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l Gospodărie Ştefăneşti- Ilfov
organizează în data de
29.10.2020 concurs recrutare 2
posturi de Şef formaţie. Detalii
la 0721.490.200.
l Tunari Salubrizare- Ilfov organizează în data de 29.10.2020
concurs recrutare pentru Referent şi 2 Muncitori necalificaţi.
Detalii la 021.424.43.62.
l Primăria Domneşti- Ilfov
organizează în data de
19.11.2020 concurs recrutare
pentru Muncitor necalificatCompartiment Monitorizare
Unităţi de Învăţământ. Condiţii
specifice de participare: vechime
în muncă: minimum 10 ani,
studii medii generale. Detalii la
021.351.52.56.
l Școala Gimnazială „Dumitru
Udrescu”, cu sediul în Săpata,
județul Argeș, scoate la concurs 1
post vacant (îngrijitor + fochist)
pe perioadă nedeterminată, cu
concurs unic în data de
17.11.2020. Dosarele se depun la
secretariatul școlii pană la data
de 10.11.2020. Relații la
0753801996.
l Direcţia de Administrare a
Fondului Locativ Sector 6 cu
sediul în Bucureşti, Sector 6,
Splaiul Independenţei nr. 200,
Corp C, organizează concurs de
ocupare a postului vacant pe
perioadă nedeterminată pentru:
-funcţia de inspector specialitate
gradul 1A- Serviciul Resurse
Umane S.S.M. P.S.I. Juridic.
Concursul se va desfăşura
conform H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare,
astfel: Proba scrisă- 18.11.2020,
ora 10:00; Proba interviu20.11.2020, ora 10:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale specificate la art.3 din
Anexa la H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
-Condiţii specifice: studii superioare cu diplomă de licenţă în
domeniul Ştiinţelor Administrative sau Economice; vechime în
specialitatea studiilor de minim 3
ani; cunoştinţe de operare pe
calculator. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
(întocmite conform art.6 din
H.G. 286/2011 -actualizată) în
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termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului, la
sediul D.A.F.L. S6. Relaţii suplimentare la: telefon: 0723166425,
Registratura D.A.F.L.S.6, tel.
0213657473, E-mail: relatiicupublicul@dafls6.ro.
l Administrația Națională a
Rezervelor de Stat și Probleme
Speciale -Unitatea Teritorială
325, cu sediul în comuna Orbeni,
str. Silozului, nr. 905, judeţul
Bacău, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: muncitor calificat, treapta I, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 17.11.2020, ora 10:00;
-Proba interviu în data de
19.11.2020, ora 10:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: învățămant obligatoriu de 10 ani și
calificare profesională prin învățământ profesional sau prin
programe de formare profesională în unul din domeniile:
-mecanică; -mecanică -auto;
-construcții, instalații și lucrări
publice; -vechime în muncă:
minim 3 ani; -Aviz psihologic.
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 Unității Teritoriale 325, Orbeni, Bacău. Relaţii
suplimentare la sediul: ANRSPS
-UT 325, persoană de contact:
Mihalcea Mariana, telefon
0234/255.500, fax 0234/255.800,
e-mail: ut325@anrsps.gov.ro.
l Liceul Tehnologic Virgil
Madgearu, cu sediul în Municipiul Roșiorii de vede, str.Republicii, nr.11, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru
ocuparea urmatoarelor posturi
contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, aprobat
prin H.G. nr.286/23.03.2011,
modificat și completat de H.G.
nr.1027/2014, în cadrul institutiei. Denumirea postului:
-Secretar 1 S -1 post; -Îngrijitor 1
M -1 post. Condiții generale
-conform art.3 din Regulamentul
cadru aprobat prin
H.G.286/2011. Condiții specifice
pentru ocuparea postului:
Secretar 1 S -1 post: -studii:
Superioare de lungă/scurtă
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durată; -vechime: Nu este cazul;
-Cunoștințe de operare pe calculator dovedite prin certificate
calificate de calificare profesională recunoscute de Ministerul
Muncii, Solidarității Sociale și
Familiei și sau Ministerul Educației și Cercetării sau prin studii
de licență. Îngrijitor 1 M -1 post:
-studii: Medii; -vechime: Nu este
cazul; -disponibilitate de a lucra
în două schimburi. 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,
respectiv în perioada 27.10.202009.11-2020, între orele 09:0013:00, la Secretariatul Liceului
Tehnologic Virgil Madgearu,
Strada Republicii, nr.11, Roșiorii
d e Ve d e , j u d . Te l e o r m a n .
Concursul se va desfăşura astfel:
Secretar 1 S -1 post: -Proba scrisă
în data de 17 Noiembrie 2020,
ora 10:00; -Proba practică în data
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de 19 Noiembrie 2020, ora 10:00;
-Proba interviu în data de 20
Noiembrie 2020, ora 10:00. Îngrijitor 1 M -1 post: -Proba scrisă în
data de 17 noiembrie 2020, ora
13:00; -Proba practică în data de
19 noiembrie 2020, ora 13:00;
-Proba interviu în data de 19
noiembrie 2020, ora 14:00. Relaţii
suplimentare la sediul: Liceului
Tehnologic Virgil Madgearu,
persoană de contact: Florea
Dumitru, telefon 0247/466.171,
fax 0247/467.223, E-mail: economicrosiori@yahoo.com.
l Școala Gimnazială Nr.1 Dăbuleni, cu sediul în oraș Dăbuleni,
str. Dunării, nr. 2, judeţul Dolj,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: îngrijitor -1/1 normă,
conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de
18.11.2020, ora 09:00; -Proba
practică în data de 20.11.2020, ora

