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OFERTE SERVICIU
l SC Modernx Home Lux SRL 
angajează reprezentant comer-
cial pentru magazin mobilă. 
Tel. 0750.404.744.

l SA.HI.KO Express Delivery 
SRL angajăm curieri/livratori 
pentru sectorul de food deli-
very. Program 8 h/zi, L-V, 
weekend opțional. Salariul 
2.500Lei +bonusuri. Detalii la 
tel.0748.857.070. Disponibil 
pentru orașele: București, Cluj, 
Timișoara, Iași, Constanța.

l Econ-Struct SRL, Hațeg, 
angajează pentru următoarele 
posturi: 2 electricieni; 1 excava-
tor ist ;  1 mecanic auto;  2 
zugravi; 2 faianțari; 8 dulgheri; 
3 fierar betoniști; 4 zidari. 
Așteptăm CV-ul dvs. la adresa 
de e-mail: searecruitment78@
gmail.com până în data de 
24.06.2022.

l Megajorvin SRL angajează 
10 săpători manuali (COD 
COR 931204). Condiții: studii 
ge ne ra le .  E -m a i l :  v i lyo .
confort@gmail.com

l Federația Română de Alpi-
nism și Escaladă angajează 
Secretar General. Documen-
tația aferentă postului poate fi 
obținută de la office@frae.ro

l SC Perfect Domitiana SRL, 
cu sediul în Negrești, Oaș, 
angajează fierari betonisti și 
dulgher i.  Cv-ur i le  se pot 
depune la adresa de email: 
gdrecruitment2021@gmail.
com. Interviurile vor avea loc 
în data de 22.06.2022, între 
orele 10.00 și 14.00.

l Oficiul de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Dolj, cu sediul în 
Craiova, str.C.S. Nicolaescu 
Plopșor, nr.4, jud. Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post temporar vacant 
contractual pe perioada deter-
minată până la revenirea titula-
rului de drept pe post, astfel: 1 
post asistent registrator prin-
cipal gradul I în cadrul Biroului 
de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Craiova al Servi-
ciului Publicitate Imobiliară. 
Condiții generale de participare 
la concurs: -studii superioare de 
lungă durată absolv ite  cu 
diplomă sau studii universitare 
cu diplomă de licenţă sau echi-
va l e nt ă  î n  s p e c i a l i z a r e a 
(programul de studii): drept; 
-vechimea în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcției-  
minim 3 ani și 6 luni. Concursul 
se va desfășura la sediul institu-
ției, astfel:  Proba scrisă în data 

de 06.07.2022, ora 10.00, proba 
interviu în data de 12.07.2022, 
ora 10.00. Candidaţii vor depune 
dosarele de part icipare la 
concu rs  pâ nă  la  dat a  de 
28.06.2022 inclusiv, ora 16.30, la 
sediul OCPI Dolj din str.C.S. 
Nicolaescu Plopșor,  nr.  4, 
Craiova, jud.Dolj. Relaţii supli-
mentare la sediul OCPI Dolj, tel. 
0251.413.128/ 0251.414.286, 
int.118, fax 0251.418.018, e-mail: 
dj@ancpi.ro

l U.M. 01829 București, din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concursul pentru 
ocuparea postului vacant de 
execuție de personal civil contrac-
tual, operator tr. II/ studii medii 
cu diplomă de bacalaureat, cu o 
vechime în muncă de minim 3 ani 
și 6 luni, cu certificat de absolvire 
curs operator calculator/ certificat 
ECDL/ certificat de competențe 
digitale, cel puțin nivelul Utili-
zator avansat, astfel: -13.07.2022, 
o ra  10 . 30 -  proba  s c r i s ă ; 
-19.07.2022, ora 10.00- interviul; 
-data limită de depunere a dosa-
relor- 05.07.2022, ora 15.00. Depu-
nerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul 
U.M. 01829 București, str. Padina, 
nr.41-49, sector 1, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale 
secretariatului,  la telefon: 
021/3194000, interior 1076-135.

l Comuna Subcetate, cu sediul 
în: comuna Subcetate, sat. 
Subcetate, str.Protopop Elie 
Câmpeanu, nr. 16, județul 
Harghita, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului 
post  contractua l  aprobat 
conform HG nr. 286/2011, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Denumirea postului: 
REFERENT, studii superioare 
de scurtă durată, grad profesi-
onal debutant, Compartiment 
Cultură-Bibliotecă- post vacant 
contractual pe perioadă nede-
terminată. Condiţii generale de 
participare la concurs: conform 
art.3 din HG nr. 286/2011. 
Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: nivelul studi-
ilor: studii superioare de scurtă 
durată absolvite cu diplomă, în 
domeniul științelor umaniste și 
arte sau a științelor sociale; 
-cunoștinţe de utilizare a calcu-
latorului; -vechime în speciali-
t at e a  s t ud i i lor  ne c e s a re 
ocupării postului: -nu este 
cazul. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: 
Proba scrisă: data de 14 iulie 
2022, ora 11.00, la sediul 
Primăriei comunei Subcetate- 
sala de ședință, din comuna 
Subcetate, sat. Subcetate, str.
Protopop Elie Câmpeanu, 

nr.16, județul Harghita. Proba 
de interviu: data de 18 iulie 
2022, ora 11.00, la sediul 
Primăriei comunei Subceta-
te-sala de ședință, din comuna 
Subcetate, sat. Subcetate, str.
Protopop Elie Câmpeanu, 
nr.16, județul Harghita. Data 
limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru 
dosarul de concurs : în termen 
de 10 de zile lucrătoare de la 
data afișării anunțului, la 
sediul Primăriei Comunei 
Subcetate, sat. Subcetate, str.
Protopop Elie Câmpeanu, 
nr.16, județul Harghita. Date 
contact: Muscă Ionela-Sanda, 
Consilier, tel.0266.345.003.

