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OFERTE SERVICIU
ISJ Dâmbovița scoate la concurs 33 

posturi experți în proiectul POCU-
134581. Relații pe site-ul ISJ Dâmbovița.

Sense Of Art SRL, CUI: 37829629, 
din Brașov, angajează dulgheri. CV la: 
o�ce@jobtips.ro

SC Select Turism SRL, CUI: 
14771536, din București, angajează 
ajutor bucătar. CV la: o�ce@jobtips.ro

Vernicolor SA cu sediul in Oradea, 
Șoseaua Borsului, nr.19, angajeaza 30 
operatori calitate flux,  Cod.COR 821105 
la punctul de lucru in loc. Santandrei, 
nr.180, com. Santandrei, Jud.Bihor, CV se 
trimit la adresa: nadia.tirb@vernicolor.com

SC Gurmand Plămădeală SRL, având 
CUI: 36803566, cu sediul în Sat Tărlun-
geni, Comuna Tărlungeni, Strada Zizi-
nului, Nr.625, camera 1, Județ Brașov, 
angajează: Ajutor bucătar cu cod COR 
941101- 3 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limbă engleză, cunoștințe 
în domeniul gastronomic. Selecția are loc 
în data de 07.01.2022, ora 10.00, la sediul 
societății.

SC BLT Employment Solutions SRL, 
având CUI: 40165830, cu sediul în Sat 
Dudu, Comuna Chiajna, Strada Tinere-
tului, Nr.85, Cam.1, Bloc 6, Etaj 4, 
Ap.404, Județul Ilfov, angajează: mani-
pulant mărfuri cu cod COR 933303- 25 
de posturi, Cerințe: studii medii, cunoș-
tințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul manipulării. Selecția are loc în 
data de 07.01.2022, ora 10.00, la sediul 
societății.

Societatea „Inter Continental Recruit-
ment“ S.R.L. cu sediul in Bucuresti, bvd. 
Dimitrie Cantemir, nr.21, bl.4, sc.C, et.5, 
ap.85, J40/15580/2021, CUI-44879980, 
tel :  0215897832 cauta Manager 
marketing, cod.COR- 122107 si Specia-
list in relatii publice, cod.COR- 142201. 
Cerinte pentru Manager marketing: 
studii superioare, experienta in domeniu 
0-3 ani si cunoasterea limbii engleze la 

nivel mediu. Cerinte pentru Specialist in 
relatii publice: studii de master in admi-
nistrarea afacerilor, experienta in 
domeniu 0-3 ani si cunoasterea limbii 
engleze la nivel mediu. Candidatii sunt 
rugati sa trimita scrisoare de intentie si 
CV in limba engleza la adresa de e-mail 
iciutacu@hplegal.ro.

Primăria Comunei Vatra Moldoviței, 
cu sediul în comuna Vatra Moldoviței, 
județul Suceava, în conformiate cu 
prevederilor H.G.nr.286/2011, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant de: -Șofer -un post, în 
cadrul cadrul Aparatului de specialitate 
al primarului comunei Vatra Moldoviței. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 31.01.2022, ora 11; 
-Proba interviu în data de 02.02.2022, 
ora 11. Condiții minime de participare: 
a)studii gimnaziale; b)permis categoriile 
B și C; c)vechime în muncă -nu este 
cazul. 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 Primăriei Comunei Vatra Moldo-
viței. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei Comunei Vatra Moldoviței, 
persoană de contact: Saghin Virgil, 
telefon 0721.217.413.

Primăria Tunari cu sediul în comuna 
Tunari, str. Mihai Eminescu nr.1, judeţul 
Ilfov organizează în data de 02.02.2022 
concurs recrutare pentru: -3 posturi de 
Muncitor  calificat– Compartimentului 
Unități Monitorizare Învățământ; -1 post 
de Referent– Compartimentului Unități 
Monitorizare Învățământ. Condiţii 
specifice de participare la concurs pentru 
postul de Muncitor calificat: -studii 
medii/ generale; -fără vechime în muncă; 
-calificare fochist. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru postul de 
Muncitor calificat: -studii medii/ gene-
rale; -vechime în muncă: 3 ani; -calificare 
lucrător comercial. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru postul de 
Muncitor calificat: -studii medii/ gene-
rale; -fără vechime în muncă; -calificare 
mecanic auto. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs pentru postul de Refe-

rent: -studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime în muncă: 10 
ani. Dosarele se depun la sediul Primă-
riei Tunari în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului, 
respectiv de la data de 06.01.2022 până 
la data de 19.01.2022, ora 16:00. Alte 
informaţii pot fi obţinute la nr. de telefon 
021.351.06.42, Barbu Cătălin– Inspector 
Asistent Primăria Tunari, email 
contact@primaria-tunari.ro.

