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OFERTE SERVICIU
l SC Prinse Hair Stilist SRL, CUI:
40190265, angajează pentru sediul din
București, Casier COD COR: 523003.
l SC Good Food Flavour SRL, cu
sediul social în Slatina, str. Cuza Vodă,
nr. 6, bl. 6, sc. A, et. 3, ap. 14, jud. Olt,
având CUI: RO34201319, înregistrată
la ONRC cu nr. J28/157/2015, angajează 1 post de ajutor bucătar. Interviul
are loc în data de 10.10.2019, ora 10.00,
în jud. Sibiu, mun. Sibiu, str. Șoseaua
Alba Iulia, nr. 112.
l Spitalul Orășenesc Lipova, cu sediul
în localitatea Lipova, strada Aurel
Vânătu, numărul 11, judeţul Arad,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante de:
-Infirmieră debutantă: 1 post, conform
Hotărârii de Guvern 286/23.03.2011;
-Îngrijitoare curățenie: 1 post, conform
Hotărârii de Guvern 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 31.10.2019, ora
9.00; -Proba interviu în data de
31.10.2019, ora 13.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: școală generală; -vechime: fără
vechime. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul Spitalului Orășenesc
Lipova. Relaţii suplimentare la sediul
Spitalului Orășenesc Lipova, str.A.Vânătu, nr.11, jud. Arad, persoană de
contact: Chisan Simona, telefon:
0257.563.047, fax: 0257.563.047,
e-mail: spital.lipova@gmail.com.
l Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Ștefănești, cu sediul în loc.Ștefănești, str.G-ral Lucan, nr.26, Oraș
Ștefănești, jud. Botoșani, organizează
în data de 31.10.2019, ora 10.00,
concurs de recrutare pentru ocuparea
postului contractual vacant pentru
perioadă nedeterminată: infirmieră, cu
normă întreagă, conform H.G.
nr.286/2011. Condiţii specifice de
înscriere la concurs pentru infirmieră:
a)Studii -medii, curs de calificare infirmieră. b)Nu necesită vechime în specialitate. Selecția dosarelor de înscriere
în data de 24.10.2019, ora 10.00; -proba
scrisă în data de 31.10.2019, ora 10.00;
-interviul în data de 05.11.2019 ora
10.00. Concursul se desfășoară la
sediul Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Ștefănești, din str.G-ral Lucan,
nr.26, Oraș Ștefănești, jud.Botoșani.
Data limită până la care se pot depune
dosarele de concurs la sediul unităţii
din Orașul Ștefănești, str.G-ral Lucan,
nr.26, este 23.10.2019, ora 15.00. Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul instituţiei sau la tel.0231.564.109
sau 0761.640.005 la persoana care
asigură secretariatul comisiei de
concurs, d-na Ibănescu Elena, asistent
medical principal în cadrul
U.A.M.S.Ștefănești, judeţul Botoșani.
l Agenția Română de Salvare a Vieții
Omenești pe Mare, cu sediul în localitatea Constanța, Incinta Port, dana 78,
jud.Constanța, organizează concurs

conform H.G. nr.286/2011, modificată
și completată, pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante:
Condiții specifice de ocupare a posturilor: Ofițer mecanic maritim- 1 post
-Grup Nave: Nivelul studiilor: studii
superioare absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă. Specialitate de
bază: domeniul naval. Cerințe specifice: -posesor brevet pentru funcția de
ofițer mecanic maritim (brevet valabil
pentru o perioadă de minim 1 an de
zile de la data depunerii dosarului);
-valabilitatea carnetului de marinar,
minim 1 an. Vechime necesară în
funcție: minim 12 de luni îmbarcare pe
nave maritime (conform foiI matricole
eliberată de A.N.R. în anul 2019).
Marinar -2 posturi -Grup Nave.
Nivelul studiilor: studii medii sau generale. Specialitate de bază: domeniul
naval. Cerințe specifice: -posesor certificat de competență pentru funcția de
marinar (certificat valabil pentru o
perioadă de minim 1 an de zile de la
data depunerii dosarului); -valabilitatea carnetului de marinar, minim 1
an; Vechime necesară în funcție:
minim 12 de luni îmbarcare pe nave
maritime (conform foii matricole eliberată de A.N.R. în anul 2019). Inginer
IA- 2 posturi -Compartiment Achiziții.
Nivelul studiilor: studii superioare
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă; Specialitate de bază:
tehnic, naval; Vechime necesară în
funcție: minim 7 ani în specialitatea
studiilor. Cerințe specifice: minim un
curs de pregătire/perfecționare/
formare specializată în domeniul achizițiilor publice, în ultimii 5 ani. Infirmieră -1 post -Compartiment MedicaL;
Nivelul studiilor: studii medii sau
generale. Cerințe specifice: curs de
pregătire /perfecționare/formare cu
specializarea –infirmieră. Vechime: nu
este necesară. Data limită pentru
depunerea dosarelor: 23.10.2019, ora
16.00. Selecția dosarelor de înscriere:
24.10.2019. 1.Proba scrisă: 31.10.2019,
la ora 09.00. 2.Probă practică:
06.11.2019 la ora 09.00. 3.Afișare rezultate finale: 11.11.2019 la ora 16.00.
Depunerea dosarelor de concurs se va
face la sediul A.R.S.V.O.M., Incinta
Port Constanța, dana 78, tel:
0241.601.878. Tematica, bibliografia și
rezultatele finale ale probelor de
concurs se vor afișa la sediul unității și
pe pagina oficială: www.arsvom.ro
l Primăria Comunei Râciu, cu sediul
în localitatea Râciu, str.Gheorghe
Șincai, nr.58, judeţul Mureș, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant,
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G.
nr.1027/2014, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante
de: Paramedic în cadrul Punctului de
lucru SMURD Râciu. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul
studiilor: studii medii absolvit cu
diplomă de bacalaureat; -curs de
formare paramedic, susținut de IJSU;
-permis de conducere categoria B;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: minim 6
luni. Data, ora și locul de desfășurare a
concursului: -proba scrisă în data de
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31.10.2019, ora 11.00, la sediul instituției; -proba practică în data de
04.11.2019, ora 11.00, la sediul Punctului de lucru SMURD; -proba interviu
în data de 05.11.2019, ora 12.00, la
sediul instituției. Data-limită până la
care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10
zile lucrătoare de la afișare, la sediul
instituției. Bibliografia pentru concurs,
atribuțiile postului, documentele necesare înscrierii și alte informații suplimentare se găsesc pe site-ul primăriei:
www.comunariciu.ro sau la telefon:
0265.426.212, persoană de contact:
secretar Dunca Ioan.
l Comuna Tîrgșoru Vechi, județul
Prahova, organizează concurs pe data
de 04 noiembrie 2019 (proba scrisă),
ora 10.00, și 06 noiembrie 2019
(interviu), ora 10.00, pentru ocuparea
următorului post contractual vacant:
-paznic - Serviciul Poliție Locală Comuna Tîrgșoru Vechi. Condiții de
participare: -sunt cele prevăzute la
art.3 din HG 286/2011, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale
și a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice. Condiţiile specifice: -Studii
medii; -Permis de conducere categoria
B; -Atribuții prevăzute în fișa postului;
-Vechime minimă de 10 ani în specialitatea studiilor. Dosarele de concurs vor
fi depuse la sediul Primăriei Comunei
Tîrgșoru Vechi, etaj 2, Biroul Resurse
Umane, din comuna Tîrgșoru Vechi,
satul Strejnicu, str.Principală, nr.200,
județul Prahova, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării în
Monitorul Oficial (09.10.2019
-22.10.2019). Relații la telefon:
0244.482.291, int.109, fax:
0244.482.555.
l Liceul „Simion Stolnicu”, cu sediul
în localitatea Comarnic, str.Republicii,
nr.30, judeţul Prahova, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -Administrator financiar: 0,50 post, conform
HG 286/23.03.2011 și HG 1027/2014.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 31.10.2019, ora
9.00; -Proba practică în data de
01.11.2019, ora 9.00; -Proba interviu în
data de 04.11.2019, ora 9.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -Studii: superioare în
domeniu, cu diplomă de licență;
-Vechime minimă: 5 ani în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul liceului. Relaţii suplimentare la sediul Liceului „Simion
Stolnicu”, persoană de contact:
Năpăruș Adela, telefon: 0244.360.112.
l Liceul „Simion Stolnicu”, cu sediul
în localitatea Comarnic, str.Republicii, nr.30, judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea

funcţiei contractuale vacante de:
-îngrijitoare: 1,00 post, conform
HG286/23.03.2011 și HG1027/2014.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 31.10.2019,
ora 9.00; -Proba practică în data de
01.11.2019, ora 9.00; -Proba interviu
în data de 04.11.2019, ora 9.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -Studii: generale; -Vechime:
fără; -Condiții specifice: -Curs igienă;
-Abilități de relaționare-comunicare
cu întreg personalul unității de învățământ și abilități pentru munca în
echipă; -Efectuează și alte sarcini date
de către conducere în limita capacității sale fizice și intelectuale. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul liceului. Relaţii suplimentare la sediul: Liceului „Simion
Stolnicu”, persoană de contact:
Năpăruș Adela, telefon: 0244.360.112.
l Universitatea Tehnică de Construcţii
București (U.T.C.B.) cu sediul în București, Bd.Lacul Tei, nr. 122-124,
Sectorul 2, organizează concurs, conf.
HG nr. 286/2011, pentru ocuparea
postului contractual, vacant de
secretar șef facultate (S) din cadrul
Secretariatului Facultăţii de Geodezie.
Condiţii specifice: studii superioare de
lungă durată finalizate cu diplomă de
licenţă, cunoștinţe operare PC: Word,
Excell, Powerpoint, Internet (nivel
mediu), cunoașterea limbilor străine:
engleză, (nivel mediu), abilităţi de
comunicare cu cetăţeni ai statelor
membre UE și non- UE, vechime în
muncă în activitatea de secretariat
facultate de minim 5 ani. Data limită
până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs este
23.10.2019 la sediul U.T.C.B., Blocul
Administrativ, camera nr. 33, în intervalul orar: 08:00 - 15:30. Proba scrisă
va avea loc în data de 31.10.2019, ora
10:00 la sediul U.T.C.B. din Bd. Lacul
Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, la Sala
Media din Facultatea de Geodezie.
Data și ora interviului vor fi anunţate
după proba scrisă. Relaţii suplimentare
la sediul U.T.C.B. din Bd. Lacul Tei, nr.
122-124, Sectorul 2, Blocul Administrativ, camera nr. 33, pe www.utcb.ro
sau la telefon: 0212421208, persoana
de contact: Dragomir Margareta.

l Primăria comunei Prisăcani, judeţul
Iași organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de Consilier clasa I grad profesional debutant - Compartiment
Buget, Finanțe, Impozite și Taxe, din
cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului comunei Prisăcani după
cum urmează: Probele stabilite pentru
concurs: - selecția dosarelor; - proba
scrisă; - interviul. A. Condiţiile de
desfășurare a concursului: Proba scrisă
va avea loc in data de 13.11.2019, ora
10:00 la sediul Primăriei comunei
Prisăcani. Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune în perioada
09.10.2019 - 28.10.2019 la sediul
Primăriei comunei Prisacani, județul
Iași, in termen de 20 de zile de la data
publicării anunțului pe pagina de
internet a instituției organizatoare
09.10.2019, pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, și într-un cotidian de largă circulaţie. B. Condiţii de participare la
concurs: Condiţii generale: conform
art. 465 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/ 2019
privind Codul Administrativ. Condiţii
specifice: - studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă in domeniul economie sau
finanțe. - fără vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice. C. Dosarul de concurs: a)
formularul de înscriere; b) curriculum
vitae, modelul comun european; c)
copia actului de identitate; d) copii ale
diplomelor de studii, certificatelor și
altor documente care atestă efectuarea
unor specializări și perfecţionări; e)
copia adeverinţei care atestă starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de
familie al candidatului; f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate
corespunzătoare pentru efort fizic, în
cazul funcţiilor publice pentru a căror
ocupare este necesară îndeplinirea
unor condiţii specifice care implică
efort fizic și se testează prin probă
suplimentară; g) cazierul judiciar; h)
declaraţia pe propria răspundere sau
adeverinţa care să ateste calitatea sau
lipsa calităţii de lucrător al Securităţii
sau colaborator al acesteia. Copiile de
pe actele prevăzute mai sus se prezintă
în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică
pentru conformitatea cu originalul de
către secretarul comisiei de concurs. D.

II

ANUNȚURI
Miercuri, 9 octombrie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

