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OFERTE SERVICIU
l Societatea Curent Metal SRL, cu sediul în
sat Bungetu, strada DCL 50, nr.157F,
comuna Văcărești, jud.Dâmbovița,
România, J15/1375/2017, CUI: 37267059,
angajează muncitor necalificat în metalurgie, cod COR 932911. Cerințe: -cunoașterea limbii turce, scris și vorbit -nivel
avansat; -studii minime sau superioare finalizate cu diplomă de absolvire; -corectitudine, punctualitate, spirit de inițiativă,
flexibilitate, asumarea responsabilității;
-experiență în metalurgie minim 5 ani;
-experiență în domeniu matriță. Se oferă
salariu motivant și posibilitatea de promovare. Persoanele interesate pot depune
CV-urile până la data de 09.01.2020 la sediul
societății noastre sau ne puteți contacta la
nr.de telefon: 0720.100.389, mail: info@
curentmetal.ro. Concursul va avea loc pe
data 10.01.2020.
l Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Dâmbovița anunță
organizarea selecției pentru ocuparea unui
post de expert consiliere educațională în
cadrul proiectului POCU „Școala Bucuriei
-Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă”, Cod SMIS 2014+: 105645,
POCU/74/6/18/105645. În perioada
14.05.2018-13.05.2021, CJRAE Dâmbovița
implementează, în calitate de partener (P4),
proiectul „Școala Bucuriei -Parteneriat
pentru o comunitate de învățare durabilă”,
în parteneriat cu Asociația Inovitaverde
(lider de parteneriat/P1), ISJ Dâmbovița
(P2), UAT Răcari prin CL Răcari (P3),
CCD Dâmbovița (P5) și Asociația „Tineri
pentru Europa de Mâine” (partener 6).
Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională, în calitate de Partener 4,
anunță organizarea selecției pentru
ocuparea unui post de expert consiliere
educațională care să îndeplinească cumulativ condițiile generale și specifice conform
proiectului. Toate detaliile cu privire la
conținutul dosarului, criteriile de selecție,
informații suplimentare pot fi accesate pe
site-ul unității: www.cjraedb.ro
l Primăria Comunei Drăgotești, județul
Gorj, organizează concursul de recrutare
pentru ocuparea funcției publice de execuție
vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, Compartimentul Contabilitate, Impozite și Taxe Locale și Achiziții
Publice din Aparatul de Specialitate al
Primarului Comunei Drăgotești, județul
Gorj, pe perioadă nedeterminată. A.Data,
ora și locul de desfășurare a concursului:
-proba scrisă: 31 ianuarie 2020, ora 10.00, la
sediul Unității Administrativ-Teritoriale
Drăgotești, județul Gorj; -interviul: în
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la
data susținerii probei scrise, la sediul
Unității Administrativ-Teritoriale Drăgotești, județul Gorj. B.Condiţii de participare
la concursul de recrutare: -studii universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile: științe economice. C.
Perioada de depunere a dosarelor de
concurs: Candidații vor depune dosarul de
concurs în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, respectiv în perioada 30.12.2019-22.01.2020, la sediul Primăriei Comunei Drăgotești. D.Datele de
contact ale secretarului comisiei de concurs:

Armegioiu Fineta -secretar general al
comunei, adresa de corespondență: Comuna
Drăgotești, sat Drăgotești, județul Gorj,
telefon: 0760.678.601, adresă de e-mail:
fineta_armegioiu@yahoo.com
l Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa
Mică, cu sediul în orașul Copșa Mică, strada
Șos.Sibiului, nr.61, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a funcției contractuale de
execuție vacante de portar, 1,00 normă,
conform HG 286/2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba practică în data de
31.01.2020, ora 08.00; -Proba interviu în
data de 31.01.2020, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii
minim: 8 clase; -vechime: 3 ani. 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: str.Șos.Sibiului,
nr.61, cod: 555400 -Copșa Mică, jud.Sibiu.
Relaţii suplimentare la sediul: str.Șos.Sibiului, nr.61, cod: 555400 -Copșa Mică, jud.
Sibiu, telefon: 0269.840.147, fax:
0269.840.532, e-mail: grcopsa@yahoo.com
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie
nr. 47-49, sector 5, București, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractual vacante de Consilier grad profesional II
în cadrul ISCIR– Birou Resurse Umane– 1
post. Concursul se va desfășura astfel:
-proba scrisă în data de 04.02.2020, ora
10:00; -proba orală în data de 06.02.2020,
ora 10:00. Condiţii de participare la concurs:
Generale: Candidaţii trebuie să fie absolvenți de învățământ superior de lungă
durată cu examen de diplomă/licență; -să
aibe o vechime în specialitate de minim 3
ani; -să fi lucrat în domeniul specific resurselor umane; -să posede cunoștințe și experiență în operare calculator; -să nu aibe
antecedente penale; -să posede spirit organizatoric. Cererile și documentele necesare
pentru înscriere se vor depune la Registratura din cadrul ISCIR până cel târziu la
data de 27.01.2020, orele 17:00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie
nr. 47-49, sector 5, București, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de Consilier Debutant în
cadrul ISCIR- Biroul Evidență Tehnică– 1
post; Compartiment Relații cu Publicul și
Mass-Media – 1 post și Biroul Reglementare– 1 post. Concursul se va desfășura
astfel: -proba scrisă în data de 04.02.2020,
ora 10:00; -proba orală în data de
06.02.2020, ora 10:00. Condiţii de participare la concurs: Generale: Candidaţii
trebuie să fie absolvenți de învățământ
superior de lungă durată cu examen de
diplomă/ licență; -să posede cunoștințe și
experiență în operare calculator; -să nu aibe
antecedente penale; -să posede spirit organizatoric. Specifice: -cererile și documentele
necesare pentru înscriere se vor depune la
Registratura din cadrul ISCIR până cel
târziu la data de 27.01.2020, orele 17:00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124.

l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie
nr. 47-49, sector 5, București, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractual vacante de Consilier Juridic grad
profesional II în cadrul ISCIR– Compartiment Juridic– 1 post. Concursul se va desfășura astfel: -proba scrisă în data de
04.02.2020, ora 14:00; -proba orală în data
de 06.02.2020, ora 14:00. Condiţii de participare la concurs: Generale: Candidaţii
trebuie să fie absolvenți ai Facultății de
Drept cu examen de diplomă/ licență; -să
aibe o vechime în specialitate de minim 3
ani; -să fi lucrat în domeniul juridic; -să fie
Consilier juridic– Definitiv; -să posede
cunoștințe și experiență în operare calculator; -să nu aibe antecedente penale; -să
posede spirit organizatoric. Cererile și documentele necesare pentru înscriere se vor
depune la Registratura din cadrul ISCIR
până cel târziu la data de 27.01.2020, orele
17:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie
nr. 47-49, sector 5, București, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de Expert grad profesional I
în cadrul ISCIR- Biroul Financiar
Contabil– 1 post; Compartimentul Achiziții
Publice– 1 post și Direcția Corp Control– 1
post. Concursul se va desfășura astfel:
-proba scrisă în data de 03.02.2020, ora
14:00; -proba orală în data de 05.02.2020,
ora 14:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: candidații trebuie să fie
absolvenți de învățământ economic superior
de lungă durată cu examen de diplomă/
licență; -să aibe o vechime în specialitate de
6 ani; -să posede cunoștințe și experiență în
operare calculator; -să nu aibe antecedente
penale; -să posede spirit organizatoric.
Cererile și documentele necesare pentru
înscriere se vor depune la Registratura din
cadrul ISCIR până cel târziu la data de