09:00; -Proba interviu în data de
20.11.2020, ora 12:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: medii cu
examen de bacalaureat; -vechime:
minim 6 luni; -curs de instruire
privind însușirea „Noțiunilor
fundamentale de igienă -Modulul
2 -Servicii de curățenie, în unități
de asistență medicală, colectivități
de copii și tineri, unități de
cazare” sau Certificat de calificare
profesională -infirmieră. 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
unității din Dăbuleni, str.Dunării,
nr.2. Relaţii suplimentare la
sediul: Școala Gimnazială Nr.1
Dăbuleni, persoană de contact:
Stănia Lucica, telefon
0251/334.311, fax 0251/334.311,
E-mail: scoala1dab@yahoo.com.
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l Centrul Judeţean de Excelenţă Bistriţa Năsăud, cu sediul
în Bistriţa, Bulevardul Republicii, nr.8, judeţul Bistriţa
Năsăud, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de:
-Numele funcţiei: -1 normă
informatician -perioadă nedeterminată conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 17 noiembrie 2020,
ora 09:00; -Proba practică în
data de 17 noiembrie 2020, ora
12:00; -Proba interviu în data de
18 noiembrie 2020, ora 09:00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: Superioare de lungă în
specialitatea postului; -vechime:
5 ani. 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
Centrului Judeţean de Excelenţă
Bistriţa Năsăud, Bulevardul
R e p u b l i c i i N r. 8 , t e l e f o n
0363/100.438 -persoană de
contact Crăciun Lăcrămioara
Adriana.
l Primăria Comunei Fălciu,
judeţul Vaslui, organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale
vacante, conform H.G
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Denumirea postului: -conducător
autospecială în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă Fălciu. Condiţii specifice de participare la concurs:
studii generale/medii absolvite
cu diplomă; permis conducere
-categoriile B, C, E; vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: 5 ani. Calendarul de desfăşurare al concursului: data limită şi ora până la
care se pot depune dosarele de
înscriere: Dosarele se depun în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului proba
scrisă: 17 noiembrie 2020, ora
10:00; interviul: 19 noiembrie
2020, ora 10:00. Date de contact
ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Creangă Titi, telefon
0235/430.254.

l Colegiul Economic „Virgil
Madgearu”, Municipiul Ploiești,
cu sediul în Ploiești, str. Rudului,
nr. 24, anunță organizarea
concursului pentru ocuparea a 7
(șapte) posturi vacante pe perioadă determinată în cadrul
proiectului POCU „Future
-Elevul de azi, profesionistul de
mâine” cod SMIS: 132822.
Depunerea dosarelor de concurs
se realizează până la data de 11
noiembrie 2020, ora 16:00, la
sediul colegiului. Relații suplimentare la sediul CEVM, avizierul școlii.
l Corner Coffe Shop (spălători
SRL din Arad angajează 5 lucrători bucătărie vase mari), cod
COR 751201. Condiții minime:
studii primare (8 clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se
depun pe e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate
în considerare CV-urile primite
până la data de 27.10.2020.
Selecția candidaților va avea loc
în data de 28.10.2020 și constă în
concurs de CV-uri. Informații la
telefon: 0740.530.807.
l Patiseria Ledi SRL din Arad
angajează 2 lucrători bucătărie
(spălători vase mari), cod COR
751201. Condiții minime: studii
primare (8 clase), cunoștințe
limba engleză. CV-urile se depun
pe e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate în
considerare CV-urile primite
până la data de 27.10.2020.
Selecția candidaților va avea loc
în data de 28.10.2020 și constă în
concurs de CV-uri. Informații la
telefon: 0770.870.456.