Fundația ”Patrimoniu”, Cod fiscal 
17954260, cu sediul în Calea Calea Victo-
riei, nr.125, sector 1, București, unitate 
finanțată din venituri proprii, subordo-
nată Academiei Române, organizează în 
condițiile Regulamentului aprobat prin 
HG 286/2011 actualizat, concurs pentru 
ocuparea, pe durată nedeterminată, a 0,5 
post contractual vacant (fracțiune de 
normă, 4 ore/zi), ”Asistent Director” (S), 
funcție de execuție. Condiții specifice 
Asistent Director (S): •Studii universitare 
absolvite cu licență; •Vechime în muncă: 
minim 3 ani; •Minim un an vechime în 
activitatea unei  Fundații/Asociații; 
•Nivel avansat de operare Microsoft 
(Word, Excel); •Cunoștințe generale 
privind întocmirea documentelor ; Proce-
dura concursului se va desfășura după 
cum urmează: 1. Anunțul detaliat se 
afișează în data de 06.01.2022, la avizi-
erul Academiei Române din Calea Victo-
riei, nr.125 și la Casa Oamenilor de 
Știință din Calea 13 Septembrie, nr.13, 
Sector 5, București. 2. Data limită până 
la care se pot depune actele pentru dosa-
rele de concurs  la sediul Fundației Patri-
moniu, Calea Victoriei, nr.125, Sector 1, 
camera 35, este 20.01.2022 ora 15.00; 3. 
Etapa I –selecție dosare –21.01.2022  ora 
15.00; 4. Etapa II –proba scrisă-  
31.01.2022, ora 10.00; 5. Etapa III –Inter-
viul– 03.02.2022, ora 10.00. Probele 
concursului se vor desfășura în Calea 13 
Septembrie, nr.13, Sector 5, București, 
camera 7.212, etaj 7, Corp Est. Relaţii 
suplimentare se pot obţine zilnic, zi lucră-
toare, între orele 10.00–15.00 la telefon: 
021/ 3188106, 0734591464, la sediul 
Fundației Patrimoniu sau prin email 
fundatiapatrimoniu@yahoo.com.

Autoritatea Navală Română, cu sediul 
în Constanţa, str.Incintă Port Constanţa, 
nr.1,  judeţul Constanţa, anunţă 
amânarea concursului conform H.G. nr. 
286/2011 modificată și completată pentru 
ocuparea posturilor contractual vacante 
de: ANR -central Constanța Direcția 
Juridică, Reglementări și Resurse Umane 
Serviciul Juridic și Contencios Șef 
Serviciu -1 post, Biroul Afaceri Europene 
și Relații Internaționale Șef Birou -1 post, 
Biroul Armonizare Legislativă -locație 
București Inspector specialitate gr.IA -2 
posturi; Direcția Economică Serviciul 
Investiții -Achiziții Publice Administrativ 
Referent specialitate gr.IA -1 post, Șofer 
-1 post; Centrul Maritim de Coordonare 
Serviciul VTMIS Căpitan port specialist 
-1 post; Compartimentul Audit Public 
Intern Auditor principal -1 post; 
Compartimentul  Securitate și Sănătate 
în Muncă Referent specialitate gr. III -1 
post; Direcția Siguranța Navigației, Secu-
ritatea Navelor și Personal Navigant 
Serviciul Înmatriculare și Examinări 
Personal Navigant Fluvial- locație Galați 
Inspector specialitate gr.III -1 post 
-locație Galați; Direcția Tehnică Serviciul 
Certificare Tehnică Nave -Inspectoratul 
Tehnic ANR Galați Referent specialitate 
gr.I -locație Galați -1 post, Biroul IT 
Administrator de rețea gr.IA -1 post, 
Administrator de rețea gr.II -1 post; 
Căpitănia Zonală Galați Serviciul Sigu-
ranța Navigației Poluare și VTMIS 
Căpitan de port debutant -2 posturi, 
Căpitănia Portului Brăila Căpitan de 
port gr.I -1 post, Căpitan de port specia-
list -1 post; Serviciul Financiar Contabili-
tate- Administrativ Referent specialitate 
gr.III -1 post; Căpitănia Zonală 
Constanța Căpitănia Portului Mangalia 
Conducător de Șalupă -1 post, Căpitănia 
Portului Cernavodă Căpitan de port 
specialist -1 post; Căpitănia Zonală 
Tulcea Biroul VTMIS Căpitan port 
specialist -1 post, Serviciul Siguranța 
Navigației Poluare și VTMIS Căpitan 
port tr.II -1 post, Serviciul Financiar 
Contabilitate Administrativ -Comparti-
mentul Tehnic Conducător de Șalupă -1 
post, Marinar -1 post; Căpitănia Zonală 
Dr. Tr. Severin Serviciul Siguranța Navi-
gației Poluare și VTMIS Căpitan port 

debutant -1 post, Oficiul Căpităniei 
Calafat Căpitan port debutant -1 post, 
Oficiul Căpităniei Bechet Căpitan port 
debutant -1 post, Oficiul Căpităniei 
Moldova Veche Căpitan port debutant -1 
post, organizat iniţial astfel: -Proba scrisă 
în data de 26.01.2022, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 31.01.2022, ora 9.00; 
astfel la o dată care se va comunica ulte-
rior. Prin acest anunţ venim în comple-
tarea celui publicat în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a număr 1335/29.12.2021, 
paginile 2, 3, 4, 5, cod 314.815.