I

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

27.01.2020, orele 17:00. Relaţii suplimentare
se pot obţine la telefon 021.411.97.60 int.
124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie
nr. 47-49, sector 5, București, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Expert gradul profesional
II în cadrul IT ISCIR București – Compartimentul Economic Administrativ.
Concursul se va desfășura astfel: -proba
scrisă în data de 03.02.2020, ora 10:00;
-proba orală în data de 05.02.2020, ora
10:00. Condiţii de participare la concurs:
Generale: Candidaţii trebuie să fie absolvenți de învățământ economic superior de
lungă durată cu examen de diplomă/ licență;
- aibă cel puţin 3 ani vechime; -să posede
cunoștinte și experiență în operare calculator; -să nu aibe antecedente penale; -să
posede spirit organizatoric. Cererile și documentele necesare pentru înscriere se vor
depune la Registratura din cadrul ISCIR,
până cel târziu la data de 27.01.2020, orele
17:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie
nr. 47-49, sector 5, București, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractual vacante de Inspector de Specialitate

GATA!
Simplu, nu?

ANAF - DGRFP Braşov - Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Braşov, prin reprezentant legal
Văitiş Bianca Magdalena, cu sediul în Braşov, B-dul.
M. Kogălniceanu nr. 7, în calitate de creditor în cauza
ce formează obiectul dos. nr. 2739/62/2019 al
Tribunalului Braşov, citează debitoarea SC FAN
CONSTRUCT SRL, prin reprezentant legal, identificată prin CUI 15301907, J/08/514/2003, cu sediul în
loc. Ghimbav, or. Ghimbav, str. Progresului nr. FN,
jud. Braşov, cu menţiunea de a se prezenta la
Tribunalul Braşov, B-dul. 15 Noiembrie nr. 45, în ziua
de 21 ianuarie 2020, ora 8.30, camera Sala T4,
Complet CI6 (sala t4).

grad profesional I în cadrul ISCIR –Serviciul Supravegherea Pieței Compartimentul
Echipamente sub Presiune și Instalații de
Ridicat– 1 post și Direcția Corp Control– 2
posturi. Concursul se va desfășura astfel:
-proba scrisă în data de 03.02.2020, ora
14:00; -proba orală în data de 05.02.2020,
ora 14:00. Condiţii de participare la concurs:
Generale: Candidaţii trebuie să fie absolvenți de învățământ tehnic superior de
lungă durată cu examen de diplomă/ licență;
-să aibe o vechime în specialitate de 6 ani;
-să fi lucrat în domeniul reglementat de
ISCIR; -să posede cunoștințe și experiență
în operare calculator; -să nu aibe antecedente penale; -să posede spirit organizatoric.
Cererile și documentele necesare pentru
înscriere se vor depune la Registratura din
cadrul ISCIR până cel târziu la data de
27.01.2020, orele 17:00. Relaţii suplimentare
se pot obţine la telefon 021.411.97.60 int.
124.
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l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie
nr. 47-49, sector 5, Bucureşti, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractual
vacante de Inspector de Specialitate grad
profesional II în cadrul ISCIR– Birou IT– 1
post. Concursul se va desfăşura astfel: -proba
scrisă în data de 04.02.2020, ora 14:00;
-proba orală în data de 06.02.2020, ora 14:00.
Condiţii de participare la concurs: Generale:
Candidaţii trebuie să fie absolvenți de învățământ superior de lungă durată cu examen de
diplomă/ licență; -să aibe o vechime în specialitate de minim 3 ani; -să fi lucrat în domeniul tehnic şi informatic; -să posede
cunoştințe şi experiență în operare calculator; -să nu aibe antecedente penale; -să
posede spirit organizatoric. Cererile şi documentele necesare pentru înscriere se vor
depune la Registratura din cadrul ISCIR
până cel târziu la data de 27.01.2020, orele
17:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie
nr. 47-49, sector 5, Bucureşti, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de Inspector de Specialitate
grad profesional II în cadrul ISCIR –
Compartimentul Inspecție Clasice– 1 post şi
Birou Avizări/ Autorizări– 1 post. Concursul
se va desfăşura astfel: -proba scrisă în data
de 03.02.2020, ora 10:00; -proba orală în
data de 05.02.2020, ora 10:00. Condiţii de
participare la concurs: Generale: Candidaţii
trebuie să fie absolvenți de învățământ
tehnic superior de lungă durată cu examen
de diplomă/ licență; -să aibe o vechime în
specialitate de minim 3 ani; -să fi lucrat în
domeniul reglementat de ISCIR; -să posede
cunoştințe şi experiență în operare calculator; -să nu aibe antecedente penale; -să
posede spirit organizatoric. Cererile şi documentele necesare pentru înscriere se vor
depune la Registratura din cadrul ISCIR
până cel târziu la data de 27.01.2020, orele
17:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr.
Alexandru Obregia” organizează, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 286/2011
şi Ordinului 1470/2011, concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante: -2
posturi Curier- M- Serviciul Administrativ;
-1 post Economist I- S- Serviciul Financiar
Contabilitate; -1 post Economist IA- SServiciul Financiar Contabilitate; -1 post
Economist IA- S- Serviciul Achiziţii Publice
şi Urmărire Contracte; -1 post Referent de
specialitate III- S- Serviciul Achiziţii Publice
şi Urmărire Contracte; -1 post Economist
IA- S- Serviciul Achiziţii Publice- Birou
Urmărire Contracte; -1 post Referent de
specialitate debutant S- Serviciul Achiziţii
Publice- Birou Urmărire Contracte; -1 post
Referent de specialitate I S- Serviciul de
Management al Calităţii Serviciilor Medicale; -1 post Referent de specialitate II SServiciul de Management al Calităţii
Serviciilor Medicale; -1 post Referent de
specialitate I S- Compartiment Relaţii cu
Publicul; -1 post Inginer gr.IA S- Serviciul
Administrativ; -1 post Referent de specialitate I S- Serviciul Administrativ; -1 post
Referent de specialitate I S- Serviciul Tehnic;
-1 post Referent IA- M- Serviciul Administrativ- Arhivă; -1 post Muncitor calificat IV-

