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OFERTE SERVICIU
l Societatea comercială  Xiao 
Youdong SRL, cu sediul în Lupeni, 
jud.Hunedoara, angajează lucrător 
pentru postul vacant „Manipulant 
marfă”. Oferta este valabilă și pentru 
cetățenii UE sau NON UE. Relații la 
tel. 0747.937.198.

l SC Dicon Company SRL, cu sediul 
în Brașov, str. Poarta Schei, nr. 35, ap. 
10, J08/837/2003, CUI RO 15395278, 
angajează muncitor necalificat în 
construcții, cod COR 931301. Rugăm 
CV la adrian.chiper@yahoo.com.

l Cămin de bătrâni din sectorul 2, 
angajeză infirmieră, bucătăreasă, 
îngrijitoare și mecanic de întreţinere. 
Telefon: 0722441267.

l Compania multinațională Sykes 
Enterprises Eastern Europe angajează 
Funcționari informații clienți. Candi-
datul ideal cunoaște la nivel avansat 
limba arabă, are abilități de operare 
PC și experiență anterioară în activi-
tăți care implică gestionarea clienților 
și preluarea de apeluri telefonice. 
Așteptăm Cv-urile dvs. la adresa: 
cariere@sykes.com până în data de 9 
Iulie 2019.

l Erată. La anunțul nr. 19530/ 
02.07.2019, privind concursul orga-
nizat în data de 05.08.2019, pentru 
ocuparea unui post vacant de referent 
de specialitate, gradul debutant, la 
Serviciul RUNO, și a unui post de 
referent de specialitate, gradul III, la 
Serviciul RUNO, transmis spre publi-
care în Monitorul Oficial, se modifică 
și se completează, astfel: „Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slatina, jud.Olt, 
str.Crișan, nr.5, organizează concurs 
în data de 05.08.2019 pentru ocuparea 
unui post vacant de referent de speci-
alitate, gradul debutant, la Serviciul 
RUNO și a unui post de referent de 
specialitate, gradul III, la Serviciul 
RUNO”.

l Primăria Comunei Borca, Judeţul 
Neamţ, organizează concurs/examen 
de recrutare pentru  ocuparea unui 
post vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată de: - ŞOFER buldoex-
cavator, II  în cadrul Serviciului 
public de administrare a drumurilor 
comunale și vicinale; Concursul se va 
organiza la sediul Primăriei Comunei 
Borca, Județul Neamț, după urmă-
torul calendar; a) – 22 iulie 2019, ora 
16,00, data - limită  până la care se 
pot depune dosarele  de concurs; b) – 
30 iulie 2019, ora 9,00 proba scrisă; c) 
-  1 august 2019, ora 9,00  proba prac-
tică care se va desfășura la depozitul 
de produse antiderapante al Primăriei 
Comunei Borca; d) -  6 august 2019, 
ora 9,00,  interviul. Pentru a participa 
la concurs, candidații trebuie să înde-
plinească condițiile generale, prevă-
zute la  art.3 al Regulemantului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
ției contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a persona-

lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, aprobat 
prin H.G. nr.286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, precum și 
următoarele condiții specifice: a) 
Nivelul studiilor:  studii medii( absol-
vite cu diploma de bacalaureat)/gene-
ra le ;  b )  Să  posede  permis  de 
conducere categoria B și C; c) 
Vechime în muncă – nu este necesară. 
Dosarele de înscriere la concurs se vor 
depune la Primăria Comunei Borca, 
Compartimentul resurse umane  în 
perioada 9 -22 iulie 2019, ora 8,00- 
16,00. Secretariatul comisiei de 
concurs este asigurat de  Bălăcianu 
Elena. Anunțul privind organizarea 
concursului este afișat la sediul insti-
tuției și pe site-ul acesteia  www.
primariaborca.ro.

l  A g e n ţ i a  N a ţ i o n a l ă  p e n t r u 
Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul 
in Bucuresti Str. Avalanșei, nr. 20-22 
sector 4, scoate la concurs, la sediul 
agenţiei, postul contractual vacant de 
sofer I, conform H.G. nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.3 
din H.G. nr. 286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare. Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei de condu-
cere vacantă: Pregătire de specialitate 
- studii medii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; să posede 
permis de conducere minim categoria 
C; să aibă cunoștințe de mecanică, 
electricitate auto și de prim ajutor; 
vechime de minim 15 ani în muncă și 
minimum 10 ani vechime în meseria 
de șofer. Programul concursului 
concursului: 30.07.2019 ora 10:00 - 
proba scrisă la sediul Agenţiei Naţio-
nale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă; 01.08.2019 ora 10:00 - proba 
practică pe autoturismele Agentiei 
Nationale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă 05.08.2019 ora 10:00 - interviul 
la sediul Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă; Termenul 
limita de depunere a dosarelor de 
concurs este de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului, respectiv în 
perioada 08-19 iulie 2019. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele 
prevăzute de art.6, alin.(1) din H.G. 
nr.286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Detalii privind condi-
ţiile specifice și bibliografia de concurs 
sunt afișate pe site-ul instituţiei.

l Primăria Comunei Moțca, cu sediul 
în localitatea Moțca, strada DN, 
nr.28A, judeţul Iași, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de șofer, grad I, 
număr posturi: 1, conform Hotărârii 
de  Guvern  nr.286 /23 .03 .2011 . 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 30.07.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
01.08.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: generale; -vechime: 6 luni; -să 
dețină permis de conducere categoria 
D1; -să dețină atestat pentru transport 
persoane; -domiciliul stabil în comuna 

Moțca, județul Iași. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Moțca. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Moțca, persoană 
de contact: Ungureanu Roxana-Elena, 
t e l e f o n :  0 2 3 2 . 7 1 5 . 7 7 7 ,  f a x : 
0232.715.050, e-mail: ungureanu_
roxana2002@yahoo.com

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada 
Ştefan cel Mare, nr.233, judeţul 
Vaslui, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -infirmieră la Secția Orto-
pedie și Traumatologie- 1 post; -îngri-
jitoare la Secţia Neonatologie- 1 post. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de HG 
286/23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul se 
va desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de 30.07.2019, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 05.08.2019, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: I.Infirmieră: 
-diplomă de absolvire a școlii gene-
rale; -curs de infirmiere; -6 luni 
vechime în activitate; II.Îngrijitoare: 
-diplomă de absolvire a școlii gene-
rale; -fără vechime în activitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimentare 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Vaslui, persoană de contact: 
economist Ciobanu Florina, telefon: 
0235.312.120, interior: 138.

l Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul 
în localitatea Făget, str.Spitalului, 
nr.4, județul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractual vacante de infirmier debu-
tant -1 post la Secția Pediatrie. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 30.07.2019, 
ora 10.00; -Proba practică în data de 
30.07.2019, ora 12.00; -Proba interviu 
în data de 30.07.2019, ora 13.00. 
Concursul se va desfășura conform 
HG nr.286/23.03.2011 și va avea loc la 

Blocul Administrativ al Spitalului 
Orășenesc Făget. Condițiile specifice 
pentru participarea la concurs: -studii 
-școală generală; -vechimea în specia-
litate nu este necesară. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții 
generale: -îndeplinesc condițiile de 
studii; -nu au fost condamnați defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infrac-
țiuni contra umanității ,  contra 
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul; 
-au o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 
22.07.2019, ora 15.00, la sediul Spita-
lului Orășenesc Făget, str.Spitalului, 
nr.4. Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Orășenesc Făget, persoană 
de contact: economist Chelariu 
Belinda, telefon: 0256.320.860, inte-
rior: 19, fax: 0256.320.039.

l Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul 
în localitatea Făget, str.Spitalului, 
nr.4, județul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale temporar vacante de 

08.07.2019
Anunț privind anularea procedurii din 10.06.2019 și relansarea unei proceduri de 

achiziție de echipamente
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08.07.2019
Announcement regarding the annulment of the procedure launched on 10.06.2019 Announcement regarding the annulment of the procedure launched on 10.06.2019 

and the re-launch of 1 procedure for the procurement of equipments 
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infirmier debutant -1 post la Secția 
Medicină Internă. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 23.07.2019, ora 10.00; -Proba prac-
tică în data de 23.07.2019, ora 12.00; 
-Proba interviu în data de 23.07.2019, 
ora 13.00. Concursul se va desfășura 
conform HG nr.286/23.03.2011 și va 
avea loc la Blocul Administrativ al 
Spitalului Orășenesc Făget. Condițiile 
specifice pentru participarea la 
concurs: -studii -școală generală; 
-vechimea în specialitate nu este nece-
sară. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale: -înde-
plinesc condițiile de studii; -nu au fost 
condamnați definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul; -au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 15.07.2019, ora 15.00, 
la sediul Spitalului Orășenesc Făget, 
str.Spitalului, nr.4. Relaţii suplimen-
tare la sediul Spitalului Orășenesc 
Făget, persoană de contact: Econo-
mist Chelariu Belinda, telefon: 
0256.320.860, interior: 19, fax: 
0256.320.039.

l Unitatea Militară 01837 Mihail 
Kogălniceanu, cu sediul în com.Mihail 
Kogălniceanu, str.T.Vladimirescu, 
nr.1, județul Constanța, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contractual 
de expert, gr.III, în Compartimentul 
Asistenţă Psihologică, conform HG 
nr.286/2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
30.08.2019, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 05.09.2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -Nivelul minim, 
domeniul și specializarea studiilor: 
-studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă/echi-
valentă în domeniul „Psihologie”; 
-vechime în specialitatea postului: 
minim 6 luni; -nivelul de acces la 
informaţii clasificate este „Secret”, 
fiind necesar acordul scris al persoanei 
care dorește să candideze, privind 
verificarea în vederea obţinerii 
autrorizaţiei de acces la informaţii 
clasificate sau a certificatului de secu-
ritate, în situaţia va fi declarată 
„admisă”. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării prezentului anunţ în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
UM 01837 Mihail Kogălniceanu, în 
intervalul orar 08.00-14.30. Relaţii 
suplimentare la sediul UM 01837 
Mihail Kogălniceanu, persoană de 
contact: Borcea Alin -secretar, telefon: 
0241.258.190, interior: 185.

l Spitalul Militar de Urgenta “Dr. 
Ion Jianu” -Pitesti organizeaza 
concurs pentru ocuparea urmatoa-
relor posturi vacante de personal civil 
contractual: 1 post de muncitor cali-
ficat IV -spalator textile (studii gene-
rale/ medii), spalatorie, administrativ 
(nu necesita vechime in specialitatea 
postului). Concursul se va desfasura 
in perioada 29.07.2019-02.08.2019, 
incepand cu ora 11.00, la sediul 
S.M.U. “Dr. Ion Jianu” -Pitesti, dupa 
cum urmeaza: proba scrisa in data de 
29.07.2019 ora 11.00 si proba de 
interviu in data de 02.08.2019 ora 
11.00. Perioada de depunere a dosa-
relor de inscriere la concurs este: 
08.07.2019-19.07.2019. Data limita de 
depunere a dosarelor de inscriere la 
concurs este: 19.07.2019 ora 15.00. 

Relatii suplimentare pe site-ul www. 
smupitesti.ro la rubrica anunturi si la 
Biroul Resurse Umane din S.M.U. 
“Dr. Ion Jianu” -Pitesti cu sediul in 
mun. Pitesti, strada Negru Voda nr. 
47, jud. Arges -telefon. 0248.218.090, 
0248.218.172 interior 224,266.

l Primăria orașului Mărășești, jud. 
Vrancea organizează Concursul de de 
recrutare din 08-08-2019, ora 10 
privind ocuparea unui post vacant, 
funcţie publică de execuţie,  de 
inspector, cl. I, gr. asistent, în Biroul 
impozite și taxe,  din Aparatul de 
specialitate al Primarului or. Mărășești, 
jud. Vrancea. Dosarele de înscriere la 
concurs -conform art.49 din HG 
nr.611/2008 modificată și completată-  
s e  d e p u n  î n  p e r i o a d a  0 8 . 0 7 
–29.07.2019, la sediul Primăriei 
-Comp. resurse umane. Condiţiile 
generale de participare:  -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.54 din Legea nr. 
188/1999 republicată, privind Statutul 
funcţionarilor publici. Condiţiile speci-
fice: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
în echivalentă  în domeniul/ ramura de 
știinţă  Ştiinţe Economice; vechime de 
minim un an, în specialitatea studiilor. 
Concursul va avea următoarele etape:  
-selecţia dosarelor: 30.07 -05.08.2019; 
-proba scrisă: 08.08.2019, ora 10 -sala 
de ședinţe; -proba interviu -data va fi 
anunţată odată cu afișarea rezultatelor 
probei scrise. Contestaţiile la fiecare 
probă se pot depune în maxim 24 ore 
de la afișarea rezultatelor. Bibliografia 
și atribuţiile postului se vor afișa la 
sediul și pe site-ul Primăriei or. Mără-
șești. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei și la telefon 
0237260550. Persoana de contact insp.
gr.s. Dogaru Claudia.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
București (Cod fiscal 4283570) organi-
zează concurs conform H.G. nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant cu 0,5 normă: Laboratorul 
Clinic de Radiologie și Imagistică 
Medicală: •Fizician –1 post cu 0,5 
normă; -studii superioare absolvite cu 
examen de licenţă în specialitate; 
-vechime în specialitate minim 2 ani; 
-permis de exercitare nivel 2 eliberat de 
CNCAN. Calendarul de desfășurare a 
concursului  es te :   -09 .07 .2019 
-22.07.2019 -înscrierea candidaţilor de 
luni până joi între orele 08:00 -16:00 și 
vineri  între orele 08:00 –14:00; 
-23.07.2019 ora 14:00 -selecţie dosare; 
-24.07.2019 ora 10:00 -afișarea rezulta-
telor de verificare a dosarelor: rezul-
tatul selectării dosarelor de concurs se 
va afișa la sediul SUUB –Serviciul 
Resurse Umane și pe site-ul spitalului ( 
www.suub.ro). -24.07.2019, ora 10:00 
-25.07.2019 ora 10:00 -formularea 
contestaţiilor faţă de rezultatele de 
verificare a dosarelor. -26.07.2019, ora 
10:00 -afișarea rezultatelor contestaţi-
ilor faţă de rezultatele de verificare a 
dosarelor. -31.07.2019, ora 09:00 -susţi-
nerea probei scrise la sediul SUUB –
Sala de consiliu -etaj 1. -01.08.2019, 
ora 12:00 -afișarea rezultatelor probei 
scrise (se va afișa la sediul SUUB– 
Serviciul Resurse Umane și pe site-ul 
spitalului  www.suub.ro).  -01.08.2019, 
ora 12:00 -02.08.2019, ora 12:00 