Primăria Comunei Răcăciuni cu 
sediul în comuna Răcăciuni, str.Ștefan 
cel Mare, nr.42, judeţul Bacău, anunţă 
amânarea concursului conform H.G. nr. 
286/2011 pentru ocuparea postului 
contractual vacant de Consilier I/A orga-
nizat iniţial: -Proba scrisă în data de 
19.01.2022, ora 09.00; -Proba interviu în 
data de 24.01.2022, ora 09.00, astfel: 
-Proba scrisă în data de 19.01.2022, ora 
09.00; -Proba interviu în data de 
25.01.2022, ora 09.00. Prin acest anunţ 
venim în completarea celui publicat în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, număr 
1326/28.12.2021, pagina 7, cod 314.768. 
Restul anunţului rămâne neschimbat.

Primăria Comunei Prăjeni, cu sediul în 
comuna Prăjeni, judeţul Botoșani, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: Administrator 
IT, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 31 ianuarie 2022, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 3 
februarie 2022, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: studii superioare, cu diplomă de 
licenţă; -vechime: nu se cere. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Prăjeni. Relaţii 
suplimentare la sediul: Primăriei 
Comunei Prăjeni, persoană de contact: 
Răileanu Melania, telefon 0726.380.134, 
0231/553.010, fax 0231/553.010.

Inspectoratul de Poliție Județean 
Tulcea, organizează concurs/examen 
pentru ocuparea a unui post vacant de 
execuție, de personal contractual, 
respectiv: Muncitor calificat IV (electri-
cian) la Serviciul Logistic, Biroul Admi-
nistrarea Patrimoniului Imobiliar și 
Intendență din cadrul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Tulcea, cu personal 
recrutat din sursă externă, poziţia 0058 
din statul de organizare al unităţii. În 
vederea participării la concurs/examen, 
candidații trebuie să îndeplinească 
cumulativ, condițiile generale conform 
art.3 din HG nr.286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare și cumulativ 
următoarele condiții specifice: -să fie 
absolvenți de minim studii medii /gene-
rale; -să dețină diploma /certificat/ 
atestat de absolvire sau alt document 
emis de o instituție acreditată pentru 
absolvirea a cursului /programului de 
calificare /perfectionare /specializare: 
electrician; -să dețină autorizație de elec-
trician emisă de către Autoritatea Națio-
nală de Reglementare în Domeniul 
Energiei, minimum gradul II B- în 
termen de valabilitate; -vechime în 
muncă- 1 an; -vechime în specialitate- 1 
an; -să dețină/să obțină autorizație acces 
la informații clasificate nivelul “secret de 
serviciu”; -să fie declaraţi apt medical și 
apt psihologic. Dosarul de concurs se va 
depune la sediul instituției până la data 
de 14.01.2022, ora 16.00. Concursul va 
avea loc la sediul unităţii din Municipiul 
Tulcea, str.Spitalului, nr.2, județul 
Tulcea, după următorul program: a)
selecţia dosarelor de înscriere, va avea 
loc la data de 25.01.2022; b)proba scrisă, 
va avea loc la data de 29.01.2022, ora 
09.00; c) proba interviului, va avea loc la 

ANAF - Direcþia Generalã Regionalã a 

Finanþelor Publce Braºov. Adminis-

traþia Judeþeanã a Finanþelor Publice 

Braºov, în calitate de reclamantã, 

citeazã pentru data de 27.01.2022, 

ora 09.45, Complet CI4, Sala T5 la 

Tribunalul Braºov pe CUCINA 

SALVATORE, în calitate de pârât în 

dosarul nr. 433/62/2011/a2, având ca 

obiect angajarea rãspunderii conform 

art. 138 din Legea nr. 85/2006.
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data de 03.02.2022, ora 09.00. Relații 
suplimentare referitoare la organizarea 
și desfășurarea concursului, tematica si 
bibliografia se pot obține la sediul Inspec-
toratul de Poliție Județean Tulcea, 
persoana de contact comisar-șef de 
poliție Titorenco Ivan, tel.0240.506.700, 
int.20224 sau pe pagina de internet 
portalul http://tl.politiaromana.ro, Secţi-
unea carieră- Posturi scoase la concurs.

VÂNZĂRI IMOBILE
Apt. 3 cam. în vilă, 97,42mp, etj.1/2, 2 

băi (geam), loc parcare, Pr. Ghencea, 
Cartier Latin (Bragadiru), 2015, tripan, 
dedurizator, centrală, toate utilitățile 
orășenești, 108.000Euro. 0740.192.019 
(Luminița).

CITAŢII
Se citeaza numitul Spasenie Titel, din 

Marasesti, Judetul Vrancea, pentru data 
de 8.02.2022 la BNP Nica Nicolae 
Ciprian si Asociatii din Panciu, pentru 
dezbaterea succesiunii defunctului 
Spasenie Neculai.

Se citează pârâtul Stioponi Gheorghe, 
la Judecătoria Reșița, în dosar 
nr.1504/290/2021, în data de 23.02.2022, 
ora 11.27, în proces cu Borduz Ioan și 
Borduz Marioara pentru acțiune în 
constatare.