M- Bloc Alimentar; -1 post Muncitor calificat
II- M- Bloc Alimentar. Condiţii generale de
înscriere la concurs: 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 condamnată
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. Conditii specifice de inscriere la
concurs: Pentru postul de Referent de Specialitate I– Compartiment Relatii cu Publicul:
a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar
de lungă durată, cu diplomă de licenţă în
domeniul administratie publica, juridic,
economic; b) au minimum 6 ani şi 6 luni
vechime în specialitatea studiilor; c) cunoştințe operare pe calculator. Pentru postul de
Referent de Specialitate I- Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Medicale: a)sunt
absolvenţi de învăţământ universitar de
lungă durată, cu diplomă de licenţă în domeniul medicină; b) au minimum 6 ani şi 6 luni
vechime în specialitatea studiilor; c) au
minimum 2 ani de experiență în sistemul
sanitar; d) cunoştințe avansate de operare pe
calculator. Pentru postul de Referent de
Specialitate II (Asistent Medical) -Serviciul
Managementul Calităţii Serviciilor Medicale;
a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar,
cu diplomă de licenţă în domeniul asistență
medicală; b) au minimum 3 ani şi 6 luni
vechime în specialitatea studiilor; c) cunoştințe avansate de operare pe calculator.
Pentru postul de Economist IA- Serviciul
Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte: a)
sunt absolvenţi de învăţământ universitar de
lungă durată, cu diplomă de licenţă în domeniul economic; b) au minimum 6 ani şi 6
luni vechime în specialitatea studiilor; c)
cunoştințe avansate de operare pe calculator;
d) sunt absolvenți ai unui curs de perfecţionare expert în achiziţii publice. Pentru
posturile de Economist IA -Serviciul Achiziţii Publice- Birou Urmărire Contracte: a)
sunt absolvenţi de învăţământ universitar de
lungă durată, cu diplomă de licenţă în domeniul economic; b) au minimum 6 ani şi 6 luni
vechime în specialitatea studiilor; c) cunoştințe avansate de operare pe calculator.
Pentru postul de Referent de specialitate
III- Serviciul Achiziţii Publice şi Urmărire
Contracte: a) sunt absolvenţi de învăţământ
universitar de lungă durată, cu diplomă de
licenţă în domeniul economic, juridic sau
tehnic; b) au minimum 6 luni vechime în
specialitatea studiilor; c) cunoştințe avansate
de operare pe calculator; d)sunt absolvenți ai
unui curs de perfecţionare expert în achiziţii
publice. Pentru postul de Referent de Specialitate Debutant- Serviciul Achiziţii PubliceBirou Urmărire Contracte: a) sunt absolvenţi
de învăţământ universitar de lungă durată,
cu diplomă de licenţă în domeniul economic,
juridic sau tehnic; b) au minimum 6 luni

vechime în specialitatea studiilor; c) cunoştințe avansate de operare pe calculator.
Pentru postul de Economist IA- Serviciul
Financiar Contabilitate (Atribuţii CFP): a)
sunt absolvenţi de învăţământ universitar de
lungă durată, cu diplomă de licenţă în domeniul economic; b) au minimum 6 ani şi 6 luni
vechime în specialitatea studiilor; c) cunoştințe avansate de operare pe calculator.
Pentru postul de Economist I- Serviciul
Financiar Contabilitate: a) sunt absolvenţi
de învăţământ universitar de lungă durată,
cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
b) au minimum 3 ani şi 6 luni vechime în
specialitatea studiilor; c) cunoştințe avansate
de operare pe calculator. Pentru posturile de
Curier- a) diplomă absolvire studii medii cu
diplomă de bacalaureat. Pentru postul de
Inginer Gr.IA: a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu
diplomă de licenţă în domeniul tehnic
(construcţii/ instalaţii); b) au minimum 6 ani
şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor; c)
cunoştințe operare pe calculator. Pentru
posturile de Referent de Specialitate I –
Serviciul Administrativ şi Serviciul Tehnic:
d) sunt absolvenţi de învăţământ universitar
de lungă durată, cu diplomă de licenţă în
domeniul tehnic, administraţie publică,
juridic, economic; e) au minimum 6 ani şi 6
luni vechime în specialitatea studiilor; f)
cunoştințe operare pe calculator. Pentru
postul de Referent GR.IA -Serviciul Administrativ- Arhivă: a) sunt absolvenţi de liceu
cu diplomă de bacalaureat; b) au minimum 6
ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor; c) cunoştinţe avansate de operare pe
calculator; d) curs arhivar recunoscut de
Arhivele naţionale. Pentru postul de
Muncitor Calificat II– Bucătar: -şcoala generală; -curs de calificare profesională; -6 ani
vechime în meserie. Pentru postul de
Muncitor Calificat IV– Bucătar:-şcoala generală; -curs de calificare profesională.
Concursul se va desfăşura la sediul spitalului
Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru
Obregia” astfel: proba scrisă în data de
30.01.2020, începând cu ora 08.30 iar proba
interviu în data de 05.02.2020 începând cu
ora 08.30. În funcţie de numărul candidaţilor
înscrişi ora şi sala de desfăşurare a concursurilor (proba scrisă şi proba de interviu) vor fi
anunţate pe site-ul www.spital-obregia.ro în
data de 27.01.2020 odată cu lista candidaţilor admişi, respectiv 31.01.2020 odată cu
centralizatorul candidaţilor promovaţi la
proba scrisă. Perioada de înscriere va fi între
10.01.2020 până la 23.01.2020 ora 15:00,
dosarul de concurs urmând să fie depus la
sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie “Prof.
Dr. Alexandru Obregia”, Serviciul Resurse
Umane. Înscrierea candidaţilor se va face pe
post, cu respectarea condiţiilor generale şi
specifice de înscriere la concurs publicate pe
site-ul spitalului www.spital-obregia.ro şi pe
posturi.gov.ro. Informaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 0770433540 sau
021.334.42.66 interior 319 sau 451.