CITATII
l Citație. Pârâta Răus Viorica,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
România, în Sat Izvin, Oraș
Recaș, str.Vuioni, nr. 41, jud.
Timiș, în prezent cu domiciliul
necunoscut, este chemată la
Judecătoria Timișoara, cu sediul
în Timișoara, Piața Țepeș Vodă,
nr. 2, în dosarul nr.7118/325/2020,
pentru termenul de judecată din
data de 07.12.2020, ora 11:00,
sala 327, Completul c3c, în proces
cu reclamantul Răus Ilie-Iulian,
pentru divorț.
l Numitul Ciobotaru Mirică
este chemat la Judecătoria din
Tg.Jiu, jud.Gorj, în data de

17.11.2020, la ora 12:30, camera
sala 5, complet c13, cu dosar
nr.14058/318/2019, în calitate de
pârât pentru partaj și bunuri
comune/lichidarea regimului
matrimonial.
l Se citeaza în calitate de pârâți
numiții Rus George-Ioan și Rus
Mărioara-Sanda, la Judecătoria
Bistrița, în dosar
nr.7323/190/2019, cu termen de
judecată la 12.11.2020, sala nr.1,
orele 11:30.
l Delta Logistik Transpedition
SRL, cu sediul în Bucureşti, Str.
Grigore Ionescu, nr. 61, Bl.
T75, Sc. 2, Et. 1, Ap. 33, sector 2,
este citat la Tribunalul București,
Secția A VII-A, în data de
13.11.2020, ora 12:00, completul
C13, camera E 32, în calitate de
debitor în proces cu InvestCapital LTD în calitate de creditor,
în dosarul nr.15579/3/2020,
având ca obiect procedura insolvenței.
l Romgraciov SRL, cu sediul în
Bucureşti, Sectorul 4, Intr.
Secarei, Nr.2, este citat la Tribunalul București, Secția a VII-a,
în data de 13.11.2020, ora 12:00,
completul C13, camera E 32, în
calitate de debitor în proces cu
Kruk România SRL, în calitate
d e c r e d i t o r, î n d o s a r u l
nr.15507/3/2020, având ca obiect
procedura insolvenței.
l Municipiul Sebeș, în calitate
de reclamant, îl citează pe
numitul Borca Remus-Iulian, în
calitate de intimat, cu domiciliul
cunoscut în Municipiul Sebeș,
Str. Doinei, nr. 40A, Județul
Alba, în dosarul nr.493/298/2020
la Judecătoria Sebeș, în data de
10.11.2020.
l Municipiul Sebeș, în calitate
de reclamant, îl citează pe
numitul Borca Remus-Iulian, în
calitate de intimat, cu domiciliul
cunoscut în Municipiul Sebeș,
Str. Doinei, nr. 40A, Județul
Alba, în dosarul nr.492/298/2020
la Judecătoria Sebeș, în data de
10.11.2020.
l Municipiul Sebeș, în calitate
de reclamant, îl citează pe
numitul Borca Remus-Iulian, în
calitate de intimat, cu domiciliul
cunoscut în Municipiul Sebeș,
Str. Doinei, nr. 40A, Județul

