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OFERTE SERVICIU
l Femeie la Curățenie în Germania la 
un club de noapte de lux! Salariu în 
mână 1.200Euro și cazarea este 
inclusă! Doar 3 locuri disponibile! 
I n f o r m a ț i i  l a  n r . 
tel.0049.151.282.741.98. Catalina.

l Societate privată cu capital româ-
nesc, specializată în domeniul auto-
matizării, scoate la concurs postul de 
tehnician rețele de calculator și sistem. 
Concursul se va desfășura în ziua de 
12.10.2018, ora 09.30, iar dosarul se va 
depune până în ziua de 11.10.2018, 
ora 16.00, pe adresa de email: offi-
ce@s-ind.eu. Relații la telefon 
0760.275.583.

l Ești pasionat și dornic să lucrezi în 
domeniul frizerie/ coafor într-un salon 
în Anglia? Trimiteti un mail la artene-
valy@clipperscholsey.co.uk cu un CV 
sau sunați pentru mai multe infor-
m a ț i i  l a :  0 7 3 1 / 3 6 9 7 9 4 ; 
+447747033383. Salariu atractiv (de la 
2000 Euro) pentru angajatul potrivit.

l Comuna Ucea, jud.Brasov, organi-
zeaza concurs pentru 1 post, functie 
contractuala, de guard, studii M/G, 
fara vechime, in data 01.11.2018 ora 
10. Iar in data de 03.11.2018, ora 
10.00, proba practica, la sediul prima-
riei. Data limita de depunere a dosa-
relor este 23.10.2018. Persoana de 
contact: Toma Gabriela-Nicoleta, tel: 
0746329976 si email contact@prima-
riaucea.ro.

l Societate comercială cu sediul în 
București, sector 2, angajează lucrător 
comercial pentru punctul de lucru din 
Bulevardul Basarabiei, studii medii, 
cunoștinţe de limba engleză. Telefon 
0727895004.

l Școala Gimnazială „Mircea Sântim-
breanu” scoate la concurs 1 post 
vacant de bibliotecar conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
30.10.2018, ora 10.00-12.00; -Proba 
interviu în data de 30.10.2018, ora 
12.30-13.30. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
(obligatoriu): superioare; -vechime 
(obligatoriu): 1 an în domeniu sau 
activități similare. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul: 
Șos.Alexandria, nr.21, sector 5, Bucu-
rești. Relaţii suplimentare la sediul 
Școlii Gimnaziale „Mircea Sântim-
breanu”, persoană de contact: Dumi-
trașcu Angela -secretar șef, telefon: 
021.420.67.95, fax: 021.420.67.95.

l SC Artifex SRL din Focsani, anga-
jeaza tehnician programare, lansare, 
urmarirea productiei in domeniul 
tricotaje. Cerinte: studii medii/ 
tehnice; vechime 5 ani intr-un rol 
similar; cunoasterea limbii italiene. 
Responsabilitati: programarea si 
urmarirea productiei masinilor de 
tricotat; controlul functionarii masi-
nilor si urmarirea corectitudinii 
programului de tricotare; controlul 
mostrei; organizarea muncii echipei 
de operatori tricotat in scopul atingerii 
productiei si eficientei maxime. 
CV-urile se depun pana pe data de 
15.10.2018 la adresa: info@arti-
fexfashion.com, fax 0040337100218 
sau la sediul societatii din Focsani, 
Bdul Bucuresti Nr. 12.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Fîrţănești, judeţul Galaţi, cu 
sediul în localitatea Fîrţănești, 
numărul 606, judeţul Galați, organi-
zează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante la Biroul financiar 
contabil, impozite și taxe și achiziţii 
publice -Compartimentul impozite și 
taxe, de: referent, clasa III, gradul 
profesional debutant, număr posturi: 
1. Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Fîrţănești, judeţul 
Galaţi, astfel: -Proba scrisă în data de 
12.11.2018, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 16.11.2018, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii medii; 
-vechime: nu este cazul; -prevăzute de 
art.9, lit.c și art.54 din Legea 
nr.188/1999. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Fîrţănești, judeţul Galaţi. Dosarul va 
conţine: -cerere de înscriere la concurs; 
-copie acte studii (absolvent liceu cu 
diplomă bacalaureat); -copii acte stare 
civilă; -copie act de identitate; -cazier 
judiciar; -fișă medicală; -curriculum 
vitae. Relaţii suplimentare și coordo-
natele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul institu-
ției: Comuna Fîrţănești, nr.606, 
judeţul Galaţi. Persoană de contact: 
Lungu Petrișor-Adi, secretar telefon/
fax: 0236.347.220, e-mail: primariafir-
tanesti@yahoo.com.

l Direcția de Administrare a Parcului 
Național Ceahlău, cu sediul în locali-
tatea Durău, comuna Ceahlău, strada 
Principală, nr.195, judeţul Neamț, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea postului vacant de 
personal contractual de execuție: refe-
rent (agent de teren), studii medii, 
treaptă profesională debutant. 
Condiţii de participare: studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de baca-

laureat, în domeniul științelor naturii 
sau mediului. Concursul va avea loc la 
sediul Direcției de Administrare a 
Parcului Național Ceahlău în data de 
01 noiembrie 2018, ora 10.00 -proba 
scrisă și interviul în termen de maxim 
4 zile lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. Dosarele de înscriere se 
pot depune la Registratura Consiliului 
Judeţean Neamţ până pe data de 24 
octombrie 2018, ora 16.30. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la sediul 
Direcţiei de Administrare a Parcului 
Naţional Ceahlău sau la telefon: 
0233.256.600 sau 0726.100.688, 
persoană de contact: Ion Pîrvulescu, 
șef birou.