Se citează pârâții Giurovici Jivita, 
Oprea Branca, Nedelcovici Cristian 
Sretco, în data de 25.01.2022, la Judecă-
tor ia  Moldova Nouă,  în  dosar 
1162/261/2019, în proces cu Pahl Biliana 
pentru partaj succesoral.

Se citează pârâții Pascariu Petru și 
Ho�man Stefan la Judecătoria Oravița 
în data de 24.02.2022, ora 12.00, în dosar 
nr.899/273/2018, în proces cu SC Sporea 
Com SRL, pentru sistare stare indivi-
ziune.

Judecător ia  Plo ieșt i .  Dosar 
nr.23126/281/2021. Subsemnații Bordan 
Aurelia-Cristina, CNP 2680913293135, 
domiciliată în Ploiești, str. Dr. Carol 
Davila, nr. 9, bl. 118 A, sc.A, ap.3, jud.
Prahova, Toma Aurelia-Daniela, CNP 
2641219293134 și Toma Violeta-Cristina, 
CNP 2941117297262, domiciliate în 
Ploiești, str.Văleni, nr.20, jud.Prahova și 
domiciliu ales pentru comunicare acte de 
procedura la Cabinet de avocat Zdraila 
Florian, în Ploiești, str. Ghe. Gr. Canta-
cuzino, nr.148, bl.3D1, p, ap.2, jud.
Prahova, în temeiul disp. Art.944-945 
CPC, anunțăm deschiderea procedurii 
privind declararea judecătorească a 

morții persoanei Toma Dumitru-Adrian, 
CNP 1651012293118, n. 12.10.1965, fiul 
lui Toma Gheorghe-Meltiade și Toma 
Zenobia, cu ultim domiciliu cunoscut în 
Ploiești, str.Văleni, nr.20, jud.Prahova, 
dată a morții judecătorești prezumată 
fiind 31.05.2010. Invităm ca orice 
persoană să comunice datele pe care le 
cunoaște în legătură cu cel dispărut, la 
sediul instanței, conform art.945 CPC, în 
termen de 2 (două) luni de la apariția 
prezentului anunț.

RCS&RDS SA cheamă în judecată pe 
Ionescu Dragoș Constantin, cu domici-
liul în Craiova, str. Gral Stefan Ispas, nr. 
112, jud.Dolj, în calitate de pârât, în 
dosar 28564/215/2020, Judecătoria 
Craiova, în data de 21.01.2022, ora 14.00.

Domnului Paraschivescu Victor, domi-
ciliat în comuna Pietroșița, nr.43A, 
județul Dâmbovița, i se comunică  
Sentința civilă nr.1433/09.12.2021, 
pronunțată de Judecătoria Pucioasa în 
dosarul 954/283/2020. în numele legii, 
instanța hotărăște: Admite în parte 
cererea formulată de reclamanta domici-
liată în Fieni, str.Teilor, nr.19A, jud.
Dâmbovița, cu domiciliul ales pentru 
comunicarea actelor de procedură la 
Cabinet de Avocat „Liliana Aldea”, cu 
sediul în Fieni, str.Republicii, nr.1, jud.
Dâmbovița, in contradictoriu cu pârâtul 
Paraschivescu Victor, domiciliat în 
comuna Pietroșița, Nr 43A, jud. Dâmbo-
vița, având ca obiect „divorț” și în conse-
cință: În baza art.934 alin.1 Cod 
procedură civilă, combinat cu art. 373 lit.
„b” Cod Civil, declară desfăcută căsă-
toria încheiată între părți la data de 
01.10.2005 și înregistrată sub Nr.672 din 
aceeași dată în registrul stării civile din 
cadrul Primăriei mun.Târgoviște, din 
culpa soțului pârât. În baza art.383 cod 
civil, reclamanta își va relua numele 
dinaintea căsătoriei, acela de „Milea”. 
Respinge capătul de cerere privind exer-
citarea autorității părintești in mod 
exclusiv de catre reclamantă, urmând ca 
autoritatea părintească cu privire la 
minori sa fie exercitată în comun de 
ambii părinți. Ia act că nu s-au solicitat 
cheltuieli de judecată. Cu drept de apel 
în 30 de zile de la comunicare. În cazul 
exercitării căii de atac, cererea de apel se 
va depune la Judecătoria Pucioasa. 
Pronunțată la 09.12.2021, prin punerea 
soluției la dispoziția părților de către 
grefa instanței. Președinte, Enechiuc 
Lucian, Grefieră, Stroe Mariana Rodica.

Va anuntam ca in dosarul nr. 
20195/55/2021 al Judecatoriei Arad s-a 
deschis procedura de declarare a mortii 

numitului Lucain Teodor, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Arad, Str. Iacob 
Muresan nr. 13, jud. Arad, cu invitatia ca 
orice persoana care poate oferi date pe 
care le cunoaste in legatura cu cel 
disparut sa le comunice Judecatoriei 
Arad, in termne de 2 luni de la data 
publicarii prezentului anunt.