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Alba, în dosarul nr.489/298/2020
la Judecătoria Sebeș, în data de
10.11.2020.
l Municipiul Sebeș, în calitate
de reclamant, îl citează pe
numitul Vlad George
Constantin, în calitate de
intimat, cu domiciliul cunoscut
în Municipiul Sebeș, Str. Doinei,
nr. 40A, Județul Alba, în dosarul
nr. 1282/298/2020 la Judecătoria
Sebeș, în data de 10.11.2020.
l Ioja Doinel este chemat in
judecata de reclamanta Brocea
Mihaela pentru exercitarea autoritatii parintesti,stabilire domiciliu si pensie minor in Ds.
nr.9662/279/2019 al Judecatoriei
Piatra-Neamt, cu termen de
judecata la data de 04.11.2020.
l Debitoarea SC Alpha Taf
Company SRL cu ultimul sediu
cunoscut in Str. Nicola Alexici,
Nr. 9, Arad, jud. Arad este citata
la Judecatoria Arad, in dosar
nr.12669/55/2020, sala.144,
termen 16.11.2020, Ordonanta
de plata, in proces cu Enel
Energie SA.
l Numiții: Stan Grigoras (Sztan
Gligoras), Nyegen Vaszilia
(Nyegru Vaszilia), Stan Ana
(Zstan Anna), Mircean Varvei
(Mircsan Vaszilika), toți cu
domiciliul necunoscut, sunt
citați la Judecătoria Gherla în
data de 03.12.2020, ora 13:00,
sala 2, Complet C1, în calitate de
pârâți în dosarul 3490/235/2019
uzucapiune privind imobilul
teren din Bonțida, str. Gadalinului, nr. 586. Reclamant este
numitul Kallo Ioan.

DIVERSE
l Palcanin George anuntă
elaborarea primei versiuni a
planului/ programului P.U.Z.
Clădiri De Locuit Și Împrejmuire, şi declanşarea etapei de
încadrare pentru obţinerea
avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului/ P.U.Z
Clădiri De Locuit Și Împrejmuire, str. Rândunicii. FN, zilnic
între arele 8:30 -12:00. Comentariile şi sugestiile se vor transmite
în scris la sediul APM Arad,
Splaiul Muresului FN, jud. Arad,
în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunt.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l În temeiul art. 146 alin.(1) din
Legea 85/2014 comunicăm
deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Dunav
Guard Solutions SRL, CIF:
32124082, J25/258/2013, dosar
nr. 2669/101/2018 -Tribunalul
Mehedinţi. Termen pentru depunerea cererilor suplimentare de
creanţă la 06.11.2020; Termenul
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la
12.11.2020; Termen pentru
depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor
de Insolvenţă a tabelului suplimentar şi pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al
creanţelor la 26.11.2020. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
l C.I.I. Mihail Laura - Teodora
notifica deschiderea procedurii
generale a insolventei in dosarul
nr. 2463/105/2020 Tribunal
Prahova, conform sentintei civile
nr. 520 din 07.10.2020 privind pe
SC Arabian Sviluppo Rom SRL,
cu termenele: depunere declarații creanță 25.11.2020, întocmirea tabelului preliminar al
creanțelor 21.12.2020, întocmirea tabelului definitiv
25.01.2021, prima Adunare a
Creditorilor avand locin data
28.12.2020, orele 12:00 la sediul
secundar al administratorului
judiciar din Ploieşti, str. Elena
Doamna, nr. 78, Judet Prahova.
l SC Priboaia SRL, cu sediul in
Savarsin, nr 399, jud Arad,
inmatriculata la ORC de pe
langa Tribunalul Arad sub nr
J02/1532/2008, avand codul unic
de inregistrare 24381549, doreste
emiterea Autorizatiei de Mediu
pentru Punctul de lucru din
Savarsin, nr 133/C, jud Arad,
unde se desfasoara activitatea: cod CAEN: 1610 Taierea si
rindeluirea lemnului, in scopul
producere chereste, avand ca
faze de productie: achizitie
bustean, prelucrare, depozitare si
comercializare cherestea. Masuri
de protectia mediului : Apa :
retea localitate; Aer : -; Sol : platforma betonata; Gestiune
deseuri : pubele pt gunoi menajer
Observatiile publicului formulate in scris / informatiile privind
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potentialul impact asupra
asupra mediului se depun/ pot
ficonsultrate la sediul Agentia de
Protectia Mediului Arad, Splaiul
Mures, FN, tel : 0257-280331 tel/
fax : 0257/280996, timp de zece
zile lucratoare dupa data publicarii prezentului anunt.
l S.C.Ionstel METAL S.R.L
titular al proiectului „Construire
hală producție parter, birouri,
vestiare, împrejmuire teren și
utilități”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către A.P.M.Călărași, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul
„Construire hală producție
parter, birouri, vestiare, împrejmuire teren și utilități”, propus a
fi amplasat în jud.Călărași, com.
Frumușani, sat Frumușani, nr.
cad. 3800 și 3802. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care
o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M.Călărași
Șoseaua Chiciului, nr.2, jud.
Călărași, în zilele de luni-vineri,
între orele 10:00-14:00, precum
şi la următoarea adresă de
internet: www.apmcl.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data
publicării anunţului pe pagina
de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Berca, din județul Buzău,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
Berca începând cu data de
28.10.2020, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei Berca
conform: „Legii cadastrului și
publicității imobiliare nr.7/1996
republicată, cu modificările și
completările ulterioare”. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse
la sediul Primăriei Comunei
Berca și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară: http://www.ancpi.ro/
pnccf_docs/?dir=Buzau

