
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

Joi, 12 septembrie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Filarmonica „George Enescu” 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de Șef 
partidă percuție -timpan, grad 
IA, în cadrul Compartimentului 
Orchestră, la sediul instituţiei din 
Bucureşti, str.Franklin, nr.1-3, 
sector 1, în data de 11.10.2019, 
ora 11.00. Concursul se va desfă-
şura după următorul program: 
-selecţia de dosare -conformitatea 
conţinutului dosarului cu cerin-
ţele din anunţul de înscriere la 
concurs; -proba practică cuprinde 
2 etape: -etapa I -interpretarea 
unor fragmente din concertele 
specificate în tematica etapei I, 
-etapa II -interpretarea unor frag-
mente din concertele specificate 
în tematica etapei II şi citire la 
prima vedere; -interviul. Condiţii 
de  part ic ipare  la  concurs : 
-diplomă studii universitare 
-absolvent de Conservator; 
- v e c h i m e  î n  s p e c i a l i t a t e 
-minimum 8 ani în domeniul 
muzical. Depunerea dosarelor se 
va face la Biroul Resurse Umane 
al Filarmonicii „George Enescu” 
până la data de 04.10.2019, ora 
14.00. Condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia, actele solici-
tate candidaţilor pentru dosarul 
de înscriere sunt afişate la sediul 
instituţiei, precum şi pe site-ul 
instituţiei. Instituția nu asigură 
pianist/corepetitor. Informaţii 
suplimentare la Biroul Resurse 
Umane, tel.021.315.00.26.

l Primăria Comunei Boroşneu 
Mare, cu sediul în Boroşneu 
Mare, nr.393, județul Covasna, 
organizează concurs pentru 
ocuparea a 3 posturi contractuale 
vacante de execuție, conform HG 
nr.286/2011, după cum urmează: 
-1 post de consilier juridic debu-
tant, pe perioadă nedeterminată, 
la Compartimentul Juridic. 
Condiţii de participare: candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.3 din Regula-
mentul-cadru, anexă la HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: -studii 
universitare, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă/echiva-
l en tă  în  domeniu l :  d rep t ; 
-vechime: fără vechime. -1 post de 
inspector de specialitate debutant, 
pe perioadă nedeterminată, la 
Compartimentul Arhivă Relații 
cu Publicul şi Inspecția Muncii. 
Condiţii de participare: candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.3 din Regula-
mentul-cadru, anexă la HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: -studii 

universitare, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă/echiva-
lentă în domeniul: administrația 
publică sau management sau 
finanțe; -vechime: fără vechime. 
-1 post de inspector de speciali-
tate debutant, pe perioadă nede-
terminată, la Compartimentul 
Agricol. Condiţii de participare: 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de 
art.3 din Regulamentul-cadru, 
anexă la HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare :  - s tud i i  un ivers i tare , 
respectiv studii superioare de 
lungă durată,  absolvi te  cu 
diplomă de licenţă şi master în 
domeniul: agricultură sau horti-
cultură sau administrația publică 
sau management; -vechime: fără 
vechime. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la Primăria 
Comunei Boroşneu Mare în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, şi vor conține în 
mod obligatoriu: 1.cerere de 
înscriere la concurs adresată 
conducătorului instituţiei publice; 
2.copia actului de identitate sau 
orice alt act care atestă identi-
tatea, potrivit legii, după caz; 3.
copiile documentelor care atestă 
nivelul studiilor şi ale unor speci-
alizări; 4.cazierul judiciar; 5.
adeverinţa care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare; 6.curri-
culum vitae (model european). 
Copiile de pe actele prevăzute 
mai sus se prezintă şi în original 
în vederea verificării conformi-
tăţii cu originalul de către secreta-
riatul  comisiei  de concurs. 
Concursul va cuprinde următoa-
rele probe: -selecția dosarelor în 
data de 04.10.2019, ora 10.00; 
-proba scrisă: 07.10.2019, ora 
10.00; -soluționarea contestațiilor: 
08.10.2019; -interviul: 09.10.2019, 
ora 10.00. Relații suplimentare se 
pot obține la Primăria Comunei 
Boroşneu Mare, cu sediul în 
Boroşneu Mare, nr.393, județul 
Covasna, persoană de contact: 
Bodor Zsolt Csaba, telefon: 
0267.374.191.

l Școala Gimnazială Nr.1 Gruiu, 
cu sediul în localitatea Gruiu, str.
Șoseaua Gruiu-Snagov, nr.136, 
judeţul Ilfov, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de secretar şef, pe 
perioadă nedeterminată, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 04.10.2019, ora 
9.00; -Proba practică în data de 
07.10.2019, ora 9.00; -Proba 
interviu în data de 08.10.2019, ora 
14.30. Pentru participarea la 

concurs, candidaţii trebuie să 
îndepl inească  următoare le 
condiţii: -studii: superioare; 
-vechime: 5 ani; -cunoştințe de 
utilizare şi operare PC; -cunoş-
tințe privind managementul 
resurselor umane; -noțiuni de 
comunicare şi relații publice. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Școlii Gimna-
ziale Nr.1 Gruiu. Relaţii supli-
mentare la sediul în localitatea 
Gruiu, str.Șoseaua Gruiu-Snagov, 
nr.136, judeţul Ilfov, persoană de 
contact:  Murărița Mihaela, 
telefon: 021.350.80.10,  fax: 
021.350.80.10, e-mail: scoala_
1gruiu@yahoo.com. 

l Comuna Hoghilag, cu sediul în 
localitatea Hoghilag, strada Prin-
cipală, nr.305, județul Sibiu, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de 
muncitor necalificat, 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
18.10.2019, ora 10.00; -Proba prac-
tică în data de 21.10.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
21.10.2019, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -studii: gimnaziale; 
-vechime: 15 ani; -adeverință 
medicală care atestă starea de 
sănătate; -are cetățenie română şi 
domiciliul în localitatea Hoghilag, 
județul Sibiu; -cunoştințe de limba 
română, scris şi vorbit; -are vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; -are capacitate deplină 
de exercițiu; -nu a fost condam-
nată sau condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra statului 
ori a autorității, de serviciu sau 
legătură cu serviciul care împie-
dică înfăptuirea justiției, de fals, 
ori a unor fapte de corupție sau a 
unei infracțiuni săvârşite cu 
intenție care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Hoghilag, strada Princi-
pală, numărul 305. Relații supli-
mentare :  s ed iu l  Pr imăr ie i 
Comunei Hoghilag, strada Princi-
pală, nr.305, persoană de contact: 
Szombati Ioan, tel.0269.866.801, 
fax: 0269.865.181, e-mail: prima-
riahoghilag@yahoo.com.