Bibliografia de concurs - afişată pe
site-ul www.uat-prisacani.ro şi la avizierul Primăriei comunei Prisăcani,
județul Iaşi. Relații suplimentare se pot
obține la sediul Primăriei Comunei
Prisăcani, județul Iaşi sau la tel:
0232.295.858/ 0752.192.533.
l Primăria Oraşului Videle organizează la sediul său din str. Republicii,
nr. 2 în data de 01.11.2019, ora 10.00
-proba scrisă, respectiv 06.11.2019, ora
14.00 -interviul, concurs pentru
ocuparea postului vacant de şofer I din
cadrul Compartimentului Personal
Contractual Parc Auto şi Auxiliari al
Direcţiei Resurse Umane, Salarizare,
Informatică, Autorizări Taximetrie şi
Comerţ, Problemele Romilor şi Parc
Auto. Condiţiile necesare ocupării unui
post de natură contractuală vacant sau
temporar vacant sunt prevăzute la art.
3 din HGR 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
specifice de înscriere şi participare la
concurs pentru ocuparea postului
vacant mai sus menţionat sunt următoarele: -absolvent de studii medii
liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat sau şcoală profesională profil
auto absolvită cu diplomă; -posesor
permis conducere auto pentru categoria B; -minim 3 ani vechime în
funcţia de şofer; -să deţină avizul de
aptitudine medicală şi psihologică
eliberate de către unităţile specializate
medicale şi/ sau psihologice, publice
sau private, agreate de Ministerul
Transporturilor. Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretariatul comisiei de concurs -Direcţia
Resurse Umane, Salarizare, Informatică, Autorizări Taximetrie şi Comerţ,
Problemele Romilor şi Parc Auto din
cadrul Primăriei Oraşului Videle, în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
afişării anunţului şi vor conţine, în
mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul
cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, aprobat de
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Coordonate de contact pentru primirea
dosarelor de concurs: sediul Primăriei
Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2,
oraş Videle, judeţul Teleorman, telefon:
0247/453017 interior 106, fax:
0247/453015, e-mail: primariavidele@
yahoo.com, persoana de contact:
Vochin Nicoleta -inspector. Informaţii
suplimentare privind desfăşurarea
concursului se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs -Direcţia
Resurse Umane, Salarizare, Informatică, Autorizări Taximetrie şi Comerţ,
Problemele Romilor şi Parc Auto din
cadrul Primăriei Oraşului Videle,
telefon: 0247/453.017, int 106.
l Centrul Medical de Diagnostic şi
Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae
Kretzulescu” Bucureşti din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, organizează concurs în vederea încadrării,

pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile
Legii nr. 53/2003 -Codul muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr.
355/2007, O.M.A.I. nr. 23/2015,
O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare şi
având în vedere Memorandumul cu
tema: Aprobarea deblocării unor
posturi vacante în M.A.I. nr. 23808 din
28.11.2018 şi Notele nr. 1040923 din
2 6 . 0 9 . 2 0 1 9 ş i n r. 1 0 4 0 9 2 4 d i n
26.09.2019, a următoarelor posturi
vacante de personal contractual din
cadrul Centrului Medical de
Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu
„Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti:
•Asistent medical princpal la Cabinetul Pediatrie, poziția 260 din statul
de organizare al unității; •Asistent
medical principal la Cabinetul Otorinolaringologie (O.R.L.), poziția 293 din
statul de organizare al unității. Se solicită: •liceul sanitar cu durata de 5 ani
sau echivalare de studii/studii postliceale sanitare sau echivalente sau
diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform H.G. nr. 797/1997
privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 19761994 inclusiv cu nivelul studiilor
postliceale sanitare în specialitatea
Medicină generală; •vechime în specialitate de 5 ani ca asistent medical.
Pentru înscriere, candidații vor
prezenta dosarul de concurs secretarului comisiei de concurs, până la data
de 23.10.2019, ora 14:00, în zilele lucrătoare, între orele 12:00-14:00, la sediul
Centrului Medical de Diagnostic şi
Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae
Kretzulescu” Bucureşti, din municipiul
Bucureşti, strada Mihai Vodă, nr. 17,
sector 5, etaj 5, telefon 021.303.70.80,
interior 30.542. Concursul se va desfăşura la sediul Centrului Medical de
Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu
„Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti
din municipiul Bucureşti, strada Mihai
Vo d ă , n r. 1 7 , s e c t o r 5 , a s t f e l :
-25.10.2019- selecţia dosarelor de
concurs; -13.11.2019- proba scrisă (test
grilă); -19.11.2019- interviul. Relații
suplimentare privind condițiile de
participare, documentele necesare,
calendarul de desfăşurare a concursului, tematica şi bibliografia se pot
obține de la sediul Centrului Medical
de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, precum şi pe pagina de internet
www.cmdta.mai.gov.ro, secţiunea –
Carieră- Anunţuri.
l În conformitate cu prevederile H.G.
nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale anunță organizarea concursului, în data de 31 octombrie 2019, ora 10.00 proba scrisă,
pentru ocuparea unui post contractual
vacant de conducere de director
general din cadrul Agenției Domeniilor
Statului. Interviul se va susține în
maximum patru zile lucrătoare de la
data susținerii probei scrise, conform
art. 24 alin. (5) din Regulamentulcadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -Studii de specialitate: studii
superioare de lungă durată, absolvite

cu diplomă de licență/ echivalentă sau
studii universitare de licență; -Vechime
în specialitatea studiilor- minimum 5
ani; -Cunoştinţe de operare/ programare pe calculator: -word, excel-nivel
mediu; -Abilităţi, calităţi şi aptitudini
necesare: comunicare, coordonare,
confidențialitate; -Cerinţe specifice: (de
exemplu călătorii frecvente, delegări,
detaşări, disponibilitate pentru lucru în
program prelungit în anumite condiţii)deplasări la autoritățile şi instituțiile
publice centrale şi la alte instituții
publice, etc. -Competenţa managerială
(cunoştinţe de management, calităţi şi
aptitudini manageriale): bun organizator şi coordonator. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul
Ministerului Agriculturii si Dezvoltării
Rurale din B-dul Carol I nr. 2-4, sector
3, Bucuresti la secretariatul comisiei de
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării, persoană de
contact, Păunescu Mona– consilier,
telefon 021.3072.484, e-mail: mona.
paunescu@madr.ro. Bibliografia, condiţiile specifice de participare precum şi
actele solicitate candidaţilor pentru
dosarul de înscriere vor fi afişate la
sediul instituţiei din B-dul. Carol I nr.
2-4, sector 3, Bucureşti şi vor fi publicate pe pagina de web www.madr.ro.
Concursul se va desfăşura la sediul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, organizează
concurs în vederea ocupării următorului post vacant: -1 (un) secretar
debutant, cu studii superioare, cod
COR 235901, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului de
Comandă Gestionare, Completare şi
Eliberare Acte Studii. Condiţii specifice: -Nivelul studiilor: superioare;
-Domeniul studiilor: Ştiinţe umaniste
şi sociale; -Vechime în specialitatea
postului: nu este necesară; -Alte
condiţii (cunoaşterea unei limbii
străine, cunoştinţe operare PC, alte
abilităţi): cunoştinţe de limba engleză,
scris, citit, conversaţie. Încă o limbă
străină constituie un avantaj, operare
PC: Windows, Microsoft Office, Word,
Excel, Power Point, Internet Explorer,
baze de date şi Outlook; -Cunoştinţe
privind întocmirea şi administrarea
corespondenţei oficiale; -Alte cerinţe:
bune abilităţi de comunicare. Data-limită de depunere a dosarelor de
concurs: 24.10.2019, ora 16.00. Data
susţinerii probei scrise: 31.10.2019, ora
10.00. Data susţinerii interviului:
04.11.2019, ora 10.00. Toate probele se
vor susţine la sediul Universităţii
„Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde
conţinutul dosarului de concurs, condiţiile generale şi specifice, calendarul de
desfăşurare a concursurilor, bibliografia şi, după caz, tematica se publică
pe portalele: www.posturi.gov.ro şi pe:
www.uav.ro