ADUNARI GENERALE
l Convocator. În baza actului
constitutiv al SC Jiul SA
Craiova și a prevederilor Legii
nr.31/1990 republicată, Președintele Consiliului de Administrație

al SC Jiul SA, cu sediul în
Craiova, str. Calea București,
nr.1, jud.Dolj, având număr de
ordine în Registrul Comerțului
Dolj J16/19/1991 şi având Cod
Unic de inregistrare 2308342,
convoacă Adunarea Generala
ordinară a Acționarilor JIUL SA
Craiova pentru data de
26.11.2020, ora 10:00, la sediul
societății din Craiova, Str. Calea
Bucureşti, nr. 1, jud. Dolj,
adunare care va avea următoarea: Ordine De Zi: 1.Aprobarea prelungirii mandatelor
membrilor Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani
ca urmare a expirării mandatelor acestora. 2. Diverse. La
Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor JIUL SA Craiova
vor putea participa și vor putea
vota toți acționarii înregistrați în
Registrul acționarilor la sfârșitul
zilei de 20.11.2020, care este
considerată data de referință,
conform dispozițiilor art.123
alin.2 din Legea nr.31/1990 rep.
Acționarii vor paricipa la
Adunarea Generală ordinară a
Acționarilor JIUL SA Craiova
personal, prin reprezentanții lor
legali sau prin reprezentanții
mandatați prin procură speciată,
procuri care vor fi depuse în
original la sediul societății
comerciale până la data de
24.11.2020. Modelul procurilor
se pot procura de la sediul SC
Jiul SA Craiova începând cu
data de 10.11.2020. În vederea
participarii la ședință, acționarii
și reprezentanții lor legali se vor
legitima cu carte de identitate,
buletin de identitate sau cu
pașaport, potrivit dispoziților
legale în vigoare. În situația în
care la data de 26.11.2020, nu se
vor întruni condițiile de validare
pentru Adunarea Generală ordinară a Acționarilor JIUL SA din
cauza neîndeplinirii condițiilor
de cvorum prevăzute în actul
c o n s t i t u t i v, s e c o n v o a c ă
Adunarea Generală ordinară a
Acționarilor Jiul SA Craiova
pentru data de 27.11.2020, ora
10:00, la aceeași adresă și cu
aceeași ordine de zi, data de
referință rămânând aceeași.
Informații despre documentele
și materialele referitoare la
problemele incluse pe ordinea de
zi a Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor JIUL SA Craiova
se pot obține la sedìul societății
sau la telefon 0351.100.200.

III

LICITATII
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al GDC Autocenter
SRL desemnat prin sentinta
c i v i l a n r. 9 4 2 3 d i n d a t a
de 24.11.2015, pronuntata in
dosar nr. 16513/3/2012 aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti,
Sectia a VII a Civila, anunta
scoaterea la vanzare prin licitatie publica a bunurilor mobile
constand in aparate, utilaje,
unelte si echipamente pentru
service auto in proprietatea
GDC Autocenter SRL in valoare
totala de 30.649 RON exclusiv
TVA. Vanzarea bunurilor mobile
apartinand societatii falite se va
organiza in data de 02.11.2020
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 2(doua) licitatii
saptamanale, in data de
09.11.2020 si 16.11.2020, 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 la sediul lichidatorului
judiciar sau prin virament
bancar. 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 cu sediul in Blvd.
Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et.
4, ap. 10, sector 3, București, în
calitate de lichidator judiciar al
debitorului GDC Autocenter
SRL, CUI 30027385,
J40/3875/2012, cu sediul social
în Bucureşti, Şoseaua Iancului,