l Școala Profesională Borduşani, 
cu sediul în localitatea Borduşani, 
str.Primăverii, nr.47, judeţul 
Ialomița, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -numele func-
ției: administrator financiar II; 
-număr posturi: 1, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Selecție 
dosare în data de 01.10.2019, ora 
14.00; -Proba scrisă în data de 
04.10.2019, ora 8.00; -Proba 
interviu în data de 04.10.2019, ora 
15.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndepl inească  următoare le 
condiţii: -studii: superioare; 
-vechime: minim 5 ani în dome-
niul administrator financiar; 
-prezintă minim 2 (două) scrisori 
de recomandare; -operare pe 
calculator cu programe specifice 
de contabilitate. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Școlii Profesio-
nale Borduşani. Relaţii suplimen-
tare la sediul Școlii Profesionale 
Borduşani, telefon: 0243.311.607, 
fax: 0243.311.607,  e-mail: sc_
bordusani@yahoo.com.

l Unitatea Militară 01376 Nego-
ieşti, jud.Prahova, organizează 
concursul  pentru ocuparea 
postului vacant de personal civil 
contractual: muncitor calificat 
III/zidar din cadrul formaţiunii 
cazarmare. Concursul se va 
desfăşura la sediul UM 01376 
Negoieşti, astfel: -proba practică 
se va desfăşura în data de 
08.10.2019, începând cu ora 
10.00; -interviul se va desfăşura în 
data de 14.10.2019, începând cu 
ora 10.00. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art .3 din HG 
nr.286/23.03.2011, precum şi 
următoarele condiţii specifice: 
*nivel minim de studii: cel puţin 
absolvent al învăţământului 
general obligatoriu, conform Legii 
Educaţiei nr.1/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare; 
*perfecţionări/specializări: curs 
de calificare în meseria de zidar; 
*nivelul de acces la informaţii 
clasificate este Secret de serviciu, 
fiind necesar acordul scris al 
persoanei care doreşte să candi-
deze privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau 
a certificatului de securitate, în 
situaţia în care va fi declarată 
„admisă”; *spirit de iniţiativă, 
comunicare, lucru în echipă, 
rezistenţă la stres; *vechime în 
muncă/specialitate: 3 ani şi 6 luni. 

Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de 
art.6 din HG nr.286/23.03.2011 şi 
se vor depune până la data de 
26.09.2019, ora 16.00, la sediul 
UM 01376 Negoieşti, strada 
Bucegi, nr.1, Prahova. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul UM 01376 Negoieşti, 
strada Bucegi, nr.1, Prahova, 
unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, la 
telefon: 0244.481.474, int.254.

l Primaria Comunei Budeşti, 
judeţul  Vâlcea organizează 
concurs pentru ocuparea funcți-
ilor contractuale de execuție 
vacante, după cum urmează:-1 
post  muncitor calificat (pe peri-
oadă nedeterminată);-1 post   
instructor de educaţie (pe peri-
oadă determinată de 2 ani). 
Condiţiile specifice:- muncitor 
calificat: -studii medii/şcoală 
profesională; -vechime : nu nece-
sită; -instructor de educaţie: 
-studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă ,  -vechime: 
minimum 1 an. Concursul se va 
desfăşura conform următorului 
calendar:- 25 septembrie 2019: 
termenul limită de depunere a 
dosarelor;- 04 octombrie 2019, ora 
10.00: proba scrisă;-07 octombrie 
2019, ora 10.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituției în termen de 10 
zile lucrătoare de la afişarea 
anunțului.Bibliografia de concurs 
este disponibilă accesând pagina 
oficială. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Budeşti, judeţul Vâlcea, 
telefon: 0250/760374. Prezentul 
anunț îndeplineşte prevederile 
OUG 90/2017.

l Fundația Verita 4 ALL anga-
jează profesor în învățământul 
liceal, postliceal cu următoarele 
cerințe: studii superioare de speci-
alitate -pedagogie, experiență 
într-o instituție şcolară cu predare 
conform cur icule i  engleze , 
cunoaşterea limbii engleze la nivel 
avansat. Interviul va avea loc pe 
13.09.2019, ora 12.00, la sediul din 
str.Remus, nr.1-3, sector 3, Bucu-
reşti. Contact: 0726.210.929, aida.
galeata@psbh.ro.

l Bellinea SRL, cu sediul în jud.
Sălaj, Zalău, strada Fabricii, 
nr.10, angajează muncitor necali-
ficat la asamblarea şi montarea 
pieselor (30). CV-urile se pot 
depune la sediul firmei. Infor-
mații la telefon: 0040.260.618.101.
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l Curtea de Apel Bucureşti 
organizează concurs, în condi-
ţiile legii, pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante, 
după cum urmează:TRIBU-
NALUL ILFOV:-1 post consilier 
Clasa I Grad profesional prin-
cipal: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în dome-
niu l  ş t i in țe lor  economice , 
vechime în specialitate minim 5 
ani.Cererile şi dosarele profesio-
nale vor fi depuse la sediul 
Curţii  de Apel Bucureşti  –
Splaiul Independenţei, nr. 5, 
sector 4, mezanin, camera M01, 
î n  p e r i o a d a  1 2 . 0 9 . 2 0 1 9 – 
01.10.2019(inclusiv).Concursul 
se va desfăşura la sediul Curţii 
de Apel Bucureşti, Splaiul Inde-
pendenței nr.5, sector 4, iar 
proba scrisă se va susține în data 
15 octombrie 2019, ora 16,00.
Proba de interviu se susține în 
maxim 5 zile de la susținerea 
probei scrise.Condiţiile de parti-
cipare, bibliografia şi actele 
necesare înscrierii la concurs, 
vor fi afişate la sediul Curții de 
Apel Bucureşti şi pe pagina web: 
http://www.cab1864.eu, secți-
unea Resurse Umane -Concur-
suri/Examene.Relaţii 
suplimentare privind depunerea 
dosarelor de concurs la adresa 
de corespondență email: info-
cabuc@just.ro, relațiicab@just.
ro, telefon: 021 319 82 45, fax. 
021 319 16 94.

l Tunari Salubrizare -Ilfov orga-
nizează în data de 18.09.2019 
concurs recrutare pentru 2 
muncitori necalificaţi si 1 şofer. 
Detalii la 021.424.43.62.