DIVERSE
SC Polysemy Arhitectura-Urbanism, 

având sediul în Str.Anul 1864, nr.1, loca-
litatea Roșu, titular al planului/progra-
mului „Trei Locuințe Colective, 
localitatea București, Str.Aleea Meteoro-
logiei, nr.32, sector 1” anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menționat și declan-
șarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/programului poate fi 
consultată la sediul Agenției Regionale 
pentru Protecția Mediului București din 
Aleea Lacul Morii nr. 1 (în spatele benzi-
năriei Lukoil), sector 6, de luni până joi, 
între orele 09.00-11.00. Observații/ 
comentarii și sugestii se primesc în scris 
la sediul ARPMB, în termen de 15 zile de 
la data publicării anunțului.

Unitatea administrativ-teritorială 
Grecești, din județul Dolj, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale nr.6, 
11, începând cu data de 11.01.2022, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Grecești, sat Grecești, conform art.14 
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, 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.

ADUNĂRI GENERALE
SC Brodalin Recycling S.R.L., 

J37/350/2014, CIF: 33730818, Vaslui, 
Strada Podul Înalt, nr.3B, telefon: 
0753.200.154. Erată la anunțul public din 
data de 29/12/2021 al ziarului Jurnalul, la 
rubrica Adunări Generale, prin care 
revenim cu următoarele modificări: 1.
Modificarea adresei a Adunării Generale 
a Acționarilor Vascon SA pentru data de 
25.01.2022, ora 10.00, str.Traian, nr.277 
G2, în localul cunoscut sub numele 
Arcadia, localitate Vaslui, jud.Vaslui. 
Ordinea de zi rămâne neschimbată.

Convocator: Societatea Util Grant 
S.R.L., persoană juridică română, cu 
sediul în București, str. Ing. Pascal Cris-
tian, nr.4B, sector 6, înregistrată la 
Regis trul  Comerţului  sub  nr. 
J40/18817/1993, având  CUI RO 
4381684, prin administrator, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Asocia-
ţilor societăţii în data de 11.01.2022, ora 
08,00, la următoarea adresă- Șos. Bucu-
rești- Domnești, nr.23, sat Olteni,  jud. 
Ilfov. Adunarea Generală Ordinară a 
Asociaţilor va avea următoarea ordine 
de zi: 1. Aprobarea contractării de către 
societatea a unei linii credit de la Banca 
Transilvania, în sumă de 10000 lei. 2. 
Gajarea linei de credit cu Autotractor 
Daf cu numărul de îmatriculare 
B61BPZ. 3. Aprobarea mandatării dl. 
Gusta Gabriel Vasile, reprezentant legal 
al administratorului societăţii în 
vederea semnării Hotărârii A.G.O.A., a 
Actului Constitutiv actualizat, precum 
și pentru îndeplinirea tuturor formali-
tăţilor prevăzute de lege, pentru înregis-
trarea Hotărârilor AGOA la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul București. Mandatarul 
poate împuternici o altă persoană 
pentru îndeplinirea formalităţilor de 
înregistrare. În cazul în care nu sunt 
întrunite condiţiile de cvorum prevă-
zute de Actul Constitutiv al societăţii la 
prima convocare, Adunarea Generală 
Ordinară a Asociaţilor societăţii Util 
Grant SRL se va întruni, la a doua  
convocare  în data de 12.01.2022, ora 8, 
în aceeași  locaţie și cu aceeași ordine de 
zi. Administrator, Gusta Gabriel Mana-
gement Srl.  

LICITAŢII
S.C. Andibo SRL prin lichidator  judi-

ciar CII Cismaru Elena vinde prin lici-
tatie publica stoc de produse destinate 
amenajari de tamplarie pvc la pretul de 
13444,97 lei plus TVA, pret redus cu 
80%. Licitatiile vor avea loc in zilele  10, 
12, 14 , 17, 19 si 21 ianuarie, orele 13 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Plaiesilor, nr. 47. Relatii suplimentare 
la tel: 0728.878298.

S.C. Andibo SRL prin lichidator  judi-
ciar CII Cismaru Elena vinde prin lici-
tatie publica  imobilul in suprafata  
construita de 182.64 mp situat in 
Comuna Isvoarele, jud. Giurgiu, la 
pretul de 15.750 euro, pret redus cu 65%. 
Licitatiile vor avea loc in zilele 10, 12, 14, 
17, 19 si 21 ianuarie, orele 14, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Plaiesilor, nr. 47. Relatii suplimentare la 
tel: 0728.878298.

Lichidator judiciar CII Cismaru Elena 
vinde prin licitatie publica echipamente 
IT si birotica, proprietatea debitoarei S.C 
Geonet Systems SRL, la pretul de 
4681,80 LEI plus TVA, pret redus cu 
40%. Licitatia va avea loc in zilele de  10, 
12, 14, 17, 19 si 21 ianuarie orele 15 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Plaiesilor, nr. 47. Relatii suplimentare 
la tel: 0728.878298.

Lichidator  judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica chiosc 
metalic in suprafata de 16 mp situat in 
Piata Aurora Vest proprietatea debi-
toarei S.C Fabot Interfruct SRL, la 
pretul de 26.018 Lei (TVA inclus), pret 
redus cu 5%. Licitatia va avea loc in 
zilele de  10, 12, 14, 17, 19 si 21 ianuarie, 
orele  11 la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Plaiesilor, nr. 47. Relatii 
suplimentare la tel: 0728.878298.