l Școala Gimnazială Academician 
H.Mihăescu Udești, cu sediul în loca-
litatea Udești, strada Principală, nr. 
FN, judeţul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: adminis-
trator patrimoniu IS -1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 31.10.2018, ora 10.00 (proba 
unică). Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: studii 
superioare de lungă durată specifice 
postului; -vechime: 10 ani vechime în 
atribuţiile specifice postului; -abilități 
de utilizare a calculatorului; -experi-
enţă în realizarea achiziţiilor publice. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Școlii Gimna-
ziale Academician H.Mihăescu 
Udești, Suceava. Relaţii suplimentare 
la  sed iu l  Șco l i i  Gimnazia le 
Acad.H.Mihăescu Udești, persoană de 
contact: Simioneasa Delia, telefon: 
0230.538.124, fax: 0230.538.124, 
e-mail: scoalaudestisv@gmail.com.

l Școala Gimnazială Budeni, cu 
sediul în localitatea Budeni, strada 
Principală, judeţul Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: îngrijitor, 
0 .5  normă,  conform HG nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 31.10.2018, ora 12.00; -Proba prac-
tică în data de 1.11.2018, ora 12.00; 
-Proba interviu în data de 2.11.2018, 
ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
medii; -vechime: fără vechime; 
-localnic din satul Probota. 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 Școala Gimnazială 
Budeni. Relaţii suplimentare la sediul: 
Școala Gimnazială Budeni, persoană 

de contact: Irimia Tamara Mariana, 
telefon: 0745.667.604.

l Grădinița cu Program Prelungit 
Nr.13, cu sediul în localitatea Alba 
Iulia, strada Energiei, nr.21, judeţul 
Alba, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de: bucătar, 1 
n o r m ă ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 24.10.2018, ora 08.30; -Proba prac-
tică în data de 24.10.2018, ora 09.30. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: medii de 

specialitate /profesionale /calificare, în 
domeniu; -vechime: minim 1 an; 
-cunoștinţe de legislaţie specifică 
locului de muncă; -cunoștinţe în 
domeniul SSM și PSI. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în perioada 10.10-16.10.2018, 
orele 09.00-13.00, la sediul GPP Nr.13 
Alba Iulia, str.Energiei, nr. 21. Relaţii 
suplimentare la sediul GPP Nr.13 
Alba Iulia, persoană de contact: dir.
Fotin Laura Mihaela, telefon: 
0258.820.057 /0731.308.643.

l Primaria Cîrlogani, cu sediul în: 
loc.Cîrlogani, str.Centrală, nr.104, jud.
OLT, organizează concurs pentru 
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ocuparea următoarelor posturi 
contractuale aprobate prin HG 
nr.286/2011, modificată şi completată 
de HG nr.1027/2014. Denumirea 
postului: Șef Serviciu apă canal Cîrlo-
gani; Inspector de specialitate gr.I 
(Inginer chimist); Muncitor calificat 
gr.II (lăcătuş mecanic); Muncitor 
calificat gr.II (electrician de întreţi-
nere), posturi contractuale vacante, pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
nivelul studiilor: pentru: Șef Serviciu 
apă canal Cîrlogani: studii superioare; 
Inspector de specialitate- studii supe-
rioare în domeniul chimie; Muncitor 
calificat gr.II (lăcătuş mecanic): studii 
medii/şcoală profesională- calificare 
în meseria de lăcătuş mecanic; 
Muncitor calificat gr.II (electrician): 
studii medii/şcoală profesională- cali-
ficare în meseria de electrician; 
vechime în specialitate studiilor nece-
sare ocupării posturilor: minim 5 ani. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: proba scrisă: data de 
31.10.2018, ora 10.00, la sediul 
Primaria Cîrlogani; proba practică: 
data de 31.10.2018, ora 13.00, la 
sediul Primaria Cîrlogani; proba de 
interviu: data de 02.11.2018, ora 
11.00, la sediul Primaria Cîrlogani. 
Data limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile de la data 
publicării anunțului în Monitorul 
Oficial, la sediul primăriei Cîrlogani. 
Informații suplimentare se pot obțime 
de la sediul Primăriei Cîrlogani sau la 
tel.0249.474.611.

l Unitatea Adminitrativ Teritorială- 
Comuna Stăuceni, cu sediul în locali-
tatea Stăuceni, strada Principală, nr. 
307A, judeţul Botoşani, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant conform HG nr. 
286/23.03.2011: -Referent în Compar-
timentul Agricol, Urbanism şi 
protecția mediului; -Număr posturi: 1 
c o n t r a c t u a l ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare/medii de speciali-
tate; -vechime: cel puțin 9 ani; -cunoş-
tințe de operare pe calculator; -cazier. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 31.10.2018, 
ora 9.00; -Proba practică în data de 
02.11.2018, ora 9.00; -Proba interviu 
în data de 02.11.2018, ora 12.00. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs/examen în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Stăuceni, județul Boto-
şani -secretar. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Stăuceni, 
județul Botoşani, persoană de contact: 

B o z  R o d i c a ,  t e l e f o n : 
0727.843.659/0231.545.794, fax: 
0231.545.963, e-mail: primaria_stau-
cenibt@yahoo.com.

l Liceul Tehnologic Pătârlagele, cu 
sediul în localitatea Pătârlagele, 
str.A.I.Cuza, nr.6, judeţul Buzău, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: 
Îngrijitor I: 0,50 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011, actualizată; 
Muncitor II: 0,50 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011, actualizată. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Liceului Tehnologic Pătârlagele astfel: 
1.Proba scrisă în data de 31.10.2018, 
ora 10.00; 2.Proba practică în data de 
02.11.2018, ora 10.00. Condiţiile 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs şi a ocupării funcţiei 
contractuale: Pentru postul de îngri-
jitor I şi muncitor II sunt: studii: 
generale/medii; vechime: peste 1 an 
vechime. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Liceului Tehnologic Pătârla-
gele. Relaţii suplimentare la sediul 
Liceului Tehnologic Pătârlagele, 
persoană de contact: Barea Stela, 
telefon: 0768.274.700.