CITAŢII
l Numitul Alexa Gheorghe Cris-
tian,  cu domiciliul in Iasi, sat 
Vladeni, com. Vladeni,  este 
chemat în calitate de parat la data 
de 14.10.2019, orele 08.30 la Jude-
cătoria Iaşi, complet C01m, în 
dosarul 28477/245/2018 având ca 
obiect actiune in constatarea cali-
tății de unic moştenitor, în contra-
dictoriu cu reclamanta ALEXA 
Valeria.

l Jucedătoria Sf.Gheorghe, dosar 
nr.3720/305/2019. Termen la 24 
octombrie 2019. Somație. Dispusă 
spre emitere prin rezoluția din 23 
august  2019.  Prin prezenta 
somație se aduce la cunoştință 
celor interesați faptul că recla-
manta Szilvasi Anna, domiciliată 
în sat Aninoasa, nr.48, comuna 
Reci, jud.Covasna, solicită dobân-
direa prin uzucapiune, conform 
prevederilor art.28 din Decretul 

Lege nr.115/1938, a dreptului de 
proprietate asupra imobilului 
înscris în CF nr.26100 Reci 
(convertit din CF vechi 295 
Aninoasa), cu nr.top 351/2/b 
arabil, în supra fată de 736 mp, 
precum şi asupra imobilului 
înscris în CF nr.26099 Reci 
(convert i t  din CF vechi  83 
Aninoasa) cu nr.top 351/1/b, arabil 
în suprafață de 471 mp; Toți cei 
interesați pot face opoziție în 
termen de 30 zile de la afişare, la 
Judecătoria Sf.Gheorghe, jud.
Covasna, str.Kriza Janos, nr.2, cu 
precizarea că, în caz contrar, de la 
emiterea celei din urmă publicații,  
se va trece la judecarea cererii.

l Văduva Maria Genona, cu 
domiciliul în Sadova, Dolj, este 
chemată în 25.09.2019 la Judecă-
toria Craiova, complet C33, în 
partaj cu Văduva Gheorghiță, 
Dosar 1011/215/2018.

l  C i t a ț i e  î n  d o s a r u l 
n r. 2 9 7 2 3 / 3 / 2 0 1 6  s o l i c i t ă m 
prezența pârâților: Dumitru Fosta 
Banna Anuta, Schonfeld Fred 
Madalin, Shonfeld Cornelia 
Boroka, Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Bucureşti, 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov, Banna Abdul-
kader, Said Nastah, cauza reven-
dicare imobil iară.  Prezența 
obligatorie la termenul din 
06.11.2019.

l Kadib Alban Mohamad Yaser, 
cu ultimul domiciliu în IAȘI, este 
chemat la JUDECĂTORIA IAȘI, 
cu sediul în mun. Iaşi, str. Anas-
tasie Panu nr. 25, jud. Iaşi, 
camera Sala  3 ,  în  z iua de 
26.09.2019, Completul de jude-
cată C26, ora 08:30, în calitate de 
pârât în cauza ce face obiectul 
dosarului nr. 17385/245/2018, în 
proces cu MANSSOUR FELICIA 
în calitate de reclamant, obiectul 
dosarului: pretenții, drept de 
retenție. Cu mențiunea personal 
la interogatoriu. Prin publicare 
într-un ziar central de largă 
răspândire, conform art. 167 Cod 
procedură civilă. Prin înmânarea 
citației, sub semnătură de primire, 
personal sau prin reprezentant 
legal sau convențional, pentru un 
termen de judecată, cel citat este 
prezumat că are în cunoştință şi 
termenele de judecată ulterioare 
aceluia pentru care citația i-a fost 
înmânată.

l Se citează Simon Christine, 
Polosan Hera Ruxandra în dosar 
837/217/2012* al Judecătoriei 
Darabani la data de 24 septem-
brie 2019.

l Numitul Spati Dumitru cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
mun. Tulcea, Aleea Stânjenelului, 
bl. Cămin IJCM, jud. Tulcea este 
citat în calitate de pârât în 
dosarul civil 1223/327/2019 al 
judecătoriei Tulcea având ca 
obiect declararea judecătorească a 
morţii reclamant fiind Spati 
Nicolae.

l Se citează la sediul Biroului 
Individual Notarial Ene Frosina, 
din municipiul Tulcea, str. Păcii 
nr. 7, bl.  P21, sc. C, ap, 28, 
judeţul  Tulcea,  la  data  de 
21.10.2019, ora 10:30, persoanele 
cu vocaţie succesorală legală sau 
testamentară, la succesiunea 
defunctului Feodorov Dumitru, 
decedat la data de 13.01.2019, cu 
ultimul domiciliu în sat Vulturu, 
comuna Maliuc, judeţul Tulcea, în 
dosar succesoral nr. 100/2019, în 
vederea dezbaterii succesiunii.

DIVERSE
l Subsemnatul Radu-Gheorghe 
Antohe prezint ca-mi dau demisia 
din calitatea de membru fondator 
si secretar al Asociatiei fermelor 
familiale din Romania, cu sediul 
i n  P a i t r a  N e a m t ,  s t r a d a 
Alexandru Cel Bun, nr.28 pentru 
evitarea oricaror situatii de 
incompatibilitate.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Grup 
Electro Instal SRL desemnat prin 
hotararea nr.4520 din data de 
03.09.2019, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 38043/3/2018, 
notificã deschiderea falimentului 
prin procedura simplificata 
prevazuta de Legea nr.85/2014 
împotriva Grup Electro Instal 
SRL, cu sediul in Bucureşti 
Sectorul 3, Bulevardul Unirii, Nr. 
68, Bloc K2, Scara 1, Etaj 7, Ap. 
26, CUI  16295781, nr. de ordine 
i n  r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/5253/2004. Persoanele fizice si 
juridice care Inregistreaza Un 
Drept De Creanta Nascut Dupa 
Data Deschiderii Procedurii 
Insolventei Impotriva Grup 
Electro Instal SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului 
Bucureşti - Secţia a VII-a Civila, 
cu  re fer i re  l a  dosaru l  nr. 
38043/3/2018, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar 
al creantelor 03.10.2019; b)
termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si 

