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OFERTE SERVICIU
l World Star Service SRL, cu
sediul social în București, sector 2,
Șos.Colentina, nr.373, mansardă,
Camera 8, înregistrată la ONRC
București, J40/7860/2020, CUI
42762584, angajează: secretar
administrativ -2 posturi. Pentru
CV, la adresa de e-mail contact@
immigrations.ro.
l B.S.V.International Ambient
S.R.L., cu sediul social în București, Str.Poiana cu Aluni, nr.6,
Camera nr.2, bl.17, sc.3, et.4,
ap.89, sector 2, înregistrată la
ONRC, J40/1471/2008, CUI:
23159529, angajează: zidar pietrar
-2 posturi și muncitor necalificat la
spargerea și tăierea materialelor
de construcții -2 posturi. Pentru
CV, la adresa de e-mail contact@
immigrations.ro.
l Heimdal Security SRL angajează
programator, cod COR 251202, cu
următoarele cerințe: diplomă de
licență în domeniul Inginerie și
activități inginerești, experiență de
minimum 3 ani în domeniul Ingineriei sistemelor și calculatoarelor,
cunoașterea limbii engleze la un
nivel avansat, în special în limbajul
utilizat în programare, absolvirea
de cursuri de perfecționare în
programare, excelentă cunoaștere a
aplicațiilor. Interviul va avea loc în
data de 18.09.2020, ora 11:00, la
sediul din București, Sector 3, str.
Remus, nr.1-3, etaj 5. Contact:
0737.510.436; radu.meseseanu@
psbh.ro.
l Institutul Național de Cercetare
Științifică în domeniul Muncii și
Protecției Sociale- INCSMPS, cu
sediul în București, Sector 1,
strada Povernei, nr.6-8, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi: 1 post de
cercetător științific în domeniul
fundamental științe sociale- Specialitatea sociologie, în cadrul
departamentului Politici Sociale; 1
post de cercetător științific gradul
II în domeniul fundamental științe
sociale- Specialitatea sociologie, în
cadrul departamentului Educație,
Pregătire continuă și relația cu
Piața Muncii. Concursul se va
desfășura conform Legii
nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu
respectarea criteriilor prevăzute în
Ordinul Ministrului Educației
nr.6129/2016 şi Metodologia de

ocupare a posturilor din
INCSMPS. Dosarele de concurs se
depun în termen de 30 de zile de la
data apariției anunțului, la
Compartimentul Resurse Umane
al INCSMPS, str.Povernei, nr. 6-8.
Informații suplimentare se pot
obține la telefon: 021.312.40.69 și
de pe site-ul www.incsmps.ro
l Penitenciarul Spital Mioveni cu
sediul în localitatea Mioveni, bd.
Dacia nr. 1, judeţul Argeş, intenţionează să încheie contract de
prestări servicii medicale cu: -un
asistent medical cu atribuții în
cabinetul dentar pentru anul 2020
-maxim 40 ore/săptămână, minim
20 ore/săptămână. Serviciile vor fi
prestate în cadrul Penitenciarului
Craiova cu sediul în Craiova, str.
Vasile Alecsandri, nr. 89, județul
Dolj. Documente de calificare solicitate: -diplomă studii de specialitate (școala postliceală sanitară);
-să poată desfăşura activitatea în
regim independent ( dacă la data
prezentei nu deține certificatul de
atestare fiscală, să depună dovada
solicitării eliberării acestuia de la
Administrația Fiscală); -să
prezinte Autorizația de liberă
practică pentru profesia de asistent medical, vizată anual de
OAMMR; -să facă dovada asigurării de malpraxis; -cunoștințe de
operare pe calculator. Valoarea
fondurilor ce pot fi alocate pentru
serviciile prestate este de maxim
30 lei/oră. La elaborarea ofertei de
preț, ofertantul va avea în vedere
toate cerințele solicitate mai sus.
Oferta de preţ reprezentând tariful
pe oră, se va transmite până la
data de 24.09.2020, ora 12:00, în
plic închis cu mențiunea ”A nu se
deschide până la data de
24.09.2020, ora 12:00”, prin
oricare din următoarele mijloace:
poştă, curier sau depunere directă
la sediul instituţiei. Caietul de
sarcini poate fi obținut gratuit de
la Penitenciarul Spital Mioveni.
Informaţii suplimentare la telefon
fix 0248.260.560 int. 235, 260, 267
sau 263.
l Penitenciarul Spital Mioveni cu
sediul în localitatea Mioveni, bd.
Dacia nr. 1, judeţul Argeş, intenţionează să încheie contract de
prestări servicii medicale cu un
medic stomatolog pentru anul
2020 - minim 15 ore, maxim 35
ore/săptămână; Serviciile vor fi
prestate în cadrul Penitenciarului
Târgu Jiu cu sediul în Târgu Jiu,

