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dosarelor de înscriere; b.)proba scrisă şi/sau 
proba practică; c.)interviul. Proba scrisă constă 
în redactarea unei lucrări şi/sau rezolvarea unor 
teste-grilă pe baza bibliografiei de concurs prin 
care se testează cunoştinţele teoretice necesare 
ocupării postului vacant. Proba practică constă 
în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice 
ale candidatului în vederea ocupării postului. 
În cadrul interviului se testează abilităţile, 
aptitudinile şi motivaţia candidatului în raport 
cu cerinţele postului, conform art.21, 22 si 24 
din HGR 286/2011. Conform art.7(1) din HGR 
286/2011, concursul va avea loc în termen de 
minimum 15 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului. Conform art.19(1) din HGR 286/2011 
dosarul de concurs se depune la Biroul RUNOS al 
spitalului în termen de maxim 10 zile lucrătoare 
de la data apariţiei anunţului. Documentele 
care în mod obligatoriu trebuie să facă parte 
din dosarul de concurs, condiţiile generale şi 
specifice de participare, bibliografia tematica 
precum şi alte informaţii referitoare la condiţiile 
de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul 
spitalului şi postate pe site-ul spitalului. Relaţii 
suplimentare privind desfăşurarea concursului se 
pot obţine şi de la Biroul RUNOS al spitalului tel. 
021.252.00.57/134. 

OfERTE SERVICIu 
ADmINISTRATIV-SECRETARIAT

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuție vacante de expert gradul 
profesional superior la Compartimentul Resurse 
Umane și Administrativ din cadrul Direcției 
Economico-Financiare, Resurse Umane și 
Administrativ. Condiţiile specifice pentru ocuparea 
funcţiei publice sunt: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul de licență științe 
economice sau științe administrative; vechime 
minimă în specialitatea studiilor: 7 ani Proba 
scrisă va avea loc în data de 09 iulie 2019, ora 
11.00 la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse 
Minerale, iar interviul se susține în termen de 5 
zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în 
termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei din B-dul 
Dacia nr. 59, sectorul 1 şi trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 
din H.G. nr. 611/2008. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia sunt afişate la sediul 
şi pe pagina de internet a Agenţiei (www.namr.
ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 
021/3170096 int.206. 

CHEMIE TECH DMCC DUBAI Sucursala Oltenița, 
angajează inginer construcții civile, industriale și 
agricole, studii superioare- 2 posturi și consilier 
inginer construcții, studii superioare, selecția va 
avea loc pe baza CV-urilor, iar interviul va avea loc 
în data de 11.06.2019, ora 12.00. Așteptăm CV-
urile la 0342.220.412 și pe email: la ana.oprea@
chemietech.com

Unitatea Militară 02036 Pantelimon, cu sediul 
pe Şoseaua de Centură, nr. 220, localitatea 
Pantelimon, judeţul Ilfov, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de execuţie 
de personal civil contractual de inginer gr. I/
studii superioare de lungă durată cu licenţă, 
specialitatea construcţii civile, industriale şi 
agricole (CCIA) sau instalaţii pentru construcţii 
sau amenajări construcții hidrotehnice (ACH),cu 
o vechime în specialitatea studiilor de 3 ani 
și 6 luni astfel: -03.07.2019, ora 10.00 -proba 
scrisă; -09.07.2019, ora 10:00- interviul. -data 
limită de depunere a dosarelor -25.06.2019, 
ora 15.00. Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul U.M. 02036, 
situat pe Şoseaua de Centură, nr. 220, localitatea 
Pantelimon, judeţul Ilfov, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. Informaţii 
suplimentare pot fi obţinute de la secretarul 
comisiei de concurs, domnul Bălan Marian, la 
telefon: 021.352.24.98, int. 189, de luni până 
vineri, între orele 08.00-15.00. 

OfERTE SERVICIu SANATATE

Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie şi 
TBC Osteoarticular "FOISOR", Bd. Ferdinand 
nr. 35-37 sector 2, organizează concurs în 
conformitate cu prevederile HGR 286/2011, 
modificat şi completat cu HGR 1027/2014 pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante: -1 post 
vacant de economist specialist IA (S) pentru 
Birou Financiar Contabilitate; -1 post vacant 
de economist specialist IA (S) pentru Serviciul 
Tehnic, Aprovizionare, Transport, Administrativ, 
Arhivă; -3 posturi vacante de kinetoterapeut (S) 
pentru Laborator Recuperare Medicină Fizică şi 
Balneologie; -1 post vacant de asistent medical 
principal B.F.T (PL) pentru Laborator Recuperare 
Medicină Fizică şi Balneologie; -1 post vacant de 
asistent medical principal generalist (PL) pentru 
Ambulatorul de Specialitate Integrat; -2 posturi 
vacante de asistent medical principal laborator 
(PL) pentru Laborator Analize Medicale; -2 posturi 
vacante de infirmieră pentru Secţia Clinică 
de Ortopedie II; -1 post vacant de muncitor II 
fochist pentru Atelier Intreţinere Clădiri Instalaţii, 
Centrale Termice; În conformitate cu art. 18(1) 
din HGR 286/2011, modificat şi completat cu 
HGR 1027/2014, concursul constă în 3 etape 
succesive, după cum urmează: a.)selecţia 

Unitatea Militară 02036 Pantelimon, cu sediul 
pe Şoseaua de Centură, nr. 220, localitatea 
Pantelimon, judeţul Ilfov, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de execuţie 
de personal civil contractual de tehnician tr. I/
studii medii, cu o vechime de 3 ani și 6 luni astfel: 
-08.07.2019, ora 10.00 -proba scrisă; -12.07.2019, 
ora 10:00 -interviul. -data limită de depunere a 
dosarelor -25.06.2019, ora 15.00. Depunerea 
dosarelor şi organizarea concursului se vor face la 
sediul U.M. 02036, situat pe Şoseaua de Centură, 
nr. 220, localitatea Pantelimon, judeţul Ilfov, unde 
vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la 
secretarul comisiei de concurs, domnul Bălan 
Marian, la telefon: 021.352.24.98, int. 189, de 
luni până vineri, între orele 08.00-15.00. 

Unitatea Militară 02036 Pantelimon, cu sediul 
pe Şoseaua de Centură, nr. 220, localitatea 
Pantelimon, judeţul Ilfov, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de execuţie 
de personal civil contractual de tehnician tr. IA/
studii medii, cu o vechime de 6 ani și 6 luni astfel: 
-05.07.2019, ora 10.00 -proba scrisă; -11.07.2019, 
ora 10:00 -interviul -data limită de depunere a 
dosarelor -25.06.2019, ora 15.00. Depunerea 
dosarelor şi organizarea concursului se vor face la 
sediul U.M. 02036, situat pe Şoseaua de Centură, 
nr. 220, localitatea Pantelimon, judeţul Ilfov, unde 
vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la 
secretarul comisiei de concurs, domnul Bălan 
Marian, la telefon: 021.352.24.98, int. 189, de 
luni până vineri, între orele 08.00-15.00. 

ZIPPER, angajează Operator introducere, validare 
și prelucrare date, COD COR 413201, cunoștințe 
de baza din domeniul arhivare electronică, 
introducere date, mediu operare PC, cunoștințe 
gestionarea dispositivelor de stocare a datelor, 
instalarea și configurarea echipamentelor 
periferice. CV-uri prin Apostol și Asociații, 
apostolsiasociatii@gmail.com

OfERTE SERVICIu TEHNIC

MECANIC INTRETINERE /LACATUS MECANIC 
Experienta de lucru in domeniu minim de 1 
an ,certificat de calificare. Detalii la telefon: 
0726.110.711, 0737.425.194. 

PERSONAL NECALIFICAT Sortator deseuri, 
lucrator pentru salubrizare. Detalii la telefon: 
0737.425.194. 

SOFER PROFESIONIST Experienta de lucru in 
domeniu minim 1 an, permis de conducere 
categoria C, atestat de transport marfa si cartela 
tahografica. Detalii la telefon: 0726.110.711, 
0737.425.194. 

Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu" cu sediul în Bucureşti, Str. Calea 
Giuleşti Nr. 5, Sector 6, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post: Muncitor 
Calificat I -Instalator Sanitar (G)- Serviciul 
Tehnic, Aprovizionare, Transport -1 post vacant 
(contractual) conform HG nr. 286/2011, HG nr. 
1027/2014 şi Dispoziţia Primarului General al 
Municipiului Bucureşti nr. 1736/2015. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
03.07.2019, ora 09.00; -Proba practică în data 
de 08.07.2019, ora 09.00; -Proba interviu în data 
de 11.07.2019, ora 09.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: CONDIŢII GENERALE: 
-cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în 
România; -cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
-vârsta minimă reglementată de prevederile 
legale; -capacitate deplină de exerciţiu; -stare 
de sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie sau 
de unităţile sanitare abilitate; -îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifice potrivit cerinţelor posturilor 
scoase la concurs; -(candidatul/candidata) nu 
a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea 

unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. CONDIŢII 
SPECIFICE: -Nivel de studii: gimnaziale -Calificare 
in meseria de instalator; -Experienta de minimum 
3 ani pe un post similar. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs până la data 
de: 24.06.2019, ora 14.00, la sediul Spitalului 
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu" Bucureşti, Str. Calea Giuleşti Nr.5, 
Sector 6. Relaţii suplimentare la Spitalul Clinic 
de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu" Bucureşti, telefon: 021/303.50.50 -Biroul 
RUNOS. MANAGER, Dr. Moisa Ovidiu-Marcel. 

UTILAJIST Experienta de lucru minima de 1 an 
pe unul sau mai multe din urmatoarele utilaje: 
buldozer, incarcator frontal, buldoexcavator, 
compactor deseuri, manipulator telescopic, mini 
incarcator; Atestat de specialitate valabil. Detalii 
la telefon: 0726.110.711, 0737.425.194. 

OfERTE SERVICIu  
IN STRAINATATE

FIRMĂ partener Amazon angajăm șofer cat. B pt. 
curierat Anglia și Scoția. Plecare imediată. Relații 
la telefon: 0739.615.651.

OfERTE SERVICIu DIVERSE

Angajăm bucătar 
pentru autoservire. 
TELEFON: 0720.220.590; MAIL: 

secretariat@springtrest.ro

Angajăm ajutor bucătar 
pentru autoservire. 

TELEFON: 0720.220.590; MAIL: 
secretariat@springtrest.ro

ANGAJEZ operator acte notariale cu experiență 
în domeniu. Telefon: 0744.360.779 sau e-mail: 
office@bnpradulescu.ro

ANGAJĂM Agenți de securitate cu atestat, varsta 
maximă 55 ani. Obiective în Sect. 3, București. 
0372.349.293

Angajăm operator case marcat staţie 
distribuţie carburant în zona mogoşoaia-Ilfov 

şi Bd. Poligrafiei -Casa Scânteii, Bucureşti. 
0761.629.810

Antoniade Raluca din Bucuresti, str. Grigore 
Alexandrescu, nr.92, et.2, ap.7, sector 1, angajez 
guvernanta cod COR 531102, salariu brut 2080 
lei/ luna. CV-urile se transmit la adresa de mail 
rlk_a@yahoo.com.

BASAD Food&Beverage SRL angajează 6 ajutori 
bucătari și 6 bucătari. CV-urile se trimit la: 
stavrianne@gmail.com până la 10.06.2019. Doar 
candidații selectați vor fi contactați.

CHEMIE TECH DMCC DUBAI Sucursala Oltenița, 
angajează inginer construcții civile, industriale 
și agricole, studii superioare și consilier inginer 
construcții, studii superioare, selecția va avea 
loc pe baza CV-urilor, iar interviul va avea loc în 
data de 11.06.2019, ora 12.00. Așteptăm CV-
urile la 0342.220.412 și pe email: la ana.oprea@
chemietech.com

Comuna Muntenii de Sus cu sediul în Muntenii de 
Sus, judeţul Vaslui, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual aprobat 
prin H.G. 286/2011, modificat şi completat de 
H.G. 1027/2014, în cadrul instituţiei. Denumirea 
postului: muncitor calificat (construcții) III - 1 post 
vacant contractual, pe perioadă determinată. 
Condiţii specifice de participare la concurs: 

-nivelul studiilor: studii 8 clase + curs de 
calificare profesională/ Școală profesională, 
cu cel puțin una din calificările: zugrav, fierar 
betonist, instalator, tâmplar, zidar, faianțar, 
mecanic întreținere utilaje, -fără vechime. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: 02.07.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei 
comunei Muntenii de Sus. Interviu: 04.07.2019, 
ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Muntenii 
de Sus. Data limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de concurs 
este 21.06.2019, ora 16.00, la sediul Primăriei 
comunei Muntenii de Sus. Date contact: Primăria 
comunei Muntenii de Sus, tel.:0235/361626, 
e-mail: contact@munteniidesus.ro.

Consiliul Județean Timiș cu sediul în Timișoara, 
bulevardul Revoluției 1989 nr.17, judeţul Timiș 
în baza Legii nr.188/1999, organizează concurs, 
pentru ocuparea următorului post vacant 
pe perioadă nedeterminată, pentru funcția 
publică: referent de specialitate, clasa II, gradul 
profesional superior la Serviciul Administrare și 
Control Drumuri; Condiţii specifice de participare 
la concurs: studii superioare de scurtă durată 
absolvite cu diplomă în domeniul: inginerie 
mecanică; vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 
ani vechime. Data, ora şi locul de desfăşurare 
a concursului: -proba scrisă: 10.07.2019, ora 
11.00, la sediul Consiliului Judeţean Timiş, 
bulevardul Revoluţiei din 1989, nr. 17, Timişoara. 
-proba de interviu:- interviul va avea loc conform 
prevederilor art. 60, alin.(2) din H.G. nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen 
de 20 de zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a-III-a. Date contact: 

tel.0256/406.502, email: mirela.mitrica@cjtimis.
ro, Mitrică-Mărăcine Mirela, consilier I superior.

DAROM SERVICII SUPORT SRL, persoana juridica 
cu sediul in Municipiul Targoviste, Bulevardul 
Regele CAROL I, NR. 60, Judet Dambovita, 
angajeaza Ingrijitori cladiri. 0725.151.831

Direcţia Naţională Anticorupţie organizează 
concurs/examen pentru ocuparea unui post 
vacant de muncitor necalificat -manipulant 
(personal contractual) în cadrul Departamentului 
economico-financiar şi administrativ, serviciul 
investiţii, achiziţii şi administrativ, la data de 
2 iulie 2019, ora 10.00 -proba scrisă, şi la data 
de 5 iulie 2019, ora 10.00 -interviul. Condiţii de 
participare la concurs, tematica şi bibliografia 
sunt afişate la sediul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie şi pe site-ul instituţiei www.pna.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 
021.312.14.97 int. 2637 sau 2657. 

Erată a firmei INCDS "Marin Drăcea" pentru 
anunţul publicat în data de 03.06.2019. Se 
modifică data concursului dupa cum urmează: 
"Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură Marin Drăcea în conformitate cu 
prevederile HG nr.318/2015 și Legii nr. 53/2003, 
organizează în data de 25.06.2019 orele 10:00 
concurs pentru ocuparea unui post vacant de 
inginer (pe perioadă determinată) la Colectivul 
de Amenajarea Pădurilor- Centrala INCDS "Marin 
Drăcea" -cu locul de muncă la SCDEP Brașov.

Fun Media Team SRL angajează 1 secretară. 
Relatii la telefon 0744658444

Fun Media Team SRL angajează animator socio 
educativ. Telefon 0744658444

Fun Media Team SRL angajează manechine şi 
asimilaţi cod 5241. Telefon 0744.658.444

www.romanialibera.ro

Azi  300  de anunţuri pentru tine

În fiecare zi, numai împreună cu ziarul România liberă, suplimentul de mică publicitate.

Suplimentar, în fiecare VINERI, anunţuri publicitare executări silite.