l Oficiul de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Buzău organi-
ze ază  concurs  în  data  de 
13.07.2022 (proba scrisă) și 
19.07.2022 (interviul) pentru 
ocuparea unui post vacant de 
referent treapta IA cu încadrare 
pe perioadă nedeterminată. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute de art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulte-
rioare. Dosarele de înscriere se 
d e p u n  p â n ă  l a  d a t a  d e 
05.07.2022, ora 16.30, la sediul 
instituţiei. Detalii privind condi-
ţiile specifice, bibliografia și 
tematica de concurs sunt dispo-
nibile pe pagina oficială: www.
ancpi.ro/ocpi/bz/Carieră. Infor-
maţii suplimentare se obţin la 
sediul Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Buzău, 
d i n  Buzău,  b - du l  Nicolae 
Bălcescu nr.48, Biroul Juridic, 
Resurse Umane, Secretariat și 
Petiții, telefon: 0238/711.036.                             

l Școala Gimnazială Hoghiz, 
cu sediul în sat Hoghiz, nr.161, 
judeţul Brașov, legal reprezen-
tată pr in Director Ciulei 
Cornelia, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţ iei 
contractuale vacante pe peri-
oadă nedeterminată de îngri-
jitor clădire cu activitate în 
cadrul  Școl i i  Gimnazia le 
Hoghiz, post cu o jumătate de 
n o r m ă ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
13 iulie 2022, ora 10.00, la 
sediu l  Școl i i  Gimnazia le 
Hoghiz, jud.Brașov; -Proba 
interviu în data de 15 iulie 
2022, ora 10.00, la sediul Școlii 
Gimnazia le  Hoghiz ,  jud.
Brașov. Condițiile specifice 
pentru ocuparea postului sunt: 
-studii generale sau medii; 
-fără vechime în muncă. 
Candidaţii pot 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 Școlii 
Gimnazia le  Hoghiz ,  jud.
Brașov, până în data 05 iulie 
2022, ora 16.00. Relaţii supli-
mentare la sediul  Școala 
G i m n a z i a l ă  H o g h i z , 
tel.0268/286.223, persoană de 
contact: Ciulei Cornelia.

l Primăria Comunei Săcelu 
organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea funcţiei 
contractua le  de  execuţ ie 
vacante de Muncitor Calificat 
(Buldoexcavatorist), treapta 
profesională I, din aparatul de 
specialitate al Primarului 
Comunei Săcelu -Județul Gorj, 
cu durata normală a timpului 

de lucru de 8 ore/zi, respectiv 
40 ore/săptămână, conform HG 
nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Infor-
mații concurs: -locul desfășu-
răr i i  concursu lu i :  s ed iu l 
Primăriei Comunei Săcelu, str.
Pr incipală nr.87,  comuna 
Săcelu, județul Gorj; -data 
desfășurării probei scrise: 13 
iulie 2022, ora 10.00; -data 
desfășurări probei practice 14 
iulie 2022, ora 10.00; -data 
desfășurării interviului: 15 iulie 
2022, ora 10.00; -dosarul de 
înscriere la concurs se depune 
la sediul instituției în perioada 
22.06.2022-05.07.2022 ora 16.00 
din sat Săcelu, strada Princi-
pală nr.87, comuna Săcelu, 
județul Gorj. Condiţii specifice: 
-Studii -medii cu diplomă de 
bacalaureat; -Certificat de cali-
ficare/adeverință că urmează 
un curs de calificare cu Specia-
lizarea în ocupația Mașinist la 
Mașini Pentru Terasamente; 
-Permis de conducere categoria 
-Tr, B; -Vechime în specialiatea 
solicitată -3 ani. Persoana care 
asigură secretariatul comisiei 
de concurs: -date suplimentare 
se pot obține la sediul institu-
ției din sat Săcelu, strada Prin-
cipală nr.87, comuna Săcelu, 
j u d e ț u l  G o r j ,  t e l e f o n 
0253/275.502, e-mail: primaria-
sacelu@gmail.com.

l Primăria Comunei Curti-
șoara, cu sediul în localitatea 
Curtișoara, str.Eroilor nr.75, 
județul Olt, organizează concurs 
la sediul instituției pentru 
ocuparea următoarei funcții 
contractuale vacante: -1 post 
asistent medical debutant, speci-
alizarea medicină generală, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011. 

OFERTE SERVICIU

OFERTE SERVICIU
DEEAUNICRADU SRL 

angajează personal în acoperișuri Belgia 

CUI: RO40116331
Beneficii:
-Cazarea și transportul la locul de muncă asigurate gratuit de către angajator
-Contract pe termen nedeterminat pe România
-Plata lunară

Condiții: -transportul România-Belgia organizat și suportat de către angajat.

Acte necesare:
-Adeverința medicală de la medicul de familie
-Copie buletin 
-Copie certificat naștere 
-Copie certificat căsătorie 
-Adv de studii 
-Salariu: 1.800 Euro 
-Salariul va crește în funcție de cât de mult vă implicați
-Rog seriozitate.