PRESTĂRI SERVICII
l Firmă montează țiglă metalică tip
Lindab plus placări polistiren. Tel.
0755.849.716.
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CITAŢII
l Numitul Mois Mihaly este citat
pentru data de 6.11.2019 la Judecătoria Sighetu-Marmației în dosar nr.
2093/307/2019, obiect uzucapiune.
l Numitul Tarhon Gheorghe, cu
ultimul domiciliu cunoscut în oraş Tg.
Frumos, str. Petru Rareş, bl.G1-1, sc.B,
et.1, ap.7, jud. Iaşi, este citat în calitate
de pârât în proces cu Ciobanu Mariana
–partaj bunuri comune, la Judecătoria
Paşcani, în dosar nr. 4830/866/2017
pentru data de 24 octombrie 2019, ora
9.00, complet C09MF.
l Se citeaza numita Pascaru Mhaela,
cu ultim domiciliu cunoscut in Iasi, str.
Roman Vodă nr.1, bl.J2, sc.B, et.2, ap.4,
la Judecatoria Iaşi , in calitate de pirita
,in dosar nr.5142/245/2019,cu termen la
data de 1.11.2019, complet C19, sala 5,
ora 8,30, in proces cu Pascaru Gica
Iulian, pentru divort.
l În dosar nr. 922/203/2019 al Judecătoriei Câmpeni, jud.Alba, cu termen
de judecată la data de 22.10.2019,
sunt citați în calitatea de pârâți, în
proces cu reclamantele Sabou Bianca
şi Bia Dorina, pentru uzucapiune şi
partaj, următoarele persoane: 1.Vesa
Simion, cu domiciliul necunoscut, fost
cu ultimul domiciliu în com. Lunca,
jud. Alba; 2. Vesa Daniel, cu domiciliul necunoscut, fost cu ultimul domiciliu în com. Lunca, jud. Alba; 3.Vesa
Ioan, cu domiciliul necunoscut, fost
cu ultimul domiciliu în com.Lunca,
jud. Alba; 4.Morda Simion, cu domiciliul necunoscut, fost cu ultimul domiciliu în com.Lunca, jud. Alba; 5.
Morda Vasile, cu domiciliul necunoscut, fost cu ultimul domiciliu în
com.Lunca, jud.Alba; 6. Morda Ioan,
cu domiciliul necunoscut, fost cu
ultimul domiciliu în com.Lunca, jud.
Alba; 7.Morda Maria, cu domiciliul
necunoscut, fost cu ultimul domiciliu
în com.Lunca, jud.Alba. Raportul de
expertiză extrajudiciară efectuat în
cauză şi depus la dosar, a fost comunicat pentru aceşti pârâți cu avocatul
numit în susținerea intereselor lor în
acest dosar.
l Stan Constanța, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Poienarii
Burchii, sat Pod Văleni, județul
Prahova, este chemată la Judecătoria
Ploieşti, în ziua de 13.11.2019, ora
8.30, în calitate de pârâtă, în proces cu
Stan Robert Adrian, în dosarul
12419/281/2019, având ca obiect
divorț.
l Subscrisa, Konica Minolta Business
Solutions Romania SRL, având
număr de ordine în registrul comerţului J40/1831/1991, cod unic de înregistrare 2786070, cu sediul în:
municipiul Bucureşti, str. Copilului,
nr. 18, parter, sector 1, e-mail: office@
konicaminolta.ro, în calitate de reclamant-creditor, cheamă în judecată pe
Mar.Po Global Service SRL, cu sediul:
Iaşi, Şoseaua Națională, nr.178-180,
biroul 3, etajul 3, jud. Iaşi, CUI:
23999461, înregistrată la Registrul
Comerțului cu J22/1763/2008, în cali-
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tate de pârât -debitor, în dosarul
nr.12550/245/2019 -obiect dosar
-cerere cu valoare redusă, af lat pe
rolul Judecătoriei Iaşi- Iaşi, str.Anastasie Panu, nr.25, jud.Iaşi, secția
Civilă, camera sala 4 -camera de
consiliu, complet C17, la data de 05
noiembrie 2019, ora 8.30. În caz de
neprezentare a părților se va putea
trimite un înscris, judecata urmând a
se face în lipsă.
l Intimată- pârâtă Mincu Jana este
citată în dosarul nr.10940/311/2017
aflat pe rolul Tribunalului Olt, având
ca obiect divorț, cu termen la data de
23.10.2019, ora 10.00, complet CA1.
l Eventualii moştenitori/creditori ai
defunctei Ciucă Elena, decedată la
data de 04.09.2014, cu ultimul domiciliu în Municipiul Bucureşti, str. Cpt.
Radu Dragoş nr. 49B, sector 1, sunt
invitați să se prezinte la sediul Biroului Notarial Fidelis, din Bucureşti,
Calea Victoriei, nr.155, bloc D1,
tronson 5, etaj 5, sector 1, la data de
ziua 04 luna 11 anul 2019, ora 12.00,
pentru a participa la dezbaterea
procedurii succesorale. Moştenitorii
sunt rugați să se prezinte cu actele de
identitate şi actele de stare civilă.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
cheamă în judecată pe numiţii:
Coarnă Constantin - Gheorghe domiciliat în comuna Zătreni, sat Zătrenii
de Sus, jud. Vâlcea şi Clipici Ioana Georgiana cu reşedinţa în oraş
Băbeni, strada Şoneşti nr.40, jud.
Vâlcea în calitate de intimaţi în
dosarul civil nr.2266/90/2019, cu
termen de judecată la data de
11.11.2019, aflat pe rol la Tribunalul
Vâlcea.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea,
cheama in judecata pe numita Furdui
Florina-Ramona, domiciliată în ors.
Horezu, sat Romanii de Sus, str.
Salistea nr.74, jud .Valcea, in calitate
de intimată in dosarul civil nr.
2160/90/2019, cu termen de judecata
in data de 01.11.2019, avand ca obiect
mentinerea masurii de plasament la
asistent maternal profesionist al
DGASPC Valcea, af lat pe rol la
Tribunalul Valcea.
l Anghel Vasile, cu ultimul domiciliu
în Craiova, Calea Bucureşti, nr.38,
bl.1, sc.1, ap.8, județul Dolj, este
chemat în calitate de pârât în dosarul
22877/215/2018 la Tribunalul Dolj,
complet C3Abis, în data de
21.10.2019, ora 12.00.
l Junger Mihaly, Junger Ruchel,
Junger Szura Lea, Junger Jente
Blanka, cu ultimul domiciliu cunoscut
in localitatea Harnicesti, judetul
Maramures, sunt chemati la Judecatoria Sighet in ziua de 16.10.2019, ora
8.30 , sala 14, in calitate de parati in
Dosarul 1335/307/2019 in proces cu
Federatia Comunitatilor Evreiesti din
Romania-Cultul Mozaic, in calitate de
reclamanta, avand ca obiect uzucapiune.