Departament 
Vânzări Publicitate

magazin uNIREA
  P-ţa Unirii, Nr. 1, Magazin Unirea, 

et. 6, sect 3
Tel.: 0722.480.807
 alina.moraru@romanialibera.ro
Tel.: 0726.989.994
 cristian.florea@romanialibera.ro

Agenţii proprii
de publicitate:

BuCuREȘTI

Agenția Piața Presei
Pța Presei Libere, nr 1, Corp C, 
camera 9/parter, sector 1

Tel:  0733.107.006
paula.condurache@romanialibera.ro 

TRANSILVANIA-
BANAT

ALBA-IuLIA
Str. Mihai Viteazu nr. 4

Tel: 0724.299.577
Tel: 0358.101.823
Fax: 0358.101.819
publicitateab@romanialibera.ro

CLuJ-NAPOCA
Str. Eroilor 10, cam. 2, parter, 
stradal

Tel: 0723.677.353
kinga.suciu@romanialibera.ro

DOBROGEA
CONSTANȚA

Bd. Tomis nr. 46, etaj 1
Tel: 0721.263.739
elena.matei@romanialibera.ro

0726.989.994

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ - BUCUREŞTI anunţă scoaterea la concurs 
a unui post vacant de: Redactor II (S). Pentru ocuparea postului sunt necesare: -studii: 
superioare, licenţă muzicologie. -perfecţionări (specializări) la instituţii muzicale de 
învăţământ superior din spaţiul francofon. -vechimea în muncă: minim 6 luni. -cunoştinţe 
operare calculator: Microsoft Office. -cunoştinţe operare programe de editare audio/ 
foto/ video. -limba engleză -certificat Cambridge; limba franceză -utilizator independent. 
-competenţe pentru realizarea de ştiri/ programe dobândite la cursuri cu traineri acreditaţi 
CNFPA. -colaborări/ voluntariat în domeniul specific -realizări de spectacole, festivaluri, 
concursuri internaţionale: minim 1 an. -cunoaştere şi expertiză (ateliere, cursuri, 
workshop-uri) în domeniul metodelor moderne de educaţie muzicală (Kodaly, Dalcroze, 
Orff). Dată limită depunere dosare: 19.06.2019, ora 15.00, la sediul instituţiei. Informaţii 
suplimentare pe www.unmb.ro, secţiunea Noutăţi şi la sediul Universităţii Naţionale 
de Muzică din Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr.33, telefon 021.314.26.10/ int.164, mail: 
simona.andrei@unmb.ro.
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taxele de licitație la sediul Administrației Zonei 
Libere Giurgiu S.A. Relații suplimentare se pot 
obține la tel/fax: 0246.217.541; 0246.217.598; 
0246.219.640/int. 113.

ANUNŢ DE LICITAŢIE: În calitate de lichidator 
judiciar MAGISTER S.P.R.L Filiala Timis, cu sediul 
în Timişoara, Str. Constantin cel Mare, nr. 8, jud. 
Timiş, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie 
publică, în bloc a bunurilor mobile aparţinând 
debitoarei SC Alsira Trans SRL, Cod de identificare 
fiscală: 18894655, sediul social: Timișoara, 
Calea Martirilor 1989,nr. 82, et. 4, ap. 17, jud. 
Timiş: Nr. Crt. / Denumire / Nr. inmatriculare 
/ Valoare de piata euro conform raportului de 
evaluare / Valoare de piata lei conform raportului 
de evaluare: 1 / autoturism BMW / TM 46 ALS / 
3.900 / 18.500; 2 / autoturism DACIA LOGAN / 
TM 74 ALS / 1.500 / 7.100; 3 / autoutilitara VOLVO 
/ TM 03 ALT / 9.500 / 45.000; 4 / autoutilitara 
DAF / TM 21 ALT / 7.200 / 34.100; 5 / 
semiremorca RICOE /TM 01 HNA /1.300 / 6.100; 
6 / semiremorca SCHMITZ - GOTHA / TM 20 ERK 
/ 1.300 / 6.100; 7 / semeremorca STAS / TM 13 
FSV / 5.600 / 26.600; 8 / semiremorca KRONE; /
TM 13 MXG / 3.000 / 14.200; / TOTAL / / 33.300 
/ 157.700. Având în vedere procesul verbal al 
AC din data de 22.03.2019, se vor desfăşura: 
- 4 licitații publice saptămânale cu prețul de 
pornire de 100 % din valoarea de evaluare; 
- 4 licitații publice saptămânale cu prețul de 
pornire de 90 % din valoarea de evaluare; - 4 
licitații publice saptămânale cu prețul de pornire 
de 80 % din valoarea de evaluare; - 4 licitații 
publice saptămânale cu prețul de pornire de 70 
% din valoarea de evaluare; - 4 licitații publice 
saptămânale cu prețul de pornire de 60 % 
din valoarea de evaluare; - 4 licitații publice 
saptămânale cu prețul de pornire de 50 % din 
valoarea de evaluare; Licitaţiile publice vor avea 
loc începand cu data de 14.06.2019 orele 15:00 
în Timişoara, str. Constantin cel Mare, nr. 8, jud. 
Timis si se vor organiza saptamanal, vineri la 
aceeasi ora, pana la valorificarea bunurilor. Relaţii 
suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de 
la sediul lichidatorului judiciar sau la nr. de telefon 
0256/ 433058/ (fax 0356/ 801858).

ANUNȚ DE VÂNZARE. SC ARH-CONS SRL, 
în faliment prin lichidator judiciar Cabinet 
Individual de Insolvență Jurca Claudiu Mihai, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, 
privind procedura insolvenței, anunță scoaterea 
la vânzare prin licitație publică deschisă cu 
strigare, următoarele bunuri: convector sudură 
Lincolin 1 buc. 350 lei; mașină electrică debitat 
marmură și disc diamant 1 buc. 100 lei; scripete 
electric 2 buc. la 2.000 lei (1.000 lei/buc); 
Hauraton +200 (linie canalizare) 2 buc. la 145 lei 
(72,5 lei/buc); Hauraton +150 (linie canalizare) 1 
buc. la 55 lei, container birou 1 buc. la 500 lei. 
Licitația se va desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu nr. 11, 
etaj 1, biroul 6, jud. Alba. Licitația va avea loc în 
data de 13.06.2019, ora 14.00. Dacă bunurile nu 
vor fi valorificate la acest termen, licitația se va 
relua în același loc și la aceiași oră, în zilele de 
20.06.2019; 27.06.2019; 04.07.2019, respectiv 
11.07.2019. Persoanele care pretind vreun 
drept asupra activului ce urmează a fi scos la 
vânzare au obligația sub sancțiunea decăderii, 
să facă dovada acestui fapt până cel târziu cu 7 
zile înainte de termenul stabilit pentru licitație, 
la sediul lichidatorului judiciar. Poate participa 
la licitație orice persoană fizică sau juridică 
care depune până cel târziu cu 2 zile înainte de 
ziua licitației, ora 16.00, la sediul lichidatorului 
judiciar următoarele documente: declarația 
de participare, oferta de cumpărare, dovada 
plății în cuantum de 10% din prețul de pornire a 
licitației, reprezentând garanția de participare 
la licitație; Garanția de participare se depune 
în contul bancar deschis pe numele debitorei la 
BRD SA -sucursala Alba. După achitarea garanției 
de participare la licitație, lichidatorul judiciar va 
pune la dispoziție oricărui ofertant, raportul de 
evaluare a activelor și regulamentul de vânzare. 
Relații suplimentare la telefon: 0744.666.158 sau 
e-mail: claudiujurca.cii@gmail.com. 

ANUNȚ PUBLICITAR. Societatea CUPRU MIN S.A. 
cu sediul în oraș Abrud, P-ța Petru Dobra nr. 1, jud. 
Alba, tel. 0258.780.083, fax 0258.780.296, email 
office@cuprumin.ro, procurement@cuprumin.ro, 
organizează analiză de oferte în plic închis pentru: 
Buclă reglare apa/minereu -1 bucată. Oferta va 
cuprinde proiectarea (se va prezenta proiectul), 
montarea și livrarea la Uzina de Preparare din 
Dealul Piciorului comuna Lupșa, sat Musca, FN, 
jud. Alba. Caracteristicile tehnice sunt anexate 
anuntului pe site-ul societății. Oferta se face în 
lei, în limba română, în plic închis cu mențiunea 
pe plic "Bucla reglare apa/minereu" la serviciul 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI scoate la 
concurs următoarelor posturi contractuale 
vacante cu angajare pe durată nedeterminată: 
2 posturi Referent de specialitate în cadrul 
ICUB (Institutul de Cercetări al Universităţii din 
Bucureşti) - Biroul Suport Proiecte, vechime în 
muncă minim 10 ani, minim 3 ani experienţă în 
cercetare, dovedită cu adeverinţe sau copii ale 
altor documente relevante, studii superioare de 
lungă durată, finalizate cu diplomă de licenţă, 
doctorand sau doctor în domeniul ştiinţelor 
umaniste. Concursurile se vor desfășura conform 
calendarului următor: Proba scrisă: 02.07.2019, 
ora 10:00, la sediul Universității din București 
Interviu: 08.07.2019 ora 13.00, la sediul 
Universității din București. Dosarele de înscriere 
la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute în lista afișată pe site-ul 
www.unibuc.ro la secțiunea Posturi Vacante. 
Dosarele de concurs se vor depune la Direcția 
Resurse Umane până la data de 24.06.2019, ora 
14.30, persoană contact Cecilia PANTAZI, telefon 
0799.210.568. Informații suplimentare se obțin 
la avizierul Direcției Resurse Umane și pe site-ul 
www.unibuc.ro, secțiunea Posturi Vacante. 