Relații: +40736.376.535
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Concursul se va desfășura 
astfel: 1.proba scrisă în data de 
18.07.2022, ora 9.00; 2.proba 
interviu în data de 22.07.2022, 
ora 9.00. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile gene-
rale de participare conform 
art.3 din H.G.nr.286/2011, coro-
borate cu prevederile O.U.G. nr. 
144/2008, precum și următoarele 
condiții specifice: -studii de 
specialitate:diploma școlară 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă; -certificat de membru al 
Ordinului Asistenților Medicali 
Generaliști, Moașelor și Asisten-
ților Medicali din România; 
-adeverință pentru participare 
la concurs/examen eliberată de 
O.A.M.G.M.A.M.R.; -vechime 
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 
din strada Eroilor nr.75. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Curtișoara, persoană de contact: 
B a i c u  N i c o l e t a  t e l e fo n : 
0249/470.004, E-mail: primari-
acurtisoara@yahoo.com.

l Serviciul public de gestio-
nare a câinilor fără stăpân 
Slatina, cu sediul în Slatina, 
str.Prunilor nr.8, județul Olt, 
organizează concurs în data de 
13 iulie 2022, ora 10.00 -proba 
scrisă și în data de 18 iulie 
2022, ora 12.00 -interviul, 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a postului 
contractual vacant, conform 
HG 286/2011,  după  cu m 
urmează:  -Compart iment 
Administrativ: Inspector de 
specialitate -grad II -1 post. 
Condiții specifice de partici-
pare la concurs: Pentru postul 
de inspector de specialitate 
grad II: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime în specialitatea 
studiilor și în muncă: minimum 
5 ani. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în peri-
oada 22.06.2022-05.07.202, 
inclusiv, la sediul Serviciului 
public de gestionare a câinilor 
fără stăpân al municipiului 
Slatina, judeţul Olt, din strada 
Prunilor numărul 8. Concursul 
va fi organizat la sediul din 
Slatina, str.Prunilor nr.8, jud.
Olt. Bibliografia și conţinutul 
dosarului de participare se 
afișează la sediul instituţiei și 
pe site-ul: www.spgcfs-slatina.
ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine prin secretarul comisiei 
de concurs, la sediul instituţiei 
și la telefon: 0249/707.408 sau 
mobil: 0731.020.602.

l Unitatea Militară 01895 
Chitila, cu sediul în str. Șos. de 
Centură Chitila - Rudeni, loca-
litatea Chitila, jud. Ilfov,  orga-
nizează concursul pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
astfel: 1.Post vacant de condu-
cere de personal civil contrac-

tual, șef birou contabilitate, în 
cadrul microstructurii finan-
ciar -contabile, studii superi-
o a r e  î n  d o m e n i i l e 
contabilitate,economie sau 
finanţe, vechime în muncă 5 
ani, vechime în specialitate 5 
ani, astfel: -15.07.2022, ora 
1 0 . 0 0  -  p r o b a  s c r i s ă ; 
-18.07.2022, ora 10.00 – inter-
viul. -data limită de depunere a 
dosarelor – 05.07.2022, ora 
15.30. Dosarele de concurs se 
depun la sediul U.M 01895 
Chitila, cu sediul în str. Șos. de 
Centură Chitila - Rudeni, loca-
litatea Chitila, jud. Ilfov, unde 
vor fi afișate și detaliile oragni-
zatorice necesare.  2.Post 
vacant de execuţie de personal 
civil contractual, economist gr. 
II în cadrul biroului contabili-
tate, în cadrul microstructurii 
financiar -contabile, studii 
s up e r io a r e  î n  do m e n iu l 
economic, specialităţile: conta-
bilitate, economie, finanţe, 
management, cibernetică și 
statistică, vechime în muncă 6 
luni, vechime în specialitate 6 
luni, astfel: -15.07.2022, ora 
10.00 -proba scrisă; -18.07.2022, 
ora 10.00 –interviul. -data 
limită de depunere a dosarelor 
–05.07.2022, ora 15.30. Dosa-
rele de concurs se depun la 
sediul U.M 01895 Chitila, cu 
sediul în str. Șos. de Centură 
Chitila - Rudeni, localitatea 
Chitila, jud. Ilfov, unde vor fi 
afișate și detaliile oragnizato-
rice necesare. 3.Post vacant de 
execuție de personal civi l 
contractual, muncitor calificat 
III (mecanic auto), în cadrul 
formaţiunii tehnice auto și 
generatoare, studii medii/gene-
rale, vechime în muncă de 3 
ani și 6 luni, vechime în specia-
litate 3 ani și 6 luni, astfel: 
-15.07.2022, ora 10.00 -proba 
scrisă; -18.07.2022, ora 10.00 –
interviul. -data limită de depu-
nere a dosarelor –05.07.2022, 
ora 15.30. Dosarele de concurs 
se depun la sediul U.M 01895 
Chitila, cu sediul în str. Șos. de 
Centură Chitila -Rudeni, loca-
litatea Chitila, jud. Ilfov, unde 
vor fi afișate și detaliile oragni-
zatorice necesare. 4.Post vacant 
de execuție de personal civil 
contractual, muncitor calificat 
IV (bucătar), în cadrul popotei, 
studii medii, vechime în muncă 
de 3 ani,curs de calificare 
bucătar, astfel: -15.07.2022, ora 
10.00 -proba scrisă; -18.07.2022, 
ora 10.00 –interviul. -data 
limită de depunere a dosarelor 
– 05.07.2022, ora 15.30. Dosa-
rele de concurs se depun la 
sediul U.M 01895 Chitila, cu 
sediul în str. Șos. de Centură 
Chitila -Rudeni, localitatea 
Chitila, jud. Ilfov, unde vor fi 
afișate și detaliile oragnizato-
rice necesare. Informații supli-
mentare pot fi obținute de la 
secretarul comisiei de concurs 
la telefon 021.436.36.99, int. 
218/133.

