transmită CV-ul la adresa de e-mail: alhudatr6@gmail.com, candidații eligibili vor fi
contactați telefonic.
l Spitalul Clinic Nr.1 Cf Witting, cu sediul în
Bucuresti, Calea Plevnei, Nr.142-144, Sectorul 6,
scoate la concurs postul vacant de registrator
medical debutant în cadrul Comp.Spitalizare de
zi. Condițiile de participare se regasesc în Monitorul Oficial, partea a-III- a din data de
04.12.2019, pe site-ul spitalului sau la sediul
spitalului. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs, la sediul spitalului, la
secretarul comisie de concurs, în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicare. Relaţii suplimentare la
telefon: 021 312 94 25/interior 203.
l Batalionul de Sprijin al Forţelor Navale
Constanţa, cu sediul în str.Ştefăniţă Vodă, nr.4,
judeţul Constanţa, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea unui
post vacant de personal civil contractual, conform
HG nr.286/2011: șofer I, nr.posturi: 1 (studii generale, 3 ani și 6 luni vechime în domeniul de activitate al postului); -31.12.2019, ora 10.00 -proba
scrisă; -09.01.2020, ora 10.30 -proba practică;
-15.01.2020, ora 09.00 -proba interviului; -data-limită de depunere a dosarelor: 18.12.2019, ora
15.00. Depunerea dosarelor se va face la sediul
Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale, unde
vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare
sau pe site-urile: www.navy.ro, www.posturi.gov.
ro. Date de contact ale secretariatului, la telefon:
0241.667.985/0241.667.011, interior: 238, 461.
l Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” Suceava, cu
sediul în Suceava, str.Mitropoliei, nr.4, organizează în temeiul HG nr.286/2011, modificată și
completată de HG nr.1027/2014, concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor
vacante de execuţie (personal contractual):
paznic, studii medii/generale, Compartimentul
Legătorie, Întreținere și Deservire Generală -1
post. Concursul se va desfășura astfel: -proba
scrisă în data de 30.12.2019, ora 10.00; -interviul
în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii specifice pentru postul de
paznic, Compartimentul Legătorie, Întreținere și
Deservire Generală: -studii medii/generale;
-vechime în muncă minimă necesară: 6 luni;
-atestat profesional conform Legii 333/2003;
-persoană organizată, responsabilă, cu disponibilitate la program flexibil; -persoană cu spirit de
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observație, atenție distributivă, îndemânare,
viteză de reacție. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afișării anunţului, respectiv
până în data de 17.12.2019, ora 14.00, la sediul
administrativ al instituţiei, din str.Mitropoliei,
nr.4, etajul I, Secretariat, Suceava. Dosarele se vor
verifica de către comisia de concurs, iar rezultatele selectării dosarelor se vor afișa la sediul
administrativ și pe site-ul: www.bbsv.ro. Informaţii suplimentare și bibliografia necesară se pot
obţine de la secretariatul instituţiei, telefon:
0230.530.798.
l Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara organizează în
data de 30.12.2019, la sediul din Deva, str.22
Decembrie, nr.226, concurs pentru ocuparea pe
durată determinată a următoarelor funcții
contractuale de execuție vacante, conform Ordinului Președintelui ANSVSA nr.113/2008 și
64/2007, precum și conform HG
nr.286/23.03.2011: -3 posturi de inginer, gradul II;
-1 post de inginer, gradul I; -6 posturi de medic
veterinar, gradul III; -1 post de medic veterinar,
gradul II; -5 posturi de asistent veterinar, gradul
IA. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 30.12.2019, ora 10.00; -Proba interviu
în data de 31.12.2019, ora 9.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -pentru postul de
inginer, gradul II: -studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul ingineria produselor alimentare -specializare
-tehnologie și control în alimentație publică sau
igiena și controlul alimentelor de origine animală,
vechimea minimă în specialitatea studiilor necesară ocupării postului 3 ani; -pentru postul de
inginer, gradul I: -studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul Ingineria produselor alimentare -specializare
-tehnologie și control în alimentație publică sau
igienă și controlul alimentelor de origine animală,
vechimea minimă în specialitatea studiilor necesară ocupării postului 4 ani; -pentru postul de
medic veterinar, gradul II: -studii superioare
absolvite cu diplomă de licență în domeniul
Ştiințe biologice și biomedicale -specializarea
medicină veterinară, vechimea minimă în specialitate 3 ani; -pentru postul de asistent veterinar
IA: -studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat -asistent veterinar, vechime minimă în specialitatea studiilor minim 9 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul DSVSA Hunedoara, la
sediul din Deva, str.22 Decembrie, nr.226, camera
10. Relaţii suplimentare la sediul DSVSA Hunedoara, persoane de contact: jr.Popon Dragoș
Claudiu, telefon: 0722.929.234 și jr.Paku Marcela
Liliana, tel.0732.897.032.
l Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava
Minunată” Reșița, cu sediul în localitatea Reșița,
str.Aleea Bazna, nr.1, judeţul Caraș-Severin,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de îngrijitor grupă copii,
normă întreagă, pe perioadă nedeterminată,
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
15.01.2020, ora 10.00; -Proba interviu în data de
15.01.2020, ora 13.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: diplomă de bacalaureat; -vechime: minim 2 ani; -fără antecedente
penale. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Grădiniței cu
Program Prelungit „Dumbrava Minunată”

➤ alege ziua apariţiei
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Reșița, județul Caraș-Severin. Relaţii suplimentare la sediul: Grădinița cu Program Prelungit
„Dumbrava Minunată” Reșița, județul Caraș-Severin, persoană de contact: prof.Otiman Liliana,
telefon: 0720.735.317, e-mail: lili_otiman@yahoo.
com
l Primăria Comunei Corbii Mari, cu sediul în
comuna Corbii Mari, sat Corbii Mari, str.Primăriei, nr.6, județul Dâmbovița, organizează concurs
pentru ocuparea unui post contractual vacant pe
perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentul Administrativ Pază: -paznic, treapta I,
studii G/M, poziția 39 din statul de funcții.
Concursul se va desfășura după cum urmează:
-proba scrisă: 30.12.2019, ora 10.00, la sediul
Primăriei Corbii Mari; -proba interviu: data și ora
interviului vor fi anunțate după proba scrisă.
Condiții specifice de participare la concurs: -studii
generale (10 clase) sau medii absolvite cu
diplomă; -disponibilitate și rezistență la efort; -apt
din punct de vedere medical fizic și psihic,
dovedit cu acte medicale; -să aibă o vechime
minimă în muncă de minim 9 ani pentru postul
de treapta I. Dosarul se depune la Primăria
Comunei Corbii Mari în 10 zile lucrătoare de la
publicarea prezentului anunț în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, respectiv până la data
de 18.12.2019. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale. Condițiile de
participare și bibliografia stabilită se afișează la
sediul Primăriei Corbii Mari. Relații suplimentare
se pot obține la sediul Primăriei Comunei Corbii
Mari, județul Dâmbovița, telefon: 0722.299.384,
serviciul Resurse umane.
l Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu
Severin, cu sediul în loc.Drobeta-Turnu Severin,
b-dul Carol I, nr.5-7, jud.Mehedinți, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a următorului post contractual
vacant, conform HG nr.286/2011, după cum
urmează: Denumirea postului: -1 post contractual
de auditor, gr.II, pentru Compartimentul de
Audit, studii superioare economice, vechime
minim 1 an în specialitatea economică. Concursul
se va organiza conform calendarului următor: -18
decembrie 2019, ora 14.00, termenul-limită de
depunere a dosarelor; -06 ianuarie 2020, ora 10.00
-proba scrisă; -08 ianuarie 2020, ora 10.00 -proba
interviu. Detalii privind condițiile specifice și
bibliografia de concurs sunt disponibile accesând
pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține
la sediul Spitalului General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin, telefon: 0252.333.181.
l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, cu
sediul în localitatea Alexandria, str.Libertății, nr.1,
judeţul Teleorman, anunţă amânarea concursului, conform HG nr.286/2011, pentru ocuparea
posturilor contractual vacante de brancardieri
organizat iniţial: -Proba scrisă în data de
09.12.2019, ora 10.00; -Data și ora interviului vor
fi anunțate după rezultatul probei scrise, astfel: la
o dată ce se va comunica ulterior. Prin acest anunţ
venim în completarea celui publicat în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, număr 1348/15.11.2019,
pagina 6, cod 233.179.
l Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călărași,
cu sediul în localitatea Călărași, str.I.L.Caragiale,
nr.1 bis, judeţul Călărași, organizează concurs
pentru ocuparea postului contractual temporar
vacant, în temeiul legii HG 286, de: -Muncitor
necalificat I- Serviciul Seră Pepinieră, număr
posturi- 1, conform HG nr.286/23.03.2011.