LICITATII

1. Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Municipiul Sighisoara, 
Muzeului nr.7, Sighisoara, judeţul Mures, 
telefon 0265771280, fax 0265771280, email 
sighisoara@cjmures.ro. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în special descrierea 
şi identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: imobil (construcție și teren) situat 
în municipiul Sighișoara, sat Hetiur, nr. 236, 
înscris în C.F. nr. 50812 (nr. C.F. vechi: 1731, 
nr. topografic vechi: 835) la poz. A1.2, sub nr. 
cadastral 50812-C2 - construcție și a suprafeței 
de 65 mp. teren, compusă din 57 mp. teren pe 
care este edificată construcția antemenționată și 
8 mp. cale de acces, din totalul de 629 mp. teren 
înscris în C.F. 50812 A1, nr. cad. 50812. Imobilul 
se concesionează în vederea amenajării unui 
cabinet medical veterinar. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: documentaţia de atribuire se poate 
ridica de la sediul Municipiului Sighișoara, camera 
33, sau pot fi trimise prin poșta electronică după 
depunerea unei cereri în acest sens și achitarea 
taxei. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Direcția Administrarea 
Patrimoniului- Compartimentul Domeniul Public 
din cadrul Municipiului Sighișoara, Sighișoara, 
Piața Muzeului, nr. 7, jud. Mureș. 3.3. Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 
50 lei, se poate achita în numerar la casieriile 
Municipiului Sighișoara sau prin transfer în 
contul nr. RO63TREZ47821A300530XXXX, 
deschis la Trezoreria Sighișoara. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 28/06/2019, 
ora 15.30. 4. Informaţii privind ofertele: conform 
documentației de atribuire. 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 03/07/2019, ora 15.30. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
sediul Municipiul Sighișoara, Compartimentul 
Registratură, Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, 
jud. Mureș. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data 
şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 04/07/2019, ora 13.00, 
sediul Municipiului Sighișoara, Sighișoara, Piața 
Muzeului, nr. 7, jud. Mureș. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Mureș, loc. Târgu Mureş, 
str. Bolyai, nr. 30, jud. Mureş, 0265-260323, 
tribunalul.mures@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 06/06/2019.

ADMINISTRAȚIA Zonei Libere Giurgiu S.A. 
organizează licitații publice, în condițiile 
prevăzute de H.G. nr. 1669/2004 pentru: 
Închirierea de birouri, platforme, construcții 
speciale, spații în magazii și hale, containere 
tip ISO, module, parcele de teren, disponibile la 
această dată. Data licitației: 04.07.2019, ora 
11.00. Locul: sediul Administrației Zonei Libere 
Giurgiu S.A., din Giurgiu, șos. Portului nr. 1-2. 
La licitații pot participa atât persoane fizice, 
cât și juridice române sau străine. Solicitanții 
pot ridica documentația de licitație și achita 

-pentru cei care au absolvit studii universitare 
în sistem ,, Bologna" -studii superioare de 
licenţă ciclul I de studii universitare universitare 
(sistem" Bologna") să aibă următoarea pregătire 
de specialitate: studii universitare de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior 
aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna"într-
unul din domeniile fundamentale: Ştiinţe exacte 
(numai domeniile de licenţă Matematică si 
Informatică) Ştiinţe Inginereşti(numai domeniile 
de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, 
Ingineria sistemelor, Ştiinţe inginereşti aplicate 
(numai specializările Informatică industrială, 
Informatică aplicată în ingineria materialelor, 
Matematică şi informatică aplicată în inginerie, 
Informatică aplicată în inginerie electrică,), 
Ştiinţe economice (numai domeniul de licenţă 
Cibernetică, statistică şi informatică economică) 
sau -studii postuniversitare sau de masterat în 
una din specializările menţionate anterior sau 
-studii de master,ciclul II de studii universitare, 
in sistem Bologna sau studii postuniversitare 
în unul din domeniile de studii universitare 
de masterat: Matematică şi ştiinţe ale naturii 
(numai domeniile de masterat Matematică 
si Informatică) Ştiinţe Inginereşti (numai 
domeniile de master in Tehnologia informaţiei 
si a comunicatiilor , Calculatoare şi tehnologia 
informaţiei, Ingineria sistemelor, Sţiinţe 
inginereşti aplicate), Ştiinţe Economice (numai 
domeniul de masterat Cibernetică, statistică şi 
informatică economică). -abilităţi de comunicare, 
spirit organizatoric, capacitate de analiză, sinteză 
şi asimilare rapidă a informaţiei; - experienţă in 
analiza si programare baze de date, analiza 
si proiectare sisteme informatice; -experienta 
in instalare si configurare Active Directory , 
DHCP Server si Windows Deployment Services; 
-cunoştinţe Oracle; -cunoştinţe în domeniul 
tehnologiilor client-server şi web-based, cloud 
computing ; - limbajul de interogare Oracle SQL, 
lucrul cu baze de date FOX -cunostinte despre 
functionarea dispeceratelor informatizate 
moderne -să aibă minim 2 ani vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei Data-limită până la care se pot depune 
actele pentru dosarele de concurs este 
24.06.2019 ora 12. Toate probele se desfăşoară 
la sediul SABIF în Bucureşti, str. Mihai Eminescu 
nr 226, sectorul 2. Persoană de contact:dna 
Gheorghe Cornelia - secretar al comisiei de 
concurs, tel. 0212015122/fax:0212015124.. 
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia 
de concurs sunt disponibile accesând pagina  
http://www.sabif.ro/ 

Scoala Gimnazială Bărbulești, cu sediul în 
Bărbulești, strada Școlii, nr. 1148-1149, județul 
Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual aprobat prin 
H.G. 286/2011, modificat şi completat de H.G. 
1027/2014. Denumirea postului: administrator 
financiar I (S) post vacant, contractual, 1 normă, 
pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul studiilor: 
superioare în domeniul economic; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 
minim 5 ani. Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă: 02.07.2019, ora 09.00, 
la sediul instituției; Proba practică: 03.07.2019, 
ora 09.00, la sediul instituției; Proba interviu: 
03.07.2019, ora 10.00, la sediul instituției; Data 
limită până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la 
afisare, la sediul instituției. Date contact: strada 
Școlii, nr. 1148-1149, Bărbulești, Ialomiţa, e-mail: 
sc_barbulesti@yahoo.com, tel: 0243/288805, 
fax: 0243/897211.

Scoala Gimnazială Finteușu Mic cu sediul în 
Finteușu Mic, strada Principală, nr. 172, județul 
Maramureș, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual aprobat 
prin H.G. 286/2011, modificat şi completat de 
H.G. 1027/2014. Denumirea postului: mediator 
școlar, post vacant contractual, pe perioadă 
nedeterminată, 0,5 normă. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: medii cu 
diplomă de bacalaureat; - vechime în specialitate 
studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 
proba scrisă (probă unică) în data de 2.07.2019, 
ora 10.00, la sediul instituției. Data limită până 
la care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 1.07.2019 la sediul 
instituției. Date contact: Danciu Rodica, telefon 
0737527705.

Societate constructii angajam mecanici 
reparatii auto-utilaje de constructii, soferi 
categ. C, C+E, excavatoristi, buldoexcavatoristi, 
macaragii macara turn si automacaragii. Telefon 
0742.260.868/0744.696.213

20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul 
Oficial. Date contact: Municipiul Miercurea 
Ciuc, Miercurea Ciuc, Piața Cetății, nr. 1, judeţul 
Harghita, tel: 0266315120/114. Persona de 
contact Veres Edit, referent de specialitate la 
Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, tel: 
0266315120/114, email: veresedit@szereda.ro.

Restaurant angajeaza femei la vase si curatenie 
salariu 2100/15 zile program o zi cu o zi,o masa 
pe zi plus tips. Telefon: 0737.467.133. 

S.C. Modena Impex S.R.L. (C.U.I. 15178414) 
scoate la concurs 1 post ambalator manual 
(cod COR 932101). Cerinţe: studii generale. 
CV-urile se trimit în 07.06.2019 pe email 
doina@modenaimpex.ro. Interviul se susţine 
în 07.06.2019. Relaţii şi informaţii la telefon 
0722.400.664.

S.C. SPEED TRANS PARTIAL LOGISTIC S.R.L. 
angajează 2 posturi ÎNCĂRCĂTOR-DESCĂRCĂTOR. 
CV- urile se trimit pe adresa de e-mail: 
speedlogistic.office@gmail.com până la data de 
10.06.2019. Pentru detalii sunaţi la nr. de tel. 
0799.240.458.

S.C. VDV Park Development S.R.L. (C.U.I. 
40847609) scoate la concurs 1 post femeie 
de serviciu (cod COR 911201). Cerinţe: studii 
generale. CV-urile se trimit în 07.06.2019 pe email 
dobreavladlen@gmail.com. Interviul se susţine 
în 07.06.2019. Relaţii şi informaţii la telefon 
0724.102.887.