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

Nr. 46, Sectorul 2, conform
Sentintei Civile nr. 9423 din data
de 24.11.2015 pronunţată de
Tribunalul Bucuresti secţia a
VII-a Civila în dosarul
19765/3/2013, anunta scoaterea
la vanzare prin negociere directa
a bunului mobil constand in
Cabina De Vopsit Cometi Model
Marble 70.22 incepand cu pretul
de 13.907 ron exclusiv TVA.
Toate persoanele interesate vor
putea depune pana la data de
09.11.2020 ora 14:00, la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr. 35, bl.
M27, et. 4, ap. 10, sector 3 sau
prin posta, in plic sigiat cu
mentiunea „pentru GDC Autocenter SRL - negociere directa”,
ofertele de cumparare care nu
vor putea fi mai mici decat
valoarea indicata anterior. La
data de 09.11.2020 se va organiza o sedinta de negociere
directa cu toti cei care au depus
oferte de negociere. Pot participa la negociere acele persoane
fizice si/sau juridice care achita
garantia de participare in
cuantum de 10% din pretul de
pornire. Ofertanţii interesaţi vor
achiziţiona Caietul de sarcini
privind vânzarea prin negociere
directa a bunului mobil aflat în
patrimoniul GDC Autocenter
SRL de la sediul lichidatorului
judiciar situat in Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr. 35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3. Preţul caietului
de sarcini este 200 lei exclusiv
TVA, achiziţionarea caietului de
sarcini fiind obligatorie pentru
toţi participanţii la negociere.
Informatii suplimentare se pot
obtine la telefonul 021.227.8.81
sau 0721.236.313.
l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII Cismaru
Elena vinde prin licitatie publica
sau negociere imobilul in suprafata construita de 182.64 mp
situat in Comuna Isvoarele, jud.
Giurgiu, la pretul de 33.750
euro, pret redus cu 25%. Licitatiile vor avea loc in zilele 28, 29,
30 octombrie, 3, 5 si 6 noiembrie
2020, orele 14:00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova.
Regulamentul de vanzare si
caietul de sarcini se pot obtine
de la sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la tel.
0728.878298.

GATA!
Simplu, nu?

l Lichidator judiciar CII
Cismaru Elena vinde prin licitatie publica echipamente IT si
birotica, proprietatea debitoarei
S.C Geonet Systems SRL, la
pretul de 7.803 LEI plus TVA.
Licitatia va avea loc in zilele de
28, 30 octombrie, 3 si 5 noiembrie 2020, orele 11:00 la sediul
lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud.
Prahova. Regulamentul de
vanzare si caietul de sarcini se
pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la tel. 0728.878298.
l Lichidator judiciar CII
Cismaru Elena vinde prin licitatie publica Mercedes Benz Atego 1828 proprietatea
debitoarei S.C Stanimi Const
SRL, la pretul de 2.790 Euro
plus TVA, pret redus cu 10%..
Licitatia va avea loc in zilele de
28, 30 octombrie, 3, 4 si 5 noiembrie 2020, orele 12:00 la sediul
lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud.
Prahova. Regulamentul de
vanzare si caietul de sarcini se
pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la tel. 0728.878298.
l Prunus Confort Design SRL
prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare
în bloc 58 modele diferite de
ferestre și uși din lemn la prețul
de 7.576 lei + TVA. Licitaţia va
avea loc în data de 28.10.2020,
ora 14:30 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în zilele de
04.11.2020 și 11.11.2020, aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
l Asesoft Technologies SRL
prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile: cameră
termoviziune (5696 lei), camera
HD (908 lei), kit dezvoltare
EKG 2 bioharness 3 (878 lei),
sistem wireless pentru monitorizare parametrii vitali (42616
lei), terminal satelit cu cartela
preplatita (2219 lei), monitor
functii vitale (8333 lei), oculus
Rift DK2 virtual reality (1475
lei), tensiometre (51≈154 lei),
kit dezvoltare EKG 1
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compression shirts (238 lei),
pulsiometru wireless (95 lei),
Nvidia 3D Vision 2 wireless
glasses kit (304 lei), stand mobil
calibrare echipamente achizitie
ECG EEG (63407 lei), stand
mobil teste de electrosecuritate
(84992 lei), videotelefoane (279
lei). La prețurile menționate se
adaugă TVA. Licitaţia va avea
loc în 28.10.2020, ora 15:00 la
sediul lichidatorului judiciar din
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în zilele de
04.11.2020 și 11.11.2020, aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
l Etiss Confexim SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică următoarele bunuri
mobile: masina automata de taiat
la prețul de 54060 lei, masina
automata de taiat la prețul de
55044 lei, generator abur calcat +
componente Wermac la prețul de
9803 lei, vânzare în bloc 44
masini de cusut Brother, Juki
tăietor, Jack, croit, impachetat,
butoniere, calcat, surfilat, etc la
pretul de 19151 lei, vânzare în
bloc 16 masini de cusut Overlock,
Juki feston, Uber, masină de
control lycra la prețul de 19209
lei, vânzare în bloc 30 masini de
cusut Yuki special simpla la
prețul de 15453 lei, vânzare în
bloc 30 masini liniare motor
incorporat Siruba la prețul de
17334 lei, vânzare în bloc 30
masini liniare motor incorporat
Siruba la prețul de 17226 lei,
vânzare în bloc 15 masini liniare
motor incorporat DDL M1 SI M2
la prețul de 11529 lei. La preturile de pornire se adaugă TVA.
Licitaţia va avea loc în data de
28.10.2020, ora 14:00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti,
tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi
reluată înzilele de 04.11.2020 și
11.11.2020, aceeaşi oră, în acelaşi
loc.”
l Duo Invent Telecom SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin
licitație publică teren arabil în
suprafață de 2.665 m.p., din care
320 mp intravilan și 2.345 mp
extravilan situat comuna Bărcănești, sat Tătărani, județul
Prahova, tarlaua 12, parcela