Comuna Ștefan cel Mare, Județul 
Argeș, Organizeaza în data de 17.01.2022 
licitație publică pentru concesionarea 
spațiului în suprafață de 2500 mp. Infor-
mații și detalii se regăsesc la serviciul 
Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Ștefan cel Mare, telefon 
0248/696704.

Comuna Popești, județul Argeș, orga-
nizează în data de 31.02.2022 licitație 
publica pentru închiriere spatii în supra-
față de 24.88mp și a spațiului în supra-
față de 78.59mp. Informatii și detalii se 
regăsesc la serviciul Secretariat din 
cadrul primăriei Popești, tel 0248693109.

SC Auto RO SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a bunurilor aflate in 
patrimoniul debitoarei.  Pretul de pornire 
al licitatiei este redus cu  50 % din cel 
stabilit in raportul de evaluare aprobat 
de Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 
si in conformitate cu Adunarea Credito-
rilor din 08.05.2018. Sedintele de licitatii 
vor avea loc pe data de: 19.01.2022, 
26.01.2022, 02.02.2022, 09.02.2022, 
16.02.2022, 23.02.2022, 02.03.2022, 
09.03.2022, 16.03.2022, 23.03.2022, orele 
13.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimen-
tare la sediul lichidatorului judiciar, 
telefon: 0344104525.

SC Corydob Impex SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie a urmatoa-
relor bunuri mobile aflate in patrimoniul 
debitoarei, si anume: autoutilitara 
Peugeot Boxer, an fabricatie 2000, la 

pretul de 2.625 lei fara TVA, mobilier 
birou la pretul de 215 lei fara TVA, 
rezervor bazin la pretul de 11.050 lei fara 
TVA, distribuitor pompa la pretul de 
3.000 lei fara TVA. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 50% din cel stabilit 
in raportul de evaluare si aprobat  de 
Adunarea Creditorilor din 09.01.2017. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe data 
de: 19.01.2022, 26.01.2022, 02.02.2022, 
09.02.2022, 16.02.2022, 23.02.2022, 
02.03.2022, 09.03.2022, 16.03.2022, 
23.03.2022 orele 12.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. 
Pentru participarea la licitatie pentru 
fiecare bun se va achita o taxa cuprinsa 
intre 50 lei si 500 lei la care se adauga 
TVA. Relatii suplimentare la telefon 
0344104525.

Just Insolv SPRL anunta vanzarea la 
licitaţie publică a urmatoarelor bunuri 
mobile aflate in patrimoniul SC Costrade 
Impex SRL:  autotractor  MAN 
PH-10-WHV, pe motorina, an fabricatie 
2003 la pretul de 14.200 lei fara TVA; 
autotractor MAN PH-09-BTF motorina, 
an fabricatie 2000 la pretul de 9.850 lei 
f a r a  T VA ;  a u t o t r a c t o r  M A N 
PH-09-TUO, pe motorina,an fabricatie 
2001 la pretul de 13.200 lei fara TVA; 
autotractor MAN PH-10-KEJ, pe moto-
rina, an fabricatie 2004 la pretul de 9.350 
lei fara TVA; autotractor MAN 
PH-11-VCJ, pe motorina, an fabricatie 
2004 la pretul de 14.400 lei fara TVA; 
autotractor MAN PH-11-VDV,pe moto-
rina,an fabricatie 2004 la pretul de 
14.400 lei fara TVA; autotractor MAN 
PH-69-AIC, pe motorina,an fabricatie 
1997 la pretul de 8.150 lei fara TVA; 
semiremorca SCHMITZ PH-95-MMM, 
an fabricatie 1997 la pretul de 6.350 lei 
fara TVA, s.a. Licitatia are loc in baza 
Adunarii Creditorilor din data de 
04.08.2015 si din 10.06.2020, pretul de 
pornire al licitatiei fiind redus cu 50% 
din cel stabilit in rapoartele de evaluare. 
Taxa de participare la licitatie pentru 
fiecare bun este de 10 % din pretul de 
pornire al licitatiei. Licitaţiilor publice 
vor avea loc pe data de 19.01.2022, 
26.01.2022, 02.02.2022, 09.02.2022, 
16.02.2022, 23.02.2022, 02.03.2022, 
09.03.2022, 16.03.2022, 23.03.2022  orele 
12.30 în Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova, la 
sediul lichidatorului judiciar. Relaţii 
suplimentare 0344104525.