Miercuri, 9 octombrie 2019
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DIVERSE
l Andrei Ioan IPURL, notifica deschiderea procedurii generale de insolventa fata de debitoarea Crama Veche
Tohani SRL cu sediul în Mizil, Str. 1
Mai, nr. 37, Judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Prahova sub nr.
J29/854/2014, avand CUI 33284324,
dosar nr. 3485/105/2019, Tribunalul
Prahova. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor 21.11.2019; termen tabel
preliminar: 12.12.2019; termen tabel
definitiv: 06.01.2019; 16.12.2019 data
sedintei adunarii creditorilor, ora si
locul urmand a fi stabilite de administratorul judiciar provizoriu, care va
convoca toti creditorii debitoarei.
l S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul
social în comuna Ariceștii Rahtivani,
DN 72, Crângul lui Bot, KM 73+810,
sat Nedelea, județul Prahova, anunţă
public solicitarea de obținere a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul
„Supermarket Lidl” amplasat în
municipiul Craiova, B-dul Nicolae
Romanescu, nr.39, județul Dolj. Eventualele propuneri și sugestii din partea
publicului privind activitatea menţionată vor fi transmise în scris și sub
semnătură la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Dolj, municipiul
Craiova, strada Petru Rareș, nr.1, tel:
0251.530.010, E-mail: office@apmdj.
anpm.ro în zilele de luni - joi, între
orele 8.00 - 16.30, vineri 8.00 - 14.00.
l Hăidăuţu G. Cristian - Ghiță Întreprindere Individuală”, cu sediul în
Arad, str. Coasei 4A, dorește să obțină
autorizație de mediu pentru punctul de
lucru de la aceeași adresă, unde se
desfășoară activitățile CAEN 2562
Operațiuni de mecanică generală,
CAEN 2511 Fabricarea de construcții
metalice și părți componente ale structurilor metalice, CAEN 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal,
CAEN 2529 Producția de rezervoare,
cisterne și containere metalice, CAEN
2572 Fabricarea articolelor de feronerie,
CAEN 2591 Fabricarea de recipienţi,
containere și alte produse similare din
oțel, CAEN 2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal, CAEN 2594
Fabricarea de șuruburi, buloane și alte
articole filetate; fabricarea de nituri și
șaibe, având ca principale faze ale
procesului tehnologic următoarele:
debitare, sudură în atmosferă inertă,
tăiere, șlefuire cu perie de sârmă, transport și montare la beneficiar, vopsire,
după montare a beneficiar. Măsuri de
protecţie a factorilor de mediu: apă - nu
este cazul; sol - spaţiul de lucru betonat,
aer - ventilare. Deșeurile rezultate menajere și deșeuri metalice se ridică de
către prestatori autorizaţi. Informaţiile
privind potenţialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul
Agenţiei de Protecţia Mediului Arad,
Splaiul Mureșului FN, tel.0257/280331,
tel/fax. 0257/280996. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la secretariatul
Agenţiei de Protecţia Mediului Arad,
str. Splaiul Mureșului FN, timp de zece
zile lucrătoare după data publicării
prezentului anunţ.

III

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

l Lichidatorul judiciar Consortiul
SGB Insolvency Consult SPRL -Dinu,
Urse și Asociații SPRL prin Dinu Urse
și Asociatii SPRL, notifica creditorii cu
privire la deschiderea falimentului in
procedura generala prevazuta de
Legea nr.85/2014, impotriva debitoarei
Ziva Lohn S.R.L, cu sediul social în
Calarasi, str. Grivita, nr.96, jud. Calarasi, Cod de identificare fiscală
32339235, Număr de ordine în registrul comerţului J51/387/2013, in
dosarul nr. 1540/116/2018, af lat pe
rolul Tribunalului Calarasi, Secţia
Civilă. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor
asupra averii debitorului -25.10.2019,
termenul de verificare a creantelor, de
intocmire si publicare in BPI a tabelului suplimentar de creante 05.11.2019, termenul de intocmire a
tabelului definitiv consolidat al creantelor - 26.11.2019. Urmatorul termen
de judecata a fost fixat pentru data de
10.12.2019. Pentru relatii:
021.318.74.25.
l Unitatea administrativ-teritorială
Urzicuța, din județul Dolj, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.29, 30, 31, începând cu data de
14.10.2019, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Comunei Urzicuța, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările
și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei
și pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare
decât cele menționate mai sus nu vor fi
luate în considerare.
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Gemenele, din județul Brăila, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 13 și 14 începând cu data de
14.10.2019 pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Primăriei Comunei Gemenele, conform art. 14 alin.(1) și (2) din
Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară.
l SC Broker Ideal SRL, cu sediul în
mun.București, sector 5, str.Căpitan
Valdemar, nr.1, titulari ai planului/
programului „Plan Urbanistic Zonal
-în scopul construirii ansamblu rezidențial locuințe izolate, cuplate
P+1E+2retras”, din jud.Ilfov, comuna
Tunari, satul Tunari, str. Alexandru
Ioan Cuză, T41, P159/A7, înscris în
CF nr.52768, anunță publicul interesat
asupra parcurgerii etapei de încadrare
în cadrul ședinței Comitetului Special
Constituit, urmând ca planul/
programul propus să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Observații/comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul APM Ilfov