l Primăria Comunei Miloșești, 
judeţul Ialomiţa, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeter-

minată a funcției contractuale 
de execuție, vacante, după cum 
urmează: Muncitor calificat 
(dulgher) treapta I. Pentru a 
ocupa un post contractual 
vacant sau temporar vacant, 
candidații trebuie să îndepli-
nească condiț i i  genera le, 
conform art. 3 al Regulamen-
tului-cadru aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 286 din 23 
martie 2011, cu modificările și 
c omple t ă r i l e  u l t e r io a re . 
Condiţii specifice necesare în 
vederea participării la concurs/
examen și a ocupării funcţiei 
contractuale sunt: a) studii 
medii/generale; b) vechime în 
m u n c ă  –  m i n i m  2  a n i . 
Concursul se va organiza la 
sediul Primăriei comunei Milo-
șești: - 13 iulie 2022, ora 10:00: 
proba scrisă; - 15 iulie 2022, ora 
10:00: proba interviu. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul 
Primăriei comunei Miloșești în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunțului în MO 
par tea a  III-a ,  respect iv 
22.06.2022 - 05.07.2022, ora 
16:00. Pentru înscrierea la 
c o nc u r s ,  c a nd id aț i i  vo r 
prezenta un dosar care va 
conține documentele conform 
art. 6 al Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant 
core spu nzător  fu ncț i i lor 
contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice. Detalii privind 
condiţiile specifice și biblio-
grafia de concurs sunt disponi-
bile accesând pagina oficială. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei 
Comunei Miloșești , judeţul 
Ialomița, telefon 0243/245277.

l Ministerul Sănătăţii organi-
zează concurs pentru ocuparea 
a următorului post contractual 
vacant de conducere, în confor-
mitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr.286/2011 pentru 
aproba re a  Reg u la ment u-
lui-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările 
și completările ulterioare, astfel: 
Agenția Națională de Trans-
plant- director executiv: -studii 
universitare de licență absolvite 
cu diplomă de licență sau echi-
valentă în domeniul sănătate, 
specializarea medicină sau cu 
diplomă echivalentă conform 
prevederilor art.153 alin.(2) din 
Legea educației  naționale 
nr.1/2011, cu modificările și 
c o mp l e t ă r i l e  u l t e r i o a r e , 
-vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: 
minim 7 ani. Concursul se orga-
nizează la sediul Ministerului 
Sănătății, Intr. Cristian Popiș-

teanu nr.1-3, sect.1 București, 
astfel: proba scrisă: 13.07.2022, 
ora 11.00; Interviul: se susţine 
într-un termen de maximum 4 
zile lucrătoare de la data susţi-
nerii probei scrise. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul 
Ministerului Sănătăţii, intr.
Cristian Popișteanu, nr.1-3, 
sector 1, București- secretari-
atul comisiei, parter, camera 38, 
î n  p e r i o a d a  22 .0 6 . 2 0 22 -
05.07.2022, luni-joi între orele 
09.00-15.00 și vineri, între orele 
09.00-13.00. Condițiile de parti-
cipare și de desfășurare ale 
concursului, bibliografia și alte 
date necesare desfășurării aces-
tuia, sunt afișate la sediul insti-
tuției și publicate pe pagina de 
internet a Ministerului Sănă-
tății (www.ms.ro). Relații supli-
mentare se pot obține la telefon: 
021.3072.599, persoana de 
c o nt a c t :  D ora  Bă lc e s c u , 
Direct ia  genera lă resurse 
umane, structuri și politici sala-
riale.

l Societatea SC Bigserv Roof 
SRL, cu sediul social în Bucu-
rești, sector 3, Splaiul Indepen-
denței, Nr.2K, Scara 1, parte, 
înregistrată cu J40/7866/2013; 
CUI:31895151,  angajează: 
dulgher Cod COR 711501- 5 
posturi, fierar betonist Cod 
COR 711402- 10 posturi, zidar 
rosar tencuitor Cod COR 
711205- 10 posturi, lăcătuș 
mecanic Cod COR 721410- 5 
postur i ,  sudor  Cod COR 
721208- 5 posturi, schelar Cod 
COR 721432 -  5  p o s t u r i , 
montator fațade și  pereți 
cortină Cod COR 721434- 5 
posturi, montator placaje inte-
rioare și exterioare Cod  COR 
712202- 5 posturi, muncitor 
necalificat la spargerea și 
t ă i e r e a  m a t e r i a l e l o r  d e 
construcții Cod COR 931302- 
20 posturi, muncitori necalifi-
cați la demolarea clădirilor, 
căptușeli zidărie, plăci mozaic, 
faianță, gresie, parchet Cod 
COR 931301. Pentru CV, la 
adresa de e-mail: igen92241@
gmai.com

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând fermă familială 3.5ha 
în com.Vădila, jud.Olt, lângă 
gară,  ce conține grajduri 
bovine,  capr ine,  depozite 
cereale, legume, 3 camere 
locuit. Tel.0742.052.298

CITAȚII
l Toți moștenitorii defunctei 
Georgescu Mihaela, fiica lui 
Augustin și a Elisabetei, dece-
dată la data de 25.03.2021, cu 
ultimul domiciliu în mun.
Pitești, strada Tineretului, nr.2, 
bloc 18, scara B, apartment 16, 
jud.Argeș, sunt rugați să se 
prezinte la sediul Biroului Indi-
vidual Notarial Ștefănescu 
Diana-Livia, din municipiul 
P i t e ș t i ,  Bu leva rdu l  I .C. 
Brătianu, nr.29, județul Argeș, 
la data de 23.06.2022, ora 14:00 
în vederea dezbateri succesiunii 
defunctei Georgescu Mihaela.

l Șarpe Florinel Adrian și 
Șarpe Alin Valentin sunt citați 
în calitate de pârâți pentru a se 
prez ent a  l a  Jude c ător i a 
Craiova, str.A.I.Cuza, nr.30, în 
data de 24.06.2022, ora 09.10, în 
proces cu Șarpe Atena Tatiana 
pentru partaj succesoral, dosar 
16506/215/2019.