Alătură-te echipei KIM JOHANSEN TRANSPORT GROUP
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- Salariul competitiv plătit la timp
- Camioane de noua generatie care operează în Europa
- Asigurare de sanatate
- Suport complet 24 ore service desk (dispecerat)
- Instruirea noilor conducători auto fără experiență
CEREM
- Să aveți toate licențele pentru a opera camioane de mare tonaj (semiremorcă
de 24 de tone)
- Cunoștințe de bază în limbă engleză sau rusă (un avantaj)
- Comportament respectuos și loial
Pentru mai multe detalii ne puteti contacta:
Tel: Cluj-Napoca,
0757096521
E-mail
pci@kim-johansen.com
Tel: Constanta,
0757043256
E-mail
mie@kim-johansen.com
0746227728
ast@kim-johansen.com

In data de 5 Decembrie ORGANIZAM INTERVIURI IN VEDEREA
ANGAJARI IN CADRUL HOTELULUI SILVIA TIMISOARA ADRESA:
Bulevardul Victor Babes , Nr.25.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în
data 09.01.2020, ora 09.30; -Proba interviu în data
de 09.01.2020, ora 12.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -Muncitor necalificat I: -8
clase; -nu necesită vechime; -fără cazier. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Serviciului
Public Pavaje Spaţii Verzi Călărași. Bibliografia
de concurs și relaţii suplimentare se pot obţine de
la sediul Serviciului Public Pavaje Spaţii Verzi
Călărași, persoană de contact: Nuţu Mihaela,
telefon: 0242.311.042.
l Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călărași,
cu sediul în localitatea Călărași, str.I.L.Caragiale,
nr.1bis, judeţul Călărași, organizează concurs
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante,
în temeiul legii HG 286, de: -Inspector specialitate
II- Serviciul Spaţii Verzi, număr posturi- 1;
-Muncitor necalificat I- Serviciul Spaţii Verzi,
număr posturi- 2; -Inspector specialitate II- Seviciul Drumuri, număr posturi- 1; -Şofer I- Seviciul
Drumuri, număr posturi- 1; -Muncitor calificat
IV- Seviciul Drumuri, număr posturi- 1, conform
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data 09.01.2020, ora 09.30;
-Proba interviu în data de 09.01.2020, ora 12.30.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: -Inspector
specialitate II -Serviciul Spaţii Verzi: -studii
universitare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul
horticultură, agricultură, îmbunătăţiri funciare;
-vechime în muncă 3 ani; -fără cazier. -Muncitor
necalificat I: -8 clase; -nu necesită vechime; -aviz
de lucru la înălţime. -Inspector specialitate II
-Seviciul Drumuri: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul drumuri, construcţii,

îmbunătăţiri funciare; -vechime în muncă 3 ani;
-fără cazier. -Şofer I -Seviciul Drumuri: -studii
medii/profesionale; -vechime 3 ani; -permis auto
categoria B, C și E; -fără cazier. -Muncitor calificat IV -Seviciul Drumuri: -8 clase; -vechime 0
ani; -fără cazier. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Serviciului Public Pavaje Spaţii Verzi Călărași. Bibliografia de concurs și relaţii suplimentare
se pot obţine de la sediul Serviciului Public Pavaje
Spaţii Verzi Călărași, persoană de contact: Nuţu
Mihaela, telefon: 0242.311.042.
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul în
București, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector
1, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale: -1 (un) post registrator
medical debutant, Compartiment Statistică,

ANGAJEAZĂ
- Ajutor Bucătar
- Bucătar
- Îngijitor spații hoteliere
- Cameristă hotel
- Ospătar
- Ajutor Ospătar
- Lucrător room service
- Lucrător bucătărie
- Maseuză/terapeut spa
Oferim salariu motivant, transport,
masă, card de sănătate privat.
Tel. 0725972231
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-nivel studii: diplomă bacalaureat -perioadă
nedeterminată. Acte necesare în vederea participării la concurs: -cererea de înscriere la concurs;
-copia actului de identitate; -copia certificatului
de naştere, de căsătorie; -copie acte studii şi alte
acte care atestă efectuarea unor specializări
(cursuri); -copia carnetului de muncă sau, după
caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitate; -cazierul judiciar; -certificat de integritate comportamentală;
-adeverinţă medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare; -curriculum vitae.
Condiţii de participare la concurs: -are cetăţenie
română, cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului European şi domiciliul în România;
-cunoaşte limba română, scris şi vorbit; -are
vârsta-limită reglementată de prevederile legale;
-are capacitate deplină de exerciţiu; -are o stare de
sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberată de medicul de familie sau de unităţi
sanitare abilitate; -îndeplineşte condiţiile de studii
şi, după caz, de vechime sau de condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; -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 ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei
în care a intervenit reabilitarea. Condiţii pentru
ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante,
conform Ordinului MS nr.1470/2011: -diplomă de
bacalaureat; -concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va desfăşura la sediul unităţii
conform calendarului următor: -08 ianuarie 2020,
ora 10.00 -proba scrisă; -10 ianuarie 2020, ora
10.00 -interviul. Data-limită pentru depunerea
dosarelor la concurs: 18 decembrie 2019, ora
15.00. Relaţii suplimentare RUNOS,
tel.021.222.35.59.
l Compania Municipala Energetica Bucuresti
S.A., cu sediul in Splaiul Unirii nr.76, et.1 sector 4,
Bucuresti, angajeaza personal: muncitori calificati
si necalificati dupa cum urmeaza: Muncitori
necalificati -Sudori electric si autogen Instalatori
-Masinist la masini terasamente Gestionari
-Magaziner. Cerintele posturilor: -Muncitor necalificat: Invatamant general; -Sudor electric si
autogen: scoala profesionala/ invatamant general,
certificat calificare in meseria de sudor (preferabil
autorizare ISCIR); -Instalalator: scoala profesionala/Invatamant general, certificat calificare in
meseria de instalator -Masinist la masini terasamente: studii medii, atestat profesional, permis
conducere categoria B,C; -Gestionar: studii medii
(diploma bacalaureat), cunostinte contabilitate
primara, legislatie gestiune, min. 1 an in activitatea de gestionar; -Magaziner: studii medii
(diploma bacalaureat), cunostinte contabilitate
primara, legislatie gestiune, min. 1 an in activitatea de magaziner; CV-urile se pot depune pe
adresa de email office@cmeb.pmb.ro; alexandra.g.nastase@gmail.com sau la sediul companiei
Splaiul Unirii nr.76, et.1 sector 4, Bucuresti.
Informatii la telefon: 0372.400.780; 0728.121.056
-Salarii atractive, tichete de mass, vouchere de
vacanta.
l Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu, cu
sediul în Bucureşti, str.Aleea-Căuzaşi, nr.49-51,
sector 3, organizează concurs pentru ocuparea
posturilor contractuale vacante: -un post asistent
medical debutant -Secția Chirurgie generală:
-diplomă de bacalaureat; -studii finalizate cu
absolvirea şcolii postliceale sanitare; -certificat de
membru eliberat de OAMGMAMR; -fără
vechime în specialitate; -un post infirmieră debutant -Secția Chirurgie generală: -curs infirmiere