-formularea contestaţiilor faţă de 
rezultatele probei scrise. -05.08.2019, 
ora 12:00 -afișarea rezultatelor contes-
taţiilor la proba scrisă. -06.08.2019, ora 
09:00 -susţinerea probei practice/ 
interviu la sediul SUUB -Sala de 
consiliu- etaj1. -07.08.2019, ora 10:00 
-afișarea rezultatelor probei practice/ 
interviu (se va afișa la sediul SUUB –
Serviciul Resurse Umane și pe site-ul 
spitalului  www.suub.ro). -07.08.2019, 
ora 10:00 -08.08.2019, ora 10:00 
-formularea contestaţiilor faţă de 
rezultatele probei practice/ interviu. 
-09.08.2019, ora 10:00 -afișarea rezulta-
telor contestaţiilor la proba practică/ 
interviu. -09.08.2019, ora 12:00 
-afișarea rezultatelor finale (se va afișa 
la sediul SUUB –Serviciul Resurse 
Umane și pe site-ul spitalului  www.
suub.ro). Sunt declaraţi admiși la 
probele de concurs candidaţii care au 
obţinut minim 50 de puncte. Candi-
daţii se vor prezenta în sala de concurs 
cu cartea de identitate în original. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă București- Splaiul Indepen-
denţei nr.169, sector 5, Bucuresti 
-Serviciul Resurse Umane -tel . : 
021/318.05.22 int.195 sau 395 și pe 
pagina de internet a unităţii, respectiv 
www.suub.ro.

l Administrația Municipală pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant 
(funcție publică) de: Expert, grad 
profesional asistent –Biroul Juridic –1 
post. ●Condiţiile generale pentru 
participarea la concurs sunt prevăzute 
în articolul 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; ●Condiții 
specifice privind ocuparea postului de 
Expert, grad profesional asistent: 
-vechimea minimă în specialitatea 
studiilor –1 an. -pregătirea de specia-
litate: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în științe juridice. Proba scrisă a 
concursului se va desfășura în data de 
07.08.2019, ora 11:00 la sediul Admi-
nistrației Municipale pentru Consoli-
darea Clădirilor cu Risc Seismic din 
Calea Plevnei, nr. 53, interviul se va 
susţine, de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune la 
sediul Administrației Municipale 
pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic din Calea Plevnei, nr. 53, 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ în Monitorul 
Oficial, partea a-III-a, de luni până 
vineri între orele 10.00 –15.00, în peri-
oada 08.07-29.07.2019. Cerinţele 
specifice privind ocuparea posturilor 
se vor afișa la sediul Administrației 
Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic din Calea 
Plevnei, nr. 53 și pe site-ul AMCCRS 
(www.amccrs-pmb.ro). Informaţii 
suplimentare se pot obţine la numărul 
de telefon 0219529 int. 206, persoana 
de contact Alexandra Micu, e-mail 
alexandra.micu@amccrs-pmb.ro.

VÂNZĂRI CASE- VILE
l Vând/ schimb vilă Brăila cu aparta-
ment (parter), București. 0721/625116.

CITATII
l Prisacă Elena, Constantin Anica și 
Spânu Maria sunt chemate în jude-
cată în calitate de pârâţi, în dosarul 

nr.476/297/2019 al Judecătoriei 
Săveni, în contradictoriu cu recla-
manta COŢOVANU IULIA-LIDIA, 
pentru ca instanţa să constate dreptul 
său de proprietate asupra casei, 
anexei și a terenulu intravilan în 
suprafaţă de 1.828mp, bunuri imobile 
situate în comuna Adășeni, prin 
efectul uzucapiunii de scurtă durată.

l În data de 07.10.2019 are termen de 
judecată dos civ 2451/331/2018 ce are 
ca obiect uzucapiune la Judecătoria 
Vălenii de Munte, în care dna Pitiriciu 
Mariana Roxana are calitate de 
pârâtă și Prunoiu Georgeta de recla-
mantă.

DIVERSE
l Comuna Macea, cu sediul in 
comuna Macea, nr.262,  titular al PUZ 
- bază sportivă, de agrement și servicii 
, amplasat in: comuna Macea, intra-
vilan, conform, , C.F. nr. 300173, C.F. 
nr. 300174, C.F. nr. 300176, C.F. nr. 
301366, C.F. nr. 301367, C.F. nr. 
303317 și C.F. nr. 305108 anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu . Informatiile privind conti-
nutul documentatiei tehnice a  proiec-
tului propus pot fi consultate la sediul 
APM Arad, str. Splaiul Muresului F.N, 
in zilnic (orele 8:00 - 16:00). Observa-
tiile publicului se primesc la sediul 
APM Arad, str. Splaiul Muresului F.N, 
in termen de 15 zile de la publicarea 
anuntului.

l SC Banat Milch SRL titular aI 
Intocmire PUZ si RLU Extindere si 
dotare ferma vaci de lapte in locali-
tatea Turnu, amplasat in judetul 
Arad, localitatea Pecica, FN, extra-
vilan, CF NR.304244 - PECICA, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu. Informatiile 
privind continutul documentatiei 
tehnice a proiectului propus pot fi 
consultate la sediul APM Arad, str. 
Splaiul Muresului F.N., zilnic (orele 
8:00-16:00). Observatiile publicului se 
primesc la sediul APM Arad, str.
Splaiul Muresului FN, in termen de 
15 zile de la publicarea anuntului.

l Andrei Ioan IPURL notifica deschi-
derea procedurii simplificate de insol-
venta a debitoarei Bryg Construct 
Alpin SRL cu sediul în Municipiul 
Ploiesti, B-dul. Republicii nr. 143, bloc 
31 B1 - 31 B2 - etaj, judet Prahova, 
dosar nr. 2370/105/2019, Tribunalul 
Prahova. Termenul limita pentru inre-
gistrarea cererii de admitere a crean-
telor  13.08.2019;  termen tabel 
preliminar: 23.08.2019; termen tabel 
definitiv: 20.09.2019; data sedintei 
adunarii creditorilor 28.08.2019, ora si 
locul urmand a fi stabilite de lichida-
torul judiciar, care va convoca toti 
creditorii debitoarei.

l Proprietarii terenului situat în 
strada Făgăraș 36, sector 1, Bucu-
rești, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obți-
nere a avizului de mediu pentru 
obținerea Planului Urbanistic Zonal 
în vederea Construirii unei Locuințe 
colective S+P+1E+2R+3R, și declan-
șarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consul-
tată la sediul Agenției  pentru 
Protecția Mediului București, din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (în spatele 
benzinăriei Lukoil), sector 6, de luni 
până vineri, între orele 9.00-12.00. 
Observații și sugestii se primesc în 
scris la sediul APM, în termen de 15 
zile de la data publicării anunțului.

l Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L., 
cu sediul ales în Reșiţa, P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. 
Caraș-Severin; Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II - 0639/2012. Tel/
Fax: 0355.429.116/0355.429.117, noti-
fică începerea  procedurii de lichidare 
și radiere împotriva urmatorilor debi-
tori: S.C. Alessia & Arthur S.R.L. - 
Resita, CUI 15890276, S.C. Krest 
S.R.L. - Resita, CUI 1063163; S.C. 
Hotel Luisa S.R.L. - Sat Radimna, 
CUI 9862646; S.C. Sirado Auto Impex 
S.R.L. - Moldova Veche, CUI 8795824. 
Creditorii debitoriilor mai sus mentio-
nati, pot depune creanțele deţinute 
faţă de debitori, însoţite de documen-
tele doveditoare, la sediul lichidato-
rului judiciar, în termen maxim de 15 
zile de la data publicării prezentului 
anunț.

l Class Enterprise Invest SRL anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Construire 
ansamblu rezidențial -locuințe colec-
tive cu regim de înălțime 2S+P+11E” 
propus a fi amplasat în municipiului 
București, sector 5, Şos.Viilor, nr.57. 
Informaţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului 
în Aleea Lacul Morii, nr.151, Sector 6, 
București și la sediul Class Enterprise 
Invest SRL, în București, sector 3, 
strada Pictor Victor Brauner, nr.10, 
parter, biroul 4B, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 09.00-12.00. Observa-
ţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului Aleea Lacul Morii, 
nr.151, Sector 6.