comunicarea tabelului supli-
mentar al creantelor 24.10.2019;c) 
termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la publi-
c a r e a  i n  B P I  a  t a b e l u l u i 
suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 14.11.2019.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentată prin asociat 
coordonator LISCAN AUREL, în 
calitate de lichidator judiciar al 
Nostra COM SRL desemnat prin 
incheierea de sedinta din data de 
10.09.2019, pronunţată de Tribu-
nalul Bucureşti -  Secţia a VII -a 
Civilă,  în dosar nr. 25333/3/2019, 
notificã deschiderea falimentului 
prin procedură simplificată 
prevazută de Legea nr. 85/2014  
împotriva Nostra COM SRL, cu 
sediul social în Bucureşti Sectorul 
3, Str. Zizin, Nr. 16, Bloc V 101 A, 
Scara 1, Etaj 4, Ap. 14, CUI 
14556449, nr. de ordine în regis-
trul comerţului J40/2640/2002.  
Persoanele fizice şi juridice care 
înregistrează un drept de creanţă 
împotriva Nostra COM SRL vor 
formula declaraţie de creanţă 
care va fi inregistrată la grefa 
Tribunalul Bucureşti - Secţia a 
VII-a Civilă, cu referire la dosarul 
nr. 25333/3/2019, în urmatoarele 
condiţii: a) termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor în tabelul creanţelor  
22.10.2019; b) termenul limita 
pentru verificarea creanţelor, 
intocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor 29.10.2019; c) termenul 
limita pentru definitivarea tabe-
lului creanţelor la 12.11.2019; d) 
data primei şedinţe a adunarii 
generale a creditorilor 31.10.2019, 
ora 14.00; e) adunarea generală a 
asociaţilor Nostra COM SRL la 
data de 23.09.2019, ora 14.00 la 
sediul lichidatorului judiciar.

l SC Act Bent Solution SRL, cu 
sediul in Zabrani, nr 195, jud 
Arad,  doreste sa obtina Autori-
zatie de Mediu pentru sediu, unde 
se desfasoara activitatea : 2562 
Operatiuni de mecanica generala 
si  2599  Fabricarea altor articole 
din metal n.c.a.,in scopul confec-
tionare articole tinichigerie avand 
ca principale faze ale procesului 
tehnologic: receptie materie 
prima, operatiuni macanica gene-
rala (taiere, roluire, cutare tabla), 
confectionare articole tinichigerie 
si montaj la client.Măsurile de 
protecţie a factorilor de mediu: 
Apă: -; Aer: -; Sol: -. Gestiunea 
deşeurilor: pubele. Observatiile 
publicului formulate in scris/
informatiile privind potentialul 

impact asupra asupra mediului se 
depun/pot fi consultrate la sediul 
APM Arad, Splaiul Mures, FN, 
te l  :  0257-280331 te l / fax : 
0257/280996 , in timp de zece zile 
lucratoare dupa data publicarii 
prezentului anunt.

l C.I.I. Apostol Andra notifica 
deschiderea procedurii generale  
de insolventa in Dosarul nr. 
1774/93/2018*, Tribunal Ilfov, 
c o n f o r m  S e n t i n t e i  n r . 
2513/14.08.2019 privind pe SC 
EXPERT CONSTRUCT SRL, cu 
termenele: depunere declarații 
creanță 30.09.2019, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 
21.10.2019, întocmirea tabelului 
definitiv 15.11.2019, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc 
in data  28.10.2019, orele 12.00.

l SC Mazarine Energy Romania 
Srl, titular al activităţii „Extracția 
gazelor naturale (cod CAEN 
0620), Activități de servicii anexe 
extracției petrolului brut şi 
gazelor naturale (cod CAEN 
0910)”, anunță publicul interesat 
asupra depunerii documentației 
tehnice în vederea emiterii Auto-
rizației de mediu pentru punctul 
de lucru Grup Gaze Pasărea, 
amplasat pe teritoriul Comunei 
Afumați, tarla 20, parcela 94/37, 
judeţul Ilfov. Informaţiile privind 
potenţ ia lu l  impact  asupra 
mediului al activităţii pot fi 
consultate la sediul APM Ilfov, 
str.Lacul Morii, nr.1, sector 6, 
Bucureşti, tel./fax: 430.15.23, 
430.14.02, 0746.248.440, în zilele 
de luni-joi, între orele 9.00-13.00, 
vineri, 9.00-12.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic, la 
sediul APM Ilfov.

l Autoritate contractantă, Oraşul 
Uricani, cod fiscal: 4634647, str.1 
Mai, nr.6, Uricani, județul Hune-
doara, cod poştal: 336100, telefon: 
0254.511.121, fax: 0254.511.127, 
e-mail: primariauricani@gmail.
com, invită persoanele fizice şi 
juridice fără scop patrimonial, 
respectiv asociațiile şi fundațiile 
constituite conform legii, care 
îndeplinesc condițiile prevăzute 
de Legea 350/2005, să depună 
oferta în scopul atribuirii contrac-
telor de finanțare nerambursabilă, 
pentru domeniul educație. Proce-
dura aplicată pentru atribuirea 
contractelor de finanțare neram-
bursabilă a proiectelor din dome-
niul educație este prevăzută de 
art.6 din Legea nr.350/2005, 
privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general. 
Sursa de finanțare a contractului 
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și valoarea: Bugetul local al 
Orașului  Uricani ,  valoare : 
10.000Lei. Durata proiectelor: 
anul 2019. Data-limită pentru 
depunerea propuneri lor  de 
proiect: 15.10.2019, ora 12.00. 
Adresa la care trebuie depuse 
propunerile de proiect: Serviciul 
Economic din cadrul Primăriei 
Uricani, str.1 Mai, nr.6, Uricani, 
județul Hunedoara. Selecția și 
evaluarea  propuner i lor  de 
proiecte în vederea obținerii 
finanțării nerambursabile se va 
face de către comisia de evaluare, 
în perioada 16-18.10.2019.

l Pe rolul Judecătoriei Tulcea 
este înregistrat dosarul nr. 
5387/327/2019 având ca obiect 
declararea judecătorească a 
morţ i i  numitu lu i  ISAREV 
PETRICA, fiul lui Isarev Andrei, 
născut la 10.07.1978 cu ultimul 
domiciliu în Sulina, dispărut de la 
domiciliu de 14 ani. Cine poate 
oferi relaţii cu privire la această 
persoană este rugat să informeze 
instanţa.

SOMATII
l Somaţie: Se aduce la cunoș-
tinţa celor interesaţi că petenta 
BACIU MARIA, cu domiciliul 
procesual ales la cab. av. Urs 
Adrian, în Brașov, bd. Iuliu 
Maniu, nr. 43, cam 215, jud. 
Brașov, a solicitat Judecătoriei 
Brașov să se constate că a 
dobândit dreptul de proprietate 
prin uzucapiune asupra imobi-
lului, situat administrativ în 
intravilanul comunei Prejmer, sat 
Lunca Câlnicului, str. Morii, nr. 
296, jud. Brașov, înscis în C.F. 
25293 Ilieni, nr. top 1126/1, 
1127/1, 1128/1, reprezentând 
teren arabil în suprafaţă de 1602 
mp. Persoanele interesate pot 
face opoziţie la Judecătoria 
Brașov în termen de 30 de zile de 
la data afișării și publicării 
prezentei somaţii. Prezenta se 
comunică spre afișare la sediu 
Primăriei comunei Prejmer, la 
sediul O.C.P.I. Brașov, la sediul 
Judecătoriei Brașov.