SC Costrade Impex SRL, prin lichi-
dator judiciar, anunţă vânzarea prin 
licitatie publica a terenului extravilan in 
suprafata de 6.900 mp din acte /6.906 

joi / 6  ianuarie 2022



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

Joi, 6 ianuarie 2022

Supliment Anunţuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

de investigație și atitudinede investigație și atitudine

ANUNȚURI www.jurnalul.ro

mp masurata situat in com Paulesti, sat 
Paulestii Noi, tarla 35, parcela A 786/27 
inscris in CF 7426 a com Paulesti la 
pretul de 130.350 lei. Licitatia publica 
are loc in baza Adunarii Creditorilor din 
data de 04.08.2015 si 10.06.2020 si in 
conformitate cu caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar in 
valoare de 5.000 lei fara TVA, care se 
achitioneaza de la sediul lichidatorului 
judiciar.Licitatiile vor avea loc pe data 
de: 19.01.2022, 26.01.2022, 02.02.2022, 
09.02.2022, 16.02.2022, 23.02.2022, 
02.03.2022, 09.03.2022, 16.03.2022, 
23.03.2022, orele 12.30, în Ploiești, str. 
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud 
Prahova, la sediul lichidatorului judiciar. 
Relaţii suplimentare 0344104525.

SC Costrade Impex SRL, prin lichi-
dator judiciar, anunţă vânzarea prin 
licitatie publica a terenului intravilan 
drum de acces in suprafata de 47 mp 
situat in com Paulesti, str. Principala nr.1 
inscris in CF 21056 a com Paulesti la 
pretul de 1.900 lei fara TVA. Daca 
cumparatorul este platitor de TVA se va 
aplica taxarea inversa. Licitatia publica 
are loc in baza Adunarii Creditorilor din 
data de 04.08.2015 si 10.06.2020. Taxa de 
participare la licitatie este de 200 lei fara 
TVA care se achita la sediul lichidato-
rului judiciar. Licitatiile vor avea loc pe 
data de: 19.01.2022, 26.01.2022, 
02.02.2022, 09.02.2022, 16.02.2022, 
23.02.2022, 02.03.2022, 09.03.2022, 
16.03.2022, 23.03.2022, orele 12.30 în 
Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud Prahova, la sediul lichidato-
rului judiciar. Relaţii suplimentare 
0344104525.

SC Elbama Star SRL, prin lichidator 
judiciar, anunta vanzarea  la licitatie 
publica, in bloc a terenurilor intravilane 
situate in Predeal, respectiv teren  in 
suprafata de 1000 mp inscris in CF nr. 
100891 la pretul de 87.200 lei fara TVA, 
teren in suprafata de 600 mp inscris in 
CF nr.101893 la pretul de 54.720 lei fara 
TVA si teren in suprafata de 400 mp 
inscris in CF 100892 la pretul de 36.480 
lei fara TVA, conform hotararilor 
Adunarii Creditorilor din 28.07.2020, 
18.03.2021, 03.08.2021 si din 13.12.2021. 

Pretul de pornire al licitatiei este redus 
cu 20% din pretul mentionat in  raportul 
de evaluare intocmit de PFA Constantin 
Valerica si aprobat de Adunarea Credito-
rilor din 28.07.2020. Licitatiile publice 
vor avea loc pe data de: 19.01.2022, 
26.01.2022, 02.02.2022, 09.02.2022, 
16.02.2022, 23.02.2022, 02.03.2022, 
09.03.2022, 16.03.2022, 23.03.2022, 
30.03.2022, 06.04.2022, 13.04.2022, 
20.04.2022, 27.04.2022 orele 12.00 la 
sediul lichidatorului  judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab.7B, Et.7. 
Conditiile de participare si relatii supli-
mentare in caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar la pretul de 5.000 lei 
fara TVA si la tel. 0344104525.

Debitorul SC Alyandy Sistem Trans 
SRL - în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. 
Mihail Kogalniceanu nr. 10, jud. Mehe-
dinti, J25/54/2011, CUI 28037972, prin 
lichidator judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis, cu sediul in Dr.Tr.Se-
verin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehe-
dinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO 
II sub nr. 0918, prin reprezentant Serban 
Valeriu, conform Sentintei nr. 6 din data 
de 17.02.2021, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II - a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în 
dosarul nr. 247/101/2021, scoate la 
vânzare, la pretul  stabilit prin Raportul 
de Evaluare nr. 166/09.11.2021, bunurile 
mobile: - Semiremorca O4 marca 
BERGER caroseria DA suprastructura 
deschisa, numar de inmatriculare 
MH24SIS, tip/varianta SAPL24/LT/ cu 
pre la ta ,  numar  de  omologare 
D1BJ111111J1600, numar de identifi-
care VA9USLAKT5FZT0271, an 2005,  
culoare ROSU la pretul de 1.395 Euro - 
Semiremorca O4 marca BERGER, 
caroseria DA suprastructura deschisa, 
numar de inmatriculare MH - 25 – SIS, 
tip/varianta SAPL24/LT/ cu prelata, 
numar de omologare D1BJ111111J1600, 
numar de identificare VA9USLA-
KT5FZT0269, an 2005 la pretul de 2.175 
Euro -  Semiremorca O4 marca 
BERGER, caroseria DA suprastructura 
deschisa, numar de inmatriculare MH - 
26 – SIS, tip/varianta SAPL24/LT/ cu 
pre la ta ,  numar  de  omologare 