CITAŢII
l Iordache Anica citeaza pe Iordache
Marian ultimul domiciliu Bogdanita, Vaslui
pentru data de 26.02.2020 ora 08.30 la judecatoria Barlad pentru succesiune, iesire din
indiviziune.
l S.C. Ari 100 Crat S.R.L. este chemat în
judecată , în dosarul nr.13168-245-2019 al
Judecătoriei Iaşi, Secţia Civilă( str.Anastasie
Panu, nr.25), în calitate de pârât, în proces
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cu S.C. Asigurarea Românească Asirom
Vienna Insurance Group S.A. în calitate de
reclamant, în data de 22.01.2020, ora 8.30,
complet C29.
l Se citează în calitate de pârâți numiții
Balint Ana, Bîrlan Florica şi Bîrlan Ioan, în
dosarul civil nr.: 18049/55/2018 a Judecătoriei Arad, având ca obiect: obligație de a
face, în legătură cu imobilul situat în Arad,
str. Avrig, nr. 37 - 39, jud. Arad. Termen de
judecată: 15.01.2020.
l Ion Paula Andreea domiciliata in Ploiesti,
str. Soldat Erou Moldoveanu Marian nr. 10,
bl. 22, sc. D, et. 2, ap. 37, judetul Prahova,
este chemata la Judecatoria Ploiesti, str. Gh.
Lazar nr. 6, in data de 11.02.2020, ora 8.30,
in Dosarul nr. 8613/281/2019 in calitate de
Parat, in proces cu Matei Razvan, in calitate
de Reclamant.
l Judecătoria Rupea, județul Braşov. Dosar
nr.1376/293/2019. Pârâtul Socea Pavel este
citat pentru termenul din 4 februarie 2020 în
proces de uzucapiune şi rectificare de suprafață de reclamanta Onitiu Daniela.
l Numitul Jura Mihai este citat la data de
10.01.2020, ora 09:00, la Judecatoria
Moldova Noua, in calitate de parat in
Dosarul civil nr.788/261/2019, avand ca
obiect: Actiune in constatare hotarare care
sa tina loc de act autentic.
l Surd Ionas este citat în 16 ianuarie 2020
la Judecătoria Turda în dosar civil nr.
4104/328/2019 pentru succesiune şi partaj.
l Fagadar Maria, Presecan Silvestru,
Girbovan Ana, Bichis Nastasia, Presecan
Melintia, Presecan Vasile, Todea Alexandru
lui Vasile, Rus Maria, Todea Nicolae lui
Vasile, Budai Anastasia, Crisan Vasile lui
Iacob, Maris Gheorghe, Rettegi Anna, Chiorean Vasile, Neag Uliana, Murasan Ioan,
Simoca Maria, Todea Ilie, Danis Maria, Todea
Aurel, Crisan Maria, Rus Maria, Crisan
Saveta, Crisan Dani, Pop Dochita, Oltean
Vasile, Chintovan Anna, Simoca Maria, Maritata Muresan Ioan, Simoca Iosif, Girbovan
Vasile, Vad.Presecan Susana nasc. Presecan,
Preseca Adrian, Presecan Veronica nasc.
Crisan, Girbovan Vasile lui Vasile, Todea
Ioan, Todea Alexandru, sunt citati la Judecatoria Turda, Sala 1, in data de 03.02.2020, in
calitate de parati in dosar nr.1507/328/2017.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea
procedurii generale de faliment in dosarul
nr. 759/110/2019, Tribunal Bacau, conform
Sentintei nr. 772 din data de 19.12.2019
privind pe SC Rococo Trade & Show
SRL-D, cu termenele: depunere declarații
creanță 3.02.2020, întocmirea tabelului
suplimentar al creanțelor 4.03.2020, întocmirea tabelului definitiv consolidat
3.04.2020, prima Adunare a Creditorilor
avand loc in data 9.03.2020, orele 12.00 la
sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Notificare. 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:
0255.212.940, notifică începerea procedurii
de lichidare şi radiere împotriva debitorului
S.C. Consult-Ctii Azm S.R.L., prin Rezo-
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luția nr. 7475/30.10.2019 pronunţată de
O.R.C. Caraş-Severin. Debitoarea are sediul
social în Oravita, str. E. Murgu, nr.34, jud.
Caraş-Severin, Nr. Registrul Comerţului
J11/322/2003, CUI 15463801. Creditorii
debitorului S.C. Consult-Ctii AZM S.R.L
pot depune creanțele deţinute faţă de debitoare, însoţite de documentele doveditoare,
la sediul lichidatorului judiciar, în termen
maxim de 15 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l Notificare. 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 începerea procedurii
de lichidare şi radiere împotriva debitorului
S.C. Pop Star Impex S.R.L., prin Rezoluția
nr. 7452/29.10.2019 pronunţată de O.R.C.
Caraş-Severin. Debitoarea are sediul social
în Resita, Bd. Republicii, nr.7, sc.2, ap.2, jud.
Caraş-Severin, Nr. Registrul Comerţului
J11/407/2002, CUI 15027810. Creditorii
debitorului S.C. Pop Star Impex S.R.L pot
depune creanțele deţinute faţă de debitoare,
însoţite de documentele doveditoare, la
sediul lichidatorului, în termen maxim de 15
zile de la data publicării prezentului anunț.

LICITAŢII
l SC Muntenia SA, societate aflata in faliment, dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal
Prahova, prin lichidator, anunţă vânzarea la
licitatie publică, conform hotararii Adunarii
Creditorilor din data 23.10.2019 si a Caietului de sarcini, a ansamblului de bunuri
imobile format din: Cladire C26- Birouri Sc = 620 mp, Teren in suprafata de 700 mp
si imprejmuire gard 36 mp, la pretul de
304.602 lei, pret redus la 35% din pretul
stabilit in raportul de evaluare; Se stabilesc
urmatoarele zile de licitaţie: 13.01.2020,
16.01.2020, 20.01.2020, 23.01.2020,
27.01.2020, 30.01.2020, 03.02.2020,
06.02.2020, 10.02.2020, 13.02.2020. Caietul
de sarcini se achiziţionează de la sediul
debitoarei la preţul de 5000 lei + TVA.
Relaţii suplimentare la tel. 0244386618,
0740226446.
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: 14.01.2020, 16.01.2020, 21.01.2020,
23.01.2020, 28.01.2020, 30.01.2020,
04.02.2020, 06.02.2020, 11.02.2020,
13.02.2020 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.
l SC Anisilv Impex SRL, prin lichidator,
anunta vanzarea la licitatie publica a
bunului mobil aflat in patrimoniul societatii,
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si anume: chioșc metalic la pretul de 900 lei
fara TVA. Licitatia publica are loc in baza
hotararii Adunarii Creditorilor din
04.06.2019 si 18.06.2019 si a regulamentului
de participare la licitatie. Pretul de pornire
al licitatiei este cel stabilit in raportul de
evaluare, respective pretul de 900 lei fara
TVA. Licitatiile vor avea loc pe data de:
14.01.2020, 16.01.2020, 21.01.2020,
23.01.2020, 28.01.2020, 30.01.2020,
04.02.2020, 06.02.2020, 11.02.2020,
13.02.2020, orele 12.30 la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.
33S1 Cab. 7B Et. 7. Conditiile de participare
si relatii suplimentare la tel. 0344104525.
l BEJ Petre Cristian, cu sediul în București, str.Vânători, nr.5-7-9-11, ap.3, sector 5,
anunță vânzarea la licitație publică în data
de 14.01.2020, ora 15.00, în dosarul
123/2019, ce va avea loc la sediul biroului, a
apartamentului situat în București, str.Nitu
Vasile, nr.68, bl.26, sc.2, et.2, ap.46, sector 4,
compus din 2 camere și dependințe în
suprafață de 50,13mp. Prețul de pornire al
licitației este de 199.000Lei reprezentând
100% din prețul la care a fost evaluat. Ofertanții trebuie să consemneze la dispoziția
executorului, cel mai târziu până la
termenul de vânzare, o garanție de participare de cel puțin 10% din prețul de pornire
al licitației, iar dovada consemnării, în
original, împreună cu oferta de cumpărare
scrisă, va fi depusă la executorul judecătoresc. Informații la telefon: 031.409.55.00.
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 Midlum, nr. km
>700.000, la pretul de 1.701,00 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; Platforma Boro, la
pretul de 751,50 euro, fara TVA; Remorca
Stema, la pretul de 225 euro, fara TVA;
Autotractor - Iveco, nr. km >1.000.000, la
pretul de 2.882,40 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 13.01.2020, 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
15.01.2020, 17.01.2020, 20.01.2020,
22.01.2020, 24.01.2020, 27.01.2020,
29.01.2020, 31.01.2020, 03.02.2020.
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 mobile,