ADUNĂRI GENERALE
l În atenția Domnului Ekmel Okay, 
Asociat, deținător a 0,0011% din capi-
talul social: Convocator: În data de 
12.07.2019, este convocată Adunarea 
Generală a Asociaților societății 
UNICOM Oil Terminal S.R.L., la 
sediul societății din oraș Galați, Port 
Bazinul Nou, Dana 54, județul Galați, 
în temeiul prevederilor din Legea nr. 
31/1990, republicată, a Legii 441/2006 
pentru modificarea și completarea 
Legii 31/1990, pe ordinea de zi a 
ședintei, în completare figurează 
următoarele puncte: ”Art.1 Aprobarea 
încheierii, în calitate de codebitor 
alături de societatea UNICOM 
Holding S.A. (J23/2399/2011, CUI RO 
3507700) cu sediul social în Oraș 
Voluntari, Blv. Pipera, Corp A, nr. 
1-IA, etaj 6, județul Ilfov) a unor acte 
adiționale la contractele de credit în 
valoare de 1.500.000Euro (pentru 
C o n t r a c t u l  d e  c r e d i t  n r . 
2 8 4 / 2 6 . 1 1 . 2 0 1 8 ) ,  ș i  r e s p e c t i v 
5.500.000Euro (pentru Contractul de 
credit nr. 285/26.11.2018), cu Banca 
Transilvania S.A., ambele acte adițio-
nale având ca obiect prelungirea 
duratei de valabilitate până la data de 
30.04.2020. Art.2 Se aprobă garan-
tarea de către societatea Unicom OIL 
Terminal S.R.L. a obligațiilor la plată 
ale societății Unicom Holding S.A., 
rezultate din Contractul de credit nr. 
284/26.11.2018 și respectiv din 
C o n t r a c t u l  d e  c r e d i t  n r . 
285/26.11.2018. Art.3 Se aprobă 
menținerea garanțiilor constituite 
anterior  de către societatea Unicom 
Oil Terminal S.R.L., conform prevede-
rilor contractelor menționate mai sus. 
Art.4 Acordarea mandatului pentru 
negocierea și semnarea tuturor actelor 
necesare în scopul îndeplinirii hotărâ-
rilor adoptate prin prezenta Hotărâre: 
D-lui Scarlet Viorel, în calitate de 
Director General și Președinte al 
Cons i l iu lu i  de  Adminis t raț ie . 
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Persoana  împuternicită să reprezinte 
Societatea, în mod individual cu 
puteri depline și nelimitate– în relația 
cu Banca și orice alte terțe instituții/ 
persoane implicate, este autorizată să 
îndeplinească orice formalități nece-
sare, să prezinte, să negocieze și să 
semneze orice documente necesare, 
semnătura sa fiind pe deplin opoza-
bilă Societății, inclusiv având dreptul 
să delege mandatul către o altă 
persoană printr-o procură autentică, 
cu privire la prevederile din prezenta 
hotărâre. În vederea aducerii la înde-
plinire a prezentului mandat, D-l 
Scarlet Viorel- Director General și 
Președinte al Consiliului de Adminis-
trație, în mod individual, va putea 
negocia și semna în numele Societății, 
inclusiv dar nelimitativ: -actele adiți-
onale la cele două contracte de credit 
cu Banca Transilvania S.A., mai sus 
amintite,  în calitate de Garant 
ipotecar mobiliar și orice act adițional 
la acestea; -declarații/ acorduri de 
subordonare a creanțelor; -documen-
tele necesare la Banca Transilvania 
S.A. ,  respect iv  contractele  de 
garanție, contractele  de ipotecă mobi-
liară, actele adiționale aferente 
contractelor de garanție existente, 
precum și orice alte acte necesare în 
vederea îndeplinirii  procedurii 
privind obligațiile de plată ale socie-
tății Unicom Holding S.A., semnătura 
sa fiind societății opozabilă; -orice 
documente, declarații, cereri, formu-
lare etc. necesare. Art.5  Față de cele 
hotărâte mai sus, am luat la cunoș-
tință și acceptăm condițiile generale 
de creditare ale Băncii Transilvania 
S.A.  Art.6 Declarăm, totodata, că 
Societatea are un interes economic 
deplin în semnarea actelor adiționale 
de prelungire la contractele de credit 
menționate la art.1 și semnarea aces-
tora nu aduce nicio încălcare prevede-
rilor statutare și legale aplicabile. 
Art.7 Orice revocare a prezentului 
mandat va fi comunicată expres 
,,Băncii”, printr-o notificare transmisă 
în acest sens, prin poștă însoțită de o 
confirmare de primire sau fax, docu-
mentul de înștiințare a revocării 
trebuind să poarte număr de înregis-
trare în evidențele creditorului. Până 
la comunicarea revocării semnăturile 
împuterniciților sunt pe deplin opoza-
bile ,,Societății”.

l În atenția Domnului Ekmel Okay 
Asociat, deținător a 0,0011% din capi-
talul social:  Convocator: Având în 
vedere Comunicarea Convocatorului 
nr. 391/J/01.07.2019 prin intermediul 
serviciului Poștei române din data de 
01.07.2019, În cazul în care nu veți 
putea da curs prezentării la prima 
Adunare Generală a Asociaților 
propusă pentru data de 12.07.2019, vă 
aducem la cunoștință faptul că va 
avea loc a doua convocare a Adunării 
Generale a Asociațiilor societății în 
data de 15.07.2019, ora 8:00, la sediul 
societății UNICOM Oil Terminal 
S.R.L., din oraș Galați, Port Bazinul 
Nou, Dana 54, județul Galați, în 
temeiul prevederilor din Legea nr. 
31/1990, republicată, Legii 441/2006 
pentru modificarea și completarea 
Legii 31/1990, În data de 15.07.2019, 
este convocată Adunarea Generală a 
Asociaților societății UNICOM Oil 
Terminal S.R.L., la sediul societății 
din oraș Galați, Port Bazinul Nou, 
Dana 54, județul Galați, în temeiul 
prevederilor din Legea nr. 31/1990, 
republicată, a Legii 441/2006 pentru 
modificarea și completarea Legii 
31/1990, Pe ordinea de zi a ședintei, în 
completare figurează următoarele 
puncte: ”Art.1 Aprobarea încheierii, 
în calitate de codebitor alături de 
societatea UNICOM Holding S.A. 