DIVERSE
l Anunț de selecție experți 
pentru implementarea unor 
Proiecte Finanțate din Fondul 
Social European, Programul 
Operațional Capital Uman. 
Inspectoratul Școlar Județean 
Alba (Partener 1) anunță 
demararea procedur i i  de 
selecție pentru: * 1 Expert 
implementare proiect cu titlul: 
”ADS pentru copiii si tinerii 
din ALBA” ID 133542. Pentru 
detalii privind condițiile gene-
rale, condițiile specifice, moda-
litatea de depunere a dosarelor, 
c onț i nut u l  do s a r u lu i  de 
concurs, a criteriilor de selecție, 
precum și a calendarului de 
desfășurarea a concursului, vă 
rugăm să accesați  site-ul 
Inspectoratului Școlar Jude-
țean Alba (www.isjalba.ro).

l În temeiul art. 145 alin. (2) 
din Legea 85/2014 comunicăm 
deschiderea procedurii gene-
rala de insolvenţă a debitorului 
SC Driaderel 2316 SRL, CUI 
37625904; J25/337/2017, dosar 
nr. 863/101/2022 -Tribunalul 
Mehedinti. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţă 
la 20.06.2022; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor  la  27.06.2022; 
Termen pentru depunerea 
eventualelor contestații este de 
7 zile de la publicarea în Bule-
tinul Procedurilor de Insol-
venţă a tabelului preliminar și 
pentru afișarea tabelului defi-
nitiv al creanţelor la 11.07.2022. 
Administrator judiciar, Consul-
tant Insolvenţă SPRL Filiala 
Bucuresti

l Subscrisa SP Evrika Insol-
vency IPURL reprezentată prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, în calitate de lichidator 
judiciar al KMS Real Estate 
Development SRL desemnat 
prin Încheierea de ședinţă din 
data de 16.06.2022 pronunţată 
de Tribunalul București - 
Secţ ia a VII-a Civ i lă,  în 
dosarul nr. 12511/3/2022, noti-
ficã deschiderea falimentului 
prin procedură simplificată 
prevazută de Legea nr. 85/2014  
împotriva KMS Real Estate 
Development SRL, cu sediul 
social în București, Sectorul 1, 
Șoseaua Străulești, Nr. 172, 
etaj, camera 4, CUI 27697156, 
nr. de ordine în registrul 
comerţului J40/10966/2010.  
Persoanele fizice și juridice 
care înregistrează un drept de 
creanţă împotriva KMS Real 
Estate Development SRL vor 
formula declaraţie de creanţă 
care va fi inregistrată la grefa 
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Tribunalul Bucureşti - Secţia a 
VII-a Civilă, cu referire la 
dosarul nr. 12511/3/2022, în 
u r matoa re le  c ond iţ i i :  a) 
termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţelor în tabelul creanţelor  
01.08.2022; b) termenul limita 
pentru verificarea creanţelor, 
intocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor  11.08.2022;  c) 
termenul limita pentru definiti-
varea tabelului creanţelor la 
05.09.2022; d) data primei 
şedinţe a adunarii generale a 
creditorilor 16.08.2022, ora 
14.00; e) adunarea generală a 
asociaţilor KMS Real Estate 
Development SRL la data de 
01.07.2022, ora 14.00 la sediul 
lichidatorului judiciar.

l Anunț prealabil privind 
afişarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea Admnistrativ-Terito-
r ia lă Colel ia  d in judeţul 
Ialomiţa anunţă publicarea 
documentelor tehnice a le 
cadastrului pentru Sectorul 
Cadastral nr. 11, începând cu 
data de 1  iulie 2022, pe o peri-
oada de 60 de zile, la sediul 
Pr imăriei  Colel ia ,  strada 
Brutăriei,  nr.  45, Judeţul 
Ialomiţa, conform art. 14, alin. 
1 si 2 din Legea cadastrului si 
publicităţi i  imobil iare nr. 
7/1996, republicată, cu modifi-
cările si completările ulteri-
oare. Publicarea se va face şi pe 
site-ul Primăriei comunei 
Colelia – colelia.judetulia-
lomita.ro. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul 
primăriei si pe site – ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru si 
Publicitate Imobiliară.

l Unitatea administrativ-teri-
torială Gighera, din judeţul 
Dolj, anunţă publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadas-
t r u lu i  pent r u  s e c toa re le 
cadastrale nr.6 şi 19, începând 
cu data de 27.06.2022, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Gighera, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară. Cere-
rile de rectificare depuse prin 
orice alte mijloace de comuni-
care decât cele menţionate mai 
sus, nu vor fi luate în conside-
rare. 

l Unitatea administrativ-teri-
torială Gângiova, din judeţul 
Dolj, anunţă publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadas-
t r u lu i  pent r u  s e c toa re le 
cadastrale nr.3, 4 şi 5, începând 
cu data de 27.06.2022, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Gângiova, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea 

cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară. Cere-
rile de rectificare depuse prin 
orice alte mijloace de comuni-
care decât cele menţionate mai 
sus, nu vor fi luate în conside-
rare.

l Administratorul judiciar al 
Asociaţiei Euram- în insol-
venţă, cu sediul în Bucureşti, 
sector 1, str.Mezeş, nr. 8, cod 
unic de înregistrare 31244269, 
notifică tuturor persoanelor 
interesate deschiderea proce-
durii simplificate de faliment 
asupra acestei debitoare, cu 
Încheierea din 11.01.2022, dată 
în Dosarul 37657/3/2021 al 
Tribunalului Bucureşti- Secţia 
a VII-a, civilă. S-au stabilit 
următoarele termene: termen 
limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor 
asupra averi i  debitorului: 
25.02.2022; termen l imită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor : 17.03.2022; termen 
definitivare tabel creanţe: 
11.04.2022; data primei şedinţe 
a  adu n ă r i i  c re d i t o r i lo r : 
22.03.2022. Relatii suplimen-
tare se obțin de la administra-
torul judiciar Rotarum Jus 
IPURL, cu sediul în Galaţi, str.
Regiment 11 Siret, nr.1, bl.E1, 
ap.30, tel.0728.047.087.