l Ministerul Muncii şi Justiției 
Sociale organizează concurs pentru 
ocuparea a 37 posturi de asistent 
social, în afara organigramei, (33 de 
posturi în județele Botoşani, Iaşi, 
Vaslui, Buzău, Galați, Tulcea, Brăila, 
Constanța, Ialomița, Călăraşi, 
Giurgiu ,  Argeş ,  Dâmbovița , 
Teleorman, Ilfov, Olt, Dolj, Gorj, 
Caraş-Severin, Arad, Hunedoara, 
Timiş, Bihor, Alba, Maramureş, Satu-
Mare, Bistrița-Năsăud, Alba, Sibiu, 
Cluj, Harghita, Covasna, Braşov, 3 
posturi în cadrul Echipei Locale de 
Intervenție din sectoarele 1, 3, 6 ale 
Municipiului Bucureşti şi 1 post în 
cadrul  Municipiului Bucureşti) din 
cadrul Direcției Generale Planificare 
Bugetară şi Management Financiar 
-Unitatea de Implementare a proiec-
tului „INTESPO -Înregistrarea Tine-
rilor în Evidențele Serviciului Public 
de Ocupare, în data de 1 noiembrie 
2018, ora 10.00 -proba scrisă şi în data 
de 7 noiembrie 2018, ora 10.00  -inter-
viul. Condiţiile de participare:  -Studii 
de specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul asistență 
socială; -Vechime în specialitatea 
studiilor: minim 1 an; -Înscriere în 
Colegiul Asistenților Sociali sau decla-
rație pe proprie răspundere că până la 
semnarea contractului individual de 

muncă va prezenta înregistrarea sa în 
CAS/ în caz contrar concursul/ 
examenul este declarat nul.mMenți-
onăm că depunerea dosarelor de 
concurs se face în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
țului. Condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia şi actele solicitate 
candidaților pentru dosarul de 
înscriere sunt afişate la sediul ministe-
rului şi pe site-ul www.mmjs.gov.ro 
-secțiunea carieră.  Date de contact: 
telefon: 021/315.72.97 int.866, e-mail 
Concurs.Intespo@mmuncii.gov.ro.

l Primăria Comunei Ștefăneştii de 
Jos –Ilfov, organizează concurs 
pentru ocuparea funcțiilor publice de: 
-1 post de Inspector clasa I grad 
profesional Debutant –Compartiment 
Achiziții publice şi derularea contrac-
telor; -1 post de Consilier juridic grad 
profesional Debutant –Compartiment 
Juridic; Condiţii specifice de partici-
pare la concurs pentru Inspector clasa 
I grad profesional Debutant –
Compartiment Achiziții publice şi 
derularea contractelor: -studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul Știinţe 
economice. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs pentru Consilier 
juridic grad profesional Debutant –
Compartiment Juridic: -studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul Știinţe 
juridice. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Ștefăneştii de Jos din 
Șos. Ștefăneşti nr. 116, Comuna Ștefă-
neştii de Jos, Jud. Ilfov în data de 08 
Noiembrie 2018, ora 11:00 –proba 
scrisă. Interviul va avea loc în data de 
12.11.2018. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituției în termen 
de 20 zile de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial, până la 
data de 29.10.2018 pra 14:00, iar 
documentele de participare sunt cele 
prevăzute de art. 49 alin. (1) din Hotă-
rârea Guvernului nr. 611/2008. Alte 
informaţii referitoare la organizarea 
concursului pot fi obţinute la nr. de 
telefon 021-361.35.29 –doamna 
Stanca Ștefania –Consilier Asistent 
Primăria Ștefăneştii de Jos.

VÂNZĂRI AUTO
l Vând cap tractor MAN TGA 
18430 din 2006, rulat numai pe 
extern. Preţ 8600 euro. Tel. 
0722668673.

CITAŢII
l Numita Szereszovan Ilyana, cu 
domiciliul necunoscut, este citată 
pe data de 27 noiembrie 2018 la 

Tribunalul Maramureş, calitate de 
pârâtă în dos. nr.232/224/2017, 
având ca obiect constatarea drep-
tului de proprietate şi întabulare, la 
propunerea reclamantului Iusco 
Ioan-Bogdan.

l Numiţii Necula Ciprian Daniel, 
Ștefănescu Aurelian şi Baboi 
Daniel Tudorel sunt chemaţi să se 
prezinte în data de 15.11.2018, orele 
8.30, la Judecătoria Slobozia, în 
calitate de pârâţi în Dosarul civil nr. 
5105/312.2017.

l Citaţie. Bobe Nicolae, cu domici-
liul în localitatea Ovidiu, str.Cire-
şului, nr.10, judeţul Constanţa, este 
chemat la Biroul Individual Nota-
rial „George Tragone”, cu sediul în 
Constanţa, str.Soveja, nr.71, bl.41, 
sc.D, ap.31, în ziua de 19.10.2018, 
ora 15.00, pentru a lua parte la 
succesiunea defunctei Bobe Maria, 
decedată la data de 22.02.2004. Veţi 
aduce toate actele ce le deţineţi în 
legătură cu această succesiune 
(testament, titluri de proprietate 
privind imobilele defunctului, ca: 
acte de vânzare, donaţie, partaj, 
extrase de carte funciară), certifi-
cate de stare civilă (naştere, căsă-
torie, deces), buletinul de identitate 
şi martori. În caz de neprezentare la 
termen, puteţi trimite declaraţii de 
acceptare sau renunţare la succe-
siune autentificate de către orice 
notar public din ţară. Neacceptarea 
în termenul de 1 (un) an de la 
deschiderea succesiunii (data dece-

sului) atrage prescripţia dreptului 
de acceptare, potrivit prevederilor 
Codului civil.

l Se înştiinţează că în dosarul 
1493/185/2018, aflat pe rolul Jude-
cătoriei Bălceşti, judeţul Vâlcea, s-a 
deschis procedura de declarare a 
morţii a numitei Grigorescu Maria, 
cu invitaţia ca orice persoană să 
comunice datele pe care le cunoaşte 
în legătură cu aceasta.

l Niţu Costin George, în calitate 
de intimat pârât în dosarul 
3461/215/2016, al Tribunalului Dolj, 
este citat pentru data de 22.10.2018, 
la C7A, ora 9.00, în această cauză, 
având ca obiect partaj succesoral 
apel.