ADUNARI GENERALE
l Convocator: Administratorul 
Unic al  Alexandra Turism S.A.  
cu sediul în București ,  str. 
Gheorghe Ţiţeica, nr.109-119, 
sec tor  2 ,  înmatr icu lată  la 
O R C M B  s u b  n r . 
J40/17748/2003, având CUI 
16020888, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţi-
onarilor S.C. ALEXANDRA 
TURISM S.A. ,  în  data  de   
21.10.2019, ora 10,00, la sediul 

SC Trivale SRL Pitești,  str.
Depozitelor nr.6, jud.Argeș, 
având următoarea ordine de zi: 
1)Aprobarea  majorării capita-
lului social al societăţii de la   
786.825 le i ,    reprezentând 
3 1 4 . 7 3 0  a c ţ i u n i ,  p â n ă  l a 
1.786.092,50 lei, reprezentând 
714.437 acţiuni,   cu aport în 
n u m e r a r  î n  v a l o a r e  d e 
999.267,50 lei, prin emiterea 
unui  număr de 399.707 de 
acţiuni noi de aceeași categorie 
și valoare nominală de 2,5 lei/
acţiune, astfel încât după majo-
rarea capitalului social toţi 
acţionarii să-și păstreze același 
procent din capitalul social. 
Raportul de emitere al acţiu-
nilor este de 1:2,27 ţinând cont 
de următoarele :  pentru un 
număr de acţiuni cu zecimale 
sub 0,5 se rotunjește la 0, iar 
pentru un număr de acţiuni cu 
zecimale peste 0,5 se rotunjește 
la 1. 2)Aprobarea unui termen 
de 30 zile calendaristice de la 
publicarea hotărârii   în Moni-
torul Oficial pentru exercitarea 
dreptului de preferinţă a acţio-
narilor societăţii pentru subscri-
erea noilor acţiuni emise de 
societate. 3)Aprobarea apor-
tului în numerar și a numărului 
de acţiuni pentru fiecare acţi-
onar: BULF PAULINA: 382.538 
acţiuni x 2,5 lei  = 956.345 
lei;   SIF MUNTENIA: 6110 
acţiuni x 2,5 lei = 15.275 lei; 
S.C. BROADHURST INVES-
TEMENTS LIMITED: 777 
acţiuni x 2,5 lei = 1942,5 lei; SC 
BEGA SA: 17 acţiuni x 2,5 lei = 
42.5 lei; PERSOANE FIZICE: 
10265 acţiuni x 2,5 lei = 25662,5 
lei. 4)Aprobarea subscrierii acţi-
unilor rămase nesubscrise după 
expirarea celor 30 zile, de către 
acţionarii  care au depus c/
valoarea majorării capitalului 
social,  în termen de 24 ore de la 
expirarea termenului de mai 
sus. 5)Aprobarea împuternicirii 
d-nei Marcu     Carmen, pose-
soare a CI, seria RT, nr.977606, 
eliberat  la data de 09.09.2013, 
să publice hotărârea în Moni-
torul Oficial, să înregistreze 
hotărârea la ORC București 
precum și să îndeplinească orice 
alte formalităţi necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a publi-
cării  prezenţei hotărâri.  În 
c a z u l  î n  c a r e  l a  d a t a  d e 
21.10.2019 nu se întrunește 
cvorumul cerut de lege, a doua 
ședinţa se va ţine a doua zi 
22.10.2019, ora 10,00 la aceeași 
adresă. La Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor 
sunt îndreptăţiţi să participe și 
să voteze toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor la 

sfârșitul zilei de 10.10.2019, 
data de referinţa. Relaţii la ţel: 
0248/223251.Administrator 
Unic, Bulf Paulina.

l Convocator. Societatea Util 
Grant S.R.L., persoană juridică 
română, cu sediul în București, 
str. Ing. Pascal Cristian, nr. 4B, 
sector 6, înregistrată la Registrul 
C o m e r ţ u l u i  s u b  n r . 
J40/18817/1993, având CUI RO 
4381684, prin administrator  
Gusta Gabriel Vasile, convoacă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Asociaţilor Societăţii în 
data de 30.09.2019, ora 15,  la 
a d r e s a :  Ş o s  B u c u r e ș t i  –
Domnești, nr 23, Sat Olteni, jud 
Ilfov. Adunarea Generală Extra-
ordinară a Asociaţilor va avea 
următoarea ordine de zi: 1.Apro-
barea dezmembrării  în 3 loturi a  
terenului în suprafață totală de 
6.300 m.p. situat în intravilanul 
localității Clinceni, Județ Ilfov, 
identificat topografic în tarlaua 
5/1, parcela 15/1/44 și 15/1/45, 
constituit ca lot 1/1/2/1, având 
număr  cadas t ra l  60510  ș i 
vânzarea  că t re  soc i e ta tea 
ELECTRO –SERVICE SRL, cu 
sediul în Municipiul Râmnicu 
Vâlcea, Str. Eroilor Nr. 3, Bloc 
A.16, Scara A, Apartament 8, 
Județ Vâlcea, având CUI RO 
10650051, înmatriculată la 
Registrul Comerțului sub nr. 
J38/952/1991a 2 loturi de teren 
rezultate din dezmembrare, 
după cum urmează: Lotul 1–
teren în suprafață de 3.491 m.p., 
cu număr cadastral 61168 –la 
prețul total de 74.310 euro, echi-
valent în lei la cursul BNR din 
ziua semnării contractului de 
vânzare.Lotul 2–teren în supra-
față de 1.207 m.p., cu număr 
cadastral 61169 –la prețul total 
de 25.690 euro, echivalent în lei 
la cursul BNR din ziua semnării 
contractului de vânzare. 2. 
Revocarea din functie a urmato-
rilor membrilor din Consiliul de 
Administraţie: Cristea Vasile 
Cornel  ș i  Mihai Iulian ca 
urmare a retragerii acestora  din 
calitatea de asociat și modifi-
carea articolului 13 din actul 
c o n s t i t u t i v.  3 .  A p r o b a r e a 
mandatării dl. Gusta Gabriel 
Vasile în vederea semnării Hotă-
rârii A.G.E.A , a Actului Consti-
tutiv actualizat,  precum și 
îndeplinirea tuturor formalită-
ţilor prevăzute de lege pentru 
înregistrarea Hotărârilor AGEA 
la Oficiul Registrului Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul 
București. Mandatarul poate 
împuternicii o altă persoană 
pentru îndeplinirea acestor 
formalităţi.În cazul în care nu 

sunt întrunite condiţiile de 
cvorum prevăzute de Actul 
Constitutiv al societăţii la prima 
convocare,  Adunarea Extraor-
dinară  a Asociaţilor SC Util 
Grant SRL se va întruni, la a 
doua  convocare în data de 
01.10.2019, ora 15,  în aceeași  
locaţie.Președintele Consiliului 
de Administraţie Dl.  Gusta 
Gabriel Vasile.