92/103 la prețul de 23.028 lei
(fără TVA) și vânzare în bloc la
prețul total de 18.459 lei (TVA
inclus) a următoarelor autovehicule: Renault Clio (peste 335.000
km, 2009, 1461 cmc, motorină),
Peugeout 207 Active (peste
285.000 km, 2008, 1398 cmc,
motorină) și Renault Symbol
(peste 180.000 km, 2005, 1461
cmc, motorină). Persoanele interesate se pot programa pentru
vizionare, iar ulterior vor achizitiona dosarul de prezentare de la
sediul lichidatorului judiciar şi
vor depune documentația însoțită de taxa de garanţie de 10%
din prețul de pornire cu cel putin
o zi înainte de data licitatiei. Licitaţia va avea loc în 28.10.2020,
ora 13:30 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în ziua de
04.11.2020 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Editura Prahova SA prin
administrator judiciar VIA
Insolv SPRL scoate la vânzare
prin licitaţie publică chioscuri
mobile pentru distribuirea presei
la următoarele prețuri: 21 chioscuri la prețul de 2.859 lei/buc., 2
chioscuri la prețul de 2.906,50
lei/buc, 16 chioscuri la prețul de
2.954,50 lei/buc., 5 chioscuri la
prețul de 3.002 lei/buc. si 2
chioscuri la prețul de 4.050 lei/
buc. La prețul de pornire se
adauga TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul
judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu
cel putin o zi înainte de data
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
28.10.2020, ora 11:00 la sediul
administratorului judiciar, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în zilele de
04.11.2020 si 11.11.2020 la
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Pacnet Concept Solutions SRL
prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică in bloc la
prețul de 321.180 lei + TVA
bunuri mobile - echipamente IT
furnizare servicii internet: sistem
de securitate perimetru, platforma monitorizare retea, cabinet
echipamente, statie de baza LTE,