SC Dinastia Accommodation SRL din Bascov 
angajează lucrător bucătărie COR 941201 și 
îngrijitor spații hoteliere COR 911202. Se solicită 
cunoștințe de limba engleză. Se oferă salariu 
2.080 RON. Telefon: 0723.36.242. CV se pot 
trimite la: documentesuport@gmail.com până la 
data de 12.06.2019. 

SC Elite Pro United SRL din Mărăcineni angajează 
femeie de serviciu, cod COR 911201. Se solicită 
cunoștințe de limba engleză. Se oferă salariu 
2.080 RON. Telefon: 0723.364.242. CV se pot 
trimite la: documentesuport@gmail.com până la 
data de 10.06.2019.

SC Eurocar Louiss Serv SRL din Bascov angajează 
spălător auto, cod COR 912201. Se solicită 
cunoștințe de limba engleză. Se oferă salariu 
2.080 RON. Telefon: 0723.364.242. CV se pot 
trimite la: documentesuport@gmail.com până la 
data de 10.06.2019.

SC PIATA VITAN SRL angajeaza femei de serviciu 
(salariu net 2000 Ron), muncitori necalificati, 
zidari, zugravi. Relatii la tel: 0732.300.229 sau 
0721.360.482 de luni pana vineri intre orele 
10-17. 

SC SOLARIZ IMPORT SRL;COD CAEN 4636 
-Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si 
produselor zaharoase, ANGAJEAZA CALCULATOR 
PRET COST, MAGAZIONER SI FACTURIST, L-V: 9-16; 
0724.309.839.

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ BUCUREŞTI-ILFOV 
(SABIF) organizează, concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi: - 3 posturi vacante de 
șofer autosanitară II (studii medii) -in data 
de 04.07.2019 ora 9 -proba scrisă -in data 
de 08.07.2019 ora 9 - proba de efort fizic 
+ proba de condus - in data de 09.07.2019 
ora 9 -proba de interviu CERINŢE PRIVIND 
OCUPAREA POSTULUI: -diplomă de bacalaureat 
sau diplomă de absolvire a liceului -permis de 
conducere pentru șofer profesionist valabil 
pentru autovehiculele din categoriile B si C -3 
ani vechime ca şofer profesionist -Diploma de 
absolvire a cursului de ambulanţier - două posturi 
vacante de șofer autosanitară I (studii medii) 
-in data de 05.07.2019 ora 9 -proba scrisă -in 
data de 10.07.2019 ora 9 -proba de efort fizic 
+proba de condus -in data de 11.07.2019 ora 9 
-proba de interviu CERINŢE PRIVIND OCUPAREA 
POSTULUI DE SOFER AUTOSANITARA I: -diplomă 
de bacalaureat sau diplomă de absolvire a 
liceului -permis de conducere pentru șofer 
profesionist valabil pentru autovehiculele 
din categoriile B si C -6 ani vechime ca şofer 
profesionist sau 3 ani ca șofer autosanitară II 
-Diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier 
-un post vacant de ECONOMIST SPECIALIST IA 
(cu atribuții de auditor public intern) in cadrul 
COMPARTIMENTULUI AUDIT INTERN AL SABIF. 
-in data de 12.07.2019 - ora 9 -proba scrisa -in 
data de 16.07.2019 -ora 9 -interviul CONDIȚII 
GENERALE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI 
-Pregatirea de bază: studii superioare economice, 
absolvenţi de învăţământ universitar de lungă 
durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
din perioada anterioară aplicării ciclurilor tip 
Bologna, SAU absolvenţi ai Ciclului II de studii 
universitare de master în specialitate pentru 
perioada ulterioară aplicării ciclurilor tip Bologna, 
conform art 153 din Legea nr 1/2011- educației 
naționale, -Vechime minimă necesară: cel puțin 
6,5 ani ca economist (Ordin MS nr. 1470/2011) 
din care minim 3 ani ca auditor public intern, 
-Cunoștințe de operare/programe pe computer 
(necesitate si nivel) nivel 2 CONDIȚII SPECIFICE 
PRIVIND OCUPAREA POSTULUI -pregatire de 
specialitate: licenţiat în ştiinţe economice - în 
conformitate cu prevederilor art 20 alin (3) din 
Legea nr 672/2002, persoana care urmează 
să fie încadrată în cadrul Compartimentului de 
audit trebuie să dețină diplome/foi matricole/ 
certificate de absolvire, documente care să 
ateste deținerea de „competențe" în domeniile: 
-audit intern; -managementul riscului -controlul 
intern managerial al entităților publice 
-management -contabilitate -finanţe publice 
-tehnologia informaţiei -drept -un post vacant de 
Șef birou IT (șef birou statistică - informatică) 
-in data de 24.07.2019 -ora 9- proba scrisă -in 
data de 26.07.2019 -ora 9-interviul CERINŢE 
PRIVIND OCUPAREA POSTULUI: -Studii superioare 
de lunga durata in specialitate informatica - 
pentru cei care au absolvit anterior organizarii 
studiilor universitare în sistem ,,Bologna"- studii 
universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă. 

suplimentare la telefoanele: 021.252.51.03, 
int.122, 123, 124, 175 sau la sediul instituţiei. 

Primăria Belin cu sediul în Belin, strada Principală, 
nr. 360, judeţul Covasna, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post contractual , 
în conformitate cu H.G. 286/2011, modificat şi 
completat de H.G. 1027/2014, în cadrul instituţiei. 
Denumirea postului: muncitor calificat- post 
vacant contractual pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: studii generale, VIII clase/
studii medii; -vechime solicitată: 12 luni; Data , 
ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: 05.07.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei 
comunei Belin. Proba de interviu: 08.07.2019, ora 
10.00, la sediul Primăriei comunei Belin. Data 
limită la care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 01.07.2019, ora 14.00, 
la sediul Primăriei comunei Belin. Date contact: 
Primăria Belin, tel. 0267355760.

Primăria Comunei Bălcăuți cu sediul în Bălcăuţi, 
strada Principală, nr. FN, județul Suceava 
organizează concurs pentru ocuparea următorului 
post contractual aprobat prin H.G. 286/2011, 
modificat şi completat de H.G. 1027/2014. 
Denumirea postului: referent II post vacant, 
contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: medii; -vechime în specialitate studiilor 
necesare ocupării postului: 1 an; Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă: 
02 iulie 2019 , ora 09.00, la sediul instituției. 
Proba interviu: 03.07.2019, ora 09.30, la sediul 
instituției. Data limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de concurs este 
de 10 zile de la afişare, la sediul instituției. Date 
contact: Fediuc Dalila Maria, telefon 0746286837.

Primăria Comunei Gălbinaşi cu sediul în Gălbinaşi, 
strada 1 Decembrie 1918, nr. 16, județul Călăraşi 
în baza legii 188/1999, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post vacant pe 
perioadă nedeterminată, pentru funcție publică 
de execuţie serviciul urbanism: Denumirea 
postului: inspector clasa I -grad profesional 
debutant; Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: inginer absolvent cu 
diplomă de licenţă al cursurilor de lungă durată, 
la zi, al unei facultăţi de construcţii, arhitectură, 
geodezie-cadastru. -cunoştinţe operare calculator- 
atestate, certificat competenţă. -vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 
nu se solicită; Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă: 08.07.2019, ora 10.00, 
la sediul instituției. Interviul: 10.07.2019, ora 
10.00, la sediul instituției. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul instituției în termen de 20 zile 
de la data publicarii anuntului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a. Date contact: Primăria 
comunei Gălbinaşi, judetul Călăraşi, strada 1 
Dcembrie 1918, nr. 16, tel/fax 0242516814, 
email: primaria.galbinasi@yahoo.com, persoana 
de contact: Radu Paul-primar.