(J23/2399/2011, CUI RO 3507700) cu 
sediul social în Oraș Voluntari, Blv. 
Pipera, Corp A, nr. 1-IA, etaj 6, 
județul Ilfov) a unor acte adiționale la 
contractele de credit în valoare de 
1.500.000Euro (pentru Contractul de 
credit nr. 284/26.11.2018), și respectiv 
5.500.000Euro (pentru Contractul de 
credit nr. 285/26.11.2018), cu Banca 
Transilvania S.A., ambele acte adițio-
nale având ca obiect prelungirea 
duratei de valabilitate până la data de 
30.04.2020. Art.2 Se aprobă garan-
tarea de către societatea Unicom Oil 
Terminal S.R.L. a obligațiilor la plată 
ale societății Unicom Holding S.A., 
rezultate din Contractul de credit nr. 
284/26.11.2018 și respectiv din 
C o n t r a c t u l  d e  c r e d i t  n r. 
285/26.11.2018. Art. 3 Se aprobă 
menținerea garanțiilor constituite 
anterior  de către societatea Unicom 
Oil Terminal S.R.L., conform preve-
derilor contractelor menționate mai 
sus.  Art. 4 Acordarea mandatului 
pentru negocierea și semnarea tuturor 
actelor necesare în scopul îndeplinirii 
hotărârilor adoptate prin prezenta 
Hotărâre: D-lui Scarlet Viorel, în cali-
tate de Director General și Președinte 
al Consiliului de Administrație. 
Persoana  împuternicită să reprezinte 
Societatea, în mod individual cu 
puteri depline și nelimitate– în relația 
cu Banca și orice alte terțe instituții/ 
persoane implicate, este autorizată să 
îndeplinească orice formalități nece-
sare, să prezinte, să negocieze și să 
semneze orice documente necesare, 
semnătura sa fiind pe deplin opoza-
bilă Societății, inclusiv având dreptul 
să delege mandatul către o altă 
persoană printr-o procură autentică, 
cu privire la prevederile din prezenta 
hotărâre. În vederea aducerii la înde-
plinire a prezentului mandat, D-l 
Scarlet Viorel- Director General și 
Președinte al Consiliului de Adminis-
trație, în mod individual, va putea 
negocia și semna în numele Societății, 
inclusiv dar nelimitativ: -actele adiți-
onale la cele două contracte de credit 
cu Banca Transilvania S.A., mai sus 
amintite,  în calitate de Garant 
ipotecar mobiliar și orice act adițional 
la acestea; -declarații/ acorduri de 
subordonare a creanțelor; -documen-
tele necesare la Banca Transilvania 
S.A. ,  respect iv  contractele  de 
garanție, contractele  de ipotecă mobi-
liară, actele adiționale aferente 
contractelor de garanție existente, 
precum și orice alte acte necesare în 
vederea îndeplinirii  procedurii 
privind obligațiile de plată ale socie-
tății Unicom Holding S.A., semnătura 
sa fiind societății opozabilă; -orice 
documente, declarații, cereri, formu-
lare etc. necesare. Art.5  Față de cele 
hotărâte mai sus, am luat la cunoș-
tință și acceptăm condițiile generale 
de creditare ale Băncii Transilvania 
S.A.  Art.6 Declarăm, totodata, că 
Societatea are un interes economic 
deplin în semnarea actelor adiționale 
de prelungire la contractele de credit 
menționate la art. 1 și semnarea aces-
tora nu aduce nicio încălcare prevede-
rilor statutare și legale aplicabile. 
Art.7 Orice revocare a prezentului 
mandat va fi comunicată expres 
,,Băncii”, printr-o notificare transmisă 
în acest sens, prin poștă însoțită de o 
confirmare de primire sau fax, docu-
mentul de înștiințare a revocării 
trebuind să poarte număr de înregis-
trare în evidențele creditorului. Până 
la comunicarea revocării semnăturile 
împuterniciților sunt pe deplin opoza-
bile ,,Societății”.                    

l În atenția Major Petrol Trading 
S.A. Asociat, deținător a 99,9989% 
din capitalul social: Convocator: În 

data de 12.07.2019, este convocată 
Adunarea Generală a Asociaților 
societății UNICOM Oil Terminal 
S.R.L., la sediul societății din oraș 
Galați, Port Bazinul Nou, Dana 54, 
județul Galați, în temeiul prevederilor 
din Legea nr. 31/1990, republicată, a 
Legii 441/2006 pentru modificarea și 
completarea Legii 31/1990, Pe ordinea 
de zi a ședintei, în completare figu-
rează următoarele puncte: ”Art.1 
Aprobarea încheierii, în calitate de 
codebitor alături de societatea 
U N I C O M  H o l d i n g  S . A . 
(J23/2399/2011, CUI RO 3507700) cu 
sediul social în Oraș Voluntari, Blv. 
Pipera, Corp A, nr. 1-IA, etaj 6, 
județul Ilfov) a unor acte adiționale la 
contractele de credit în valoare de 
1.500.000Euro (pentru Contractul de 
credit nr. 284/26.11.2018), și respectiv 
5.500.000Euro (pentru Contractul de 
credit nr. 285/26.11.2018), cu Banca 
Transilvania S.A., ambele acte adițio-
nale având ca obiect prelungirea 
duratei de valabilitate până la data de 
30.04.2020. Art.2 Se aprobă garan-
tarea de către societatea Unicom Oil 
Terminal S.R.L. a obligațiilor la plată 
ale societății Unicom Holding S.A., 
rezultate din Contractul de credit nr. 
284/26.11.2018 și respectiv din 
C o n t r a c t u l  d e  c r e d i t  n r. 
285/26.11.2018. Art.3 Se aprobă 
menținerea garanțiilor constituite 
anterior  de către societatea Unicom 
Oil Terminal S.R.L., conform preve-
derilor contractelor menționate mai 
sus.  Art.4 Acordarea mandatului 
pentru negocierea și semnarea tuturor 
actelor necesare în scopul îndeplinirii 
hotărârilor adoptate prin prezenta 
Hotărâre: D-nlui Scarlet Viorel, în 
calitate de Director General și Preșe-
dinte al Consiliului de Administrație. 
Persoana  împuternicită să reprezinte 
Societatea, în mod individual cu 
puteri depline și nelimitate– în relația 
cu Banca și orice alte terțe instituții/ 
persoane implicate, este autorizată să 
îndeplinească orice formalități nece-
sare, să prezinte, să negocieze și să 
semneze orice documente necesare, 
semnătura sa fiind pe deplin opoza-
bilă Societății, inclusiv având dreptul 
să delege mandatul către o altă 
persoană printr-o procură autentică, 
cu privire la prevederile din prezenta 
hotărâre. În vederea aducerii la înde-
plinire a prezentului mandat, D-l 
Scarlet Viorel- Director General și 
Președinte al Consiliului de Adminis-
trație, în mod individual, va putea 
negocia și semna în numele Societății, 
inclusiv dar nelimitativ: -actele adiți-
onale la cele două contracte de credit 
cu Banca Transilvania S.A., mai sus 
amintite,  în calitate de Garant 
ipotecar mobiliar și orice act adițional 
la acestea; -declarații/ acorduri de 
subordonare a creanțelor; -documen-
tele necesare la Banca Transilvania 
S.A. ,  respect iv  contractele  de 
garanție, contractele  de ipotecă mobi-
liară, actele adiționale aferente 
contractelor de garanție existente, 
precum și orice alte acte necesare în 
vederea îndeplinirii  procedurii 
privind obligațiile de plată ale socie-
tății Unicom Holding S.A., semnătura 
sa fiind societății opozabilă; -orice 
documente, declarații, cereri, formu-
lare etc. necesare. Art.5  Față de cele 
hotărâte mai sus, am luat la cunoș-
tință și acceptăm condițiile generale 
de creditare ale Băncii Transilvania 
S.A.  Art.6 Declarăm, totodata, că 
Societatea are un interes economic 
deplin în semnarea actelor adiționale 
de prelungire la contractele de credit 
menționate la art. 1 și semnarea aces-
tora nu aduce nicio încălcare prevede-
rilor statutare și legale aplicabile. 
Art.7 Orice revocare a prezentului 

mandat va fi comunicată expres 
,,Băncii”, printr-o notificare transmisă 
în acest sens, prin poștă însoțită de o 
confirmare de primire sau fax, docu-
mentul de înștiințare a revocării 
trebuind să poarte număr de înregis-
trare în evidențele creditorului. Până 
la comunicarea revocării semnăturile 
împuterniciților sunt pe deplin opoza-
bile ,,Societății”.