str. Vasile Alecsandri, nr. 23,
județul Gorj. Documente de calificare solicitate: -diplomă studii de
specialitate (facultatea Medicină
dentară); -să poată desfăşura activitatea în regim independent (dacă
la data prezentei nu deține certificatul de atestare fiscală, să depună
dovada solicitării eliberării acestuia de la Administrația Fiscală);
-să prezinte Autorizația de liberă
practică pentru profesia de medic
stomatolog, vizată anual de
Colegiu Medicilor Dentiști; -să
facă dovada asigurării privind
răspunderea civilă pentru greşeli în
activitatea profesională; -să aibă
posibilitatea de a intra în relație
contractuală cu CASAOPSNAJ;
-cunoștințe de operare pe calculator nivelul I. Valoarea fondurilor
ce pot fi alocate pentru serviciile
prestate este de maxim 50 lei/oră.
La elaborarea ofertei de preț, ofertantul va avea în vedere toate
cerințele solicitate mai sus. Oferta
de preţ reprezentând tariful pe oră,
se va transmite până la data de
24.09.2020, ora 12:00, în plic închis
cu mențiunea ”A nu se deschide
până la data de 24.09.2020,ora
12:00” prin oricare din următoarele mijloace: poştă, curier sau
depunere directă la sediul instituţiei. Caietul de sarcini poate fi
obținut gratuit de la Penitenciarul
Spital Mioveni. Informaţii suplimentare la telefon fix 0248.260.560
int. 235, 260, 267 sau 263.
l Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al
Magistraturii, organizează la
Bucureşti, în perioada septembrie
2020 - ianuarie 2021, concursul de
promovare în funcţia de judecător
la Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie în condiţiile art.52-52
indice 7 din Legea nr.303/2004
privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul se organizează pentru
ocuparea unui număr de 14
posturi de judecător vacante, din
care: 1 post la Secţia I civilă, 1 post
la Secţia a II-a civilă, 5 posturi la
Secţia penală şi 7 posturi la Secţia
de contencios administrativ şi
fiscal. Concursul constă într-o
probă având ca obiect evaluarea
actelor întocmite de candidaţi sau
care privesc activitatea acestora şi
un interviu susţinut în faţa Secţiei
pentru judecători. Pot participa la
concurs judecătorii care au îndeplinit efectiv cel puţin 3 ani

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

funcţia de judecător la curtea de
apel, au obţinut calificativul
„foarte bine” la ultimele 3
evaluări, nu au fost sancţionaţi
disciplinar în ultimii 3 ani şi au o
vechime de cel puţin 18 ani în
funcţiile prevăzute la art.44 alin.1
din Legea 303/2004 cu modificările
şi completările ulterioare. Cererile
de înscriere la concurs se depun la
Consiliul Superior al Magistraturii, până la data de 2 octombrie
2020, conform calendarului de
desfăşurare a concursului aprobat.
Relaţii suplimentare se pot obţine
de pe paginile de Internet ale
Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al
M a g i s t r a t u r i i ( We b : w w w.
csm1909.ro; www.inm-lex.ro).
l În temeiul prevederilor art. 7
din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului 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, Institutul Naţional de Cercetări Economice
”Costin C. Kiriţescu” organizează,
în perioada 17 septembrie- 9
octombrie 2020, la sediul său din
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector
5, Bucureşti, concurs pentru
ocuparea postului temporar
vacant de Referent de specialitate
gr. IA, studii superioare, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental
ştiinţelor sociale- ramura ştiinţe
economice; minimum 7 ani
vechime în specialitatea studiilor.
Concursul constă în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor - 25
septembrie 2020, ora 12:00; b)
proba scrisă - 2 octombrie 2020,
ora 10:00; c) interviul- 7 octombrie
2020, ora 12:00. Documentele
aferente concursului, respectiv
anunţul cuprinzând condiţiile
generale şi specifice, calendarul
concursului şi bibliografia sunt
afişate la sediul Institutul Naţional
de Cercetări Economice ”Costin
C. Kiriţescu”, pe website www.
ince.ro şi transmise spre publicare
către portalul posturi.gov.ro.
Înscrierile se primesc la Serviciul
Financiar, Contabilitate, Resurse
Umane şi Administrativ până la
data de 24.09.2020 (inclusiv), ora
16:00, tel.: 021.318.24.13/2014.