l Prodanof Nicolae, domiciliat în 
Brazilia, Sao Paulo, Rua Gal.
Euclides Figueredo, 374, Sao Paolo, 
S.P. CEP- 05654- 030- Morumbi, 
Statul Brazilia, vă înştiinţăm că 
sunteţi invitat să vă prezentaţi la 
Curtea de Apel Bucureşti, cu sediul 
în Palatul de Justiţie, Splaiul Inde-
pendenţei ,  nr.5,  Bucureşti , 
România, în camera E107- Ilie 
Stoenescu, S3-Completul nr.12 
recurs, la data de 23.10.2018, ora 
9.00, în calitate de intimat, în 
procesul cu Intimaţii-reclamanţi 
Marcu Adrian şi Marcu Daniela, în 
dosarul nr.28165/3/2016, având ca 
obiect rezoluţiune contract.

l România. Autoritatea Judecăto-

 Subscrisa S.C. APOLLODOR GROUP S.A . - in faliment, cu sediul în Loc. Reșița, 
str. Zimbrului, nr.44, jud. Caraș-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP 
S.P.R.L., vă facem cunoscut faptul că în data de 17.10.2018, ora 11:00, va avea loc 
la sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. 
Caraş-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri 
imobile: 
  • Spații producție (3 corpuri clădire în suprafață de 759,99 mp și platformă 
betonată - 1.395 mp), situate în localitatea Reșița, str. Zimbrului, nr. 44, jud. 
Caraș-Severin. Prețul de pornire al licitației este de 90.392 euro + TVA. 
 Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la 
valoarea de 500 lei/imobil, până înainte cu o zi de data licitaţiei conform proce-
durilor legale. În cazul în care bunul nu va fi valorificat la data de 17.10.2018, 
următoarele licitații vor avea loc în 31.10.2018 și 07.11.2018.
 Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare 
prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la 
sediul lichidatorului judiciar. 

 Subscrisa S.C. Apollodor Group S.A. - în faliment, cu sediul în localit. Reșița, str. 
Zimbrului, nr. 44, jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., vă 
facem cunoscut faptul că în data de 17.10.2018, ora 11.00, va avea loc la sediul lichi-
datorului judiciar din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin, licitația 
publică cu strigare privind vânzarea în bloc a următoarelor bunuri mobile: 
 8 mese TV, 16 tabureți, 15 noptiere, 16 paturi - 1 persoană, 14 saltele -1 per-
soana, 7 dulapuri - 2 uși, 6 dulapuri mici - hol, 6 cuiere, 6 aparte TV mici, 14 scaune 
(pentru sală de ședință), 2 mese de colț, 1 colțar, 1 masă, 34 scaune (sală de mese), 
7 mese (sala de mese), 1 suport TV. Prețul total al bunurilor este 1.045 lei. 
    Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la 
valoarea de 50 lei, până înainte cu o zi de data licitaţiei conform procedurilor legale. 
În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 17.10.2018, următoarele 
licitații vor avea loc în 31.10.2018 și 07.11.2018.
 Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare 
prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la 
sediul lichidatorului judiciar
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rească Judecătoria Sf. Gheorghe, 
dosar nr. 4246/305/2018. Somaţie. 
Dispusă spre emitere prin înche-
ierea de şedinţă din data de 
04.10.2018. Prin prezenta somaţie 
se aduce la cunoştinţa celor intere-
saţi faptul că petentul Suciu Iosif, 
cu domiciliul ales pentru comuni-
carea actelor de procedura la 
Cabinet de Avocat Balint Judit-Er-
zsebet, cu sediul în Braşov, str. M. 
Kogălniceanu nr. 14, bl. 1K, sc. A, 
ap. 10, judeţul. Braşov, solicită 
dobândirea prin uzucapiune şi 
jocţiunea posesiilor conform preve-
derilor art. 28 alin. 1 din Decretul 
Lege nr. 115/1938, a dreptului de 
proprietate asupra imobilului teren 
situat în Belin, judeţul. Covasna, în 
suprafaţă de 1.552 mp, înscris în 
CF nr. 23219 (nr.CF vechi 1247), 
identificat la A1, top 1062/3 (teren). 
Prezenta se va afişa la uşa instanţei, 
la Primăria comunei Belin, la 
imobilul în litigiu, la Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Covasna şi se va publica printr-un 
ziar local. Toţi cei interesaţi pot face 
opoziţie în termen de 1 lună de la 
afişare la Judecătoria Sf. Gheorghe, 
str. Kriza Janos, nr. 2, judeţul. 
Covasna.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-terito-
rială PODARI, din județul Dolj 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 9 si 13, 
începând cu data de 15.10.2018, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primariei PODARI  conform art. 
14 alin. (1) şi (2) din Legea cadas-
trului şi a publicității imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei şi pe site-ul Agenției Nați-
onale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară.

l Admite în parte cererea recla-
mantei Avitoroaei Crenguța, cu 
domiciliul în comuna Movileni, sat 
Iepureni, str. Doctorului, nr.2, jud. 
Iaşi, formulată în contradictoriu cu 
pârâtul  Avitoroaei  Dragoş 
Gheorghe, cu domiciliul în comuna 
Movileni, sat Iepureni, jud. Iaşi, la 
familia Avitoroaei Gheorghe  şi 
Eugenia. În temeiul art.373 lit.b şi 
379 Cod Civil, declară desfăcută 
din culpa comună a părților căsă-
toria dintre  Avitoroaei Crenguța, 
CNP 2830210226760 şi Avitoroaei 
D r a g o ş  G h e o r g h e ,  C N P 
1801001226802 încheiată la data de 
18.09.2000 în fața delegatului de 
stare civilă de la Primăria Iaşi. 
Dispune ca reclamanta să revină la 
numele anterior căsătoriei, cel de 