Primăria Deleni, cu sediul în Deleni, judeţul 
Vaslui, CUI: 3394252, în baza legii 188/1999, 
organizează concurs pentru ocuparea postului 
vacant pe perioadă nedeterminată, pentru 
funcția publicã de execuţie: Denumirea postului: 
consilier juridic, clasa I, grad profesional 
asistent; Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice 
-specializarea drept; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 1 an; 
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 
-proba scrisă: 10.07.2019, ora 10.00, la sediul 
Primăriei; -interviul: 13.07.2019, ora 12.00, la 
sediul Primãriei Deleni. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituției în termen de 20 zile de 
la data publicarii anuntului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a. Date contact: Viziru 
Marcela, consilier superior, tel. 0235/345106; 
primaria@delenivaslui.ro

Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc cu 
sediul în Municipiul Odorheiu Secuiesc, piaţa 
Városháza, nr. 5, judeţul Harghita, în baza Legii 
nr. 188/1999, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacante de funcţie publică de 
execuţie pe perioadă nedeterminată. Denumirea 
posturilor: consilier juridic, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul Compartimentului 
juridic, Biroul juridic, administrație publică 
locală și arhivare: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul juridic; -vechime 
în specialitatea studiilor: minimum 7 ani. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: 09.07.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei 
municipiului Odorheiu Secuiesc, Piaţa Városháza, 
nr. 5. Interviu: în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei 
în termen de 20 de zile calendaristice de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial. Date 
contact: tel.: 0266-218382, interior 1804, Gergely 
Ida Hajnal, șef birou, e-mail: gergely.hajnal@
odorhei.ro. 

Primăria Municipului Miercurea Ciuc cu sediul în 
Miercurea Ciuc, strada Piaţa Cetăţii, nr. 1, judeţul 
Harghita în baza legii nr.188/1999, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post vacant 
pentru funcție publică: Denumirea postului: 
funcție publică de execuție, consilier, clasa I grad 
profesional debutant. Compartimentul: relații 
cu unitățile de învățământ. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -studii universitare cu 
diplomă de licenţă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în științe juridice, economice 
sau inginerie civilă; -nu necesită vechime 
în specialitatea studiilor; Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: Proba scrisă: 
09.07.2019, ora 10.00, la sediul instituției. 
Interviu: se va comunica ulterior. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției în termen de 

Fun Media Team SRL angajează model atelier 
artistic şi publicitate. Telefon 0744658444

Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal 
cu sediul în Cluj-Napoca, strada Clinicilor, nr. 4-6 
judeţul Cluj organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale aprobat prin 
H.G. 286/2011, modificat şi completat de H.G. 
1027/2014, în cadrul instituţiei. Denumirea 
postului: asistent medical de laborator principal: 
1 post vacant perioadă nedeterminată la 
laboratorul de analize medicale și imunologie 
clinică; -nivelul studiilor: școală postliceală; 
-vechime în specialitatea studiilor: 5 ani; asistent 
medical: 1 post vacant perioadă nedeterminată 
la comp. Sterilizare; -nivelul studiilor: școală 
postliceală; -vechime în activitate studiilor: 6 luni; 
infirmieră: 1 post vacant perioadă nedeterminată 
la bloc operator -nivelul studiilor: generale; 
-vechime în activitate: 6 luni; brancardier: 1 post 
vacant perioadă nedeterminată la bloc operator; 
-nivelul studiilor: generale; Data, ora și locul 
de desfăşurare a concursului: Proba scrisă: 
02.07.2019, ora 12.00, la sediul strada Clinicilor, 
nr.4-6. Proba practică: 04.07.2019, ora 12.00, la 
sediul strada Clinicilor, nr.4-6. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele pentru dosarul 
de concurs este 21.06.2019, la sediul strada 
Clinicilor, nr. 4-6 orele 15.00. Date contact: sediul 
strada Clinicilor, nr .4-6 tel.0264-592845.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură -Marin Drăcea organizează în data 
de 08.07.2019 orele 9:00 concursul pentru 
promovare în grade profesionale științifice 
pentru personalul institutului din activitatea 
de cercetare-dezvoltare-inovare în silvicultură, 
după cum urmează: a.)Cercetător ştiinţific 
gradul I -CS I: -specialitatea genetică forestieră 
-1 post; -specialitatea ecologie forestieră -1 post; 
-specialitatea biometrie, monitoring forestier și 
studiul lemnului -1 post. b.)Cercetător ştiinţific 
gradul II -CS II: -specialitatea genetică -1 post; 
-specialitatea ecologie forestieră -2 posturi. c.)
Cercetător ştiinţific gradul III -CS III: -specialitatea 
cinegetică -2 posturi. d.)Cercetător ştiinţific -CS: 
-specialitatea biometrie, monitoring forestier și 
studiul lemnului -1 post; -specialitatea cinegetică 
-3 posturi; -specialitatea genetică -2 posturi. e.)
Asistent cercetare ACS: -specialitatea biometrie, 
monitoring forestier și studiul lemnului -4 
posturi; -specialitatea silvotehnică -2 posturi; 
-specialitatea ecologie forestieră -1 post; 
-specialitatea protecția pădurilor -1 post. f.)
Inginer dezvoltare tehnologică gradul I- IDT I: 
-specialitatea amenajarea pădurilor -1 post. g.)
Inginer dezvoltare tehnologică gradul II- IDT II: 
-specialitatea amenajarea pădurilor -4 posturi; 
-specialitatea GIS -aplicații în silvicultură -1 post; 
-Specialitatea îmbunătățiri funciare în silvicultură 
-1 post. h.)Inginer dezvoltare tehnologică gradul 
III- IDT III: -specialitatea amenajarea pădurilor 
-11 posturi. i.)Inginer dezvoltare tehnologică 
gradul -IDT: -specialitatea amenajarea pădurilor 
-13 posturi. Condiţiile de participare sunt cele 
prevăzute de Legea nr. 319/2003 privind statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare şi de 
"Regulamentul pentru încadrarea şi promovarea 
pe funcţii şi grade profesionale științifice" 
aprobat în şedinţa Consiliului de Administrație 
al INCDS Marin Drăcea din data de 26.04.2018. 
Concursurile se organizează la sediul Centralei 
INCDS Marin Drăcea din b-dul Eroilor, nr. 128, 
Voluntari, jud Ilfov. Înscrierea şi depunerea 
dosarelor pentru concurs se face până la data 
de 05.07.2019, orele 14:00 la sediul INCDS 
,"Marin Drăcea", tel. 021.350.32.38 -int.123; 
0742.153.636; e-mail laura_andreea.leca@ 
icas.ro. 

MARTIN GRUP SRL angajeaza administrator 
imobile. CV-urile la contact.kingimpex@ 
yahoo.com

Montatori tamplarie pvc cu permis B, zona 
Berceni, 0723.283.374

Muncitori necalificati pentru atelier tamplarie pvc 
zona Berceni, 0723.283.374

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Bacău, cu sediul în Bacău, strada Ioniță Sandu 
Sturza, nr. 78, județul Bacău, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post contractual 
vacant, aprobat prin H.G. 286/2011, modificat 
și completat de H.G. 1027/2014. Denumirea 
postului: asistent registrator principal, gradul I 
-post temporar vacant, contractual, pe perioadă 
determinată. Condiții specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă sau studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diploma de licență 
sau echivalentă în domeniul drept; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: - minim 3 ani și 6 luni. Data, ora și locul 
de desfășurare a concursului: -proba scrisă: 
25.06.2019, ora 10.00, la sediul instituției; 
-proba interviu: 28.06.2019, ora 10.00, la sediul 
instituției. Data limită până la care candidații 
vor depune dosarul de concurs este de 5 zile 
de la afișare: 14.06.2019, inclusiv, orele 16.30. 
Tematica și bibliografia pot fi consultate la 
sediul OCPI Bacău sau pe site-ul instituției: 
www.ocpibacau.ro. Date contact: Mariana Ioan, 
telefon: 0234/571723, interior 216, Biroul Juridic, 
Resurse Umane, Secretariat și Petiții.

PAVEL ALEXANDRA MIHAELA angajează menajeră. 
Studii medii și limba engleză. CV la david.
alexandra26@yahoo.com 