D1BJ111111J1600, numar de identifi-
care VA9USLAKT5FZT0267, an 2005, 
la pretul de 1.655 Euro. Preturile nu 
contin TVA (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Licitatia va avea 
loc în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, 
nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 
12.01.2022 orele 14:00. Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurile mobile, 
conform Raportului de evaluare nr. 
166/09.11.2021 o reprezinta Sentința nr. 
6 din data de 17.02.2021 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic în dosarul de 
insolvență nr. 247/101/2021. Participarea 
la licitaţie este condiţionată de consem-
narea în contul unic de insolventa al 
debitoarei SC Alyandy Sistem Trans 
SRL pana la data de 11.02.2022 orele 
1700, a unei cauţiuni de 10% din preţul 
de pornire pentru bunurile mobile și 
achiziţionarea caietului de sarcini in 
suma de 500,00 lei exclusiv TVA pentru 
toate bunurile respectiv 200 lei exclusiv 
TVA pentru fiecare bun mobil. Cont 
deschis la Banca Romaneasca S.A. sub 
nr. RO11BRMA0999100094224438. 
Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunului imobil sa anunțe 
lichidatorul judiciar înainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele: 0756482035, 
0252/354399. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala 
Timis.

SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, 
prin lichidator judiciar Just Insolv 
SPRL, anunta vanzarea la licitatie 
publica a urmatoarelor bunuri mobile 
aflate in patrimoniul debitoarei: calcu-
lator Pentium – 85 lei, expresor – 175 lei, 
lada frigorifica Zanussi – 190 lei, masina 
spalat Whirlpool – 85 lei, vitrina profesi-
onala – 300 lei, masina spalat si uscat 
rufe – 85 lei, aspirator I.nte – 30 lei, casa 
marcat Datecs, 4 buc la pretul de 55 lei/
buc, combina frigorifica Bosch 310 L – 
90 lei,  dulap – 30 lei, fier calcat si masa 
Whirlpool – 30 lei, frigider – 9 buc, la 
pretul de 105 lei buc, masina spalat 
Gorenje – 95 lei, mese mici – 22 buc, 10 
lei/buc, mese mari – 9 buc, la pretul de 90 

lei/buc, minibar Samsung – 16 buc, la 
pretul de 70 lei/buc, scaune – 2 buc. la 
pretul de 45 lei buc., televizoare – 25 buc, 
la pretul de 50 lei/buc, uscator par Valera 
– 42,5 lei, uscator rufe – 135 lei, uscator 
rufe Whirlpool - 135 lei, cafetiera Philips 
– 22,5 lei, televizor Funai – 140 lei, Sony 
mp3 – 85 lei,  uscator maini Ino Elise – 
180 lei, uscator maini Valera – 60 lei, 
vitrina vin Klisman – 675 lei. La pretu-
rile de mai sus se adauga TVA. Licitatiile 
publice au loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 01.09.2019. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 50% din 
cel stabilit in raportul de evaluare. Sedin-
tele de licitatie vor avea loc pe data de: 
19.01.2022, 26.01.2022, 02.02.2022, 
09.02.2022, 16.02.2022, 23.02.2022, 
02.03.2022, 09.03.2022, 16.03.2022, 
23.03.2022 orele 12.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab.7B.  

Relati i  suplimentare la telefon 
0344104525.

SC ROVIT SA, societate aflata in reor-
ganizare judiciara, prin administrator 
judiciar anunta vanzarea la licitatie  a 
unor bunuri aflate in patrimoniul debi-
toarei, in sensul ca urmatoarele bunuri, 
respectiv:  Ferma 9 - compusa din 
constructii: Sopron Cizelat (Depozit), 
Cladire Cantina, Grajd pt Cai, Sediu 
Ferma-Cladire Condeescu, Sopron Inga-
saminte chimice, Gard Imprejmuire, 
Baraca Dormitor, Cladire Depozit, Atelier 
Mecanic, Rezervor pt Apa cu Sup Metal, 
Platforma Beton + Modernizare Drum, 
Retea Electrica Aeriana, Rezervor moto-
rina, Spatiu Depozitare – Platforma, 
Grup sanitar, Rampa, Beci, fundatie, 
WC, bazin si terenul intravilan aferent in 
suprafata de 9.157 mp, situata in  Urlati, 
loc. Valea Mieilor, jud. Prahova la pretul 

de 416.575 lei si o serie de bunuri mobile, 
respectiv: subsolier 1 buc. la pretul de 105 
lei (fara TVA),  bena remorca, 2 buc la 
pretul de 985 lei/ buc (fara TVA). Licitatia 
publica are loc in baza hotararilor 
Adunarii Creditorilor din 09.03.2011, 
30.05.2013, 05.08.2013 12.08.2013, 
29.07.2014, 29.07.2014, 22.01.2015 a regu-
lamentului de participare la licitatie si a 
caietului de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50 % din pretul stabilit in 
raportul de evaluare. Sedintele de licitatii 
vor avea loc pe data de 19.01.2022, 
26.01.2022, 02.02.2022, 09.02.2022, 
16.02.2022, 23.02.2022, 02.03.2022, 
09.03.2022, 16.03.2022, 23.03.2022,   orele 
11:300, la sediul administratorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, 
bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Detalii: in caietul 
de sarcini si la telefon 0344104525.