„Doroftei”. Dispune ca exercitarea 
autorității părinteşti cu privire la 
minora Avitoroaei Alexia Elena, 
născută pe data de 16.03.2012, să se 
realizeze în mod  exclusiv de mama. 
Dispune ca exercitarea autorității 
părinteşti cu privire la minorii 
Avitoroaei Alina Georgeta, născută 
pe data de 06.07.2003 şi Avitoroaei 
Marius Cristinel, născut pe data de 
18.11.2000 să se realizeze în comun, 
de ambii părinți. Stabileşte locuința 
minorilor împreună cu mama. 
Obligă pârâtul la plata în favoarea 
minorilor a unei pensii de întreți-
nere în cuantum de ½ din venitul 
minim pe economie, câte 1/6, 
pentru fiecare minor, de la data 
pronunțării prezentei hotărâri şi 
până la majoratul copiilor. Cu apel 
în 30 de zile de la comunicare, calea 
de atac urmând a se depune la 
Judecătoria Iaşi. Pronunțată azi, 
29.11.2017, prin punerea soluției la 
dispoziția părților prin mijlocirea 
grefei instanței.

l Leavis Cont IPURL, in calitate 
de adminiatrator judiciar notific 
deschiderea procedurii generale a 
insolventei privind pe debitoarea 
SC Moro Hostesss Agency SRL, cu 
sediul PLOIESTI, b-dul Republicii, 
nr. 104,bl.12 C, et. 5, ap. 19, jud. 
P r a h o v a ,  C U I  3 2 4 1 7 5 7 0 , 
J29/17002013, dosar 4357/105/2018 
Tribunal Prahova. Termene: termen 
pentru depunerea actelor de catre 
debitoare conf. art. 67 alin din lege 
08.10.2018, termenul pentru depu-
nerea opozitiilor de catre creditori 
10 zile de la primirea notificarii si 
termenul pentru solutionarea 
opozitiilor 10 zile dupa formularea 
opozitiilor, inregistrare creante 
09.11.2018, verificare creante si 
afisare tabel preliminar 28.11.2018, 
solutionare contestatii si definiti-
vare tabel 21.12.2018. Adunarea 
creditorilor 03.12.2018 ora 14:00 la 
sediul lichidatorului. Relatii la 
telefon 0723880617, e-mail: 
voichita_onofrei@yahoo.com.

l Leavis Cont IPURL, in calitate 
de lichidator, notificam intrarea in 
procedura generala a falimentului 
privind pe debitoarea SC Elminia 
Prod SRL, cu sediul in Breaza, str. 
Ocinei, nr. 78, Jud. Prahova, CUI 
17200917, J29/259/2005, prin hota-
rarea 623 din 26.09.2018, pronun-
tata de Tribunalul Prahova in 
dosarul 5662/105 /2016. Termene: 
termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a crean-
telor nascute dupa data deschiderii 
procedurii  este 09.11.2018, 
termenul de verificare al creantelor 
nascute in cursul procedurii, intoc-
mirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 

este 07.12.2018, termenul limita 
pentru depunerea contestatiilor la 
tabelul suplimentar 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar ,termenul pentru solutio-
narea contestatiilor la creantele 
nascute in cursul procedurii si 
pentru intocmirea tabelului defi-
nitiv consolidat al creantelor 
04.01.2019. Prin aceeasi hotarare 
s-a dispus dizolvarea debitorului si 
ridicarea dreptului de administrare. 
Relatii la telefon 0723880617, 
e-mail: voichita_onofrei@yahoo.
com.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Consiliul de Admi-
nistrație al S.C. Recons S.A. 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor pe 
data de 15.11.2018, ora 9,00 la 
sediul societății din Iaşi, str. Sf. 
Petru Movilă nr. 80 cu următoarea 
ordine de zi: 1. Majorarea Capita-
lului Social al Societății cu contra- 
valoarea terenului situat în Iaşi, str. 
Cicoarei nr. 12A pentru care s-a 
obținut Certificatul Privind Ates-
tarea Dreptului de Proprietate. În 
cazul neântrunirii cvorumului, 
Adunarea se reprogramează pentru 
a doua zi la aceeaşi oră şi în acelaşi 
loc, cu aceeaşi ordine de zi.

l SC Albrau Prod SA, Bucureşti, 
Calea Floreasca, nr.169A, corp A, 
c a m . 2 0 3 7 ,  e t . 4 ,  s e c t o r  1 , 
J40/8273/2012, CUI: 25865253. 
Convocator. Preşedintele Consi-
liului de Administrație al SC 
Albrau Prod SA, în baza prevede-
rilor actului constitutiv şi a dispozi-
țiilor Legii 31/1990, republicată, 
completează, conform art. 117 
indice 1 ordinea de zi la solicitarea 
acționarului Ciobanu Vasile, pentru 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilor convocată pentru 
ziua de 31.10.2018, la ora 13.00, la 
sediul societății cu următorul 
punct: Art.1.Aprobarea acordării 
unui împrumut in valoare de 
6.000.000Lei de către SC Albrau 
Prod SA către SC LVI SERV SRL. 
Materialele aferente punctelor de 
pe ordinea de zi vor fi puse la dispo-
ziția acționarilor la sediul societății 
până la data de 26.10.2018. În cazul 
în care din lipsă de cvorum, 
adunarea generală extraordinară 
nu va fi legal constituită la această 
dată, va avea loc o a doua adunare 
generala a acționarilor la data de 
01.11.2018, în acelaşi loc, la aceeaşi 
oră şi cu aceeaşi ordine de zi. Acțio-
narii pot participa la Adunările 
Generale Extraordinare ale Acțio-
narilor personal sau prin reprezen-
tanți în baza unei împuterniciri 
(procuri speciale) acordate pentru 
această adunare. Procurile vor fi 

depuse în original la sediul socie-
tății cu cel puțin 48 de ore înainte 
de adunare, sub sancțiunea pier-
derii exercițiului dreptului de vot la 
Adunarea respectivă.