organizat de OAMGMAMR sau curs de infirmier
organizat de furnizori autorizați de Ministerul
Muncii şi Ministerul Sănătății; -fără vechime în
specialitate. Pentru a ocupa un post contractual
vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să
îndeplinească condiții generale, conform art.3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Dosarele de
înscriere se depun la sediul Spitalului Prof.Dr.
Constantin Angelescu în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, 05.12.2019-18.12.2019,
între orele 9.00-13.00, şi trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din
HG nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Proba scrisă va avea loc în data
06.01.2020, ora 10.00, iar proba practică va avea
loc în data de 09.01.2020, ora 10.00, la sediul
Spitalului Prof.Dr.Constantin Angelescu. Relaţii
suplimentare şi tematica se pot obţine de la sediul
Spitalului Prof. Dr. Constantin Angelescu, Biroul
Resurse Umane, telefon nr. 021.568.82.24.
l UM 02267 Bistrița din Ministerul Apărării
Naţionale organizează concursul pentru ocuparea
următoarelor posturi de personal civil contractual: -Muncitor calificat IV (agent curățenie
clădiri), (studii medii şi generale), la căminul
militar de garnizoană anexă la Batalionul 405
Sprijin Logistic „Năsăud”; -Muncitor calificat IV
(agent curățenie clădiri), la Cabana Militară şi
Tabăra de Instrucție Colibița din Batalionul 405
Sprijin Logistic „Năsăud”; -Contabil debutant
(studii medii), în Compartimentul Contabilitate,
la UM 02267 Bistrița; -22.01.2020, ora 11.00
-proba scrisă/practică; -28.01.2020, ora 10.00
-interviul; -data-limită de depunere a dosarelor:
17.12.2019, ora 16.00. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul
UM 02267 Bistrița, din str.Grănicerilor, nr.4,
Bistriţa, judeţul Bistrița-Năsăud. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul UM 02267 Bistrița,
din str.Grănicerilor, nr.4, Bistriţa, judeţul Bistrița-Năsăud şi la telefon: 0263.214.161, int.411.
l Comuna Devesel organizează la sediul Primăriei Comunei Devesel concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Devesel- consilier principal grad II, agent de turism şi ghid
turism: proba scrisă 30.12.2019 ora 10, interviul
31.12.2019 ora 10. Condiții specifice post consilier
principal grad II- Absolvent studii superioare cu
diplomă de licență, cunoştințe operare PC,
vechime în muncă minim 9 ani. Condiții specifice
post agent turism şi ghid turism- Absolvent liceu
cu diplomă de bacalaureat, cunoştințe operare
PC, adeverință care să ateste vechimea în muncă
de minim 3 ani. Candidații vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Primăriei comunei
Devesel, respectiv până în data de 16.12.2019 ora
16.00. Condițiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul comunei Devesel.
Informații suplimentare se pot obține la sediul
Primăriei comunei Devesel şi la nr. de telefon0252/707111.
l Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru
Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole– Horting organizează concurs, conform HG
nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea: -postului de director
tehnic (echivalent director adjunct institut de
cercetare), funcţie contractuală, vacantă, pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice: Pentru
înscrierea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții obligatorii:
•studii superioare de lungă durată absolvite cu

diplomă de licenţă management, inginerie economică; •calități manageriale și experiență în activitatea de cercetare-dezvoltare; •minim 10 ani
vechime în domeniul de competență al ICDIMPH-Horting, •experiență relevantă în cadrul
proiectelor de cercetare (PNDR, sectoriale etc.),
activităților de producție în domeniul de activitate
al uniății, precum şi în cadrul investițiilor şi achizițiilor publice; •minim 5 ani experiență în funcție
de conducere, în instituție publică; •să cunoască
legislația în domeniu; •cunoștințe avansate de
operare PC, informatică-limbaj FOXPRO. Dosarele pentru concurs se depun în perioada
04.12.2019– 03.01.2020, la sediul ICDIMPH-HORTING -secretariatul instituţiei, str.
Drumul Gilăului 5N, sector 4, Bucureşti.
Concursul va cuprinde următoarele etape:
•06.01.2020- selecţie dosare; •07.01.2020- afișare
selecţie dosare; •08.01.2020- depunere contestaţii
privind rezultatul selecţiei dosarelor; •09.01.2020afişarea rezultatelor contestaţiilor la selecţia
dosarelor; •13.01.2020 ora 10- interviu;
•13.01.2020 ora 11- proba scrisă; •14.01.2020afişare rezultate proba scrisă şi interviu;
•15.01.2020- depunere contestaţii privind rezultatele la proba scrisă și interviu; •16.01.2020- afișare
rezultate finale. -postului de şef birou resurse
umane, salarizare, arhivă funcţie contractuală,
temporar vacantă, pe perioadă determinată de 1
an, cu posibilitate de prelungire. Conditii specifice: Pentru înscrierea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiții obligatorii: •studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice; •calități manageriale și
experiență; •minim 4 ani vechime în specialitate;
•minim 2 ani vechime în funcție de conducere în
instituție publică; •să cunoască legislația specifică
personalului contractual din cadrul instituțiilor
publice. •experiență relevantă în domeniul salarizării în cadrul proiectelor de cercetare (PNDR,
proiecte sectoriale etc.); •vechime în muncă peste
20 ani. Dosarele pentru concurs se depun în perioada 04.12.2019– 03.01.2020, la sediul
ICDIMPH- HORTING -secretariatul instituţiei,
str. Drumul Gilăului 5N, sector 4, Bucureşti.
Concursul va cuprinde următoarele
etape:•06.01.2020- selecţie dosare; •07.01.2020afișare selecţie dosare; •08.01.2020- depunere
contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor;
•09.01.2020- afișarea rezultatelor contestaţiilor la
selecţia dosarelor; •13.01.2020 ora 12- interviu;
•13.01.2020 ora 13- proba scrisă; •14.01.2020afişare rezultate proba scrisă şi interviu;
•15.01.2020- depunere contestaţii privind rezultatele la proba scrisă și interviu; •16.01.2020- afișare
rezultate finale. -postului de Asistent Cercetare
Ştiinţifică, în cadrul Proiectului complex PN III
-Contract de finantare nr.11 PCCDI /30.03.2018
Titlul: ”Tehnologii inovative pentru reducerea
impactului negativ al schimbărilor climatice în
culturile legumicole (LEGCLIM)”, funcție
contractuală temporar vacantă, cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe perioada suspendării contractului individual de
muncă al titularului de post. Cerinţe specifice
pentru postul de Asistent Cercetare Ştiinţifică:
-Studii superioare în domeniile agricultură/horticultură/tehnologia prelucrării produselor agricole;
-Să fie absolvent cu examen de licenţă sau de
diplomă, cu media de cel puţin 8; -Cunoştinţe de
tehnică experimentală; -Cunoştinţe de operare
PC şi MS-office, editare texte şi grafică computerizată; -Cunoştinţe de limba engleză, tradus/
conversaţie; -Experiență în domeniu minim 1an;
-Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă. Dosarele pentru concurs se depun în perioada
04.12.2019– 17.12.2019, la sediul ICDIMPH-HORTING -secretariatul instituţiei, str.
Drumul Gilăului, nr.5N, sector 4, Bucureşti.
Concursul va cuprinde următoarele etape:
•18.12.2019 selecţia dosarelor; •18.12.2019 rezul-
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tatul selecţiei dosarelor ora 14; •19.12.2019
contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor;
•20.12.2019 afișarea rezultatelor contestaţiilor la
selecţia dosarelor; •23.12.2019 ora 10- interviu,
nota de promovare minim 8; •23.12.2019 ora 11proba scrisă, nota de promovare minim 8;
•24.12.2019 afișare rezultate probă scrisă și
interviu; •27.12.2019 contestaţii privind rezultatele la proba scrisă și interviu; •30.12.2019
afişarea rezultatelor finale.