GATA!
Simplu, nu?

l Institutul de Cercetare -Dezvoltare pentru Industrializarea şi
Marketingul Produselor Horticole
-Horting, organizează concurs,
conform HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru ocuparea unui (1) post de
economist IA, funcţie contractuală
de execuţie, vacantă, pe perioadă
nedeterminată. Condiții specifice:
-studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul economic; -minim 10 ani
vechime în muncă; -7 ani experiență în specialitate; -să cunoască
legislația în domeniu; -cunoștințe
avansate de operare PC. Dosarul
de înscriere va cuprinde următoarele documente: a)cerere de
înscriere la concurs adresată
conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice organizatoare; b)
copia actului de identitate sau
orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să
ateste nivelul studiilor şi ale altor
acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea
sau instituţia publică; d)carnetul
de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; e)cazierul
judiciar sau o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil
cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de
către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g)Curriculum Vitae.
Dosarele pentru concurs se depun
în perioada 18.09.2020-01.10.2020,
la sediul ICDIMPH-Horting
-Secretariatul instituţiei, str.
Drumul Gilăului, 5N, sector 4,
Bucureşti. Relaţii suplimentare
privind concursul se pot obţine de
la Compartimentul Resurse
Umane, tel. 021.460.34.40 şi
accesând pagina oficială.

CITAȚII
l Se somează toți succesibilii
defunctei Apostolescu Tudora,
decedată la data de 24.12.2014, cu
ultimul domiciliu în București, str.
Ing. Dumitru Zosima (Zossima)
nr.29, Sector 1, la sediul Societății
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Profesionale Notariale Alexandru&Gheorghe din București, Bd.
Banu Manta, nr. 2, et. 2, ap. 3,
sector 1, în data de 18.11.2020, ora
15:00, pentru dezbaterea succesiunii.
l Se somează toți succesibilii
defunctului Apostolescu Ioan,
decedat la data de 24.08.2006, cu
ultimul domiciliu în București, str.
Ing. Dumitru Zosima (Zossima)
nr.29, sector 1, la sediul Societății
Profesionale Notariale Alexandru&Gheorghe din București, Bd.
Banu Manta, nr. 2, et. 2, ap. 3,
sector 1, în data de 18.11.2020, ora
15:00, pentru dezbaterea succesiunii.
l Se citează în calitate de pârâți,
numiții Rus George-Ioan și Rus
Marioara-Sanda, la Judecătoria
B i s t r i ț a , î n d o s a r n r.
7323/190/2019, cu termen de judecată la 15.10.2020, sala nr. 1, orele
11:00.
l Numita Costea Lenuța, cu
domiciliul necunoscut, este citată
pe data de 16.10.2020, ora 09:00,
la sediul Tribunalulul Dolj, în
procesul de partaj cu reclamantul
Costea Dumitru, în dosarul cu
nr.30211/215/2019.
l Văduva Florentina este chemată
la Judecătoria Roșiorii de Vede, în
data de 27.10.2020, ora 11:00, în
calitate de pârâtă, în proces cu
Văduva Florin, pentru divorț, în
dosarul nr.243/292/2020.
l Numita Burtea Coca, cu domiciliul in Craiova, str. Ineului, nr.
41, jud. Dolj, este citată pe data de
06.10.2020, ora 09:00, la sediul
Tribunalulul Dolj din str. Brestei,
nr. 12, în procesul având ca obiect
divorț, cu reclamantul Burtea
Liviu, în dosarul cu
nr.199/215/2020.
l Se citează Coconu Nicuşor,
Zalum (Coconu) Anişoara şi Sîrbu
Alexandru Valentin la Tribunalul
Teleorman, str. Independenţei, nr.
22, Alexandria, județul
Teleorman, la data de 08.10.2020
în dosarul civil nr. 845/292/2009
reclamantă fiind Ţiparu Mariana
având ca obiect recurs succesiune.