compuse din: Autotractor - Iveco Eurostar,
nr. km >2.400.400, an fabricatie: 2002, la
pretul de 1.260 euro, fara TVA; Renault
Mascott, nr. km >400.000, an fabricatie:
2007, la pretul de 1.497,60 euro, fara TVA;
Semiremorca Schmitz, nr. km >1.000.000,
an fabricatie: 2004, la pretul de 1.163,20
euro, fara TVA; Semiremorca Humbaur, nr.
km >1.000.000, an fabricatie: 2006, la pretul
de 1.026,40 euro, fara TVA; Autoturism
Ford Focus, an fabricatie 2003, nr. km
362.944, la pretul de 401,40 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. Licitatia se va organiza in data de
13.01.2020, ora 11:00, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de 15.01.2020,
17.01.2020, 20.01.2020, 22.01.2020,
24.01.2020, 27.01.2020, 29.01.2020,
31.01.2020, 03.02.2020.
l Gold-Trans-Tur S.R.L., societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja,
nr. 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 1.170 euro, fara TVA.
Pretul bunului mobil este diminuat cu 10 %
fata de pretul de evaluare, conform hotararii creditorilor nr. 1609/11.09.2019. Licitatia se va organiza in data de 13.01.2020,
ora 13:30, iar in cazul in care bunul nu va fi
valorificat, aceasta este reprogramata
pentru data de 15.01.2020, 17.01.2020,
20.01.2020, 22.01.2020, 24.01.2020,
27.01.2020, 29.01.2020, 31.01.2020,
03.02.2020. 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.
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 30 %. 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 13.01.2020, ora 14:30, iar in cazul
in care bunurile nu vor fi valorificate,

aceasta este reprogramata pentru data de
15.01.2020, 17.01.2020, 20.01.2020,
22.01.2020, 24.01.2020, 27.01.2020,
29.01.2020, 31.01.2020, 03.02.2020.
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 1.418 euro; autoutilitara Ford
Transit, nr. inmatriculare PH-99-TOR, an
fabricatie 2000, la pretul de 1.347 euro;
autoutilitara Ford Transit, nr. inmatriculare
PH-13-YOS, an fabricatie 2008, la pretul de
2.124 euro. Bunuri mobile valorificate in
bloc: expozor placi ceramice; hol vigo 311
Fixmobilier; Mobilier; expozoare; mobilier;
telefoane Iphone 7 – 32 GB, la pretul total
de 1.799 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, 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
13.01.2020, ora 12:30, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de 15.01.2020,
17.01.2020, 20.01.2020, 22.01.2020,
24.01.2020, 27.01.2020, 29.01.2020,
31.01.2020, 03.02.2020.
l Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat
Sibiu (SPAUIPS), CIF: 14392273, cu sediul
în Sibiu, str.Turnului, nr.4, telefon:
0269.210.432, e-mail: scoli.tehnic@sibiu.ro,
organizează licitaţie publică la data de
03.02.2020, ora 10.00, la sediul SPAUIPS,
pentru închirierea unui teren aparținând
domeniului public, în suprafaţă de 40,20mp,
din incinta Școlii Gimnaziale Nr.13 Sibiu,
str. Lungă, nr.74, în vederea amplasării unui
chioșc alimentar realizat dintr-o construcție
demontabilă destinat comercializării de
produse alimentare permise elevilor. Documentația de atribuire poate fi procurată de
la sediul SPAUIPS, după achitarea preţului
de 50Lei (în numerar la casierie), de la
Biroul Tehnic Achiziții-persoană de contact:
Liliana Loloiu. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este cel mai târziu în a
10-a zi lucrătoare înainte de data organizării
licițatiei. Ofertele vor fi depuse până cel
târziu în data de 31.01.2020, ora 12.00, la
sediul SPAUIPS, într-un singur exemplar.
Orice contestații formulate împotriva
actelor premergătoare încheierii contractului de închiriere se înregistrează la sediul
organizatorului SPAUIPS, în termen de 48
de ore de la data desfășurării licitaţiei.
Prezentul anunț a fost transmis în data de
06.01.2020 spre publicare în Monitorul
Oficial al României, cotidianul de circulație
națională „Jurnalul”, cotidianul de circulație locală „Tribuna Sibiului” și pe site-ul:
www.sibiu.ro.
l Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele
R.A., având sediul social în Săcele, P-ţa
Libertatii nr.17 și punct de lucru în Săcele,
str. Fagului nr. 46, telefon 0268/274056, fax
0268/274059, e-mail rplp_sacele@yahoo.
com, organizează în data de 21.01.2020, la
punctul de lucru, ora 12,00, licitaţie publică
cu strigare de masă lemnoasă pe picior din
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posibilitatea anului de producţie 2020. Licitaţia va fi organizată și se va desfășura
conform prevederilor Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 715/ 2017, cu
modificările și completările ulterioare. Data
și ora organizării preselecţiei: 17.01.2020,
ora 12,00. Data și ora - limită până la care
poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie și înscrierea la licitaţie: 16.01.2020, ora
16,00. Lista partizilor care se licitează,
preţurile de pornire ale licitaţiei și pasul de
licitare pentru fiecare partidă sunt afișate la
sediul organizatorului, pe site-ul www.rplpsacele.ro, pe adresele de email produselepad u r i i @ m a p . g o v. r o ș i p u b l i c a r e @
ocoalesilvice.ro. Partizile neadjudecate
precum și cele la care contractele nu s-au
încheiat în termenul legal, se vor scoate la o
noua licitaţie, sau se pot negocia imediat
după terminarea ședinţei de licitaţie, respectând prevederile H.G. nr. 715/ 2017, art. 42.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la
sediul RPLP Săcele RA, începand cu data
de 08.01.2020. Documentele ce se vor
depune cu ocazia preselecţiei vor respecta
prevederile H.G. nr. 715/ 2017, cu modificările și completările ulterioare. Pentru informaţii și date suplimentare vă puteţi adresa
organizatorului licitaţiei: persoană de
contact ing. Șipos Attila, tel. 0749086670,
e-mail rplp_sacele@yahoo.com.
l Debitorul Anconi Construct SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1.Skoda Octavia, nr. inmatriculare
B-04-POU, an fabricatie 2008, pret pornire
licitatie - 2.880,00 Euro exclusiv TVA;
2.Skoda Octavia, nr. inmatriculare
B-06-POU, an fabricatie 2008, pret pornire
licitatie - 2.800,00 Euro exclusiv TVA; 3.
Dacia Logan, nr. inmatriculare B-98-ANC,
an fabricatie 2014, pret pornire licitatie 4.080,00 Euro exclusiv TVA; 4. Dacia
Logan, nr. inmatriculare B-63-DVZ, an
fabricatie 2014, pret pornire licitatie 2.800,00 Euro exclusiv TVA; 5. Dacia
Logan, nr. inmatriculare B-05-POU, an
fabricatie 2005, pret pornire licitatie 1.200,00 Euro exclusiv TVA; 6. Toyota Aygo,
nr. inmatriculare B-84-YXZ, an fabricatie
2007, pret pornire licitatie -1.680,00 Euro
exclusiv TVA; 7. Dacia Logan, nr. inmatriculare B-222-POU, an fabricatie 2011, pret
pornire licitatie -2.000,00 Euro exclusiv
TVA; 8. Puegeot 107, nr. inmatriculare
B-99-POU, an fabricatie 2007, pret pornire
licitatie -1.360,00 Euro exclusiv TVA; 9. Fiat
Punto, nr. inmatriculare B-74-BMK, an
fabricatie 2007, pret pornire licitatie
–1.280,00 Euro exclusiv TVA; Autovehiculele se vand in mod individual. 10. Bunuri
mobile de tip mijloce fixe apartinand Anconi
Construct SRL in valoare de 10.466,4 Euro
exclusiv TVA. Bunuri mobile de tip mijloce
fixe se vand in bloc sau individual. -Pretul
de pornire al licitatilor pentru autoturisme si
pentru bunurile mobile de tip mijloace fixe
apartinand Anconi Construct SRL reprezinta 80% din valoarea de piata exclusiv
TVA, aratata in Raportul de Evaluare,
listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la 021.318.74.25. -Pretul Caietului de
sarcini pentru autoturisme si pentru bunurile mobile de tip mijloace este fixe de 500,00
lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul nr.
RO02 BUCU 1081 2159 5197 1RON deschis