CITAŢII
l Barbu Alexandru Dumitru Nicolae, te rog
trimite-mi adresa unde te-ai mutat pentru a-ţi
trimite pensia alimentară. Barbu Aurel Florin
0758.865007.
l Citatie Assignia Infraestructuras S.A., CIF
A28065050, cu sediul in Spania, Avd. Quitapesares 11, 28670 Villaviciosa De Odon, Madrid, si
Calle la Coruna nr. 29, Madrid, Spania, este citata
la Curtea de Apel Oradea, str.Parcul Traian nr.10,
Oradea, jud.Bihor, Romania, in dosarul nr.
1227/83/2018, complet A2 LP Apel, pentru data
de 14.01.2020, ora 9, in calitate de intimata-pirata, in proces cu apelantul-reclamant Eurosped
SRL, cu sediul in Satu Mare, B-dul Closca nr.94,
jud.Satu Mare, Romania, prin administrator
judiciar Insolvadmin RO IPURL, cu sediul in
Satu Mare, str. Maramures nr. 15, jud Satu Mare,
Romania.
l Numita Gherghel Aurica, născută la
01.01.1947, cu domiciliul în oraş Nucet, str.Republicii, nr.37, ap.5, jud.Bihor, este invitată să se
prezinte la data de 13.12.2019, ora 13.00, la Biroul
Notarial Tomulescu Laurențiu Sebastian, din
Oradea, str.Transilvaniei, nr.4, bl.F9, ap.4, în
vederea dezbaterii succesiunii defunctului Gherghel Vasile, decedat la data de 04.10.1995, cu
ultimul domiciliu în Oradea, str.Sovata, nr.48.
l Chelariu Livia şi Alupei Olimpia sunt citate în
dosarul nr. 16395/193/2017 al Judecătoriei Botoşani, termen de judecată 07.01.2020.
l Societatea Nes Shipping and Trading Corporation Ltd, cu sediul în Marbolla, str.Aguilino de la
Guardia, nr.19, Panama, este citată în fața Tribunalului Bucureşti, Secția a VI-a Civilă, completul
C 8 Fond, camera E27, pentru data de Joi,
30.04.2020, ora 09.00, în calitate de pârâtă în
proces cu reclamanta Generali Romania Asigurare Reasigurare SA şi cu pârâta Merillville
International Corporation, în dosarul civil nr.
12012/3/2008*, având ca obiect acțiune în constatare, aflat în faza procesuală fond rejudecare.
l Prin prezenta moştenitorii legali sau testamentari ai defunctului Ianosel Gergely, născut în anul
1856, fiul lui lanosel Mihai şi Versavia, decedat la
data de 18.04.1901, cu ultimul domiciliu în localitatea Vârciorova, judeţ Caraş-Severin, sunt citați
pentru data de 11.12.2019, ora 10.00, să se
prezinte la sediul Biroului Individual Notarial
Simescu Gheorghe din municipiul Caransebeş,
număr 3, etaj 1, apartament 2, judeţ Caraş-Severin, în vederea dezbaterii procedurii succesorale
pentru defunctul menţionat mai sus.
l Prin prezenta moştenitorii legali sau testamentari ai defunctei Ianosel Petra, fiica lui lanosel
Mihai şi Radoi Rusanda, decedată la data de
24.08.1903, cu ultimul domiciliu în localitatea
Ruieni, număr 31, judeţ Caraş- Severin, sunt
citați pentru data de 11.12.2019, ora 10.00, să se
prezinte la sediul Biroului Individual Notarial
Simescu Gheorghe din municipiul Caransebeş,
număr 3, etaj 1, apartament 2, judeţ Caraş-Severin, în vederea dezbaterii procedurii succesorale
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pentru defuncta menţionată mai sus.
l Prin prezenta moştenitorii legali sau testamentari ai defunctei Chersa Maria, născută în anul
1867, fiica lui lanosel lanas şi Borlovan Maria,
decedată la data de 21.10.1921, cu ultimul domiciliu în localitatea Turn, judeţ Caraş-Severin, sunt
citați pentru data de 11.12.2019, ora 10.00, să se
prezinte la sediul Biroului Individual Notarial
Simescu Gheorghe din municipiul Caransebeş,
număr 3, etaj 1, apartament 2, judeţ Caraş-Severin, în vederea dezbaterii procedurii succesorale
pentru defuncta menţionată mai sus.
l Prin prezenta moştenitorii legali sau testamentari ai defunctei Ambrus Floarea, fiica lui Ambrus
Petru şi Albu Petra, decedată la data de
11.12.1923, cu ultimul domiciliu în localitatea
Turn, judeţ Caraş-Severin, sunt citați pentru data
de 11.12.2019, ora 10.00, să se prezinte la sediul
Biroului Individual Notarial Simescu Gheorghe
din municipiul Caransebeş, număr 3, etaj 1,
apartament 2, judeţ Caraş-Severin, în vederea
dezbaterii procedurii succesorale pentru defuncta
menţionată mai sus.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze spaţii de
depozitare şi servicii conexe. Detaliile complete
pot fi găsite pe site-ul www.anaf.ro, sectiunea
“Anunţuri” - “Anunţuri de achiziţie de bunuri şi
servicii”.
l Anunț public privind decizia etapei de încadrare. Boom Crepes & Sandwiches SRL titular al
proiectului, anunță publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția
pentru Protecția Mediului Caraş-Severin, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului fără context transfrontalier,
pentru proiectul Construire pensiune în regim de
înălțime P+1E, propus a fi amplasat în satul
Cozla, comuna Berzasca, județul Caraş-Severin,
identificat prin nr. cadastral 31175. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Caraş-Severin din
Reşița, Petru Maior, 73, în zilele de luni-joi/vineri,
între orele 8:00-16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/
web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a Agenției pentru Protecția
Mediului Caraş-Severin.
l Anut public la procedura de autorizare.
Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni, cu
sediul in soseaua Berceni nr. 12, Sector 4, Bucuresti, cod fiscal nr. 4943871, informeaza pe cei
interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea
autorizateiei de mediu pentru activitatea de asistenta spitaliceasca, asistenta medicala specializata
si alte activitati referitoare la santataea umana,
desfasurate in soseaua Berceni nr. 12, Sector 4,
Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul
Agentiei pentru protectia Mediului Bucuresti din
sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, intre orele 09:00
- 12:00, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Bucuresti in termen de 10 zile
de la data publicarii prezentului anunt.
l Construire Centru de Procesare”, propus a fi
amplasat în orasul Nadlac, str. Peneş Curcanul,
nr 2B, județul Arad. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenției Pentru Protectia
Mediului Arad, din Arad, strada Splaiul Mureş,
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FN, jud. Arad, în zilele de luni până vineri între
orele 08:00-14:00, precum și la următoarea adresă
de internet www.apmar.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare in termen de 10
zile de la data publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente pentru protectia
mediului.
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse Si Asociatii
SPRL notifica creditorii cu privire la deschiderea
procedurii falimentului prevazuta de Legea nr.
85/2014 impotriva debitoarei SC Mercatorum
Finance SRL Sediul social București, Str. Stirbei
Voda, nr. 20, camera 3, etaj 4, Sector 1,
J40/15372/2011, CUI 29493098, in dosarul
7627/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti,
Sectia a VII-a Civila. Termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor in
vederea intocmirii tabelului suplimentar 13.01.2020, termenul de verificare a creantelor, de
intocmire, afisare si comunicare a tabelului
suplimentar de creante - 12.02.2020, termenul de
depunere a contestatiilor este de 7 zile de la publicarea acestuia in BPI, termenul de intocmire a
tabelului definitiv consolidat - 13.03.2020. Urmatorul termen de judecata a fost fixat pentru data
de 11.03.2020. Pentru relatii: 021.318.74.25.
l SC Rewe România SRL, cu sediul în comuna
Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, nr. 7, județul Ilfov,
anunță public solicitarea de obținere a autorizației de mediu pentru obiectivul „Penny Market”,
amplasat în localitatea Rupea, Str. Republicii nr.
268, județul Brașov. Eventualele propuneri și
sugestii din partea publicului privind activitatea
menționată vor fi transmise în scris și sub semnătură la sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Brașov din municipiul Brașov, str. Politehnicii
nr.3, județul Brașov, în zilele de luni - joi, între
orele 8.00–16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00, în
termen de cel mult 10 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l SC Max Estate SRL cu sediul în str. Traian, nr.
103, birou nr. 5, sector 2, București, înregistrată la
O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 33079117
informează pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizației de mediu
pentru activitatea Restaurant +terasă. Desfășurată în bd. Unirii între bd. Dimitrie Cantemir și
bd. Mircea Vodă, compus din teren și construcție
(316,30 mp) sector 3, București. Informațiile se
pot solicita la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului București din sector 6, Aleea Lacul
Morii, nr. 1 (Barajul Lacul Morii -în spatele benzinăriei Lukoil), între orele 9,00-12,00,de luni până
vineri. Propunerile sau contestațiile se pot depune
la și la sediul A.P.M. București în termen de 10
zile de la data publicării prezentului anunț.
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in faliment
prin procedura simplificata in dosarul nr.
2369/105/2019, Tribunal Prahova, conform
sentintei nr. 1023 din 22.11.2019 privind pe SC
Artdeco Media Solutions SRL, cu termenele:
depunere declarații creanță in vederea intocmirii
tabelului suplimentar 30.01.2020, întocmirea
tabelului suplimentar al creanțelor 28.02.2020,
întocmirea tabelului definitiv consolidat
27.03.2020.
l S.C. Andromimagro S.R.L., cu sediul în orașul
Panciu, Cartier Sovejana, județul Vrancea, solicită la A.P.M. Vrancea obţinerea autorizaţiei de
mediu conform Ordinului M.M.D.D. nr.
1798/2007 cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia
mediului, aprobată prin legea nr. 265/2006, art.12,
pentru activitatea de: Activități auxiliare de
producție vegetală (cod CAEN Rev. 2 -0161) și
Depozitări ((cod CAEN Rev. 2 -5210), ce se