SOMAȚII
l Somaţie. Prin cererea înregistrată sub Dosar nr.1396/246/2020,

formulată de petenţi Dascălu
Roxana-Manuela şi Dascălu Ioan,
ambii cu domiciliul în Arad, str.
Vişinului, nr. 100A, jud.Arad, au
solicitat înscrierea dreptului de
proprietate pe titlu de uzucapiune,
asupra imobilului identificat în
C.F. nr.306271 Tauţ, cu nr.top.
473-474/a. compus din teren
extravilan cu casă în suprafaţă de
1.439mp, imobil asupra căruia
figurează ca şi proprietar tabular
intabulat sub B.1 Plesiu Mihai,
una şi aceeaşi persoană cu Ples
Mihai, decedat la data de
11.02.1943, urmând a se proceda
la intabularea petenţilor asupra
acestui imobil. Petenţii susţin că,
folosesc acest imobil de peste 20
de ani, asupra căruia au exercitat
o posesie paşnică, publică,
continuă şi nume de proprietar. În
urma acesteia sunt somaţi, în baza
art.130 din Decretul -Lege
nr.115/1938. Toţi cei interesaţi de
îndată să înainteze opoziţie la
Judecătoria Ineu, deoarece în caz
contrar, în termen de o lună de la
această ultimă publicare se va
proceda la soluţionarea cererii.
Prezenta somaţie se va afişa timp
de o lună la Tabla de afişare a
Judecătoriei Ineu, jud.Arad şi la
Primăria Comunei Tauţ, jud.
Arad.

DIVERSE
l Anunț Prealabil Privind
Afișarea Publică A Documentelor
Tehnice Ale Cadastrului: Unitatea
administrativ- teritorială Independența, din județul Călărași,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
s e c t o a r e l e c a d a s t r a l e n r.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 începând cu data
de 24.09.2020, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei Independența, 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 de
către proprietarii, posesorii sau
alți deținători, la sediul primăriei
și pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Anunt de intentie privind elaborarea planului urbanistic de
detaliu PUD Strada Victor
Brauner nr. 42a, sect. 3, Bucuresti.
SC Terra Nova Construct S.R.L
aduce la cunostinta publicului

interesat initierea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire
ansamblu rezidential si functiuni
conexe- comert/ servicii/ birouri cu
regim de inaltime D+P+10E+11D
“ si supune spre consultare
aceasta documentatie de urbanism. Initiere: SC Terra Nova
Construct SRL. Elaborator: SC
Dacra Studio SRL. Documentatia
tehnica poate fi consultata la
adresa: str.Calea Dudesti nr.191.
incepand cu 17.09.2020, timp de
15 zile.
l Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare: Comuna Uda,
titular al proiectului „Sistem de
alimentare cu apă a satului Chiriţeşti, comuna Uda, judeţul
Argeş”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenţia pentru
Protecţia Mediului Argeş - nu se
supune evaluării impactului
asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului şi de evaluare
adecvată, pentru proiectul Sistem
de alimentare cu apă a satului
Chiriţeşti, comuna Uda, judeţul
Argeş”, propus a fi amplasat în
comuna Uda, satul Chiriţeşti, jud.
Argeş. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM
Argeș cu sediul în Pitești, str.
Egalității nr. 50, jud. Argeș, în
zilele de luni - vineri între orele
10:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://
apmag.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare, la sediul APM argeş, în
termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentată prin asociat
coordonator Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al Alex
& Ada Motors SRL desemnat prin
hotararea nr. 3291 din data de
14.09.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII -a
Civilă, în dosar nr. 4077/3/2020,
notificã deschiderea falimentului
prin procedură simplificată prevazută de Legea nr. 85/2014 împotriva Alex & Ada MOTORS SRL,
cu sediul social în Bucureşti,
Sectorul 5, Str. Basarabilor, Nr. 32,
Ap. cam.5, CUI 22752110, nr. de
ordine în registrul comerţului
J40/21537/2007. Persoanele fizice
şi juridice care înregistrează un