LICITAŢII
l S.C. Carasana Piata S.A. 
Resita - în faliment anunta 
vanzarea prin licitatie publicaa 
bunului imobil, reprezentand 
teren extravilan in suprafata de 
5.755 mp, inscris in C.F. nr. 
33836/Resita, nr.cadastral/topo-
grafic top: 535. Pretul de pornire 
al licitatiei este de 8.500 LEI ( 
TVA inclus). Caietele de sarcini 
se pot achizitiona de la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 300  lei + TVA. Licitatia 
va avea loc in data de 20.09.2019, 
orele 11.00, la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud. Caras-Severin, in caz 
de neadjudecare, urmand a fi 
organizate licitatii publice pentru 
data de 27.09.2019, 11.10.2019, 
2 5 . 1 0 . 2 0 1 9 ,  0 8 . 1 1 . 2 0 1 9 , 
2 2 . 1 1 . 2 0 1 9 ,  0 3 . 1 2 . 2 0 1 9 , 
10.12.2019 orele 11.00, in caz de 
neadjudecare la licitatiile anterior 
organizate.

l Regia Autonomă Adminis-
trația Zonei Libere Curtici-Arad 
organizează licitație publică 
pentru închirierea de terenuri/
construcți i  în Zona Liberă 
Curtici-Arad, Platforma Curtici. 
Obiectul licitației este închirierea 
unui depozit metalic în suprafață 
de 1320 mp și clădire administra-
tivă în suprafață de 250 mp. 
Licitația va avea loc la data de 
03.10.2019, ora 14:00 la sediul 
Administrației, situat în mun. 
Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5. 
Solicitanții vor depune la sediul 
Regiei cererea de participare 
împreună cu oferta tehnică până 
la data de 30.09.2019. Pentru 
informații  suplimentare vă 
rugăm să ne contactați la sediul 
RA Administrația Zonei Libere 
Curtici-Arad, str. Iulian Grozescu 
nr. 5, sau la tel. 0257285458; fax. 
0257282434.

l Regia Autonomă Adminis-
trația Zonei Libere Curtici-Arad 
organizează licitație publică 

pentru închirierea de terenuri/
construcți i  în Zona Liberă 
Curtici-Arad, Platforma Curtici. 
Obiectul licitației este închirierea 
unui birou în suprafață de 18 mp. 
Licitația va avea loc la data de 
01.10.2019, ora 12:00 la sediul 
Administrației, situat în mun. 
Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5. 
Solicitanții vor depune la sediul 
Regiei cererea de participare 
împreună cu oferta tehnică până 
la data de 26.09.2019. Pentru 
informații  suplimentare vă 
rugăm să ne contactați la sediul 
RA Administrația Zonei Libere 
Curtici-Arad, str. Iulian Grozescu 
nr. 5, sau la tel. 0257285458; fax. 
0257282434.

l Amesis SRL, societate in fali-
ment, 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, urmatoa-
rele bunuri: I. proprietatea imobi-
liara, compusa din: C6 - Magazie 
Metalica, in suprafata de 164 mp, 
C7 - Magazie Metalica, in supra-
fata 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: 
autout i l i ta ra  Daf ,  nr.  km 
>400.000, la pretul de 5.301,90 
euro, fara TVA;  iveco Eurocargo, 
nr. km >500.000, la pretul de 
4.957,20 euro, fara TVA; Renault 
Midlum, nr. km >700.000, la 
pretul de 3.061,80 euro, fara 
TVA; Renault Mascott, nr. km 
>500.000, la pretul de 2.617,20 
euro, fara TVA; Renault Master, 
nr. km >500.000, la pretul de 
1.924,20 euro, fara TVA; Dacia 
Logan SD, la pretul de 207 euro, 
fara TVA; Dacia Logan Break, nr. 
km 290.701, la pretul de 1.044 
euro, fara TVA; Platforma Boro, 
la pretul de 1.352,70 euro, fara 
TVA; Remorca Stema, la pretul 
de 405 euro, fara TVA; Inscrierea 
la licitatie se poate efectua cu 48 
de ore inaintea datei tinerii licita-
tiei, mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la sediul 
l ichidatorului  judiciar,  din 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, Jud. Prahova, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n / f a x : 
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 16.09.2019, 
ora 13:30, iar pentru bunurile 
imobile la ora 14:00, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 18.09.2019, 
2 0 . 0 9 . 2 0 1 9 ,  2 3 . 0 9 . 2 0 1 9 , 
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l SC Apă Canal 2000 SA, cu 
sediul social în Municipiul 
Piteşti, b-dul. I.C. Brătianu, nr. 
24A, Judeţul Argeş, ȋnmatricu-
lată la Oficiul  Registrului 
Comerţului  Argeş  sub  nr.
J03/185/2000, CUI 13009001, 
având ca obiect principal de 
activitate „Captarea, tratarea şi 
distribuţia apei - COD CAEN 
3600”,  capital social subscris şi 
integral vărsat este în valoare de 
14.123.680 lei, număr total de 
acţiuni 1.412.368, cu valoarea 
nominală de 10 (zece) lei /
acţiune, având ca acţionari 
unităţile administrativ terito-

r i a l e :  M u n i c i p i u l  P i t e ş t i 
(89,2529%), Oraşul Costeşti 
(0,1492%), Oraşul Ştefăneşti 
(5,0645%), Oraşul Topoloveni 
(0 ,1581%) ,  Judeţu l  Argeş 
(0,1016%), Comuna Albota 
(0,6279%), Comuna Bascov 
(0 ,5843%),  Comuna Bârla 
(0,0321%),  Comuna Bradu 
(2,1970%), Comuna Buzoeşti 
(0,0658%), Comuna Căteasca 
(0,0007%), Comuna Mărăcineni 
(0,6685%), Comuna Merişani 
(0,0290%), Comuna Moşoaia 
(0,9151%),  Comuna Rucăr 
(0,0746%), Comuna Stolnici 
(0,0787%), organizează în data 
de 07.10.2019, ora 10:00, la 
sediul  său din Municipiul 
Piteşti, Calea Craiovei, nr. 38, 
Judeţul Argeş (ȋn clădirea OTP 