LICITAŢII
l 1.Informații generale privind 
concedentul, Consiliul Județean 
Ialomița, cod fiscal: 4231776, situat 
în municipiul Slobozia, Piața Revo-
luției, nr.l, județul Ialomița, 
tel.0243.230.200, fax: 0243.230.250, 
e-mail: cji@cicnet.ro. 2.Informații 
generale privind obiectul concesi-
unii: obiectul concesiunii îl repre-
zintă suprafața de 19,1268 teren cu 
destinație agricolă -categoria de 
folosință arabil, proprietate publică 
situat în extravilanul comunei 
Giurgeni, înscris în CF 21316 şi 
suprafața de 4,8246ha teren cu 
destinație agricolă -categoria de 
folosință arabil, proprietate publică 
situat în extravilanul comunei 
Giurgeni, înscris în CF 21467. 
3.Informații privind documentația 
de atribuire: conform caietului de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau moda-
litățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: Pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire intrând pe: cji@cicnet.ro, 
descărcând un exemplar, sau în 
urma unei cereri către Comparti-
mentul Patrimoniu Public şi Privat, 
contra cost. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului de la 
care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: 
Compartimentul Patrimoniu Public 
şi Privat, situat la etajul 3, camera 
52 al Consiliului Județean Ialomița. 
3.3.Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, 
potrivit prevederilor Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.54/2006: 
Contravaloarea caietului de sarcini 
este de 20,00Lei şi se depune la 
casierie; 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 24.10.2018, 
ora 16.30. 4.Informații privind ofer-
tele: Ofertele vor fi formulate 
conform caietului de sarcini; 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 31.10.2018, ora 16.30; 
4.2.Adresa la care trebuie depusă 
ofertele: Ofertele vor depuse la 
sediul Consiliului Județean 
Ialomița, registratură, parter; 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 
Oferta va fi depusă în două exem-
plare. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 01.11.2018, 
ora 11.00, la sediul Consiliului 
Județean Ialomița, parter, în sala de 
şedințe; 6.Denumirea, adresa, nr.de 

telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Ialomița, 
municipiul Slobozia, b-dul Cosmi-
nului, nr.12, cod poştal: 920030, 
județul Ialomița, tel.0243.236.952, 
fax: 0243.232.266, e-mail: tr-ia-
lomița-pgref@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 09.10.2018.

l Anunț publicitar privind aren-
darea unui teren cu destinația 
agricolă -categoria de folosință 
arabil, proprietatea privată a jude-
țului Ialomița situat în extravi-
lanul comunei Giurgeni. La sediul 
Consiliului Județean Ialomița, 
situat în municipiul Slobozia, 
Piața Revoluției, nr.1, județul 
Ialomița, va avea loc la data de 
05.11.2018, ora 11.00, licitație 
deschisă în vederea atribuirii prin 
arendare a unui teren cu supra-
fața de 908,0533ha, teren cu desti-
nație agricolă -categoria de 
folosință arabil, situat în extravi-
lanul comunei Giurgeni, aparți-
nând domeniului  privat  al 
județului Ialomița, în vederea 
arendării pentru exploatația agri-
colă, conform Hotărârii Consi-
l i u l u i  J u d e ț e a n  I a l o m i ț a 
nr.106/27.09.2018. Terenul menți-
onat mai sus se arendează pe o 
perioadă de: -5 ani de la data 
semnării contractului de arendare 
pentru: -Plante tehnice şi indus-
triale; -Plante furajere; -Plante 
medicinale şi aromatice; -10 ani de 
la data semnării contractului de 
arendare pentru: -Cultură de 
cereale; -Legumicultură; -20 ani de 
la data semnării contractului de 
arendare pentru: -plante energe-
tice (plop energetic şi salcie ener-
getică); -Culturi de cătină albă, 
moringa oleiferă şi afine. Aren-
daşul poate solicita în scris, cu 
minim 12 luni înainte de expirarea 
duratei contractului de arendă, 
arendatorului, reînnoirea acestui 
contract, potrivit art.1848, alin.(1) 
din Codul Civil. Contractul se 
poate reînnoi pe un termen egal cu 
cel inițial prin Hotărâre a Consi-
liului Județean Ialomița. Arenda 
minimă de pornire a licitației este 
de 1.700Lei/ha/an. Procedura de 
arendare: licitație deschisă. 
Lansarea anunțului publicitar în 3 
zile lucrătoare de la data aprobării 
documentației de arendare prin 
hotărâre de Consiliu Județean 
Ialomița. Criteriul de atribuire al 
contractului de arendare este cel 
mai mare nivel al arendei ofertate- 
lei/ha/an. Garanția de participare- 
în cuantum de 5% din suma 



IV ANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Marți, 9 octombrie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

datorată arendatorului, cu titlu de 
arendă minimă (de la care se 
pornește licitația pentru primul an 
al arendei, calculată la suprafața 
de 908,0533ha). Caietul de sarcini 
se poate procura începând cu data 
publicării anunțului publicitar de 
la sediul Consiliului Județean 
Ialomița. Caietul de sarcini 
împreună cu instrucțiunile privind 
organizarea și desfășurarea proce-
durii de arendare se pot achizi-
ț i o n a  l a  p r e ț u l  d e  2 0 L e i . 
Termenul-limită de depunere a 
ofertelor este data de 01.11.2018, 
ora 16.30, la registratura Consi-
liului Județean Ialomița. Data 
primirii solicitări de clarificări: 
25.10.2018. Deschiderea și evalu-
area ofertelor va avea loc în data 
de 05.11.2018, ora 11.00, la sediul 
Consiliului Județean Ialomița. 
Valabilitatea ofertelor: 90 zile de la 
data depunerii. Limba de redac-
tare a ofertei: română. Comuni-
carea rezultatului licitației: în 
termen de 3 zile lucrătoare de la 
stabilirea ofertei câștigătoare. 
Încheierea contractului de aren-
dare: în termen de 7 zile lucrătoare 
de la data la care arendatorul a 
informat ofertantul despre accep-
tarea ofertei sale. Informații supli-
mentare la numărul de telefon: 
0243.230.201,  int .244,  fax: 
0243.233.000, Compartiment 
patrimoniu public și privat, 
persoană de contact: consilier 
Șelaru Gheorghe.