l SC Max Park SRL cu 
sediul in str. Mihail Geor-
gescu, nr. 25, camera 16, 
sector 2, Bucuresti, inregis-
trata la ONRC-ORCTB cu 
CUI nr. 25501872 informeaza 
pe cei interesanti ca s-a depus 
solicitarea pentru emiterea 
autorizatiei de mediu pentru 
activitatea restaurant. Desfa-
surata in bd. Basarabia, nr. 
37-39, sector 2, Bucuresti. 
Informatii se pot solicita la 
s e d iu l  Age nt i e i  Pe nt r u 
Protectia Mediului Bucuresti 
din sectorul 6, Aleea Lacul 
Morii nr. 1 (Barajul Lacul 
Morii- in spatele benzinariei 
Lukoil), intre orele 9:00-12:00, 
de luni pana vineri. Propuneri 
sau contestatii se pot depune 
la sediul A.P.M Bucuresti in 
termen de 10 zile de la data 
publicarii prezentului anunt.

l SC PRINTCO SRL, titulară 
a PUZ „Construire hală de 
depozitare, amenajare plat-
forme şi căi de ciruclație 
incintă, rezerve de incendiu şi 
împrejmuire teren proprietate”, 
propus a se amplasa în Mun.
Iaşi, bd. Chimiei, nr.14, jud.
Iaşi, nr. cadastrale 126781, 
127194 ,  12 6 82 0 ,  a nu nț ă 
publicul interesat asupra deci-
ziei  etapei  de încadrare- 
proiectul de plan/program nu 
are efecte semnificative asupra 

mediului, nu necesită evaluare 
de mediu, urmând a fi supus 
procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu. Observațiile 
publicului cu privire la decizia 
etapei de încadrare se primesc 
la sediul APM Iaşi, mun.Iaşi, 
str.Calea Chişinăului, nr. 43, în 
zilele de luni-joi (orele 08.00-
16.30) şi vineri (orele 08.00-
14.00), în termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea 
anunțului.

l Unitatea administrativ-teri-
torială Gogoşu, din judeţul 
Dolj, anunţă publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral 
nr.1, începând cu data de 
30.06.2022, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei 
Gogoşu, conform art.14 alin.(1) 
şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicităţi i  imobil iare nr. 
7/1996, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea 
fi depuse la sediul primăriei şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

l Unitatea Administrativ-Teri-
torială Doljeşti, din județul 
Neamț, anunță publicarea 
documentelor tehnice a le 
cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.1, 2, 4 şi 56, înce-
pând cu data de 27.06.2022, pe 
o perioadă de 60 de zile calen-
daristice, la sediul Primăriei 
Doljeşti, conform art.14, alin.(1) 
şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cere-
rile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei 
Doljeşti şi pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară.

l Gîrban Carmen Mihaela Î.I, 
titular al proiectului „Anexa 
peletizare”, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către 
APM Buzău, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului 
a supra  mediu lu i ,  pentr u 
proiectul „Anexa peletizare”, 
propus a fi amplasat în sat 
comuna Boldu, sat Boldu, 
cvartal 19, parcela 727, 728, 
judeţul Buzău. Proiectul deci-
ziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul A.P.M. 
Buzău din municipiul Buzău, 
str.Sfântul Sava de la Buzău, 
nr.3, în zilele de luni până 
vineri, între orele 08.30-13.00, 
precum şi  la  următoarea 
adresă de internet http://www.
apmbz.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anun-
ţului pe pagina de internet a 
autorităţii competente pentru 
protecţia mediului. 

l Tribunalul Vaslui, dosar 
nr.440/89/2020, Hotarâre civilă 
nr.520/2021. În numele Legii 
hotărăşte: Admite cererea de 
repunere pe rol formulată de 
reclamanta Câmpanu Fran-
cisca Adelina. Dispune repu-
nerea pe rol a cauzei. Admite 
cererea formulată de Câmpanu 
Francisca Adelina în contradic-
toriu cu pârâtul Câmpanu 
Daniel-Nicolae. Recunoaşte pe 
teritoriul României efectele 
sentinței civile pronunțată de 
Instanța de familie din Bury 
St.Edmunds, Marea Britanie, 
la data de 25 octombrie 2018, în 
dosarul nr. BV18D08263. Cu 
apel în 30 zile de la comuni-
care, cererea de apel se depune 
la Tribunalul Vaslui. Pronun-
țată prin punerea la dispoziția 
p ă r ț i l o r  d e  c ă t r e  g r e fa 
instanței, azi, 20 aprilie 2021. 
Preşedinte.

COMUNICATE
l Comunicat privind plata 
dividendelor Farmaceutica 
Argeşfarm S.A. În conformi-
tate cu Hotărârea adoptată de 
Adunarea Generală  Ordinară 
a Acționarilor nr.1, desfăşurată 
în data de 19.05.2022, Farmace-
utica Argeşfarm S.A. anunță 
plata dividendelor, către acțio-
narii societății menționate, 
înregistrați în Registrul Acțio-
narilor la data de 12.05.2022. 
Impozitul pe dividende va fi 
calculat şi reținut de Farmace-
utica Argeşfarm S.A. din divi-
dendul brut. Acesta va fi plătit 
la bugetul de stat în conformi-
tate cu dispozițiile legale apli-
cabile. Modalitatea şi termenele 
de plată a dividendelor sunt 
u r m ăt o a re l e :  -  P l a t a  î n 
numerar a dividendelor se face 
începând cu data de 01.07.2022 
la  casier ia  Farmaceut ica 
Argeşfarm S.A. - Programul de 
lucru este de luni până vineri 
în intervalul orar 9-00-17.00. - 
Plata se face în baza actului de 
identitate. - În cazul persoa-
nelor fizice care nu se prezintă 
personal la ghişeu, ci manda-
tează o altă persoană, plata se 
va face împuternicitului în 
baza procurii speciale autentifi-
cată la notar şi a actului de 
identitate al împuternicitului.