Bank), licitaţia publică cu stri-
gare, pentru vânzarea bunului 
imobil „apartament compus din 
două camere, ȋn suprafaţă utilă 
de 50,45 mp”. Bunul imobil este 
situat ȋn Comuna Bascov, str. 
Păişeşti, bl. A7, sc.A, parter, 
ap.3, jud. Argeş şi aparţine 
domeniului privat al SC APA 
CANAL 2000 SA Piteşti. Lici-
taţia se va organiza în data de 
07.10.2019, ȋncepand cu ora 
10:00, numai cu participanţii 
declaraţi acceptaţi. Preţul de 
pornire al licitaţiei: 150.300 lei, 
fără TVA. Vânzarea poate fi 
efectuată şi în condiţiile art. 
141, alin. 2, lit. f, din Codul 
fiscal (cu scutire de TVA). Pasul 
de licitaţie: 5% din preţul de 
pornire, respectiv 7.515 lei, fără 
TVA. Condiţiile pe care trebuie 
să le îndeplinească potenţialii 
achizitori, pentru a fi admişi la 
licitaţie, sunt prevăzute în 
„Caietul de sarcini”. „Caietul 
de sarcini” al licitaţiei poate fi 
ridicat de la sediul SC Apă 
Canal 2000 SA din Municipiul 
Piteşti, b-dul I.C. Brătianu nr. 
24A, judeţul Argeş - Serviciul 
Relaţii Clienţi, în zilele lucră-
toare, începȋnd cu data de 
12.09.2019, între orele 800-1600, 
până cel târziu la data de 
24.09.2019, ora 1600. Taxa de 
participare la licitaţie este de 
1000 lei fără TVA şi se poate 
achita la casieria SC Apă Canal 
2000 SA din Municipiul Piteşti, 
b-dul I.C. Brătianu nr. 24A, 
judeţul Argeş sau prin ordin de 
p l a t ă  î n  c o n t u l 
RO93BRDE030SV 
0 5 7 3 4 5 8 0 3 0 0  d e s c h i s  l a 
BRD-Sucursala Piteşti. Pentru 
participarea la licitaţie este obli-
gatorie achitarea taxei de parti-
cipare la licitaţie care include şi 
achiziţionarea „Caietului de 
sarcini”. Taxa de participare la 
licitaţie nu se restituie ofertan-
ţilor. Documentele pe baza 
cărora se va elibera Caietul de 
sarcini sunt:- dovada achitării 
taxei de participare la licitaţie; 
- împuternicire scrisă din partea 
ofertantului persoană juridică 
acordată persoanei care repre-
zintă ofertantul şi copia cărţii 
de identitate a persoanei împu-
ternicite; - copia cărţii de identi-
tate a ofertantului persoană 
fizică. Garanţia de participare: 
20% din preţul de pornire al 
licitaţiei, respectiv 30.060 lei 
fără TVA. Garanţia de partici-
pare se achita prin transfer 
bancar ȋn contul SC Apă Canal 
2000 SA RO93BRDE030SV 
05734580300 deschis la BRD - 
Sucursala Piteşti. Dovada achi-
tării se face cu ordinul de plată 

confirmat de banca emitentă. 
Pentru participarea la licitaţie, 
ofertanţii vor depune la sediul 
SC Apă Canal 2000 SA Piteşti 
din Municipiul Piteşti, b-dul. 
I.C. Brătianu, nr. 24 A, judeţul 
Argeş, documentele de partici-
pare prevăzute de „Caietul de 
sarc ini” ,  pȋnă la  data  de 
26.09.2019, ora 16:00. Deschi-
derea plicurilor cu documentele 
de participare la licitaţie se va 
face în prezenţa tuturor ofer-
tanţilor, la sediul SC Apă Canal 
2000 SA din Municipiul Piteşti, 
Calea Craiovei, nr. 38, judeţul 
Argeş (ȋn clădirea OTP Bank), 
la data de 30.09.2019, ora 14:00. 
Verificarea şi analizarea docu-
mentelor de participare la lici-
taţie se va face de către comisia 
de licitaţie, iar lista cuprinzând 
ofertanţii acceptaţi, care au 
depus documentaţia completă 
de participare la licitaţie, se va 
afişa la sediul SC Apă Canal 
2000 SA din Municipiul Piteşti, 
b-dul. I.C. Brătianu, nr. 24A, 
Judeţul Argeş – Ghişeul Unic, 
la data de 03.10.2019, ora 16:00. 
Licitaţia cu strigare se va desfă-
şura în data de 07.10.2019, ora 
10:00, numai cu participanţii 
declaraţi acceptaţi. Persoane de 
contact pentru relaţii referitoare 
la licitaţie: d-na Enache Delia 
(tel: 0744428936).

l SC Bomas Distributions SRL 
prin lichidator, anunta vanzarea 
la licitatie publica bunurilor 
af late in patrimoniul societatii, 
respectiv magazine tip termopan, 
pretul de pornire al licitatiei 
fiind redus cu 50% din cel stabilit 
in raportul de evaluare. Licita-
tiile vor avea loc pe data de: 
1 6 . 0 9 . 2 0 1 9 ,  2 5 . 0 9 . 2 0 1 9 , 
3 0 . 0 9 . 2 0 1 9 ,  8 . 1 0 . 2 0 1 9 , 
1 5 . 1 0 . 2 0 1 9 ,  2 2 . 1 0 . 2 0 1 9 , 
0 6 . 1 1 . 2 0 1 9 ,  1 3 . 1 1 . 2 0 1 9 , 
15.11.2019, 20.11.2019 orele 
12.00 la sediul lichidatorului din 
Ploiesti ,  str.  Ion Maiorescu, 
Bl .33S1  Cab.7B,  Et .7 ,  jud . 
Prahova. Conditiile de partici-
pare si relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

l SC Fabissimo Group SRL, prin 
l i ch idator  judic iar,  anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
bunurilor mobile aflate in patri-
moniul acesteia. Pretul de pornire 
al licitatiei este redus cu 50 % din 
cel stabilit in raportul de evaluare 
incuviintat de Adunarea Credito-
rilor din 18.11.2015. Licitaţiile vor 
avea loc pe data de:16.09.2019, 
25.09.2019, 30.09.2019, 8.10.2019, 
1 5 . 1 0 . 2 0 1 9 ,  2 2 . 1 0 . 2 0 1 9 ,  
06.11.2019, 13.11.2019 20.11.2019, 
27.11.2019 orele 13.00  în Ploieşti, 

str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud Prahova. Relaţii 
supl imentare   0732405295,  
0344104525.