GATA!
Simplu, nu?

la Alpha Bank Romania, cel mai tarziu cu
o zi inainte de data si ora stabilita pentru
licitatie, a garantiei de 10% din pretul de
pornire al licitatiei pentru bunurile pentru
care se liciteaza; -achizitionarea cel mai
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita
pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce
poate fi achitat in contul lichidatorului
judiciar nr. RO43 INGB 5514 9999 0051
3726 deschis la Ing Bank - Sucursala Dorobanti sau in numerar la sediul acestuia din
Bucuresti str. Buzesti nr.71, et.5, cam.
502-505, sector 1. Pentru autovehicule si
pentru bunurile mobile de tip mijloace fixe,
prima sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 15.01.2020, ora 15:00, iar daca
bunurile nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data
de 22.01.2020; 29.01.2020; 05.02.2020; ora
15:00. Toate sedintele de licitatie se vor
desfasura la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam.
502-505, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.
l Debitorul Cooperativa de Consum
Drobeta Turnu Severin Societate Cooperativa de Gradul I, societate în faliment, in
bankrupcy, en faillite, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str.Horaţiu nr.2B, jud.Mehedinţi,
C25/6/2005, C.U.I. 1605515, în dosar nr.
6840/101/ 2014 aflat pe rolul Tribunalului
Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL scoate la vânzare
urmatorul bun imobil proprietate imobiliara
compusa din: * Teren intravilan, S = 183 mp,
avand numar cadastral 14 (Terenul apartine
statului roman si este dat debitoarei in folosinta vesnica) si spaţiu comercial, Sc =
129,60 mp; Su = 112,86 mp, avand numar
cadastral 14/S-C - situata in sat Mălărișca,
comuna Podeni, jud. Mehedinţi* la pretul de
12.200,00 LEI, pret neafectat de TVA. Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului
judiciar din localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de
27.01.2020 orele 14:00. Titlul executoriu în
baza căruia lichidatorul judiciar procedează
la vânzarea bunului imobil descris anterior, il
reprezinta Sentinta nr. 73 din data de
14.09.2016 de deschidere a procedurii de
faliment pronunțată de către judecătorul
sindic in dosarul de insolvență nr.
6840/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Mehedinti. 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 in
suma de 100 lei cu cel puțin o (una) zi
înainte de ora licitației. Cont deschis la
Banca Romaneasca S.A. Sucursala Dr.Tr.Sev e r i n , s u b n r. R O 1 1 B R M A
0999100088777306. Invităm pe toti cei care
vor să participe la ședinţa de licitaţie 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 la adresa menționată anterior respectiv localitatea Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi. Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunului imobil descris anterior
sa anunte lichidatorul judiciar inainte de
data stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la
sediul lichidatorului judiciar din loc. 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.consul-
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tant-insolventa.ro. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL prin ec. Emil
Popescu.
l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din
data de 21.01.2020. Debitorul SC Arindustries SRL cu sediul in Dr.Tr. Severin, str.
George Cosbuc nr.3A, sc.1, parter, ap.1, jud.
Mehedinti, J25/250/2018, CUI 16238557,
af lată în procedura de faliment, in
bankruptcy, en faillite, dosar nr.
2217/101/2018 prin lichidator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis,cu
sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului
nr.7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu,
scoate la vânzare: - Autoturism, marca Volvo,
tipul M/MW75//V50, caroseria AC break,
anul fabricatiei 2008, nr. de identificare
YV1MW755182407843, nr. de omologare
ACVV172G11C64E4, culoarea GRI, nr. de
inmatriculare AR 13 JJO, starea tehnica
constata – defect, accidentat frontal* la
pretul de 1.480 Euro - Exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).
Licitatia va avea loc în Dr.Tr. Severin, str.
Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi la data de
21.01.2020 orele 12,00. Titlul executoriu în
baza căruia lichidatorul judiciar procedează
la vânzarea bunului mobil autoturism, o
reprezinta sentința nr. 51 din data de
16.06.2019 de deschidere a procedurii de
faliment pronunțată de către judecătorul
sindic în dosarul de insolvență nr.
2217/101/2018. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul unic
de insolventa pana la data de 20.01.2020
orele 1700 a unei cauţiuni de 10% din preţul
de pornire pentru fiecare bun mobil in parte
şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma
de 300 lei. Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor mobile sa
anunțe lichidatorul judiciar înainte de data
stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele 0756482035, 0252/354399
sau la sediul profesional al lichidatorului din
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinti. Lichidator Judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin Asociat
coordonator ec. Serban Valeriu.
l Debitorul SC Grand Auto Mall SRL cu
sediul in Dr.Tr.Severin, str.Calomfirescu nr.5,
bl.C4, sc.1, ap.4, jud.Mehedinti, J25/96/2013,
CUI 313164605, aflată în procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr.
1882/101/2018prin lichidator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis,cu
sediul Mun. Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului
nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu,
scoate la vânzare conform hotarare adunare
creditori din data de 17.12.2019: - Bunurilor
mobile de tipul *Stoc de marfa - Piese auto
conform listelor ce s epot studia la biroul
lichidatorului judiciar * la pretul de 3.000
Euro - Exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Licitatia va avea
loc în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A,
jud.Mehedinţi la data de 21.01.2020 orele
12,00. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
bunurile mobile conform raport de evaluare
nr.50 /05.04.2019, o reprezinta sentința nr. 27
din data de 06.03.2019 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr.
1882/101/2018. Participarea la licitaţie este