Poliţia Locală Sector 2 organizează în data de 
08.07.2019, concurs de recrutare în vederea 
ocupării unor funcții publice vacante existente 
în cadrul Poliţiei Locale Sector 2, pe perioadă 
nedeterminată: Biroul Resurse Umane: -1 post 
de consilier clasa I, grad profesional debutant; 
-1 post de consilier clasa I, grad profesional 
superior. Compartimentul Intern de Prevenire 
şi Protecţia Muncii: -1 post de consilier clasa 
I, grad profesional superior. Înscrierile se fac 
până pe data de 26.06.2019 ora 16:00. Relaţii 
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Lichidator CENTU SPRL, anunta vanzarea prin 
licitatie publica a urmatoarelor bunuri aflate 
in proprietatea NBM SRL - in faliment : • Grajd 
crestere suine, situat in comuna Sercaia, compus 
din teren de 6.100 m.p. cu grajd de 895 m.p si 
platform dejectii, la pretul de 188.250 lei fara 
t.v.a. • Imobil situat in comuna Sercaia compus 
din teren de 1.358 m.p. si grajd de 844 m.p. la 
pretul de 94.100 lei fara t.v.a. • Ferma mixta de 
crestere a animalelor situata in comuna Sercaia, 
compusa din: 3 grajduri, bucatarie furajera, filtru 
sanitar, filtru masini, platforma balegar , bazin 
vitanjabil si imprejmuire cu teren in suprafata 
de 32.326 mp si urmatoarele bunuri mobile : 
container CFR, instalatie frigorifica, transportator 
melcat , generator curent 50 KW, statie epurare 
AT 6, echipament hranire taurine, tractor VALTRA 
, Vidanja tip Pomot T 546, Incarcator frontal 
Telescopic. Se vinde ca un ansamblu functional, la 
pretul de 1.670.0000 lei fara t.v.a. • Imobil compus 
din cladiri cu destinatia de locuinta si anexe ( 
magazii ) si teren de 3.445 m.p. situat in Sercaia 
str. Principala nr. 104 , la pretul de 514.097 
lei fara tva. • Alte bunuri mobile care se vand 
independent : panou izolator camera frigorifica 
(170 lei), remorca transport furaje ( 2.060 lei), 
electromotostivuitor (5.060 lei), autoutilitara 
Dacia Pick-up (2.880 lei), autoutilitara Renault 
Midlum ( 8.970 lei), autoutilitara Dacia Pickup 
(2.240 lei ). La preturile de mai sus se adauga 
tva. Licitatia va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar, din Brasov, strada Olarilor nr. 16 in 
ziua de 14.06.2019 la orele 14,00. Doritorii pot 
achizitiona caietul de sarcini, cu 24 ore inaintea 
sedintei de licitatie. Pretul caietului de sarcini va 
fi de 0,5 % din pretul de strigare + t.v.a., dar nu 
mai putin de 100 lei + tva. Garantia de participare 
este de 10% din pretul de strigare al bunului care 
se doreste a fi achizitionat si se va achita cel tarziu 
cu 24 ore inainte de sedinta de licitatie. Informatii 
suplimentare, la sediul lichidatorului din Brasov , 
strada Olarilor nr. 16, sau telefon 0722/682086 
; 0268/41.86.99 , email acentu@gmail.com. 
Pentru bunurile ce nu vor fi adjudecate, sedintele 
de licitatie se vor relua in zilele de 21.06.2019 si 
28.06.2019 in aceleasi conditii. 

Lichidator al S.C. ELEON GRUP S.R.L. (în 
faliment)Vânători Neamţ, CIF 16592049, dosar 
4151/103/2009, Tribunal Neamţ, vinde prin 
licitație publică: Atelier mecanic =379 mp, Clădire 
centrală termică= 138 mp, teren aferent -1700 
mp, bunuri mobile localizate în com. Păstrăveni, 
jud. Neamț. La preţ de pornire =38.044,80Euro 
(fără TVA). Ofertele se depun până pe data de 12 
Iunie 2019, ora 15:00.Relaţii suplimentare la tel. 
0733/501358, office@alpinsolv.ro, http://www.
licitatii-insolventa.ro.

Lichidatorul judiciar al Simplo Expres SRL, vinde 
bunuri specific activitatii de comert, magazine 
alimentar. Balanta b 4297 200, cantar 238, 
Chiuveta 364, Masa inox 572,Rafturi 489, 
Masa casa marcat 458, Masa cantar 41,Masa 
bagaje 66, Mobilier 341, Corp Mobilier 151, 
Masa calculator 70, Raft 5 corpuri 218, Rafturi 
379, Mobilier rafturi 288, Rafturi 1213, Rafturi 
magazine 1580, Rafturi 373, Rafturi metalice 
modulare 20059, Scaun 52, Mobilier 423, 
Mobilier 278, Fax Philips 63, Rafturi 504,Aparat 
aer conditionat 876,Masina fulgi de gehata 
granulate Brema GB 902, Vitrina mezeluri, 
Combina frig/lada frigorifica Gram, acvarii crap 
și păstrăv. Informatii 0744646881,0264541054.

MUREŞ INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Târgu-
Mureş, str. G-ral Ghe. Avramescu, nr.4, judeţul 
Mureş, în calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei MAGNIFIC COM SRL, în faliment, cu 
sediul social în Tg-Mureș, str. Banat nr.13, ap.9, 
județul Mureș, continuă, LICITAŢIA PUBLICĂ 
conform dispozițiunilor art. 431-449 Codului de 
procedură civilă (1865) și art. 116-117 din Legea 
85/2006, pentru valorificarea în bloc pe grupe 
a următoarelor bunuri mobile: 1. Echipamente 
tehnologice prețul de strigare este de 568,75 
lei, 2. Mijloace de transport, -prețul de strigare 
este de 1.025,00 lei, 3. Aparate și instalații de 
măsurare, control și reglare -prețul de strigare 
este de 1.036,67 lei, 4. Mobilier, aparatură 
birotică, echipament de protecție și alte active 
corporale - prețul de strigare este de 886,75 lei. 
Lista completă și prețurile pot fii studiate la sediul 
lichidatorului judiciar. Prețurile nu conțin TVA. 
Dacă nu se obține prețul de începere a licitației, 
la același termen, bunurile vor fi vândute la cel 
mai mare preț oferit. Precum și valorificarea în 
bloc a stocului de marfă reprezentând piese și 
accesorii auto; șuruburi etc. Preț de strigare: 
9.652,09 lei +TVA. Lista completă și prețurile pot 
fii studiate la sediul lichidatorului judiciar. Licitația 
va avea loc la data de 14.06.2019, ora 13:00, la 
sediul lichidatorului judiciar, cu repetabilitate 
săptămânală, în zilele de vineri, la aceeași oră, 
până la valorificarea bunurilor. Pot participa 
la licitație persoanele fizice și/sau juridice 
care achită garanția de participare de 10% din 
prețul de strigare, caietul de sarcini și taxa de 
participare la licitație cu 24 de ore anterior 
organizării licitației. Informații suplimentare se 
obțin la telefon. 0265/269700; 0265/261019; 
0745/146096. 

MUREŞ INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Târgu-
Mureş, str. G-ral Ghe. Avramescu, nr.4, judeţul 
Mureş, în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului TALIMUR EXIM S.R.L, continuă, 
LICITAŢIA PUBLICĂ pentru valorificarea bunurilor 
din patrimoniul debitorului TALIMUR EXIM 
SRL, după cum urmează: 1) Vânzarea în bloc 
a imobilului situat în loc. Valea, str.Principală, 
nr.108/A, compus din secţie de carmangerie, 
cu terenul aferent în suprafaţă de 945 mp, 
cu bunurile mobile din dotare: echipamente 
tehnologice (maşini utilaje şi instalaţii de lucru) 
pentru prelucrarea şi conservarea cărnii; mobilier, 
aparatură birotică, echipamente de protecţie, 4 
mijloace de transport -preţ de strigare 86.000 
EUR; 2) Teren fâneţe (extravilan) situat în loc. 
Valea, f. nr. în suprafaţă de 5.750 mp. -preţ 
4.300 EUR; 3) Teren fâneţe (extravilan) situat 
în loc. Valea, f. nr. în suprafaţă. de 11.480 mp. 

curți-construcții în suprafață de 766 mp și teren 
intravilan în suprafață de 200 mp, înscris în 
Cartea Funciară nr. 251652 Cluj-Napoca, nr. topo 
9512/3, la prețul de strigare de 3.604.060,00 Lei 
+TVA. Licitația va avea loc în data de 12.06.2019, 
ora 15.00, la sediul administratorului judiciar din 
Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. 
Înscrierea la licitație, achiziționarea caietului de 
sarcini și depunerea garanției de participare de 
10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii 
pentru participarea la licitație) se fac cel târziu 
cu 2 ore înainte de organizarea licitației. În caz 
de neadjudecare, licitația publică se va repeta 
în aceleași condiții în data de 26.06.2019, 
ora 14.00. Informații suplimentare la tel. 
0751.016.040 și pe e-mail: office@solvendi.ro 