(tel. 021.430.15.23, 021.430.14.02,
0746.248.440) în termen de 10 zile de
la data publicării anunțului.
l Tempo Insolv SPRL anuntă deschiderea procedurii generale de insolventă privind pe Federal Media
Partner SRL, cu sediul în Ploiesti, str.
Vlad Tepes, nr. 19, etaj 1, camera 1,
Judetul Prahova, înregistrată la ORC
Prahova sub nr. J29/521/2013, CUI
31454163, Tribunalul Prahova, dosar
nr. 3839/105/2018. Termenul de 10 de
zile de la primirea notificării pentru
depunerea de către creditori a opozitiilor, termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor
04/11/2019, termenul tabel preliminar
25/11/2019, termen tabel definitiv
19/12/2019, adunarea creditorilor va
avea loc la 29/11/2019 ora 12 la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti, P-ta
Victoriei, nr. 7, bl. A Est, sc. D, ap. 51,
judetul Prahova.
l Just Insolv SPRL notifica intrarea
in faliment prin procedura simplificata
in dosarul nr. 5552/105/2018, Tribunal
Prahova, conform sentintei nr.
883/04.10.2019 privind pe SC Misonic
SRL.
l S.C. Downtown Events SRL cu
sediul în Calea Ferentari, nr. 12, bl.
123, sc. A, etaj 8, ap. 41, sector 5,
București, înregistrată la O.N.R.C
București, C.U.I 41031144,
J40/5659/2019, informează pe cei interesanţi că s-a depus solicitarea pentru
emiterea autorizaţiei de mediu pentru
activitatea CAEN -5610 -restaurante.
Desfășurată în str. Bd. Unirii, nr. 22,
sector 3, București. Informaţii se pot
solicita la sediul APM București din
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1
(Barajul Lacul Morii- în spatele benzinăriei LUKOIL), între orele 9:00-12:00,
de luni până vineri. Propuneri sau
contestaţii se pot depune la sediul
A.P.M București în termen de 10 zile
de la data publicării prezentului anunţ.
l Unitatea administrativ-teritorială
Orașul Dăbuleni, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.30, 37 începând cu
data de 14.10.2019, pe o perioadă de
60 de zile, la sediul Primăriei Orașului
Dăbuleni, conform art.14 alin.(1) și (2)
din Legea cadastrului și a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară. Cererile de rectificare
depuse prin orice alte mijloace de
comunicare decât cele menționate mai
sus nu vor fi luate în considerare.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor. Comp
Paper Converting SA. Sediul: Strada
Celulozei, nr. 6, Constanța, cod poștal
8700, județul Constanța, CUI:
3445275, J13/1220/1993. Capital
social: 92.420 RON. Consiliul de admi-
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nistrație al Comp Paper Converting
SA, cu sediul în Strada Celulozei, nr. 6,
cod poștal 8700, Constanța, județul
Constanța, România, având cod de
identificare fiscală (CUI) 3445275 și
număr de înregistrare la Registrul
Comerțului J13/1220/1993, capital
social 92.420RON (denumită în continuare “Societatea”), reprezentat de
președintele său, dl.Georgios Triantafyllidis, în conformitate cu dispozițiile
art.113 și art.117 din Legea nr.31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a acționarilor
Comp Paper Converting SA, care va
avea loc în data de 11.11.2019, în
București, Sector 1, Șos.Odăi, Nr.347363, la ora 10.00, cu următoarea ordine
de zi: 1.Aprobarea vânzării de către
Comp-Paper Converting SA către
ȘOIMUL SRL, persoană juridică de
naționalitate română, cu sediul în
Constanța, strada Breaza, nr.12, jud.
Constanța, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă
Tr i b u n a l u l C o n s t a n ț a s u b n r.
J13/4736/1991, CUI:RO1901766 a
imobilului situat în Constanța, Str.
Celulozei, nr.6, județ Constanța,
compus din: teren în suprafaţă de
1.080,22mp, identificat cu număr
cadastral 1246/2 și construcția C1 tip
p+1E, hală industrială, cu o suprafață
construită la sol de 1.080,22mp și o
suprafață construită desfășurată de
1.759,92mp, identificată cu număr
cadastral 1246/2-C1, având la parter:
patru depozite, trei birouri, grup
sanitar și hol acces, iar la etaj: hală
producție, casa scării, hol și vestiar.
Vânzarea se va face după îndeplinirea
condițiilor agreate de părți, la un preț
ce nu va putea fi mai mic de
640.000Lei, fără TVA. 2.Împuternicirea dlui ANGHEL LIVIU, administrator executiv al Societății, cetățean
român, domiciliat în Mun.București,
Str.Panait Cerna, nr.10, bl.M43, sc.B,
et.2, ap.43, Sector 3, născut în comuna
Didești, județ Teleorman, la data de
25.01.1971, identificat cu CI seria RR
nr.740664 eliberată la data de
06.04.2011 de SPCEP Sector 3 valabilă
până la data de 25.01.2021, CNP
1710125341745, să negocieze clauzele
contractului de vânzare-cumpărare/
condițiile generale de realizare a tranzacției prevăzute la punctul 1, în
numele și pe seama Societății, să
semneze contractul de vânzare-cumpărare și orice alt document în fața
notarului public competent/ OCPI/
orice altă autoritate publică sau
persoana juridică de drept privat,
necesar ducerii la îndeplinire a mandatului încredințat. 3.Aprobarea datei de
25.11.2019 ca dată de înregistrare care
servește la identificarea acționarilor
Societății asupra cărora se răsfrâng
efectele hotărârilor adoptate în cadrul
Adunării generale Extraordinare a
Acționarilor. 4.Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în
vederea semnării oricăror și tuturor
documentelor și a efectuării oricăror și
tuturor operațiunilor, precum și a îndeplinirii oricăror și tuturor formalităților necesare pentru implementarea
hotărârilor adoptate în cadrul
Adunării Generale Extraordinare a
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Acționarilor. Chestiuni organizatorice
privind aducerea la îndeplinire și efectuarea formalităților de publicitate a
hotărârilor adoptate. 5.Punerea în
discuție a oricăror alte probleme ce ar
putea rezulta din dezbateri. Vor putea
participa la Adunarea generală extraordinară toți acționarii înregistrați în
Registrul Acționarilor Societății la
sfârșitul zilei de 01.11.2019, stabilită ca
dată de referință. Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară se va putea face pe bază de
procură specială. În caz de neîndeplinire a condițiilor necesare desfășurării
ședinței, Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor se reconvoacă în
data de 12.11.2019, ora 10.00, în
același loc și cu aceeași ordine de zi, la
care pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la
data de referință. Prezentul convocator se va completa cu prevederile
legale aplicabile. Președintele Consiliului de Administrație, Georgios
Triantafyllidis.