condiţionată de consemnarea în contul unic
de insolventa cu cel putin 2 ore inainte de ora
licitatiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru fiecare bun mobil in parte şi
achiziţionarea caietului de sarcini in suma de
200 lei. Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor mobile sa anunțe
lichidatorul judiciar înainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la
telefoanele 0756482035, 0252/354399 sau la
sediul profesional al lichidatorului din Dr.
Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinti. Lichidator Judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin Asociat
coordonator ec. Serban Valeriu.
l Debitorul SC Consov SGM SRL – in faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în
Bechet, str.Nisipului nr. 6, jud.Dolj,
CIF:33558055, J16/1411/2014, aflat în procedura de faliment dosar nr. 4659/63/2017 pe
rolul Tribunalului Dolj, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul
în Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare, la pretul stabilit
prin Raportul de Evaluare nr. 82 din data de
31.10.2019: Bunuri mobile de tipul mijloace
de transport: - Autoutilitara MAN TGA
18.440, DJ-14-NAJ, numar de identificare
WMAH08ZZX8M495429, an de fabricatie
2007, (cmc) 10518, culoare VERDE, combustibil motorina, la pretul de 4.400 Euro . Autoutilitara SCANIA P114, DJ-16-NAJ,
numar de identificare XLEP4X20005104859,
an de fabricatie 2004, (cmc) 10640, culoare
Gri, tractiune spate, putere CP 280 kW / 375
CP, combustibil motorina, la pretul de 4.130
Euro. - Semiremorca KOGEL S24,
DJ-19-NAJ, caroseria BA suprastructura
deschisa, numar de identificare
WK0S0002400108812, an de fabricatie 2008,
masa proprie (kg) 6500, numar axe 3, culoare
Gri, la pretul de 3.070 Euro. - Semiremorca
SCHWARZMUELLER SPA3, DJ-10-YSZ,
caroseria BA suprastructura deschisa, numar
de identificare W091603381HS09800, an de
fabricatie 2001, masa proprie (kg) 6900,
numar axe: 3, culoare Verde-Rosu, la pretul
de 2.090 Euro. Preturile nu includ TVA.
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
bunurilor mobile descrise anterior, il reprezinta Sentinta nr. 5 din data de 08.01.2019 de
deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de
insolvență nr. 4659/63/2017 aflat pe rolul
Tribunalului Dolj. Licitaţia va avea loc în
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinţi la data de 23.01.2020 orele 14:oo.
Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire al licitaţiei cel mai târziu in
ziua anterioara in care are loc licitatia si
achizitionarea caietului de sarcini in
cuantum de 200,00 lei pentru bunurile mobile*Mijloace de transport*. Cont deschis la
Banca Comerciala Romana Sucursala Dolj
P a t r i a ( C r a i o v a ) , s u b n r.
RO18RNCB0139149907510001. Invităm pe
toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de
licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat
în acest scop şi pâna la acel termen să
depună oferte de cumpărare. Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra bunurilor
mobile sa anunte lichidatorul judiciar inainte
de data stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la
telefon-fax: 0742592183, sau 0252/35.43.99,
e-mail: office@consultant-insolventa.ro;