desfășoară în orașul Panciu, Cartier Sovejana,
județul Vrancea. Eventualele propuneri și
sugestii/observații ale publicului privind activitatea menţionată vor fi transmise în scris, sub
semnătură și cu datele de identificare, de luni
până joi, între orele 8.00–16.00 și vineri între orele
8.00 - 14.00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Vrancea, din Focșani, str. Dinicu
Golescu nr. 2, tel: 0237.216812, unde se poate
consulta și documentația tehnică depusă.
l Unitatea administrativ-teritorială GIGHERA
din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.4 și 5, începând cu data de 10.12.2019, pe
o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
Gighera, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea
cadastrului și a publicităţii 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 Agenţiei Naţionale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.
l Obrist Eastern Europe SRL, cu sediul în com.
Parța, DN59 Timișoara Moravița Km16, jud.
Timiș, anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării obtinerii autorizaţiei de mediu pentru
desfășurarea activității principale de fabricare a
dopurilor din material plastic pentru ambalaje,
cod CAEN 2222 (Fabricarea articolelor de
ambalaj din material plastic) și a activităţilor
secundare cod CAEN 3832 (Recuperarea materialelor reciclabile sortate), 4676 (Comerț cu ridicata a altor produse intermediare), 5210
(Depozitări), 4662 (Comerț cu ridicata a mașinilor unelte), 4669 (Comerț cu ridicata al altor
mașini și echipamente), 5224 (Manipulări), 7739
(Activități de închiriere și leasing cu alte mașini,
echipamente și bunuri tangibile n.c.a), 4690
(Comerț cu ridicata nespecializat), 7022 (Activități de consultanță pentru afaceri și management) pe amplasamentul din com.Parța, DN59
Timișoara Moravita Km16, CP 307396, jud.
Timiș.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna
Trivalea-Moșteni din judeţul Teleorman anunţă
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.10, 31 începând cu
data de 12.12.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Comunei Trivalea-Moșteni,
conform art.14 alin.(1) si (2) din Legea cadastrului și a publicităţii 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
Agenţiei Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară.
l Marka’S IPURL, lichidator al SC Dacart SA,
cu sediul în Onești, str. Industriilor nr. 1, jud.
Bacău, CUI 10330570, J04/296/1998, conform
Rezoluţiei 17893/29.11.2019 pronunțată în
dosarul 68361/28.11.2019 al ORC Bacău, notifică
inceperea procedurii de lichidare impotriva SC
Dacart SA, societate aflată în dizolvare judiciară.
Creditorii trebuie să depună declaraţia de creanţă
împreună cu toate actele doveditoare până la
data de 20.12.2019, la sediul lichidatorului din
Iași, str. Clopotari, nr. 48, bl. 674, et. 3, ap. 16, jud.
Iași. Telefon/fax 0232212542. Declar nule certificatele de înregistrare, anexele și certificatele
constatatoare de autorizare emise pe numele SC
Dacart SA.
l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata
prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate
de administrator judiciar al Ella Com Serv 2002
SRL desemnat prin hotararea din data de
28.11.2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti,
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 20843/3/2019,

notificã deschiderea procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva Ella Com
Serv 2002 SRL, cu sediul social in București
Sectorul 2, Sos. Vergului, Nr. 21-29, Bloc G1-G4,
Scara D, Etaj 8, Ap. 166, CUI 9898470, nr. de
ordine in registrul comertului J40/7940/1997.
Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un
drept de creanta impotriva Ella Com Serv 2002
SRL vor formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului București secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr.
20843/3/2019, in urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra averii debitorului
10.01.2020; b) termenul de verificare a creantelor,
de intocmire, afisare si comunicare a tabelului
preliminar de creante 30.01.2020; c) termenul
pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv la
24.02.2020; d) data primei sedinte a adunarii
generale a creditorilor 04.02.2020, ora 14.00; e)
adunarea generala a asociatilor la data de
13.12.2019, ora 14.00 la sediul administratorului
judiciar.

SOMAŢII
l Somație. Szekely Iboja să se prezinte până în
data de 7 ianuarie 2020, la Biroul Notarului
Public Grămadă Gheorghe din Sfântu Gheorghe,
str. Luceafărului, nr.13, bl.60, sc.E, ap.4, județul
Covasna, pentru succesiune după defunctul
Szekely Antal și Ana, în calitate de fiică, Szekely
Ștefan și Szekely Ioan, în calitate de nepoți de
frate.