LICITAŢII
l Amesis SRL, societate in faliment,
prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, scoate la vanzare, prin licitatie, urmatoarele bunuri: I. proprietatea imobiliara, compusa din: C6
- Magazie Metalica, in suprafata de
164 mp, C7 - Magazie Metalica, in
suprafata de 74,70 mp si teren in
suprafata de 406 mp, la pretul total de
97.268 euro, fara TVA. II. Bunuri
mobile, compuse din: autoutilitara
Daf, nr. km >400.000, la pretul de
4,712,80 euro, fara TVA; iveco Eurocargo, nr. km >500.000, la pretul de
4.406,40 euro, fara TVA; Renault
Midlum, nr. km >700.000, la pretul de
2.721,60 euro, fara TVA; Renault
Mascott, nr. km >500.000, la pretul de
2.326,40 euro, fara TVA; Renault
Master, nr. km >500.000, la pretul de
1.710,40 euro, fara TVA; Platforma
Boro, la pretul de 1.202,40 euro, fara
TVA; Remorca Stema, la pretul de 360
euro, fara TVA; Inscrierea la licitatie
se poate efectua cu 48 de ore inaintea
datei tinerii licitatiei, mai multe relatii
precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine de la
sediul lichidatorului judiciar, din
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, Jud. Prahova, la numerele de
telefon/fax:
0728.485.605/0244.597.808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro. Pentru bunurile
mobile, licitatia se va organiza in data
de 11.10.2019, ora 13:30, iar pentru
bunurile imobile la ora 14:00, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata pentru
data de 14.10.2019, 16.10.2019,
18.10.2019, 21.10.2019, 23.10.2019,
25.10.2019, 28.10.2019, 30.10.2019,
01.11.2019.
l Doly Super Market S.R.L., societate
in faliment, prin lichidator judiciar
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, Jud. Prahova, scoate la vanzare
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prin licitatie, urmatoarele bunuri:
autoutilitara Ford Transit, nr. inmatriculare PH-21-DLY, an fabricatie 2006,
la pretul de 1.418 euro; autoutilitara
Ford Transit, nr. inmatriculare
PH-99-TOR, an fabricatie 2000, la
pretul de 1.347 euro; autoutilitara Ford
Transit, nr. inmatriculare PH-13-YOS,
an fabricatie 2008, la pretul de 2.124
euro. Bunuri mobile valorificate in bloc:
expozor placi ceramice; hol vigo 311
Fixmobilier; Mobilier; expozoare; mobilier; telefoane Iphone 7 – 32 GB, la
pretul total de 1.799 euro, fara TVA
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu
48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei,
mai multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot
obtine de la sediul lichidatorului judiciar, la numerele de telefon/fax:
0728.485.605/0244.597.808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro. Licitatia se va organiza in data de 11.10.2019, ora 12:30,
iar in cazul in care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogramata
pentru data de 14.10.2019, 16.10.2019,
18.10.2019, 21.10.2019, 23.10.2019,
25.10.2019, 28.10.2019, 30.10.2019,
01.11.2019.
l Debitorul Alusteel Construct SRL
societate in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL,
scoate la vanzare: 1.Autoturism
DACIA LOGAN, nr. inmatriculare
PH-30-ACP, an fabricatie 2005, pret
pornire licitatie - 270,00 Euro exclusiv
TVA; 2.Autoutilitara Peugeot Boxer,
nr. inmatriculare PH-20-ACP an fabricatie 1998, pret pornire licitatie
-720,00 Euro exclusiv TVA; 3.Mijloace
fixe apartinand Alusteel Construct
SRL in valoare de 14.767,80 Lei
exclusiv TVA; 4.Obiecte de inventar
apartinand Alusteel Construct SRL in
valoare de 1.545,00 Lei exclusiv TVA.
Pretul de pornire al licitatilor pentru
autoturisme si mijloacele fixe apartinand Alusteel Construct SRL reprezinta 30% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun in parte,
iar listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul judiciar cu un
telefon in prealabil la 021.318.74.25.
Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr.
RO90 BREL 0002 0016 2815 0100
deschis la Libra Internet Bank - Suc.
Ploiesti pana la orele 14 am din
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei
de 10% din pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi
data a Caietului de sarcini si Regulamentului de licitatie pentru bunurile
din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru autoturisme, mijloacele fixe si obliectele de
inventar, prima sedinta de licitatie a
fost fixata in data de 18.10.2019, ora
11.00, iar daca bunurile nu se adjudeca
la aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatii vor fi in data de 25.10.2019;
01.11.2019; 08.11.2019; 15.10.2019;
22.11.2019; 29.11.2019; 06.12.2019, ora
11.00. Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, Str.
Cuptoarelor , Nr. 4, Judet Prahova.
Pentru relatii suplimentare sunati la

telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.“
l Debitorul SC Marinos Construct
SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii
SPRL, scoate la vanzare: 1.Teren situat
in intravilanul comunei Blejoi, sat
Ploiestiori, Tarlaua 19, judet Prahova,
avand suprafata de 1.000mp. Pretul de
pornire al licitatiei este de 16.000,00
Euro exclusiv TVA. 2. Teren situat in
intravilanul comunei Blejoi, Parcela Cc
104/12, Cc 104/13, Tarlaua 16, judetul
Prahova, avand suprafata de 1.835mp.
Pretul de pornire al licitatiei este de
64.225,00 Euro exclusiv TVA. 3.Teren
situat in intravilanul Mun. Ploiesti, Str.
A. T. Laurian, Jud. Prahova, in suprafata totala din masuratori de 117 mp.
(suprafata din acte de 130mp). Pretul
de pornire al licitatiei este de 6.435,00
Euro exclusiv TVA. Pretul caietului de
sarcini pentru imobilele aflate in proprietatea SC Marinos Construct SRL este
de 1.000,00 lei exclusiv TVA. Pentru
imobilul de la pozitia nr. 1 (unu) pretul
de pornire al licitatiei reprezinta 20%
din valoarea de piata exclusiv TVA din
Raportul de evaluare; Pentru imobilul
de la pozitia nr. 2 (doi) pretul de pornire
al licitatiei reprezinta 70% din valoarea
de piata exclusiv TVA din Raportul de
evaluare. Pentru imobilul de la pozitia
nr. 3 (trei) pretul de pornire al licitatiei
reprezinta 50% din valoarea de piata
exclusiv TVA din Raportul de evaluare.
Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr.
RO91 FNNB 0051 0230 0947 RO02
deschis la Credit Europe Bank, Sucursala Ploiesti, pana la orele 14 am din
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de
10% din pretul de pornire a licitatiei;
-achizitionarea pana la aceeasi data a
Caietelor de sarcini si a Regulamentelor
de licitatie pentru proprietatile imobiliare si pentru autoturism, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru proprietatile imobiliare prima sedinta de licitatie a fost stabilita in data de
17.10.2019 ora 11.00, iar daca bunurile
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data
de 31.10.2019; 14.11.2019; 28.11.2019;
12.12.2019, ora 11.00. Toate sedintele
de licitatii se vor desfasura la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiesti, Str. Elena Doamna, Nr. 44A,
Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com. Pentru
relatii suplimentare si vizionare apelati
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anuntul poate fi vizualizat si pe site
www.dinu-urse.ro
l 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
UAT Comuna Valea Măcrişului, Principala 65, Valea Măcrişului, Judeţul
Ialomiţa, telefon 0243.248.760, fax
0243.248.760, email valeamacrisului@
yahoo.com. 2. Informaţii generale
privind obiectul procedurii de licitaţie
publică, în special descrierea şi identi-

ficarea bunului care urmează să fie
închiriat: Închirierea suprafeţei de
17,7196 ha teren arabil extravilan
proprietate privată a UAT Valea
Măcrişului, situat în T178 Parcela 1,
nr. cadastral 21579, aprobată prin
HCL nr. 53 din 25.09.2019 conform
OUG 57/2019. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Se regăsesc
în caietul de sarcini şi fişa de date a
procedurii. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la
sediul UAT Comuna Valea Măcrişului
pe suport hârtie. 3.2. Denumirea şi
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartiment secretariat - Tatu
Anicuţa. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ: Costul unui exemplar al
documentaţiei este în cuantum de 50
lei şi se achită la casieria unităţii. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23/10/2019, Solicitare clarificări: 23.10.2019, ora 15,00. 4.
Informaţii privind ofertele: Data
limită de depunere a ofertelor
31.10.2019 ora 11,00. 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 31/10/2019,
Data limita de depunere a ofertelor
31.10.2019, ora 11,00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: UAT
Comuna Valea Măcrişului. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Oferta se depune
În 2 exemplare. 5. Data şi locul la care
se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 01/11/2019,
Şedinţa publică va avea loc în data de
01.11.2019, ora 11,00, la sediul autorităţii contractante. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Ialomiţa, Slobozia, B-dul
Cosminului, nr. 12, tel. 0243/236.952,
0243/236.587 (centrală), email: tr-ialomita-pgref@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 07.10.2019.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Padina, cu sediul în str. Mare,
nr. 91A, comuna Padina, județul
Buzău, cod poştal: 127410, telefon/fax:
0238.534.174, e-mail: primariapadina@ymail.com, cod fiscal: 4299470.
2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
Spațiu situat în localul fostei primării,
situat în comuna Padina, str.Erou
Arma Ion, nr.6, județul Buzău, în
suprafață de 79,05mp, proprietate
publică a Comunei Padina, județul
Buzău, aflat în administrarea Consiliului Local al Comunei Padina, în