Lichidator judiciar, Consultant Insolvență
SPRL, prin reprezentant Emil Popescu.
l Primăria Municipiului Oltenița cu sediul in
municipiul Oltenița, B-dul Republicii, nr.40,
județul Călăraşi, tel/fax: 0242.515.169;
0242.515.087, anunță, organizarea licitatiei
publice cu oferta in plic pentru concesionarea
unui bun imobil teren aparţinând domeniului
privat al municipiului Olteniţa, cu destinaţia
,,construire locuinta”, situat în intravilanul
municipiului Olteniţa, str. Ghe. Lazar, nr.54, in
suprafata de 299mp, licitatie publica organizata în conformitate cu prevederile sectiunii a
3-a din OUG nr. 57/2019. Data, ora si locul de
deschidere a ofertelor: 11.02.2020, ora 11:00,
la sediul Primariei municipiului Oltenita,
b-dul Republicii, nr. 40. Pretul minim de incepere al licitatiei este echivalentul in lei la data
efectuarii platii a 0,23 euro/mp/an (curs
B.N.R.) cu salt de supralicitare de 10% inclus.
Ofertantii pot depune ofertele pana la data si
ora limita de : 10.02.2020, ora 11:00; Ofertele
se vor depune la registratura Primariei municipiului Oltenita din b-dul Republicii, nr. 40,
intr-un singur exemplar original. Documentele licitatiei se vor pune la dispozitie incepand
cu data de 06.01.2020 la sediul Primariei
municipiul Oltenita, b-dul Republicii, nr.40,
etaj 2, camera 19. Pretul de achizitie al caietului de sarcini este de 20 lei si se va achita la
casieria sau in contul Primariei municipiului
Oltenita. Ofertantii sunt obligati sa depuna
pana la termenul limita de primire a ofertelor,
dovada achitarii garantiei de participare si a
contravalorii caietului de sarcini. Durata
concesiunii: 32 ani, cu posibilitati de prelungire in conditiile legii. Anuntul privind licitatia
publica pentru concesionarea bunului imobil
de mai sus, va fi afisat la panoul de afisaj al
primariei incepand cu data de 06.01. 2020.
Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Olteniţa, Birou Registratură,
sau pot fi transmise prin fax la nr.
0242.515.087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com cu cel puţin 5 zile lucrătoare
înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Durata in care ofertantii raman angajati
prin termenii ofertelor lor: pana la incheierea
contractului. Soluţionarea litigiilor apărute în
legatura cu atribuirea, încheierea, executarea,
modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de
despăgubiri se realizează potrivit prevederilor
Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările si completarile ulterioare. Acţiunea în justiţie se introduce la
secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se afla sediul concedentului. Data transmiterii spre publicare a
anuntului: 08.01.2020. PRIMAR -Ţone Petre;
Întocmit -Zavalaş Liviu.
l Primăria Municipiului Oltenița cu sediul in
municipiul Oltenița, B-dul Republicii, nr.40,
județul Călăraşi, tel/fax: 0242.515.169;
0242.515.087, anunță, organizarea licitatiei
publice cu oferta in plic pentru inchirierea
unui bun imobil apartinand domeniului public
al municipiului Oltenita, in suprafata de 25
mp, situat in municipiul Oltenita, str. Argesului nr. 17 A, camera 11, cu destinatia
prestari servicii, licitatie publica organizata in
conformitate cu prevederile sectiunii a 4-a din
OUG nr. 57 / 2019. Data, ora si locul de
deschidere a ofertelor: 11.02.2020, ora 11:30,
la sediul Primariei municipiului Oltenita,
b-dul Republicii nr. 40. Pretul minim de incepere al licitatiei este echivalentul in lei la data
efectuarii platii a 1,43 Euro/mp/luna (curs
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@jurnalul.ro
B.N.R.), cu salt de supralicitare de 10% inclus.
Oferantii pot depune ofertele pana la data si
ora limita de: 10.02.2020, ora 11:00. Ofertele
se vor depune la registratura Primariei municipiului Oltenita din b-dul Republicii, nr.40,
intr-un singur exemplar original. Documentele licitatiei se vor pune la dispozitie incepand
cu data de 06.01.2020 la sediul Primariei
municipiul Oltenita, b-dul Republicii, nr.40,
etaj 2, camera 19. Pretul de achizitie al caietului de sarcini este de 20 lei si se va achita la
casieria sau in contul Primariei municipiului
Oltenita. Ofertantii sunt obligati sa depuna
pana la termenul limita de primire a ofertelor
dovada achitarii garantiei de participare si a
contravalorii caietului de sarcini. Durata
inchirierii: 10 ani, cu posibilitati de prelungire
in conditiile legii. Anuntul privind licitatia
publica pentru pentru inchirierea imobilului
de mai sus, va fi afisat la panoul de afisaj al
Primariei municipiului Oltenita incepand cu
data de 06.01.2020. Solicitări de clarificări cu
privire la documentaţia de atribuire pot fi
depuse la sediul Primăriei municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi transmise
prin fax la nr. 0242.515.087, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com cu cel puţin 5
zile lucrătoare înainte de data limită pentru
depunerea ofertelor. Durata in care ofertantii
raman angajati prin termenii ofertelor lor:
pana la incheierea contractului. Soluţionarea
litigiilor apărute în legatura cu atribuirea,
încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de inchiriere, precum şi a
celor privind acordarea de despăgubiri se
realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completarile ulterioare. Acţiunea în
justiţie se introduce la secţia de contencios
administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se afla sediul locatorului. Data transmiterii spre publicare a anuntului: 08.01.2020.
PRIMAR -Ţone Petre; Întocmit -Zavalaş
Liviu.
l Licitaţie: 1. Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria oraşului Bragadiru,
judeţul Ilfov, şos. Alexandriei, nr.249, Bragadiru, judeţul Ilfov, telefon 0214480795, fax
0214480795, email juridic@primariaorasbragadiru.ro. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: teren în suprafaţă de 35mp, aflat în
domeniul public al oraşului Bragadiru, județul
Ilfov, situat în oraşul Bragadiru, sos. Alexandriei, nr.476 cu destinatia “amplasare mobilier
pentru activităţi comerciale”. Închirierea se
face conform O.U.G. nr.57/2019 şi conform
HCL a oraşului Bragadiru nr.259/20.12.2019. 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 institutiei. 3.2. Denumirea şi datele de
contact ale serviciului/ compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire:
Compartiment Administraţie Publica Locala,
Primăria oraş Bragadiru, şos. Alexandriei,
nr.249, etaj 2, telefon 0214480795. 3.3. Costul şi
condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 300 lei/ exemplar al documentaţiei şi se
achită în numerar la Casieria Centrală din
cadrul instituţiei. 3.4. Data- limită pentru soli-
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citarea clarificărilor: 27/01/2020, ora 16:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 31/01/2020, ora 16:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei oraşului Bragadiru, judeţul
Ilfov. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: intr-un singur
exemplar, în plic sigilat. 5. Data şi locul la care
se va desfăşura şedința publică de deschidere
a ofertelor: 04/02/2020, ora 10:00, la sediul
Primăriei orasului Bragadiru, etaj 2, sala de
şedinţe. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ilfov, oraşul Buftea, Strada Ştirbei Vodă
nr.24, judeţul Ilfov, telefon 021/312.23.43,
e-mail trif-reg-civ@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 07/01/2020.

PIERDERI
l Pierdut Atestat Transpor Marfa - CTC pe
numele Frunză Viorel. Se declară nul.
l Pierdut Atestat profesional transport
persoane, pe numele Ene Gheorghiţă Dorel,
din comuna Stolnici - Argeş, eliberat de
A.R.R. Argeş. Se declară nul.
Pierdut carnet de student UPT, Facultatea de
Construcții, nume: Pocsoara Călin.
l Pierdut Atestat profesional transport
Marfa emis pe numele Puiu Giorgian. Il
declar nul.
l Pierdut card identitate avocat Serban
Adrian Radu, avocat în Baroul Bucureşti,
UNBR.
l Pierdut legitimație de serviciu, Seria AL
nr. 25144 eliberată la 05.10.2018 de Penitenciarul Tulcea pe numele Belea Ionuț Daniel.
Se declară nulă.
l Pierdut certificat de pregătire profesională
transport marfă seria M00179421H, eliberat
de ARR Mehedinți în 27.07.2017 pe numele
Ispăsoiu Daniel. Se declară nul.
l Cristea Adelina– PFA cu sediul în sat.
Măgurele, com. Topolog, jud. Tulcea, CUI
34524212, Nr. ORC F36/315/18.05.2015
pierdut două certificate constatatoare nr.
8553/15.05.2015 eliberate de ORC Tulcea
pentru sediu şi terți. Se declară nule.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea - Gina, C.I.F. 25259222, cu
sediul în mun. Iaşi, şos.Ştefan cel Mare şi
Sfânt, nr.4, complex Exclusive Residance,
bloc A2, demisol, spațiul nr.6, Cod postal:
700498, jud.Iaşi, număr de înscriere în registrul formelor de organizare I-0983, Tel
0741532937, declara pierdute certificatele
constatatoare originale si certificatul de înregistrare original, pentru următoarelesocietăți:
„Notarias Law Consulting” S.R.L. cu sediul
în mun. Botoşani, Calea Națională, nr. 101,
bl. A1 – A2, sc. A+B, et. P, jud. Botoşani,
înregistrată la Oficiul Registrului Comertului
de pe lângă Tribunalul Botoşani cu ORC
J7/122/2009 şi CUI: 25264156 ; „Grande
Grupo Construct” S.R.L cu sediul în mun.
Constanta, str. Scânteii, nr. 8, jud. Constanța,
înregistrată la Oficiul Registrului Comertului
de pe lângă Tribunalul Constanța cu ORC
J13/2910/2006 şi CUI: 19045771.