l Anunț publicitar privind 
vânzarea prin licitație deschisă a 
masei lemnoase pe picior din zona 
de siguranță a drumului județean: 
DJ 201, proprietatea publică a jude-
țului Ialomița. La sediul Consiliului 
Județean Ialomița, situat în munici-
piul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, 
județul Ialomița, va avea loc la data 
de 31.10.2018, ora 11.00, licitație 
deschisă în vederea vânzării masei 
lemnoase pe picior din zona de sigu-
ranță a drumului județean DJ 201, 
proprietatea publică a județului 
Ialomița, conform Hotărârii Consi-
liului Județean Ialomița nr.107 din 
27.09.2018. Cantitatea de material 
lemnos scoasă la licitație conform 
Actelor de Punere în Valoare, emise 
de către ROMSILVA -Direcția 
Silvică Ialomița -Ocolul Silvic Urzi-
ceni este de 939mc, fiind dispusă pe 
4 tronsoane din drumul județean 
DJ 201, după cum urmează: Nr.crt.; 
Partidă/lot; Nr.arbori buc.; Specia; 
Volum brut masă lemnoasă (mc); 
Preț minim lei/mc: 1.; Coșereni 
-Axintele; 20; plop; 71; 74,50. 2.; 
Crăsanii de Sus -Copuzu; 125; plop; 
287; 74,50. 3.; Crăsanii de Jos 
-Crăsanii de Sus; 183; plop; 332; 
74,50. 4.; Groasa -Crăsanii de Jos; 

131; plop; 249; 74,50. Total general: 
459; 939; 74,50. 1.Procedura: lici-
tație deschisă. 2.Criteriul de atri-
b u i r e  a l  c o n t r a c t u l u i  d e 
vânzare-cumpărare este cel mai 
mare preț ofertat lei/mc. 3.Garanția 
de contractare este egală cu 5% din 
valoarea de pornire la licitație, 
pentru volumul de masă lemnoasă 
pe care intenționează să îl cumpere. 
4.Garanția de bună execuție a 
contractului este de: 10% din 
valoarea contractului fără TVA. 
5.Caietul de sarcini se poate 
procura începând cu data publicării 
anunțului publicitar de la sediul 
Consiliului Județean Ialomița. 
Caietul de sarcini împreună cu 
Instrucțiunile privind organizarea și 
desfășurarea procedurii se pot achi-
ziționa la prețul de 20Lei. 6.Terme-
nul-limită de depunere a ofertelor 
este de 30.10.2018, ora 16.30, la 
registratura Consiliului Județean 
Ialomița. 7.Data primirii solicitări 
de clarificare: 23.10.2018. 8.Deschi-
derea și evaluarea ofertelor va avea 
loc în data de 31.10.2018, ora 11.00, 
la sediul Consiliului Județean 
Ialomița. 9.Valabilitatea ofertelor: 
90 de zile de la data depunerii. 
10.Limba de redactare a ofertei: 
română. 11.Încheierea contractului 
de vânzare-cumpărare: 10 zile 
lucrătoare de la data finalizării lici-
tației, respectiv a negocierii. 12.
Informații suplimentare la numărul 
de telefon: 0243.230.201, int.244, 
fax: 0243.233.000, Compartiment 
patrimoniu public și privat, 
persoană de contact: consilier 
Șelaru Gheorghe.

l Cabinet Individual de Insolvență 
Grigorian Andreea - Gina, C în 
calitate de lichidator judiciar al 
Diacom Trading S.R.L. sediul în sat 
Leţcani,comuna Lețcani, Nr: 788A, 
camera 4, Jud. Iași, J22/2018/2011, 
CUI 29322357 notifică deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenţei 
societății Diacom Trading S.R.L. 
Societatea Diacom Trading S.R.L. 
are obligaţia ca în termen de 10 zile 
de la deschiderea procedurii insol-
ventei să depună la dosarul cauzei 
documentele prevăzute la art. 67 
din Legea nr.85/2014 privind proce-
durile de prevenire a insolvenței si 
de insolvență. Termenul limită 
pentru inventarierea bunurilor și 
încheierea procesului verbal de 
inventar este 05.11.2018.Termenul 
limită pentru depunerea cererilor de 
creanţe este 12.11.2018. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor 
este 23.11.2018.Termenul pentru 
depunerea contestațiilor la tabelul 
preliminar este de 7 zile de la publi-
carea acestuia in BPI. Termenul 

pentru afișarea tabelului definitiv al 
creanțelor  este  09.01.2019. 
Termenul pentru continuarea 
procedurii este 09.01.2019. Se noti-
fică faptul că prima Adunare a 
Creditorilor va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar mun. Iași, 
șos.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.4, 
complex Exclusiv, bloc A2, demisol, 
spațiul nr.6, în data de  28.11.2018, 
ora 10:00 având ca ordine de zi: 1.
Alegerea comitetului creditorilor și 
desemnarea președintelui acestuia; 
2.Confirmarea lichidatorului judi-
ciar. Nu se pune în discuția credito-
rilor remunerația lichidatorului 
judiciar având în vedere că în patri-
moniul debitoarei nu au fost identi-
ficate bunuri - renumeratia 
lichidatorului judiciar urmând a fi 
suportată din fondul de lichidare în 
conformitate cu dispozițiile art.38 
alin.5 din OUG nr.86/2006. Se noti-
fică asociatii societăţii debitoare 
faptul că va avea loc Adunarea 
Asociaţilor la sediul lichidatorului 
judiciar în mun. Iași, șos.Ștefan cel 
Mare și Sfânt, nr.4, complex 
Exclusiv, bloc A2, demisol, spațiul 
nr.6, în data 05.11.2018, ora 12:00, 
în vederea desemnării administrato-
rului special.