LICITAȚII
l Lichidator judiciar, organi-
zează licitație publică, competi-
tivă, cu strigare, cu preț în 
urcare, pentru autovehicul 
marca Nissan Pathfinder, an 
fabricatie 2007, 2488 cmc, 
motorină, 126Kw, 204.623 km, 
la pretul de 15.812 lei, preț la 
care se adaugă TVA. Licitatia 
va  ave a  l o c  l a  d a t a  de 
29.06.2022 ora 11, în Ploiesti, 
P-ta Victoriei, nr.7, bl.A Est, 
ap.51, Județul Prahova. În 
cazul în care bunul nu se vinde, 
licitația va fi reluată în datele 
de 06.07.2022 ora 11, respectiv 
13.07.2022 ora 11. Înscrierea la 
licitatie se face cu cel putin 2 
(două) zile înainte de data 
f i x a t ă  p e n t r u  l i c i t a t i e . 

Vânzarea se va realiza conform 
caietului de sarcini şi a regula-
mentului de vânzare întocmite 
de către lichidatorul judiciar, 
înscrisuri ce se procură de la 
sediul lichidatorului. Pentru 
înscriere sunt necesare docu-
mentele menționate în caietul 
de sarcini. Costul caietului de 
sarcini este de 1000 lei. Achizi-
tionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toți 
participanții la licitație. Infor-
matii suplimentare la tel: 
0744920534, email: tempoin-
solv@gmail.com.

l Consiliul Local Moroeni, 
p r i n  P r i m ă r i a  c o m u n e i 
Moroeni, CIF 4280116, locali-
tatea Moroeni, Str. Principală, 
nr. 152, comuna Moroeni, 
judeţul Dâmbovița, telefon 
0245/772.213, fax 0245/772.084, 
e-mail: registratura@prima-
riamoroeni.ro , organizează 
l i c i t a ţ i e  pub l i c ă  p e nt r u 
vanzarea următoarelor terenuri 
aflate în domeniul privat al 
Comunei Moroeni, situate în 
comuna Moroeni,  județul 
Dâmbovița, avand suprafeţele 
indicate mai jos, respectând 
următorul calendar al proce-
durii de licitaţie: 1. teren în 
suprafață de 1355 mp, aflat în 
domeniul privat al Comunei 
Moroeni-categoria de folosință- 
păşune, situat în intravilanul 
c o m u n a e i  M o r o e n i ,  s a t 
D o b r e ş t i ,  p u n c t “  H o t e l 
Peştera“, județul Dâmbovița, 
identificat prin nr. Cadastral 
75384, înscris în C.F. 75384 a 
comunei Moroeni. Vânzarea se 
face in baza Hotărârii Consi-
liului Local nr.31 din 31.03.2022 
şi a O.U.G. nr. 57 din 2019. - 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 24/06/2022, ora 
14.00. - Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 08/07/2022, ora 
14.00. - Data şi locul la care se 
va desfăşura sedinţa publică de 
d e s c h i d e r e  a  o fe r t e l o r : 
11/07/2022, ora 10,00  la sediul 
Primăriei comunei Moroeni din 
comuna Moroeni, satul Lunca, 
strada Principală, nr.152, 
județul Dâmbovița. 2. teren în 
suprafață de 4895 mp, aflat în 
domeniul privat al Comunei 
Moroeni-categoria de folosință- 
păşune, situat în extravilanul 
c o m u n a e i  M o r o e n i ,  s a t 
Dobreşt i ,  punct“ Pr ipor-
Brânduş“, județul Dâmbovița, 
identificat prin nr. Cadastral 
75436, înscris în C.F. 75436 a 
comunei Moroeni,Vânzarea se 
face in baza Hotărârii Consi-
l i u l u i  L o c a l  n r . 32  d i n 
31.03.2022 şi a O.U.G. nr. 57 din 
2019. - Data-limită pentru soli-
c i t a r e a  c l a r i f i c ă r i l o r : 
24/06/2022, ora 12.00. - Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 
08/07/2022, ora 14.00. - Data şi 
locul la care se va desfăşura 
sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 11/07/2022, ora 13,00  
la sediul Primăriei comunei 
Moroeni din comuna Moroeni, 
satul Lunca, strada Principală, 
nr.152, județul Dâmbovița. • 
Informații privind documen-
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tația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. • Persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documenta-
ției de atribuire înaintând o 
solicitare scrisă în acest sens, 
de  la Compartimentul Achi-
ziții Publice din cadrul Primă-
riei comunei Moroeni, strada 
Pr incipală,  nr  152,  județ 
Dâmbovița,  de luni până 
vineri, între orele 10.00 - 14.00, 
consilier Achiziţii Publice – 
Tronaru Cristina , telefon 
0726187956. • Costul Docu-
mentației de atribuire pe suport 
de hartie  este de 300 lei, suma 
putând fi plătită numerar la 
casieria Primăriei comunei 
Moroeni sau prin virament 
bancar în contul RO85TREZ 
27521180250XXXX deschis la 
Trezoreria orașului Pucioasa, 
CIF 4280116. • Ofertele se 
intocmesc conform Caietului 
de Sarcini si se depun într-un 
singur exemplar Comparti-
mentul Registratură și relații 
cu publicul din cadrul Primă-
riei comunei Moroeni din 
comuna Moroeni, satul Lunca, 
strada Principală, nr.152, 
județul Dâmbovița. • Instanţa 
competentă în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei este 
Tribunalul Dâmbovița, judeţul 
Dâmbovița, Târgoviște, str. 
Calea București, nr. 3,Secția a 
II a Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal, telefon 
0245/612344 – centrală, fax 
0245216622.