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
drept de creanţă împotriva Alex &
Ada Motors SRL vor formula
declaraţie de creanţă care va fi
inregistrată la grefa Tribunalul
Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă,
c u r e f e r i r e l a d o s a r u l n r.
4077/3/2020, în urmatoarele
condiţii : a) termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor în tabelul
creanţelor 29.10.2020; b) termenul
limita pentru verificarea creanţelor, intocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor 09.11.2020; c) termenul
limita pentru definitivarea tabelului creanţelor la 04.12.2020; d)
data primei şedinţe a adunarii
generale a creditorilor 16.11.2020,
ora 14:00; e) adunarea generală a
asociaţilor Alex & Ada Motors
SRL la data de 28.09.2020, ora
14:00 la sediul lichidatorului judiciar.
l Marka’s IPURL, lichidator al
SC Ralis Mode SRL cu sediul în
Bucuresti, sector 6, str. General
Ion Culcer, nr. 6, J40/12778/2004,
CUI 16660232 notifică dizolvarea
si inceperea procedurii de lichidare a societatii mai sus mentionate. Creditorii vor depune
declaraţii de creanţă, împreună cu
toate actele doveditoare, până la
data de 14.10.2020, la sediul lichidatorului din Iaşi, str. Clopotari,
nr. 48, bl. 674, sc. C, et. 3, ap. 16,
jud. Iaşi. Declar nule certificatele
de înregistrare, anexele și certificatele constatatoare de autorizare
emise pe numele SC Ralis Mode
SRL.

LICITAȚII
l Compania Chimcomplex S.A.
Borzești -Sucursala Râmnicu
Vâlcea, intenționează să vândă
deșeuri feroase și neferoase rezultate din casarea mijloacelor fixe.
Caietul de sarcini se poate accesa
p e w w w. c h i m c o m p l e x . c o m /
noutati. Persoană de contact
pentru informații suplimentare
este Mihai Iliescu, mihai.iliescu@
chimcomplex.com, 0758.710.714.
l Societatea AS3-Administrare
Străzi S3 S.R.L., intenționează să
încheie un contract de achiziție
publică pentru Lucrări de proiectare, realizare, achiziție și montare
de butaforii pentru proiectul
„Amenajare parc tematic în
Parcul Pantelimon. Atașat regasiți
documentația de atribuire. Data

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
limită de depunere a ofertelor este
14.10.2020, ora 12:00.
l Primăria Bârnova, județ Iași,
C.U.I. 4540690, telefon
0232294120, int.17 -Știrbu
Ana-Maria, organizează licitaţie
publică cu ofertă în plic, pentru
Vânzare suprafața de teren de
184mp amplasată în T6, P 501/4,
nr. cadastral 71370, sat Vișan,
comuna Bârnova, în data de
15.10.2020, ora 14:00 la sediul
Primăriei Bârnova din satul
Bârnova, str. N. Titulescu, 10,
comuna Bârnova, județ Iași.
Caietul de sarcini- se ridică de la
sediul Primăriei cel mai târziu la
data de 5.10.2020 ora 12:00. Documentele şi cererea de participare
se depun la registratura Primăriei
Bârnova până cel târziu în data de
13.10.2020, ora 12:00. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
5.10.2020, ora 16:00. Data limită
pentru răspuns solicitarea clarificărilor: 7.10.2020, ora 16:00.
l Avicola București S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J40/12/1991, având cod unic de
înregistrare 1551768, cu sediul în
București, Sectorul 4, Splaiul
Unirii nr. 16, et. 3, cam. 310,
(“Vânzătorul” sau “Avicola”),
organizează in data de 29.09.2020,
ora 12:00,licitație competitiva cu
strigare de tip olandez („Licitația”) pentru vânzarea, în bloc, a
activelor ce includ echipamente,
clădiri și terenurisituate în orașul
Mihăilești, jud. Giurgiu, strada
Stejarului nr. 10 (“Activul”).
Activul este grevat de un drept de
folosință(contract de închiriere)
încheiat pe perioadă fixă în
favoarea unui terț până la data de
01.08.2021 și este folosit in scopul
unor activități de creștere a păsărilor. Vânzarea se realizează integral, pentru întreg Activul, nu se
acceptă oferte parțiale/fracțiuni.
La ședința de licitație se pot
prezenta persoane fizice și/sau
juridice care fac dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute în Regulamentului de organizare si
desfășurare a Licitației („Regulamentul Licitației”). Se pune la
dispoziția participanților un caiet
de sarcini ce conține prezentarea
Activului și Regulamentul Licitației („Caietul de Sarcini”). Acestea
sunt disponibile pe site-ul Avicola
la adresa www.avicolabucuresti.
ro. Prețul de pornire al licitației
este de 5.179.200 EUR. Se aplică
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TVA in funcție de dispozițiile
legale. Garanția de participare la
licitație este de 250.000 (douăsutecincizecidemii) EUR si va fi
constituita in echivalent lei, la
cursul BNR din ziua depunerii.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
SVF Construct SRL, desemnat
prin incheierea de sedinta din
data de 23.04.2019, pronuntata in
dosar nr. 36681/3/2015 aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII a Civila, anunta
scoaterea la vanzare a bunului
imobil aflat in proprietatea SVF
Construct SRL, constand in: teren in suprafata de 292,00 mp si
doua corpuri de cladiri C.1
(suprafata construita- 80,00 mp)
si C.3 (suprafata construita- 21,00
mp) care au regim de inaltime P
situate in Intrarea Guliver, nr. 12,
sector 6, Bucuresti, la pretul de
pornire de 62.585,4 euro fara
TVA si teren in suprafata de
271,82 mp si corp de cladiri C- tip
depozit (suprafata construita46,61 mp) care au regim de inaltime P situate in Intrarea Guliver,
nr. 14, sector 6, Bucuresti, la
pretul de pornire de 55.684,2 euro
fara TVA. Vanzarea bunurilor
imobile apartinande societatii
falite se va organiza in data de
29.09.2020 ora 14:00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in
care bunurile imobile nu se vor
adjudeca la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza alte 7
(sapte) licitatii saptamanale in
datele de 06.10.2020, 13.10.2020,
20.10.2020, 27.10.2020,
03.11.2020, 10.11.2020 si
17.11.2020 la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor
va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr. 35, bl. M27, et. 4,
ap. 10, sector 3, unde se vor
depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul
de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12:00. Date
despre starea bunurilor, pretul
acestora, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele de
sarcini se pot achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.