echipament integrare, platforma
operare retea, echipament energie
electrica, 2 radiorelee microunde.
Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de
la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia
va avea loc în 29.10.2020, ora
10:30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 05.11.2020
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Etiss Clothing SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică următoarele bunuri
mobile: 3 masini de cusut 5 fire
(553 lei/buc), 3 masini de cusut
JK (710≈356≈595 lei/buc), 4
masini de cusut dt 5214
(383≈510≈765 lei/buc), 6 masini
de curatat ate (467 lei/buc), 4
masini de cusut dt ft 100s (334
lei/buc), 10 masini de cusut dt
9600m/d4 (510≈255 lei/buc),
generator abur 2 posturi A202
(748 lei), 2 mese de calcat cu
manecar (225 lei/buc), 10 siruba
dl7200-bm1-16 liniar automat
(50 lei/buc), 4 masini de cusut 4
fire (468 lei), 3 masini de taiat
material CURRIS (223 lei/buc),
etc. La prețurile de pornire se
adaugă TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul
judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu
cel putin o zi înainte de data
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
29.10.2020, ora 11:30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti,
tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi
reluată în zilele de 05.11.2020 si
12.11.2020 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Fast For Internet Solution
SRL prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică in bloc la
prețul de 372.488 lei + TVA,
bunuri mobile - echipamente IT:
platforma monitorizare
software, sistem de securitate
perimetru, cabinet echipamente,
statie de baza lte, radioreleu
microunde, echipamente integrare, platforma operare reţea si
echipament energie electrica.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Persoanele interesate vor achizitiona dosarul de prezentare de la
lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 29.10.2020,
ora 11:00 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în data de
05.11.2020 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Flix Net Comunication IT
SRL prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică in bloc la
prețul de 124.916 lei + TVA
bunuri mobile echipamente IT
furnizare servicii internet: platforma monitorizare software,
sistem de securitate perimetru,
cabinet echipamente, statie de
baza lte, radioreleu microunde 2 buc, echipamente integrate,
platforma operare reţea si echipament energie electrica.
Persoanele interesate vor achizitiona dosarul de prezentare de la
lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 29.10.2020,
ora 12:00 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în ziua de
05.11.2020 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Cronos Team SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie
publică bunuri mobile (firme luminoase - 2 buc = 907,2 lei, rafturi - 3
buc = 210, pompa vin - 8 buc =
480 lei, scanner Symbol - 1 buc 90 lei, imprimanta Lexmark - 1
buc = 90 lei, calculator Optilex +
monitor + tastatura + mouse - 1
buc = 300 lei, scaun birou - 1 buc =
112,50 lei, birou - 1 buc = 90 lei, set
masa + 4 scaune - 10 buc = 1.200
lei, cuptor pizza -1 buc = 1.410 lei,
cuptor pizza - 1 buc= 1.410 lei,
mobilier lemn (lambriu + grinzi) 1 buc = 2.100 lei). Persoanele interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu cel putin
o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 29.10.2020, ora
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10:00 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în zilele de 05.11.2020 și
12.11.2020 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.

PIERDERI
l Subscrisa Ecolegno Construzioni S.R.L., identificată prin
CUI 43113305, număr de ordine
în Registrul Comerțului
J5/1748/2020 și sediul social în
sat Meziad, com. Remetea, nr.
404A, jud. Bihor, declar pierdute
și nule certificatul de înregistrare
și certificatatele constatatoare
pentru sediu și terți emise de
către ORCT Bihor.
l Pierdut Certificate constatatoare ORC numerele
33698/14.07.2011si 5679/
21.02.2008 prin care s-au autorizat Punctele de lucru din Statia
CFR Arad, Platforma din Statia
CFR Arad, CFR Arad Transi 2 si
s t r. M a r a s e s t i n r. 2 ,
ap.7.apartinand Sc Sori Bar Srl.
Le declar nule.
l Declar pierdută Legitimație
concurs admitere anul 2002 la
Universitatea Națională de Arte
Plastice București, pe numele
Dragoi Radu Catalin.
l Pierdut Atestat profesional
CIP pe numele Arba Bogdan
Mădălin, eliberat de ARR Bihor.
Îl declar nul.
l Subscrisa Generația 9 Dance
SRL, cu sediul în București,
sector 3, str.Trapezului, nr.2, bl.
M6, sc. 1, ap. 5, J40/16232/2006,
CUI:19098563, declar pierdute
certificatul de înregistrare și
certificatul constatator de la
sediu social. Le declar nule.
l Andreea Elena Popa, declar
pierdută Legitimația de concurs
nr.193/2020, de la Facultatea de
Arte Plastice, UNARTE București.
l SC Rona Trans SRL, CUI
14902399, J39/397/2002 pierdut
Certificat înregistrare seria
A225969/ 25.09.2002, Certificat
constatator nr. 24783/ 01.06.2009,
pentru sediul din Focșani, str.
FDT Cuza Vodă, bloc 4, parter,
ap. 1, Vrancea. Se declară nule.