l În atenția Major Petrol Trading 
S.A., Asociat, deţinător a 99,9989% 
din capitalul social: Convocator: 
Având în vedere Comunicarea 
Convocatorului nr. 390/J/01.07.2019 
prin intermediul serviciului Poștei 
române din data de 01.07.2019, În 
cazul în care nu veți putea da curs 
prezentării la prima Adunare Gene-
rală a Asociaților propusă pentru 
data de 12.07.2019, vă aducem la 
cunoștință faptul că va avea loc a 
doua convocare a Adunării Generale 
a Asociațiilor societății în data de 
15.07.2019, ora 8:00, la sediul socie-
tății UNICOM oil Terminal S.R.L., 
din oraș Galați, Port Bazinul Nou, 
Dana 54, județul Galați, în temeiul 
prevederilor din Legea nr. 31/1990, 
republicată, Legii 441/2006 pentru 
modificarea și completarea Legii 
31/1990, În data de 15.07.2019, este 
convocată Adunarea Generală a 
Asociaților societății UNICOM Oil 
Terminal S.R.L., la sediul societății 
din oraș Galați, Port Bazinul Nou, 
Dana 54, județul Galați, în temeiul 
prevederilor din Legea nr. 31/1990, 
republicată, a Legii 441/2006 pentru 
modificarea și completarea Legii 
31/1990, Pe ordinea de zi a ședintei, în 
completare figurează următoarele 
puncte: ”Art.1 Aprobarea încheierii, 
în calitate de codebitor alături de 
societatea UNICOM Holding S.A. 
(J23/2399/2011, CUI RO 3507700) cu 
sediul social în Oraș Voluntari, Blv. 
Pipera, Corp A, nr. 1-IA, etaj 6, 
județul Ilfov) a unor acte adiționale la 
contractele de credit în valoare de 
1.500.000EURO (pentru Contractul 
de credit nr. 284/26.11.2018), și 
respectiv 5.500.000EURO (pentru 
C o n t r a c t u l  d e  c r e d i t  n r. 
285/26.11.2018), cu Banca Transil-
vania S.A., ambele acte adiționale 
având ca obiect prelungirea duratei 
de valabilitate până la data de 
30.04.2020. Art.2 Se aprobă garan-
tarea de către societatea Unicom Oil 
Terminal S.R.L. a obligațiilor la plată 
ale societății Unicom Holding S.A., 
rezultate din Contractul de credit nr. 
284/26.11.2018 și respectiv din 
C o n t r a c t u l  d e  c r e d i t  n r. 
285/26.11.2018. Art.3 Se aprobă 
menținerea garanțiilor constituite 
anterior  de către societatea Unicom 
Oil Terminal S.R.L., conform preve-
derilor contractelor menționate mai 
sus. Art.4 Acordarea mandatului 
pentru negocierea și semnarea tuturor 
actelor necesare în scopul îndeplinirii 
hotărârilor adoptate prin prezenta 
Hotărâre: D-lui Scarlet Viorel, în cali-
tate de Director General și Președinte 
al Consiliului de Administrație. 
Persoana  împuternicită să reprezinte 
Societatea, în mod individual cu 
puteri depline și nelimitate– în relația 
cu Banca și orice alte terțe instituții/ 
persoane implicate, este autorizată să 
îndeplinească orice formalități nece-
sare, să prezinte, să negocieze și să 
semneze orice documente necesare, 
semnătura sa fiind pe deplin opoza-
bilă Societății, inclusiv având dreptul 
să delege mandatul către o altă 
persoană printr-o procură autentică, 
cu privire la prevederile din prezenta 
hotărâre. În vederea aducerii la înde-
plinire a prezentului mandat, D-l 
Scarlet Viorel- Director General și 

Președinte al Consiliului de Adminis-
trație, în mod individual, va putea 
negocia și semna în numele Societății, 
inclusiv dar nelimitativ: -actele adiți-
onale la cele două contracte de credit 
cu Banca Transilvania S.A., mai sus 
amintite,  în calitate de Garant 
ipotecar mobiliar și orice act adițional 
la acestea; -declarații/ acorduri de 
subordonare a creanțelor; -documen-
tele necesare la Banca Transilvania 
S.A. ,  respect iv  contractele  de 
garanție, contractele  de ipotecă mobi-
liară, actele adiționale aferente 
contractelor de garanție existente, 
precum și orice alte acte necesare în 
vederea îndeplinirii  procedurii 
privind obligațiile de plată ale socie-
tății Unicom Holding S.A., semnătura 
sa fiind societății opozabilă; -orice 
documente, declarații, cereri, formu-
lare etc. necesare. Art.5  Față de cele 
hotărâte mai sus, am luat la cunoș-
tință și acceptăm condițiile generale 
de creditare ale Băncii Transilvania 
S.A.  Art.6 Declarăm, totodata, că 
Societatea are un interes economic 
deplin în semnarea actelor adiționale 
de prelungire la contractele de credit 
menționate la art. 1 și semnarea aces-
tora nu aduce nicio încălcare prevede-
rilor statutare și legale aplicabile. 
Art.7 Orice revocare a prezentului 
mandat va fi comunicată expres 
,,Băncii”, printr-o notificare transmisă 
în acest sens, prin poștă însoțită de o 
confirmare de primire sau fax, docu-
mentul de înștiințare a revocării 
trebuind să poarte număr de înregis-
trare în evidențele creditorului. Până 
la comunicarea revocării semnăturile 
împuterniciților sunt pe deplin opoza-
bile ,,Societății”. 

LICITAŢII
l Comuna Miroslava, judeţul Iași, 
organizează licitaţie publică deschisă 
in data de 17.07.2019 ora 10.00 pentru 
Concesionare teren în suprafață de 
14.318mp, domeniu privat, intravilan 
localitatea Miroslava, NC78789, 
comuna Miroslava pentru realizarea 
unui proiect de amenajare a zonei 
centrale; data limită depundere oferte 
16.07.2019, ora 16.00. Preț minim de 
pornire al licitației publice deschise 
este de 52.000 lei/an pentru întreaga 
suprafață. Caietul de sarcini poate fi 
obţinut de la Biroul Achiziţii Publice 
din cadrul Primăriei comunei Miro-
slava, judeţul Iași. Costul Caietului 
de sarcini este de 50 lei.