ADUNARI GENERALE
l Convocator: Societatea Util Grant S.R.L.,
persoană juridică română, cu sediul în București,
str. Ing. Pascal Cristian, nr.4B, sector 6, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/18817/1993, avand CUI RO 4381684, prin
administrator Gusta Gabriel Vasile, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor Societăţii în data de 20.12.2019, ora 14, la adresa: Șos.
București– Domnești, nr.23, Sat Olteni, jud. Ilfov.
Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor va
avea următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea
contractării de către societatea a unei linii credit
de la Banca Transilvania, în sumă de 50000 lei. 2.
Gajarea linei de credit cu Buldoexcavatorul JCB
4CX cu numărul de îmatriculare B08306 sau
Autotractor Daf cu numărul de îmatriculare
B1BPZ. 3. Aprobarea mandatării dl. Gusta
Gabriel Vasile în vederea semnării Hotărârii
A.G.O.A., precum și semanarea contractului de
credit cu Banca Transilvania și îndeplinirea
tuturor formalităţilor prevăzute de lege pentru
înregistrarea Hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
București. Mandatarul poate împuternicii o altă
persoană pentru îndeplinirea acestor formalităţi.
În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile de
cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii la prima convocare, Adunarea Ordinară a
Asociaţilor SC UTIL GRANT SRL se va întruni,
la a doua convocare în data de 21.11.2019, ora
14, în aceeași locaţie.
l Convocator: În conformitate cu prevederile
art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completarile ulterioare,
coroborate cu dispozitiile Legii nr.297/2004,
modificată prin Legea nr. 24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni
de piaţă și ale Regulamentelor emise de ASF în
aplicarea acesteia, Consiliul de Administraţie al
Institutul de Cercetări în Transporturi– INCERTRANS- S.A., înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul București sub
nr. J40/17093/29.06.1993, având Cod Unic de
Înregistrare: RO4282451, convoacă la sediul

III

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

Citatie: Bărăgan Felix, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Craiova, Bulevardul Oltenia, nr. 1B, bl. T2, sc. 5, ap. 2,
jud. Dolj, este chemat la Tribunalul Dolj, din str.
Brestei, nr. 12, complet c6a, în ziua de 17.01.2020,
ora 09:00, în calitate de intimat pârât, în proces cu
Municipiul Craiova prin Primar în calitate de apelant
reclamant pentru apel - pretenţii, ce face obiectul
dosarului nr. 13267/215/2018.
societăţii din București, str. Calea Griviţei nr.
391-393, sector 1: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, pentru data de 09.01.2020,
ora 12:30, cu următoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea înfiinţării de către Institutul de Cercetări în
Transporturi– INCERTRANS– S.A. a unui sediu
secundar (punct de lucru) situat la adresa București, Sector 1, Șoseaua București- Ploiești nr.42
-44, Clădirea B, Aripa B1, Et. 1 si Et. 2, unde
societatea va desfășura activităţi conform obiectului de activitate al societăţii; 2. Împuternicirea
Directorului General al Institutul de Cercetări în
Transporturi– INCERTRANS- S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităţilor
prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a
Hotărârilor AGEA, să depună și să preia acte și să
semneze în acest scop în numele Societăţii în
relaţiile cu Registrul Comerţului, ASF, BVB,
Depozitarul Central, sau alte entităţi publice sau
private, precum și pentru acordarea dreptului de
a delega unei alte persoane mandatul pentru
efectuarea formalităţilor mai sus menţionate. 3.
Aprobarea datei de 29.01.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor,
în conformitate cu dispoziţiile art.86 alin.1 din
Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente
financiare si operatiuni de piata (art.238 alin.1 din
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu
modificările și completările ulterioare); 4. Aprobarea datei de 28.01.2020 ca ex-data, respectiv
data anterioara datei de înregistrare la care
instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se
tranzacţionează fără drepturile care derivă din
hotărâri, în conformitate cu prevederile art.2
alin.2 lit. l) din Regulamentul nr.5/2018 privind
emitenții de instrumente financiare și operațiuni
de piață. Întrucât nu sunt aplicabile ședinţei
AGEA din 09.01.2020, acționarii nu vor decide
asupra datei participării garantate, astfel cum este
definită de Articolul 2 alin.2 litera j) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și nici
asupra Datei Plăţii astfel cum este definită de
Articolul 2 alin.2 litera h) din Regulamentul nr.
5/2018 privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață. La Adunarea Generală a
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe și să
voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 31.12.2019, stabilită ca
dată de referinţă conform dispozițiilor art.123
alin.2 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completarile ulterioare, coroborat cu
disp. Art.192 din Regulamentul nr.5/2018 privind
emitenții de instrumente financiare și operațiuni
de piață. În cazul în care Adunarea Generală nu
se va putea ţine la data anunţată, din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum și de validitate
prevăzute de lege și de Actul constitutiv al societăţii, aceasta se va ţine în data de 10.01.2020 la
aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.
În conformitate cu dispozițiile art.92 alin.3) din
Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, unul sau
mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au
dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi
a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct

să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la
art.92 alin.3) din Legea nr. 24/2017, până la data
de 20.12.2019, sub sancţiunea decaderii. În
conformitate cu dispozițiile art.198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață fiecare
actionar are dreptul să adreseze întrebări privind
punctele de pe ordinea de zi a adunării generale,
până cel târziu la data de 06.01.2020, termen de
decadere. Societatea poate răspunde inclusiv prin
postarea răspunsului pe pagina de internet a
societăţii: www.incertrans.ro, în format întrebare-răspuns. Propunerile sau întrebările acţionarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă
sau servicii de curierat, la sediul societăţii menţionat mai sus, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule, „PENTRU Adunarea Generală a
Acţionarilor din data de 09/10.01.2020.” Pentru
identificarea persoanelor care adresează întrebări
societăţii sau fac propuneri pentru completarea
ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii
ale documentelor care să le ateste identitatea și
calitatea de acţionar la data solicitării. Propunerile sau intrebările acţionarilor care nu sunt
primite la sediul Institutul de Cercetări în Transporturi– INCERTRANS- S.A. pâna la datele mai
sus menţionate nu vor fi luate în considerare.
Accesul acționarilor înregistrați la data de referinţă la adunarea generală va fi permis în baza
actului de identitate. Acţionarii persoane juridice
pot participa prin reprezentantul legal pe baza
unui document oficial care îi atestă această calitate (de exemplu extras/ certificat constatator emis
de Registrul Comerţului). Acţionarii înregistrați la
data de referinţă pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentaţi de către alte
persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot
vota prin corespondenţă conform procedurilor
afișate pe website-ul societăţii: www.incertrans.ro.
Un exemplar original al procurii va fi predat la
intrarea în sala de ședință. Votul prin reprezentant
pe baza împuternicirii speciale: Acţionarii pot
participa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul
Adunării Generale a Acţionarilor de un reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat
o împuternicire specială, pe baza formularului de
împuternicire specială pus la dispoziţie de Societate, în condiţiile legii. Împuternicirea specială va
fi însoţită de următoarele documente: a) pentru
acționari persoane fizice: copie de pe actul de
identitate al acţionarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Institutul de
Cercetări în Transporturi– INCERTRANS -S.A.
la data de referința eliberată de Depozitarul
Central SA și copie de pe actul de identitate al
reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii
români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu
CNP (cod numeric personal)– dacă există în țara
de origine); b) pentru acționari persoane juridice:
(i) certificatul constatator, în original sau copie
conformă cu originalul, eliberat de Registrul
Comerțului sau orice alt document, în original sau
în copie conformă cu originalul, emis de către o
autoritate competentă din statul în care acţionarul
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este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/ calității de
reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni
raportat la data publicării convocatorului adunării
generale, și care să permită identificarea acestora în
lista acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi– INCERTRANS -S.A. la data de referință
eliberată de Depozitarul Central SA; (ii) copie de
pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau
pașaport, pentru cetățeni străini cu CNP (cod
numeric personal) vizibil- daca există în țara de
origine); c) documentele prezentate într-o limbă
străină (mai puțin actele de identitate valabile pe
teritoriul României, cu caractere latine) vor fi
însoțite de traducerea autorizată în limba română;
Împuternicirea specială este valabilă doar pentru
Adunarea Generală a Acţionarilor pentru care a
fost solicitată; reprezentantul are obligația să
voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate
de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea
anulării votului. Împuternicirea specială pentru
participarea și votarea în cadrul adunării generale
poate fi dată de un acționar și unei instituții de
credit care prestează servicii de custodie. Votul prin
reprezentant în baza unei împuterniciri generale:
Acţionarul poate acorda o împuternicire generală a
cărei durată nu va depăși 3 ani, permiţând reprezentantului sau de a vota în toate aspectele aflate în
dezbaterea Adunărilor Generale ale Acţionarilor,
cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de
către acţionar în calitate de client, unui intermediar
sau unui avocat, în conformitate cu prevederile
legale, anexându-se dovada că mandatarul are
calitatea fie de intermediar (în conformitate cu
prevederile Art.92 alin.(13) din Legea nr. 24/2017)
fie de avocat, iar acţionarul este client al acestora.
Începând cu data de 06.12.2019, formularele de
împuterniciri speciale, generale, precum și materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se
pot obţine de la sediul societăţii, în zilele lucrătoare,
între orele 10.00-14.00 sau se pot descărca de pe
website-ul societăţii. Împuternicirile, în original,
completate și semnate, împreună cu o copie a
actului de identitate valabil al acţionarului (buletin/
carte de identitate în cazul persoanelor fizice,
respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot în adunare, la sediul
Institutul de Cercetări în Transporturi– INCERTRANS- S.A. până la data de 07.01.2020, ora
12:30, în plic închis, cu menţiunea expresa pe plic:
„PENTRU Adunarea Generală a Acţionarilor din
data de 09/10.01.2020” (vă rugăm să aveţi în
vedere că registratura societăţii este închisă în
timpul zilelor nelucrătoare). Acţionarii Institutul
de Cercetări în Transporturi– INCERTRANSS.A. înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea
de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea
Generală a Acţionarilor. Acţionarilor li se vor pune
la dispoziţie gratuit Buletinele de vot prin corespondenţă începând cu data de 06.12.2019 la sediul
societăţii, precum și pe website-ul societăţii: www.
incertrans.ro. Buletinul de vot prin corespondenţă
va fi depus la sediul Institutul de Cercetări în
Transporturi– INCERTRANS- S.A. din București,
str. Calea Griviţei nr. 391-393, sector 1, în plic
inchis, până la data de 07.01.2020, ora 12:30, în plic
închis, cu menţiunea expresă pe plic: „PENTRU
Adunarea Generală a Acţionarilor din data de
09/10.01.2020” (vă rugăm să aveţi în vedere că
registratura societăţii este închisă în timpul zilelor
nelucrătoare). În cazul votului prin corespondenţă
al persoanelor fizice, buletinul de vot, completat și
semnat în original, va fi însoţit de copia actului de
identitate al acţionarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondenţă
al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat
și semnat în original, va fi însoţit de certificatul
constator emis de Registrul Comerţului, în original,
nu mai vechi de 3 luni de zile înainte de data publi-

cării convocării, în original sau copie certificată
conform cu originalul, copia certificatului de înregistrare al societăţii și copia actului de identitate al
reprezentantului legal care semnează Buletinul de
vot prin corespondenţă. Buletinele de vot care nu
sunt primite la sediul Institutul de Cercetări în
Transporturi– INCERTRANS- S.A. până la data
și ora mai sus menţionate nu vor fi luate în considerare. Consiliul de Administraţie al SC Institutul de
Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” SA.

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: 0040364-412632, email: office@rtz.ro. Licitaţia se va
desfășura în data de 03 Februarie 2020, de la ora
10:00, la sediul lichidatorului judiciar.
l Aeroclubul Romaniei cu sediul in Bucuresti,
sector 1, B-dul Lascar Catargiu, nr.54, organizeaza
licitatie publica deschisa pentru inchirierea unui
teren inierbat in suprafata de 2300 mp, situat in
municipiul Targu Mures, str. Libertatii nr.120,
Judetul Mures cu destinatia -Amenajare parcare
pentru camioane. Data limita pentru depunerea
ofertelor este 06.12.2019, ora 10,00 la sediul AR.
Data de deschidere a ofertelor este 06.12.2019, ora
11,00. Spatiul se va inchiria pentru o perioada de
10 ani. Caietul de sarcini se poate ridica de la
sediul AR. Tel/fax. 021.312.36.19
l Debitorul SC Ortoptimed SRL cu sediul în
Dr.Tr.Severin, str.B - dul Carol I, nr.73, jud.Mehedinţi, J25/173/1996, CIF: 8347596, aflata în
procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în
dosar nr. 5772/101/2013 prin lichidator judiciar
Consultant Insolvență SPRL reprezentata de
Popescu Emil, cu sediul în Dr.Tr. Severin, str.
Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la
vânzare: - proprietate imobiliară de tip rezidenţial
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, jud.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, 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). Preţul de pornire al licitaţiei publice cu strigare este de 918.000,00 lei, pret
neafectat de TVA. Pretul de vanzare este diminuat
cu 20% față de prețul initial (al primei licitatii),
stabilit prin hotararea adunarii creditorilor din
data de 07.11.2019. Titlurile executorii în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
bunului imobil * proprietate imobiliară de tip
rezidenţial * descris anterior: -decizia penala nr.

751/17.05.2018 pronuntata in dosaurl 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.
5772/101/2013/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; Licitaţia va avea loc
la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de
17.12.2019 orele 11:00. Informăm toți ofertanţii
faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să
achiziționeze caietul de sarcină în suma de 1000,00
lei. Contul unic de insolvență:
RO11BRMA0999100083829142 deschis la Banca
Romaneasca SA. - Invităm pe toti cei care vor să
participe la ședinţa de licitaţie din data de
17.12.2019 să depună oferte de cumpărare și
documentele în copie xerox din care rezultă faptul
că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină până la data de
16.12.2019 orele 17,00 la adresa menționată anterior, Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinţi. Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra imobilului sa anunțe lichidatorul
judiciar înainte de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută 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”. Relaţii la sediul lichidatorului
judiciar din Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A,
jud.Mehedinţi, telefon 0742592183, 0252354399
email: office@consultant-insolventa.ro.; Lichidator
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL prin Emil
Popescu.
l Subscrisa, Consultant Insolvență SPRL, cu
sediul în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A,
jud. Mehedinți, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei SC Solution Auto SRL, CIF:17939392,
J25/531/2005, scoate la vanzare: Proprietate imobiliara compusa din: Teren intravilan, amplasat in
Dr.Tr. Severin, calea Targu Jiului, jud. Mehedinti,
avand ST=1.256 mp - 184 mp, Nr.cadastral
5291/1, Nr. Carte Funciara 14784; • CLÃDIRE
P+1E (spatiu comercial) cu Sc la sol = 183,52 mp,
Scd = 362 mp si Su =318,92 mp, numar cadastral
5291/1-C1, formata din C1 - compus din P+1 parter compus din magazin, hala schimb ulei, baie,
casa scarii, platforma, avand SC - 183,52 mp si Su
- 161,68 mp; - etaj compus din 3 birouri, 3 camere,
bucatarie, 2 holuri, 2 bai si casa scarii avand Su 150,29 mp+terasa cu S - 6,95 mp. Valoarea totala:
135.150 euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Titlul executoriu în
baza căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil descris anterior, o reprezinta hotararea nr. 14 din data de 01.02.2017 de
deschidere a procedurii de faliment pronunțată de
către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.
4650/101/2016. Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 17.12.2019
orele 14:00. Informam toti ofertanţii care vor să
participe la sedinta de licitaţie faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentand 10% din
preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze
caietul de sarcini. Invităm pe toti cei care vor sa se
prezinte la ședinţa de licitaţie la termenul de
vânzare, la locul fixat în acest scop și pâna la acel
termen să depună oferte de cumpărare. Relatii la