l S.C. Doroca S.A, prin lichidator 
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă 
scoaterea la vânzare, a activelor 
societăţii debitoare, după cum 
urmează: A. Imobil situat în 
Dorohoi, str. Brazi, nr.1 amplasat pe 
teren în concesiune de la municipiul 
Dorohoi, compus din: 1. Restaurant 
Hotel Cabana Brazi cu subsol, 
parter și etaj cu s.c la sol de 701,10 
mp; 2. Magazie cu s.c. la sol de 
34,30 mp; 3. Magazie si beci cu s.c. 
la sol de 97,20 m.p.; Pretul de 
vanzare fiind de 1.380.720 lei 
(309.440 Euro),TVA inclus (80%). 
B. Spaţiu comercial situat in 
Dorohoi, Aleea Duzilor, nr. 12, bl.
E1-parter, în suprafaţă utila de 
245,50 mp(construita 266,90 mp).
Terenul în cota indiviza de 61,89 
mp  este concesionat de la munici-
piul Dorohoi la pretul  de 138.000 
lei (30.960 Euro), TVA inclus (80%). 
Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt cu o zi inainte 
de ziua licitatiei, orele15.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iași, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. 
Licitaţiile vor avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Iași, Str.  
Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iași, în 
data de 19.10.2018 ora 14:00, și se 
va desfășura în conformitate cu 
prevederile legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei și ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 

adunarea creditorilor din data de  
15.03.2016 si adunarea creditorilor 
din 04.10.2017. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare și 
desfășurare a licitaţiei. Garantia 
este in cuantum de 10 % din 
valoarea de vanzare. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la: C.I.I. 
Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232/240.890;  0742/109899, 
0745308671, Fax 0232/240890.

l Subscrisa Consultant Insolvență 
SPRL, prin reprezentant Popescu 
Emil,  în calitate de lichidator judi-
ciar al debitoarei SC Rocada Mixt 
Com SRL, cu sediul in Dr.Tr.
Severin, str.Independenței, nr.53, 
bl.1, sc.1, ap. 5, jud. Mehedinti, 
CIF: 4422563, J25/1206/1993, 
numit prin sentința pronunţată de 
către Tribunalul Mehedinți, Secţia a 
II – Civilă, de Contencios Adminis-
trativ și Fiscal, în dosarul nr. 
4821/101/2016, scoate la vânzare 
prin negociere directă cu pas de 
supraofertă in cuantum de 500 lei: 
-stoc de marfa - *articole de imbra-
caminte- bluze, caciuli, camasi, 
pantaloni, geci, fulare etc.,  incalta-
minte si de uz casnic - bibelouri, 
farfurii, pahare, vaze, jucarii –
breloc, fluier, telefon*. Preţul nego-
ciat în condițiile art. 156 alin 3 din 
Legea 85/2014 privind procedura 
insolvenței între SC Rocada Mixt 
Com SRL prin lichidatorul judiciar 
și persoana fizica  V.O.A. este în 
sumă de 3.500,00 lei TVA Inclus. 
Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor mobile *Auto-
tractor marca Renault si Semire-
morca Tailor* descrise anterior, o 
reprezinta sentinţa de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in 
dosaru l  de  inso lvență  nr. 
6164/101/2012. Negocierea directă 
cu pas de supraoferta va avea loc în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehe-
dinţi în data de 09.11.2018 orele 
15:00. Participarea la negocierea 
directa cu pas de supraoferta este 
condiţionată de consemnarea la 
bancă, până la data de 09.11.2018 
orele 12,00 a unei cauţiuni de 10% 
din preţul de pornire al negocierii 
directe, depunerea unei oferte de 
cumparare care sa respecte pasul 
de supraofertare. Invităm pe toti 
cei care vor sa se prezinte la ședinţa 
de negociere directa la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest scop 
și pâna la acel termen să depună 
o f e r t e  d e  c u m p ă r a r e . 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor 
mobile sa anunte lichidatorul judi-
ciar inainte de data stabilita pentru 

vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la telefoa-
nele: 0742592183/0756482035 fax 
0252354399; email: office@consul-
tant-insolven.ro sau la sediul lichi-
datorului din  Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi. 
Lichidator Judiciar, prin reprezen-
tant  Consultant Insolventa SPRL.

PIERDERI
l Pierdute Card Tahograf, Atestat 
ADR si Atestat profesional trans-
port Marfa si Persoane, emise pe 
numele Zaharachescu Petre. Le 
declar nule.

l SC Iman Fireworks SRL declara 
pierduta si nula, Autorizatia cu 
numerele 488/30.10.2017 emisa de 
ITM Prahova si 352364/01.11.2017 
emisa de IPJ Prahova privind deti-
nerea, transportul si comerciali-
zarea articolelor pirotehnice.

l Pierdut Atestat profesional trans-
port marfă, eliberat de A.R.R. 
Argeș, pe numele Pătru Gheorghe 
Marius, domiciliat în comuna 
Vedea, sat Chiriţești, nr. 50, jud. 
Argeș. Se declară nul.

l SC Total Seniorii, cu sediul social 
în București, str. Al. Botorani, nr. 11, 
bl. V43, sc. A, et.4, ap.19, CUI: 
6520576, declar pierdute certifica-
tele constatatoare pentru sediile 
secundare următoare: BIG Berceni, 
stand P74B, sediu din str.Serg.Nuțu 
Ion, nr.8-12, sect.5, București, sediu 
str. Amintirii, nr.17, sect.1, Bucu-
rești.

l Cărămizaru Guță-Viorel, com. 
Bragadiru, jud. Teleorman, pierdut 
Certificat de pregătire profesională 
a conducătorului auto seria 
0327446000 eliberat de ARR 
Teleorman. Îl declar nul.

l Pierdut carnet de student și legi-
timaţie reducere transport pe 
numele Miloud Dahmane Hait, 
student la Universitatea Nicolae 
Titulescu, Facultatea de Drept. Le 
declar nule.

l Pierdut certificat constatator 
nr.11446/16.03.2015, punct de lucru: 
Amaradia, nr.9, Craiova, al AF 
Pîrvulescu Robert Cristian. Se 
declară nul.

l Pierdut certificat constatator 657 
pentru punct lucru sat Iulia com. 
Izvoarele jud. Tulcea. Pierdut 2 
c e r t i f .  c o n s t a t a t o r  n r. 
20029/22.12.2004 pentru sediu și 
punct lucru SC Geodana Com SRL 
J36/628/1998 RO 11187282.