l SC Muntenia SA, societate aflata in 
faliment, dosar nr. 2985/105/2007 
Tribunal Prahova, prin lichidator, 
anunţă vânzarea la licitatie publică, 
conform 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 
435.145 lei; Se stabilesc urmatoarele 
z i l e  d e  l i c i t a ţ i e :  1 0 . 0 7 . 2 0 1 9 , 
11.07.2019, 12.07.2019, 17.07.2019, 
18.07.2019, 19.07.2019, 24.07.2019, 
25.07.2019, 26.07.2019, 29.07.2019, 
30.07.2019, 31.07.2019, 01.08.2019, 
02.08.2019, 05.08.2019, 06.08.2019, 
19.08.2019, 20.08.2019, 21.08.2019, 
10.09.2019, 11.09.2019, 12.09.2019, 
13.09.2019, 16.09.2019, 17.09.2019, 
18.09.2019, 19.09.2019, 23.09.2019, 
24.09.2019, 25.09.2019. Caietul de 
sarcini se achiziţionează de la sediul 
debitoarei la preţul de 5000 lei + TVA. 
R e l a ţ i i  s u p l i m e n t a r e  l a  t e l . 
0244386618, 0740226446.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a Complexului Resta-
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urant cu spatii de cazare Pensiune 
„Hanul Gazarilor” situat in Ploiesti, 
str. M. Bravu, nr. 45, jud. Prahova, 
(zona Stadion Petrolul, la circa 600 m 
distanta de Palatul Administrativ, de 
Tribunalul si Parchetul PH) inscris in 
CF nr. 123740 a Mun. Ploiesti, fina-
lizat in 2003, compus din teren in 
suprafata de 720 mp in acte, respectiv 
719 mp masurata si constructii: C1 – 
Hotel + restaurant (Subsol – Crama, o 
bucatarie, 3 vestiare cu wc-uri, 
magazie, camera frigorifica si doua 
holuri ,  Parter:  restaurant,  bar, 
receptie, bucatarie, terasa, etaj 1: 7 
camere duble si 1 single, fiecare cu gr. 
sanitar, debara, hol si casa scarii, etaj 
2: 7 camere duble si 1 single fiecare cu 
grup sanitar, casa scarii, hol, culoar, 
etaj 3: 5 camere duble si o camera 
single, spalatorie, camera centralei 
termice, 2 holuri, casa scarii, C2 – 
Anexa + beci, la pretul de 300.000 
euro (la care se adauga TVA dupa 
caz), ce se va achita in lei la cursul 
euro de la data efectuarii platii. Daca 
cumparatorul este o persoana inregis-
trata in scopuri de TVA, se va aplica 
taxarea inversa si pretul nu va fi 
purtator de TVA. Pensiunea dispune 
de 22 de camere de cazare, restau-
rantul de aprox. 60 locuri, crama de 
aprox. 80 de locuri, teresa de aprox. 44 
locuri, iar in curte este amenajat loc 
pentru fumat, foisor cu masa si scaune 
si un gratar. Imobilul este racordat la 
toate utilitatile avand instalatii de apa, 
instalatie electrica, instalatie de incal-
zire – centrala termica proprie pe gaz, 
retea canalizare. Licitatiile publice 
pentru imobilul Hanul Gazarilor au 
loc in baza hotararii Adunarii Credito-
rilor din 28.06.2019 si a Caietului de 
sarcini intocmit de lichidatorul judi-
ciar. Pretul de pornire al licitatiei 
conform hotararii Adunarii Credito-
rilor din 28.06.2019. Sedintele de lici-
tatie  vor avea loc pe data de: 
11.07.2019 si 18.07.2019, orele 13.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab.7B. Relatii suplimen-
tare se obtin de la lichidatorul judiciar 
la telefon 0344104525 si din caietul de 
sarcini ce se poate procura de la sediul 
acestuia la pretul de 3000 lei fara 
TVA.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, 
prin lichidator judiciar Just Insolv 
SPRL, anunta vanzarea la licitatie 
publica a activului aflat in patrimoniul 
debitoarei, respectiv Hotel Restaurant 
- „Casa Rotaru”, situat in Ploiesti, str. 
Oborului, nr. 27, jud. Prahova (zona 
Obor - magazin Dedeman - mall AFI), 
inscris in CF nr. 125774 a mun. 
Ploiesti, constructie compusa din 
D+P+1E+3Mansarde, in suprafata de 
1922,44 mp, finalizata in 2007, la 
pretul de 292.630 lei (la care se adauga 
TVA dupa caz), ce se va achita in lei la 
cursul euro de la data efectuarii platii. 
Daca cumparatorul este o persoana 
inregistrata in scopuri de TVA, se va 
aplica taxarea inversa si pretul nu va 
fi purtator de TVA. Hotelul dispune de 
50 de camere de cazare si 3 aparta-
mente, receptie, restaurant, bar si 
bucatarie la parter, iar la demisol 
crama si bucatarie rece. Structura 
constructiva a hotelului este cu 
fundatii din beton armat, inchideri 
perimetrale din BCA, compartimen-
tări interioare din zidarie de BCA, 
acoperisul cu tabla Lindab si dispune 
de utilitati: electricitate, apa, gaz, 
canalizare. Licitatia publica are loc in 
baza hotararii Adunarii Creditorilor 
din 28.06.2019 si a Caietului de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
conform hotararii Adunarii Credito-
rilor din 28.06.2019. Sedintele de lici-

tatie  vor avea loc pe data de: 
11.07.2019 si 18.07.2019, orele 13.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab.7B. Relatii suplimen-
tare se obtin de la lichidatorul judiciar 
la telefon 0344104525 si din caietul de 
sarcini ce se poate procura de la sediul 
acestuia la pretul de 3000 lei fara 
TVA.

l S.C. Francigrin S.R.L. - în reorgani-
zare anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunului imobil, reprezen-
tand teren intravilan cu construcție 
P+E+M, situat în Reșița, str. Calea 
Caransebeșului, FN, jud. Caraș-Se-
verin, înscris în C.F. nr. 36279/Reșița, 
nr. cadastral: 36279, C.F. vechi nr. 
15315/Câlnic, nr. cadastral vechi: 
2375, nr. topografic: 982/1, aflată în 
patrimoniul  debitoarei S.C. Franci-
grin S.R.L. – în reorganizare. Pretul de 
pornire al licitatiei  este 50% din 
pretul de evaluare, respectiv 433.850 
RON + TVA. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al admi-
nistratorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud.Caras-Severin, telefon 
0355-429 116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 1.000 lei + T.V.A. Lici-
tatia va avea loc in data de 31.07.2019, 
orele 12.30, la sediul ales al adminis-
tratorului judiciar din Resita, str. P-ta 
1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, 
jud. Caras - Severin.

l SC Mannheim Oil SRL - în faliment 
anunta vanzarea prin licitatie publica 
a bunurilor mobile, reprezentand 
mijloace fixe si obiecte de inventar, 
aflate in proprietatea debitoarei SC 
Mannheim Oil SRL, situate adminis-
trativ in Caransebes, Calea Severi-
nului, nr. 7, jud. Caras - Severin. 
Pretul de pornire al licitatiei  este de 
100% din pretul de evaluare + T.V.A., 
conform centralizatorului anexat 
raportului de evaluare. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 
7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul caietelor 
de sarcini fiind de 100 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 
15.07.2019, orele 13.00, la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o noua 
licitatie in data de 22.07.2019, orele 
13.00, respectiv in data de 29.07.2019, 
orele 13.00 si in data de 19.08.2019, 
orele 13.00.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Top 
Clima Instal SRL, desemnat prin 
incheierea sedinta din data de 
07.05.2018, pronuntata in dosar nr. 
36836/3/2014 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti - Sectia a VII a Civila, 
depunem anexat Publicatia de vanzare 
nr. 36836/3/2014/05.07.2019, anunta 
scoaterea la vanzare a bunurilor 
mobile af late in proprietatea Top 
Clima Instal SRL, constand in  stoc de 
produse in valoare totala de 2.607 
RON fara TVA. Vanzarea bunurilor 
mobile apartinand societatii falite se 
va organiza in data de 19.07.2019 ora 
14.00, prin licitatie publica cu strigare. 
In cazul in care bunurile mobile nu se 
vor adjudeca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) 
licitatii saptamanale in datele de 
26.07.2019 si 02.08.2019 la aceeasi ora, 
in acelasi loc si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul lichidatorului judiciar 

din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de inscriere 
la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua lici-
tatiei, ora 12.00.Date despre starea 
bunurilor, pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si modul 
de organizare a acestora se pot obtine 
din caietul de sarcini intocmit de lichi-
datorul judiciar. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 100 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

l Trebor Exim SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică teren 
intravilan in suprafata de 5.857 mp si 
indiviz in suprafata de 161 mp, situate 
în Băicoi, jud. Prahova la pretul de 
47.080 lei + TVA. Licitaţia va avea loc 
în data de 11.07.2019, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
18.07.2019 aceeași oră, în același loc.»