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
sediul lichidatorului judiciar, telefon 0742592183,
0756482035, tel./fax: 0252354399, sau la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro.
l RNP- Romsilva Directia Silvica Satu-Mare.
Anunt privind organizarea licitatiei pentru
vanzarea de arme militare de paza. RNP Romsilva prin Directia Silvica Satu-Mare, str. Piata
Eroii Revolutiei nr. 12, judet Satu-Mare, telefon
0261/717.304, fax 0261-717.303, organizeaza la
data de 10.12.2019, ora 10:00, licitatie publica cu
strigare, avand ca obiect “vanzarea armelor de
paza militare si munitie aferenta”, la sediul Directiei Silvice Satu-Mare. Documentatia de atribuire
poate fi preluata gratuit de la sediul unitatii, incepand cu data de 03.12.2019. Armele ramase nevalorificate vor fi reoferite la urmatoarele licitatii ce
vor avea loc la data de: 17.12.2019, ora 10:00;
23.12.2019, ora 10:00; 30.12.2019, ora 10:00.
l S.C. Doroca S.A, prin lichidator judiciar
Evoplan Insolv IPURL (fosta C.I.I. Pohrib
Ionela), anunţă scoaterea la vânzare, a activelor
societăţii debitoare, după cum urmează: A. Imobil
situat în Dorohoi, str. Brazi, nr.1 amplasat pe teren
în concesiune de la municipiul Dorohoi, compus
din: 1. Restaurant Hotel Cabana Brazi cu subsol,
parter și etaj cu s.c la sol de 701,10 mp; 2. Magazie
cu s.c. la sol de 34,30 mp; 3. Magazie si beci cu s.c.
la sol de 97,20 m.p.; Pretul de vanzare fiind de
1.052.400 lei (229.440 Euro ),TVA inclus(60%).
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia,
sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui
fapt cu o zi inainte de ziua licitatiei, orele 15.00, la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Iași, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. Licitaţiile vor avea loc
la sediul lichidatorului judiciar din Iași, Str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iași, în data de 13.12.2019 ora
14:00, și se va desfășura în conformitate cu prevederile legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei și ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de 15.03.2016 si
adunarea creditorilor din 04.03.2019. Adjudecarea se va face în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare și desfășurare a
licitaţiei. Garantia este in cuantum de 10% din
valoarea de vanzare. Relaţii suplimentare se pot
obţine la: Evoplan Insolv IPURL (fosta C.I.I.
Pohrib Ionela) la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, 0745308671, Fax 0232/240890.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
PRODUSE FINITE, PIESE DE SCHIMB SI
OBIECTE DE INVENTAR *, localizate in Mun.
Dr.Tr.Severin, Calea Timișoarei nr. 22 (Gura Vãii),
Judeţul Mehedinţi (conform listelor ce se pot studia
la biroul administratorului judiciar din loc. Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti) la
pretul de 32.306,25 euro, exclusiv TVA (pret ce se va
plăti în lei la cursul BNR din ziua plății). Titlul
executoriu în baza căruia administratorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise
anterior debitoarei SC Mecanoenergetica SA descris
anterior, o reprezinta sentinta nr. 43 din data de
30.05.2018 de confirmare a planului de reorganizare
modificat pronunțată de către judecătorul sindic in
dosarul de insolvență nr. 7395/101/2015 aflat pe
rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la
data de 09.12.2019 orele 14:00. Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie
reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei
și să achiziționeze caietul de sarcini in cuantum de
100 lei+TVA. Contul unic de insolvență al debitoarei SC Mecanoenergetica SA este deschis la BCR
Dr.Tr.Severin - RO66RNCB0179034575100001.
Invităm pe toti cei care vor să participe la ședinţa de
licitaţie din data de 09.12.2019 să depună oferte de
cumpărare și documentele în copie xerox din care
rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație
și contravaloarea caietului de sarcină in suma de
100 lei până la data de 09.12.2019 orele 11,00 la
adresa menționată anterior, respectiv localitatea
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi. Somam pe toti cei care pretind vreun drept
asupra Activului functional al debitoarei SC Mecanoenergetica SA sa anunțe administratorul judiciar
înainte de data stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazută de lege. Raportat la
dispozitiile art. 91 din Legea 85/2014, bunurile
mobile din patrimoniul debitoarei SC Mecanoenergetica SA se vind libere de orice sarcini, precum
privilegii, ipoteci, gajuri, sau drepturi de retentie,
sechestre, de orice fel. Relaţii la sediul administratorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului,
nr.7A, jud.Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax:
0252354399 sau la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.
ro. Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL

PIERDERI

l U.A.T. Comuna Probota, județul Iași, CUI
4540364, telefon 0232/297572, email: primariaprobota@yahoo.com; Vânzare prin licitație publică
teren intravilan domeniul privat în suprafață de
0,0458ha, situat în T20, P 257/1. Vânzare prin licitație publică teren intravilan domeniul privat în
suprafață de 0,0340ha, situat în T37, A 520/1 în
suprafață de 0,0238ha și A 522/1 în suprafață de
0,0102ha. Vânzare prin licitație publică teren
intravilan domeniul privat în suprafață de
0,1157ha, situat în T231, CC 1245. Vânzare prin
licitație publică teren intravilan domeniul privat în
suprafață de 0,1000ha, situat în T86, P 815/3.
Vânzările se fac cu drept de preempţiune, conform
art.364 din OUG. 57/2019 și conform H.C.L. nr.
82, 83, 84, 85/15.11.2019. Dată transmitere anunţ:
04.12.2019.

l Pierdut legitimație pe numele Dima Ana
Matia, eliberată de Universitatea din București,
Facultatea de Geologie și Geofizică. O declar nulă.

l Debitorul SC Mecanoenergetica SA, cu sediul în
Dr.Tr. Severin, str. Calea Timișoarei, nr. 22, jud.
Mehedinţi, CIF RO 1605469, J25/348/1991, aflata
în procedură de reorganizare judiciara, in judicial
reorganisation, en redressement, în dosar nr.
7395/101/2015 prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de Popescu
Emil, cu sediul in Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr.
7A, jud. Mehedinţi, scoate la vânzare la pretul
diminuat cu 25% fata de pretul de evaluare: -bunurile mobile de tipul stocuri *MATERII PRIME,

l Pierdut 2 certificate constatatoare nr. 19930
pentru sediu profesional și terți, eliberate la data
de 19.10.2016 de ONRC Tulcea pe numele:
Pătrașcu Annemary– P.F.A., F36/93/2013. Se
declară nule.

l S-a pierdut Certificat de Înregistrare emis de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj al societății Construct Instal Tanden
SRL-D, cu sediul social în mun. Dej, Aleea Tomis,
nr. 11, bl. J60, sc. B, et. 3, ap. 33, jud.Cluj, număr
de ordine în Registrul Comerțului J12/1204/2015,
Cod unic de înregistrare 34406179 din data de
23.04.2015. Îl declarăm nul.
l Pierdut certificat de ambarcațiune de agrement
cu seria A005276, eliberat la 09.10.2017 de Căpitănia Portului Tulcea pentru ambarcațiunea
0620TL, proprietar Halchim Adrian. Se declară nul.

l Pierdut Certificat înmatriculare al auto
Hyundai i20, nr. înmatriculare B106EYE, serie
șasiu: NLHBA51RACZ107611. Declarăm documentul nul.