PIERDERI
l Kalotherm Construct SRL cu 
nr. de ordine în registrul comer-
ț u l u i  J 1 2 / 5 0 7 8 / 2 0 0 8 , 
CUI:24913131 şi sediul în Munici-
piul Cluj-Napoca, str.Moților, 
Nr.75, Județ Cluj,  declarăm 
pierdut certificat de înmatriculare 
B1793413 emis  pe  data  de 
30.12.2008 şi certificatul consta-
tator pentru sediul social. Le 
declar nule.

l Pierdere certificat de înregis-
trare PFA şi certificate constata-
toare cu denumirea Roxana 
Matache PFA, cod COR 8559- alte 
forme de învățământ. Se declară 
nule.

l Declar pierdut atestat manager 
transport marfă pe numele Badea 
Soreanu Liviu Constantin, eliberat 
ARR Argeş. Îl declar nul.

l Pierdut certificatul constatator 
aparținând SC ALB PROD 2008 
SRL, cu sediul social în loc.Ovidiu, 
str.Livezi, nr.8, județul Constanța, 
având CUI: RO24064419, număr 
de ordine la Registrul Comerțului 
J13/2164/2008, emis în temeiul 
Legii nr.359/2004 de Oficiul Regis-
trului Comerțului Constanța. Îl 
declarăm nul.

l Pierdut carte de intervenţii al 
AMEF tip SELIROM ERO4F cu 
seria 001492 a PFA Oţelescu 
Gheorghe.

l Pierdut legitimaţie revoluţionar 
seria LRR –I nr. 00012 pe numele 
Ion Ştefan, emisă de Comisia 
pentru Cinstirea şi Sprijinirea 
Eroilor Revoluţiei din Decembrie 
1989.

l Pierdut certificat de moştenitor 
nr. 66/01.09.2003 pe numele Vasi-
liade Oana Ruxandra, unic moşte-
nitor.

l Pierdut certificat înregistrare 
SC COFFE & CAKE’S SRL, 
a v â n d  C U I  3 5 7 0 2 5 4 7 , 
J23/783/24 .02 .2016  dec lară 
pierdut certificat de înregistrare în 
Registrul Comerţului seria B 
3 2 6 3 5 1 0  e m i s  l a  d a t a  d e 
26.02.2016.

l Pierdut card tahograf nr. 
000000000BE0S000 eliberat de 
ARR Tulcea pe numele ENE 
George –Cornel. Se declară nul.

ANUNT
l Subscrisa S.C.  Vadris Trading S.R.L. – în faliment, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str.Constantin 
Brancoveanu, nr 195, jud. Mehedinti, Nr. Reg. Com. J25/278/2010 CUI RO8681153 face cunoscut faptul 
că în data de 24.09.2019, ora 12 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Reşița, str. 
Horea bl.A2, parter, jud. Caraş-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea în bloc următoa-
relor bunuri imobile:  
  1. Proprietate industrială compusă din teren - 23.810 mp şi clădiri (fosta Fabrică de pâine). Bunul este 
situat în localitatea Caransebeş, str. A.I. Cuza, nr.9, jud. Caraş-Severin. Prețul de pornire al  licitației este 
de 344.000 euro.   
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea de 800 lei. Data 
limită de  cumpărare a caietului de sarcini şi încrierea la licitație este cu o zi înainte de data licitației.  
 Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației. 
În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 24.09.2019, următoarele licitații vor avea loc în 
zilele: 08.10.2019, 22.10.2019, 05.11.2019.  
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar. 

ANUNT
l Subscrisa S.C. Vadris Trading S.R.L. – în faliment, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str.Constantin 
Brancoveanu, nr 195, jud. Mehedinti, Nr. Reg. Com. J25/278/2010 CUI RO8681153 face cunoscut faptul 
că în data de 27.09.2019, ora 12 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Reşița, str. 
Horea bl.A2, parter, jud. Caraş-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea în bloc următoa-
relor bunuri imobile:  
1. Spațiu comercial (C1) –- arie construită  708 mp   
2. Spațiu comercial (C2)- arie construită 668 mp   
3. Showroom şi service auto (C3) – arie construită 1.021 mp   
 4. Spațiu depozitare (C4) – arie construită  434 mp   
5. Punct  termic (C5)- are construită 22 mp    
Bunurile sunt situate  în localitatea Caransebeş, Calea Severinului, nr. 7, jud. Caraş-Severin. Prețul de 
pornire al  licitației este de 587.200 euro. Menționăm că terenul de sub clădiri, aparține unei persoane 
fizice.  
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea de 800 lei + TVA. 
Data limită de cumpărare a Caietului de sarcini şi înscrierea la licitație este cu o zi înainte de data licita-
ției. Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației. În cazul în care 
bunurile nu vor fi valorificate la data de 27.09.2019, următoarea licitație va avea loc în data de 
08.10.2019.  Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului 
judiciar. 

ANUNT
l Subscrisa S.C.  Silva Internațional S.A. – în faliment, cu sediul in localit. Caransebeş, str. Şesul Roşu, 
nr. 1, jud. Caraş-Severin, Nr. Reg. Com. J11/390/1994, CUI RO 5557801 face cunoscut faptul că în data 
de 27.09.2019, ora 12 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Reşița, str. Horea bl.A2, 
parter, jud. Caraş-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea  următoarelor bunuri imobile:  
1. Spații industriale, situate în localitatea Caransebeş, str. Şesu Roşu, nr.1, jud. Caraş -Severin compuse 
din:  
3 hale de producție   
3 cladiri administrative  
Teren 14.379 mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 208.617,5 euro. Vânzare în bloc. 
2. Proprietate industriala, situata in localitatea Caransebes, zona Valea Cenchii, jud. Caraş-Severin, 
compusa din  
- hala – fost depozit fructe capacitate 5.500 tone  
- teren – 13.345 mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 121.717,4 euro. Vânzare în bloc. 
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea de 500 lei (plus 
TVA), pentru fiecare imobil in parte. Taxa de participare la licitație este de 500 lei (plus TVA), pentru 
fiecare imobil în parte. Data limită de cumpărare a caietului de sarcini şi înscrierea la licitație este cu o 
zi înainte de data licitației. Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licita-
ției, pentru fiecare imobil licitat. În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 27.09.2019, 
următoarea licitație vor avea loc în ziua de 08.10.2019, ora 12.00.  Informații suplimentare se pot obține 
la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar. 