35, bl. M27, et. 4, ap. 10, sector 3.
Costul unui caiet de sarcini este
de 1000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Mantser Group SRL, desemnat
prin Sentinta civila nr. 7158 din
data de 03.12.2018, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti- Sectia a
V I I - a C i v i l a i n d o s a r n r.
33479/3/2018, anunta scoaterea la
vanzare a bunului mobil aflat in
proprietatea Mantser Group SRL,
constand in mijloc de transport
marca Mercedes-Benz CLS350,
autoturism, 2005, Benzina/ 3.498
cc in valoarea de 3.360 euro
exclusiv TVA. Vanzarea bunului
mobil apartinand societatii falite
se va organiza in data de
29.09.2020 ora 14:00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in
care bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza alte 9
(noua) licitatii saptamanale in
data de 06.10.2020, 13.10.2020,
20.10.2020, 27.10.2020,
03.11.2020, 10.11.2020,
17.11.2020, 24.11.2020,
08.12.2020, la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor
va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr. 35, bl. M27, et. 4,
ap. 10, sector 3, unde se vor
depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul
de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12:00. Date
despre starea bunului, pretul
acestuia, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietul de
sarcini se pot achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.
35, bl. M27, et. 4, ap. 10, sector 3.
Costul unui caiet de sarcini este
de 300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Texima SRL, desemnat prin
sentinta civila nr. 5334 din data de
02.10.2018, pronuntata in dosar
nr. 47835/3/2017 af lat pe rolul
Tribunalului Bucuresti - Sectia a
VII a Civila, anunta scoaterea la
vanzare a bunurilor mobile aflate
in proprietatea Texima SRL,
constand in stoc articole de imbracaminte in valoare totala de
4 . 5 5 7 , 0 0 R O N f a r a T VA .
Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 29.09.2020 ora
14:00, prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunurile
mobile nu se vor adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se vor
organiza alte 5 (cinci) licitatii
saptamanale in datele de
06.10.2020, 13.10.2020,
20.10.2020, 27.10.2020 si
03.11.2020 la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor
va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr. 35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3, unde se vor
depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua
licitatiei, ora 12:00.Date despre
starea bunurilor, pretul acestora,
conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a
acestora se pot obtine din caietul
de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se pot
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr. 35, bl. M27, et. 4,
ap. 10, sector 3. Costul unui caiet
de sarcini este de 200 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.
l Debitorul Cisso Expert Consult
SRL, cu sediul în Drobeta Turnu
Severin, str.Tudor Vladimirescu,
nr.42C, camera 1, înscrisă în
Registrul comerțului cu nr.
J25/167/2006, legal reprezentat
prin CII Bufanu Ion și CII Gradinaru Valentina, („în reorganizare”, „in judicial
reorganisation”, „en redressment”), conform dosarului
2567/101/2018, af lat pe rolul
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Tribunalului Mehedinți, organizează licitație publică, cu strigare,
în fiecare zi de marți a săptămânii, ora 12:00, începând cu
data de 20.10.2020, până la
vânzare, următoarele bunuri
imobile: Bunuri: blocul funcțional, situat în Mun.Drobeta
Turnu Severin, Bld.Tudor Vladimirescu, nr.42C, înscris în Cartea
Funciară a Mun.Drobeta Turnu
Severin sub nr.63949, format din:
i.Clădire P + M, având sc
203,47mp- spațiu comercial și
casă locuit, compusă din: a)La
parter: Spațiu comercial (atelier)55,23mp; Birou- 21,3mp; Birou15,16mp; Hol- 8,47mp,
Bucătărie- 4,05mp, Baie- 6,5mp,
b)Mansardă- 62,59mp; ii.Teren,
situat în Mun. Drobeta Turnu
Severin, Bld. Tudor Vladimirescu,
nr. 42C, în suprafață de 339mp.
Bunurile de mai sus se vând în
bloc, libere de orice sarcini; bunurile sunt ipotecate în favoarea
Băncii Transilvania SA. Prețul de
pornire la licitație este de
167.000Euro. Regimul de aplicare
a TVA va fi cel în vigoare la data
organizării licitației. Pentru participarea la licitație, ofertanții vor
depune în contul unic de insolvență al debitorului, respectiv
RO65 BTRL RONC RT00 S021
6703, deschis la Banca Transilvania, garanția de participare la
licitație, în cuantum de
16.700Euro, reprezentând 10%
din prețul de pornire la licitație.
Plata se va face în lei, la cursul de
schimb al BNR de la data efectuării plății. Relații la telefon:
0754.600.788 sau 0740.159.966,
e-mail: office@cibion.eu
l Par Rom SRL-in faliment prin
lichidator judiciar Via Insolv
SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică in data de
24.09.2020, ora 12:00, teren extravilan - 5.887 mp situat in Costinesti, parcela A314/20/1/1, nr.
Cadastral 10.156, CF 10.383, jud.
Constanta pornind de la pretul de
143.227,35 lei, teren extravilan 8.038 mp situat in Costinesti,
parcela 314/18/1/1, nr. Cadastral
920, CF 1132, jud. Constanta
pornind de la pretul de 195.627,60
lei, teren extravilan - 570mp situat
in Costinesti, parcela 314/18/1/2/2,
nr. Cadastral 918/2, CF 10248,
jud. Constanta pornind de la
pretul de 27.947,40 lei. Preturile
nu contin TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de
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prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu o zi
înainte de data licitaţiei. Licitatia
va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
În cazul neadjudecării vânzarea
va fi reluată în data de 01.10.2020
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