l Servicii Apa-Canal Ceptura SRL 
prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare în bloc prin 
licitaţie publică pompa submersibila, 
placa compactoare MS100-3, taietor 
beton MF20-1S cu disc, contor 
Wolthan DN100 la  prețul  de 
evaluare de 2.143 lei + TVA. Licitaţia 
va avea loc în data de 11.07.2019, ora 
14/30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în ziua de 18.07.2019, aceeași oră, în 
același loc.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
următoarele bunuri mobile: cameră 
termoviziune (5696 lei), camera HD 
(908 lei), sistem wireless pentru moni-
torizare parametrii vitali (42616 lei), 
laptopuri (14334≈888≈1582 lei), 
servere (6813≈27942≈20005≈1468 lei), 
tablete (796≈610 lei), statie grafica 
( 2 8 7 9  l e i ) ,  s m a r t p f o n u r i 
(1117≈1051≈929≈759 lei), tensiometre 
(51≈154 le i ) ,  mult ifunct ionale 
(355≈288 lei), scanere (3466 lei), stand 
mobil calibrare echipamente achizitie 
ECG EEG (6347 lei), stand mobil teste 
de electrosecuritate (84992 lei), video-
telefoane (279 lei), etc. Preturile nu 
contin TVA. Licitaţia va avea loc în 
11.07.2019, ora 15/00 la sediul lichida-
torului judiciar din str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. Persoanele interesate vor 
achizitiona caietul de prezentare în 
suma de 500 lei + TVA de la sediul 
lichidatorului și vor depune taxa de 
garanţie de 10% din prețul de pornire 
cu cel putin o zi înainte de data licita-
tiei. În cazul neadjudecării vânzarea 
va fi reluată în ziua de 18.07.2019 
aceeași oră, în același loc.

l SCM Tromet prin administrator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică proprie-
t a t e  i m o b i l i a r ă  c o m p u s ă  d i n 
constructia C3 Hala turnatorie in 
regim de P+1E cu Sc = 806,26 mp, Sd 
= 1.038,73 mp, Su = 938,54 mp, 
situată in Ploiesti,str. Gh. Gr. Canta-
cuzino, nr. 348, jud. Prahova la prețul 
de 100.000 euro (scutit de TVA, ce se 
va achitat în lei la cursul din data 

plății). Terenul intravilan pe care se 
află amplasată construcția este propri-
etate de stat și nu face obiectul 
vânzării. Licitaţia va avea loc în 
19.07.2019, ora 14/00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, 
tel/fax 0244 519800. Persoanele intere-
sate vor achizitiona caietul de prezen-
tare în suma de 1.000 lei + TVA de la 
sediul administratorului judiciar și vor 
depune taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei.

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, af lată în procedura de 
faliment, in bankruptcy, en faillite, 
dosar nr. 1882/101/2018prin lichi-
dator 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 coordo-
nator Serban Valeriu, scoate la 
vânzare: - Bunurilor mobile de tipul 
*Stoc de marfa - Piese auto conform 
listelor ce s epot studia la biroul lichi-
datorului judiciar * la pretul de 5.855 
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 17.07.2019 orele 12,00. 
Titlul executoriu în baza căruia lichi-
datorul 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 proce-
durii de faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic în dosarul de insol-
vență nr. 1882/101/2018. Participarea 
la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul unic de insol-
venta cu cel putin 2 ore inainte de ora 
licitatiei a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire pentru fiecare bun 
mobil in parte și achiziţionarea caie-
tului 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 telefoa-
nele 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 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: RA Adminis-
trația Zonei Libere Sulina, str.I, nr.202, 
Sulina, județul Tulcea, cod poștal: 
825400, cod fiscal nr.RO3053425, nr. 
ORC Tulcea: J36/678/1993, cont: 
RO91BRDE370SV24608583700 
-BRD,  t e l e fon :  0787 .710 .631 , 
0740.383.815, fax: 0240/543.650, 
e-mail: office@azlsulina.ro, mihai-an-
drei@azlsulina.ro. 2.Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: imobil, bun din domeniul public, 
clădire cantină cu suprafața utilă de 
385mp și 300mp teren aferent, admi-
nistrat de RA Administrația Zonei 
Libere Sulina, amplasat în orașul 
Sulina, str.a II-a, nr.346-348. Activită-
țile considerate adecvate bunului ce se 
concesionează: turism, agrement, 
alimentație publică și alte activități 

prevăzute în CAEN. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
Documentația de atribuire a fost 
întocmită în conformitate cu prevede-
rile OUG nr.54/2006. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: la cerere, de la sediul RA Admi-
nistrația Zonei Libere Sulina, str.I, 
nr.202,  Sulina,  județul  Tulcea. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul Secretariat, de 
la sediul RA Administrația Zonei 
Libere Sulina, str.I, nr.202, Sulina, 
județul Tulcea. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006: 10Lei, se 
achită cash la casieria de la sediul RA 
Administrația Zonei Libere Sulina. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 16.08.2019, ora 12.00. 
4.Informaţii privind ofertele: de la 
sediul instituției. 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 22.08.2019, ora 
15.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Compartimentul 
Secretariat, de la sediul RA Adminis-
trația Zonei Libere Sulina, str.I, nr.202, 
Sulina, județul Tulcea. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: într-un exemplar 
original. 5.Data și locul la care se va 
desfășura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 27.08.2019, ora 15.00, 
la sediul RA Administraţia Zonei 
Libere Sulina, str. I, nr. 202, Sulina, 
județul Tulcea. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Judecătoria Tulcea, str.Toamnei, nr.15, 
judeţul Tulcea, cod poștal: 820127, 
te lefon Compartiment Arhivă: 
0 2 4 0 . 5 0 4 . 2 7 5 ,  C o m p a r t i m e n t 
Grefier-Şef:  0240.517.845,  fax: 
0240.511.292, e-mail:  judecato-
ria-tulcea@just.ro. 7. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 05.07.2019.

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare 
seria B nr. 2948093/28.06.2014, aparţi-
nând SC Sebron Media SRL Ciochina, 
CUI: 33508006. Se declară nul.

l Pierdut certificat de înregistrare 
firma SC Duril Cosmetics SRL, 
J40/17240/26.10.2004, CUI 16878580, 
adresă sediu: București, sector 4, B-dul 
Alex. Obregia nr. 28A, bl. II31, sc. B, 
ap. 53. Îl declar nul. 

l Pierdut adresă DGFP cu nr. 
111498/15.04.2003, către SC Samo 
Comserv SRL, str. Rîmnicu Sărat nr. 
24, bl. 30, sc. B, sector 3, CF 5117843, 
pentru punctul de lucru din strada 
Titu Maiorescu nr. 7, sect. 2, București, 
pt. casa de marcat Datecs MP5000, 
model 01, serie aparat 00533547, nr. 
aviz 0165, nr. ordine 024315.

l Declar pierdut document de control 
pentru transportul rutier contra cost 
de persoane prin servicii ocaziona-
le-național- nr.0087118.

l Comitetul Director al Asociației 
Foștilor Deținuți Politici din România 
Filiala Dolj, reprezentată prin Preșe-
dinte Cotoi Ilie, declară pierdut și nul 
certificatul de înscriere din dosar 
nr.377/PJ/1990.