l 1.  Informați i  genera le 
privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, 

codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax 
ș i /sau  adre sa  de  e -ma i l , 
persoană de contact: Primăria 
Independența, str. Unirii, nr. 
42, Independența, judeţul 
Călărași, telefon 0242535353, 
fax 0242535433, email prima-
rindependenta@yahoo.com. 2. 
Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Închi-
rierea unei suprafețe de teren 
din domeniul public al comunei 
Independența de 516 mp. Închi-
rierea se face în baza HCL 
33/06.06.2022 i a OUG nr. 
57/2019, privind Codul Admi-
nistrativ. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalita-
țile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de 
atribuire: se depune solicitare 
scrisă la sediul primăriei 
comunei Independența. 3.2. 
Denumirea și datele de contact 
ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exem-
plar din documentația de atri-
buire: birou achiziții publice, 
primăria comunei Indepen-
dența, str. Unirii, nr. 42,telefon 
0242535353, fax 0242535433, 
e-mail: primarindependenta@
yahoo.com. 3.3. Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: contrava-
loarea documentației de atri-

buire în cuantum de 30 lei, se 
achită la casieria instituției. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificarilor: 23/06/2022, ora 
16.30. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
11/07/2022,  ora 9.00.  4.2 . 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: primăria comunei 
Independența, str. Unirii, nr. 
42. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1. 5. Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 
11 /0 7/2022 ,  o ra  10 .0 0 , l a 
primăria comunei Independen-
ța,str. Unirii, nr. 42, comuna 
Independența, județul Călărași.  
6. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente 
în  soluț ionarea  l i t ig i i lor 
apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul 
Călărași, str. București, nr. 106, 
telefon 0242311947, e-mail 
trcl@just.ro.

l Erata la publ icat ia de 
vanzare privind pe Debitorul 
Mercatorum Finanace SRL 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii S.P.R.L., scoate la 
vanzare bunul imobil: - Aparta-
ment: situat in Bucuresti str. 
Stirbei Voda, nr.20, ap.18, et.4, 
Sector 1, Bucuresti. Pretul de 
pornire a licitatiei este de 
180.000 Euro inclusiv TVA. 
Participantii la licitatie vor 
trebui sa achizitioneze cel mai 
tarziu cu o zi inainte de data si 
ora stabilita pentru licitatie 
Caietul de Sarcini. Pretul caie-

tului de sarcini este de 2.000 
lei, exclusiv TVA, pentru bunul 
imobil. Contravaloarea caie-
tului de sarcini se va achita 
prin OP in contul nr. RO43 
INGB 5514 9999 0051 3726, 
deschis la ING Bank sucursala 
Dorobanti,pe seama lichidato-
rului judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL sau in numerar 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Str. Petru Rares  nr. 12, 
parter, C2, sector 1, Bucuresti. 
Participarea la licitatie este 
conditionata de consemnarea 
in contul nr. RO40 BREL 0002 
0011 2087 0100, deschis la 
Libra Internet Bank SA, cel 
mai tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru lici-
tatie, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire al licitatiei 
pentru fiecare bun pentru care 
se liciteaza. Avand in vedere 
ca, anuntul transmis de catre 
lichidatoul judiciar prin care 
au fost fixate sedintele de lici-
tatie din data de 19.05.2022, 
2 6 . 0 5 . 2 0 2 2 ,  0 2 . 0 6 . 2 0 2 2 , 
0 9. 0 6 . 2 0 2 2 ,  16 . 0 6 . 2 0 2 2 , 
2 3 . 0 6 . 2 0 2 2 ,  3 0 . 0 6 . 2 0 2 2 , 
0 7. 0 7. 2 0 2 2 ,  14 . 0 7. 2 0 2 2 , 
21.07.2022 ora 15:30, nu a fost 
publicat in ziarul Jurnalul 
National, lichidatorul judiciar 
urmeaza sa reia sedintele de 
licitatie, astfel ca, acestea vor 
avea loc in data de: 06.07.2022, 
1 3 . 0 7. 2 0 2 2 ,  2 0 . 0 7. 2 0 2 2 , 
2 7. 0 7. 2 0 2 2 ,  0 3 . 0 8 . 2 0 2 2 , 
10 . 0 8 . 2 0 2 2 ,  17. 0 8 . 2 0 2 2 , 
2 4 . 0 8 . 2 0 2 2 ,  31 . 0 8 . 2 0 2 2 , 
07.09.2022, ora 15:30. Toate 
sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul lichidato-
rului judiciar din Str. Petru 
Rares nr. 12, parter, C2, sector 

1, Bucuresti. Pentru relatii 
s u p l i m e n t a r e  s u n a t i  l a 
021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com

PIERDERI
l SUBSEM NATA NOJE 
FLORITA ANA, ÎN CALI-
TATE DE ADMINISTRATOR, 
DECLAR: AM PIERDUT 
CERTIFICAT DE ÎNREGIS-
TRARE SOCIETATE SOD 
SERVICE OPERARE DEVE-
LOPMENT SRL, SERIA B, 
NR.3926808, CUI: 41504765, 
J13/2885/2019.

Mihnea Radu, Mihaela Cotîrnea

Tipar: DeaPrint București 
și Garamond Cluj