PIERDERI
l Pierdut certificate constatatoare
de autorizare pentru sediul social
si la terti. Le declar nule!
l Pierdut Legitimație de student
pe numele Neghina George-Daniel, student la Facultatea de
Inginerie Electrică din cadrul
Universității Politehnica din
București. Le declar nule.
l Playhappy Cafe SRL,
CUI:35711707, J12/819/2016,
declar pierdute Certificatul de Înregistrare și Certificatele constatatoare ale societății. Se declară nule.
l Domiere Finnes SRL,
CUI:41396914, declar pierdute
Certificatul de Înregistrare și
Certificatele constatatoare ale
societății. Se declară nule.
l SC Tufer Protection SRL,
J06/641/2008, pierdut Certificat
constatator la sediu nr.513090/
14.05.2012. Îl declar nul.
l Pierdut Atestat transport
mărfuri periculoase (ADR),
eliberat de ARR Argeş, pe numele
Ilinca Florin, domiciliat în com.
Vlădeşti, jud. Argeş. Se declară
nul.
l Pierdut Certificat Constatator
SC Holistic SRL, cu nr.5234, din
04.03.2016, aferent punctului de
lucru Rodna, Bistrița-Năsăud.
l Anghel Florin, București, str.
Cotești, nr.46, sector 1, pierdut
Card Atestat profesionist șofer.
Declar nul.
l SC Pixma Touche SRL, cu
sediul în mun. Iași, Aleea Strugurilor, nr. 43, avand nr. ORC
J22/1432/2012 și CIF, pierdut
Certificat constatator sediu și terți
546697/24.05.2012 și Certificat
constatator punct lucru
63484/04.11.2015.