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
temeiul legal: OUG nr.57/2019 şi HCL
nr. 40/19.09.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Comuna Padina, str.Mare, nr.91A,
parter, județul Buzău, Compartimentul Secretariat -Administrativ,
între orele 08.00-16.00. 3.2.Denumirea
şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: de
la sediul instituției, Comuna Padina,
str.Mare, nr.91A, parter, județul Buzău,
Compartimentul Secretariat -Administ r a t i v, î n t r e o r e l e 0 8 . 0 0 - 1 6 . 0 0 .
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG nr.
57/2019, privind Codul administrativ:
Fără costuri. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 21.10.2019,
ora 10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 30.10.2019, ora 09.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Padina, str.Mare, nr.91A,
parter, județul Buzău, Compartimentul Secretariat -Administrativ.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat.
5.Data şi locul la care se va desfăşura
şedința publică de deschidere a ofertelor: 30.10.2019, ora 11.00, Primăria
Comunei Padina, str. Mare, nr.91A,
parter, județul Buzău. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon şi/sau
adresa de e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Buzău, Secţia Contencios
Administrativ, Municipiul Buzău, str.
Arhitect Petre Antonescu, nr.4, judeţul
Buzău, cod postal: 120187, telefon:
0238.717.960, 0238.717.961, fax:
0238.717.959, e-mail: tr.buzau@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 08.10.2019.
l Lichidator judiciar, organizează licitatie publică pentru echipamentul cântar auto 60 tone la pretul de 9.560
lei cu TVA Inclus. Licitatia va avea loc
la data de 11.10.2019, orele 12,00, în
Ploiesti, P-ta Victoriei, nr. 7, bl. A Est,
ap. 51, jud. Prahova. În cazul în care
bunul nu se vinde, licitatia va fi reluată
în datele de 16.10.2019 orele 12,00;
18.10.2019 orele 12,00; 22.10.2019 orele
12,00; 25.10.2019 orele 12,00. Înscrierea
la licitatie se face cu cel putin 1(una) zi
înainte de data fixată pentru licitatie.
Pentru înscriere sunt necesare: cerere
de înscriere, copie CI sau Certificat de
înmatriculare, împuternicire pentru
reprezentant, dovada achitarii garantiei
de participare de 10% din pretul de
pornire si 100 lei reprezentand contravaloarea regulamentului. Aceste sume
se vor achita la biroul lichidatorului sau
in contul deschis pe “Online Consulting
SRL” la Libra Bank SA Agentia Ploiesti
sub nr. RO69BREL0002000548960100
cod fiscal 15607923. Informatii suplimentare la tel. 0744920534, email:

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
tempoinsolv@gmail.com si www.
tempoinsolv.ro.
l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la
licitaţie publică a bunurilor mobile
aflate in patrimoniul SC Corex & C.B
SRL, respectiv: multifunctionala hp
laser M725Z - 3.480 lei; notebook
lenovo ideapad - 2buc - 1.100 lei/buc.;
notebook lenovo thinkpad E531 - 1.050
lei; notebook lenovo thinkpad helix 800 lei; copiator laserjet xerox - 2.700
lei; autoturism Audi - 13.050 lei; autoturism VW - jetta - 6.900 lei; ATV ranger
- 20.900 lei; scaun birou - 17buc - 42 lei/
buc.; birou - 6 buc - 180 lei/buc.; dulap
cu 2 uşi - 6 buc. - 96 lei/buc.; multifunctionala hplaserpro - 2 buc - 380lei/buc.;
un. Cell. Dell. Optiplex - 6 buc. - 450 lei/
buc.; monitor dell - 6 buc - 130 lei/buc.;
distrugator documente impex - 3 buc 430 lei/buc.; scanner iris – 3 buc - 190
lei/buc.; birou - 11 buc. 128 lei/buc.
dulap cu 2 usi - 11 buc - 67 lei buc. La
preturile mentionate mai sus se aplica si
TVA. Licitatia are loc in baza Adunarii
Creditorilor din data de 03.10.2019,
pretul de pornire al licitatiei fiind cel
stabilit in raportul de evaluare. Licitaţiile publice vor avea loc pe data de
17.10.2019, 22.10.2019, 24.10.2019,
29.10.2019, 31.10.2019, 05.11.2019,
07.11.2019, 12.11.2019, 14.11.2019 si
19.11.2019, orele 12:00 în Ploieşti, str.
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B,
jud. Prahova. Relaţii suplimentare la
telefon 0344104525.

PIERDERI
l Pierdut talon ambarcaţiune eliberat
de Căpitania Portului Brăila cu nr. de
înmatriculare 0767-BR.
l EXTRA INC SRL, CUI: 37213300,
J13/622/2017, declară pierdut şi nul
certificatul constatator punct de lucru.
l Pierdut atestat marfă pe numele
Grigore Constantin. Îl declar nul (ARR
Argeş).
l Pierdut Certificat ambarcaţiune agrement cu seria 19393 emis la data de
03.09.2013 de Căpitănia Portului Tulcea
pentru ambarcaţiunea nr. 2550 pe
numele Ene Marcel Marius. Îl declar nul.
Declar pierdut şi nul Certificat Constatator cu nr. 1189/2015, eliberat de ORC
Dolj pentru SC Blanche Cafe SRL,
pentru punctul de lucru din Craiova,
str. A.I.Cuza, nr. 4A, Dolj.
l Pierdut Atestat profesional transport
Marfa si Persoane emis pe numele
Gomoiu Alexandru Marius. Il declar
nul.
l Pierdut atestat marfă şi persoane
eliberate de A.R.R. Mehedinţi pe
numele Ungur Cătălin Nicolae. Se
declară nule.
l SC Helmo Trading SRL Bucureşti,
sector 4, str. Mitropolit Filaret, nr. 80,
parter, pierdut Certificat Constatator
punct de lucru Bucureşti, sector 3, str.
Mamulari, nr. 4, bl. C2, sc. 2, et. 2, ap.
37. Îl declarăm nul.