FORINSOLV SPRL, lichidator judiciar al SC 
BÎRSAN CONTRANS S.R.L, organizează în data de 
25.06.2019 ora 11.00, la sediul din Craiova, str. 
A. I. Cuza, nr. 46, bl.10A parter, licitaţie publică 
pentru Imobil situat in Alexandria, str. 1 Mai, 
nr.125, jud. Teleorman apartinand debitoarei, 
respectiv teren intravilan curți construcții in 
suprafață de 98 mp (parte din suprafața de 
2.935 mp din proprietatea unei terțe persoane). 
Terenul este ocupat cu o Stație de Bază specifică 
telefoniei mobile, fiind încheiat un contract de 
închiriere cu Vodafone România SA , data expirării 
contractului fiind 01.07.2027. Accesul se face 
un pe drum în suprafata de 136 mp care este 
propietatea unui terț, nefiind în patrimoniul S.C. 
BÎRSAN CONTRANS S.R.L. Preţul de pornire al 
licitatiei este de 53.104 lei fără TVA. Condiţiile de 
participare la licitaţie: achitarea taxei de licitaţie 
de 4.000 lei fără TVA, care include regulamentul 
de vanzare cu conditiile participarii la licitatie 
şi raportul de evaluare şi achitarea cauţiunii 
reprezentând 10 % din valoarea de evaluare ( 
5.350 lei) în contul RO29 BRDE 350S V132 2626 
3500 deschis pe numele S.C. BÎRSAN CONTRANS 
S.R.L. la BRD-GSG Cei interesaţi de activul scos 
la vânzare sunt invitaţi ca pana la termenul fixat 
pentru licitaţie să depuna oferte de cumpărare. 
Relatii suplimentare la tel. 0351 417 063

INSOLV 2007 SPRL Zalau, desemnata ca 
lichidator judiciar al debitorului SC Sas Zanacana 
Construct SRL, Cod de identificare fiscală 
27097046, Sediul social în Zalău, str. Crișan, 
bl.N11, sc.A, ap.1, judeţul Sălaj, Număr de ordine 
în registrul comerţului J31/199/2010, conform 
Sentintei Civile nr.404 din data de 09/03/2015 
pronunţată de Tribunalul Sălaj, Secţia Civilă, în 
dosarul 1227/84/2014, ORGANIZEAZA In temeiul 
art.116 si urmatoarele din Legea nr.85/2006 
privind procedura insolvenţei cu modificarile 
si completarile ulterioare : VANZAREA PRIN 
LICITATIE PUBLICĂ CU STRIGARE A urmatoarelor 
bunuri imobile si mobile apartinand debitoarei SC 
Sas Zanacana Construct SRL: 1. Teren extravilan 
situat in localitatea Cuzaplac , judetul Salaj , 
inscris in C.F. nr. 50245 , nr. cadastral 50245, 
in suprafata de 3.200 mp -2.504 lei 2. Teren 
extravilan situat in localitatea Cuzaplac , judetul 
Salaj , inscris in C.F. nr. 50247 , nr. cadastral 
50247, in suprafata de 4.853 mp -3.840 lei 3. 
Autoturism Volkswagen Bora Variant, 1.9 TDI, 
an fabricatie 2000, numar inmatriculare SJ-52-
SAS- 2.104 lei; Preturile nu contin TVA. Licitaţia 
va avea loc în data de 13.06.2019 orele 14.00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Zalău,str. Aleea 
Nucilor, nr.3, bl.K2, ap.3, judeţul Sălaj. In cazul 
neadjudecării, licitaţia se va relua in fiecare zi de 
marti si joi a urmatoarelor saptamani, în acelaşi 
loc şi la aceeaşi oră. Taxa de participare la licitatie 
in suma de de 100 lei plus TVA si garanţia de 
participare la licitaţie în valoare de 15% din preţul 
de strigare a bunurilor mobile, inclusiv TVA, se 
va achita cu 24 ore inainte de data sedintei de 
licitatie. Conditiile de participare si regulamentul 
de desfasurare a licitatiilor pentru bunurile 
imobile sunt prezentate in Caietul de Sarcini 
care va fi pus la dispozitia celor interesati contra 
cost incepand cu data de 10.06.2019. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefoanele : 
0742017430 si 0751129667. 

LICHIDATOR judiciar VINDE PRIN NEGOCIERE 
DIRECTĂ -teren și construcții în Com. Vălișoara, 
sat Stoieneasa nr. 12, jud. Hunedoara, compus 
din teren în suprafață de 2.273 mp și construcții 
-casă de lemn și șură -valoarea de pornire a 
negocierii fiind de 29.090 lei. Termenul de 
depunere a ofertelor este de 20 de zile de la data 
apariţiei anunţului. Relaţii -0745.068.763. 

Lichidator CENTU S.P.R.L. organizeaza licitatie 
publica pentru vanzarea urmatoarele bunuri din 
patrimoniul SC GLASS DESIGN SRL- in faliment: 
Construcţie ( casa locuit ) cu regim de înălţime 
S+P+E+M , cu suprafaţa construită la sol de 
235 mp, suprafata construita desfasurata de 
734,40 mp si suprafata utilă totala de 629,60 
mp compusa din 7 camere si dependinte astfel : 
subsol - centrala termica, spalatorie, depozitare, 
hol ; parter - windfang, garaj, hol, wc serviciu, 
arhiva, depozit, bucatarie, camara ; mansarda - 
2 holuri, 3 bai, dressing. Ca si constructii anexa 
exista un pavilion cu destinatia bucatarie - bar 
si un loc de relaxare tip chiosc, constructii din 
lemn, neintabulate. Terenul aferent este de 
799 m.p. Proprietatea imobiliara este situata in 
localitatea Cristian, str. Ciprian Porumbescu nr. 
17, jud Brasov , inscrisa in CF nr. 101553 Cristian 
, nr. top 886/57 ( cad 1527) . Pretul de vanzare 
este de 220.000 euro fara t.v.a.; Autoturism 
TICO tip Y3S11, an fabricatie 1998, combustibil 
benzina, la pretul de 696 lei+TVA, autoturism 
DACIA PICK-up, an fabricatie 2006, combustibil 
motorina, la pretul de 1.680 lei+TVA. Licitatia 
publica va avea loc la sediul lichidatorului din 
Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 14.06.2019 
incepand cu ora 14.00. Doritorii pot achizitiona 
de la sediul lichidatorului pana in ziua licitatiei 
dosarul de prezentare la pretul de 500 lei+tva si 
de 100 lei+TVA pentru bunurile mobile. Garantia 
de participare va fi de 10% din pretul de strigare. 
Relatii suplimentare la telefon 0268/418699. 
Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua 
in ziua de 19.06.2019 la aceeasi ora si aceeasi 
locatie. 

GENKO MED GROUP S.A. anunţă scoaterea la 
vânzare in bloc, prin licitaţie publică cu strigare, 
organizată bilunar, în conformitate cu Legea 
nr.85/2014, a bunurilor imobile si mobile din 
patrimoniul debitoarei, conform caietului de 
sarcini, respectiv: 1. Activ imobiliar compus din 
teren în suprafață totală de 38.200,00 mp și 
construcții, aflate în mun. Suceava, calea Unirii 
nr.22, jud. Suceava, având valoarea de evaluare 
totală de 6,745,900.00 lei, iar valoarea de pornire 
a licitaţiei este de 6,745,900.00 lei (fara TVA). 2. 
Bunuri mobile: echipamente tehnologice 2131, 
mobilier, birotica si alte mijloace fixe -cont 214, 
deseuri și produse reziduale, ambalaje -cont 
381, stocuri de obiecte de inventar în folosinta 
-cont 8045, având valoarea de evaluare totală 
de 9,572,943.04 lei, iar valoarea de pornire a 
licitaţiei este de 9,572,943.04 lei (fara TVA). 
Persoanele care pretind vreun drept, asupra 
activelor care urmează a fi scoase la vânzare, sub 
sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt 
până în prezilele licitaţiei, la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, Str. Petru Movilă nr.52, et.1, 
jud. Iaşi. Licitaţiile vor avea loc bilunar în zilele de: 
11 iulie 2019, 25 iulie 2019, 08 august 2019 şi 
22 august 2019, ora 12:30, la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, Str. Petru Movilă nr.52, et.1, 
jud. Iaşi şi se vor desfăşura conform prevederilor 
Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenţei şi 
a hotărârii Adunarii Creditorilor din data de 28 
mai 2019. Informaţii suplimentare se pot obţine 
de la sediul lichidatorului judiciar sau la telefon: 
0232/276006, 0744766376. 

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CFR SA, 
SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANŢA, DIVIZIA 
COMERCIALĂ - SERVICIUL VALORIFICARE ACTIVE, 
sediul Constanţa, str. Aleea Albăstrelelor, nr. 10, 
organizează în data de 25.06.2019, ora 12.00, 
la sediul Sucursalei Regionala CF Constanţa, 
licitaţie publică, deschisă, cu strigare, pentru 
închirierea de locaţii (spaţii şi terenuri) în vederea 
desfăşurării de activităţi comerciale: comerţ 
mărfuri generale, alimentaţie publică, cafe bar, 
automat băuturi calde, restaurant, presă - carte, 
comercializare cherestea, fast food, ATM bancar, 
cinematograf, LCD publicitar, plasme publicitare, 
amenajare post paza, teren aferent rezervoare 
combustibil, spații tehnologice, prestări servicii, 
parcare auto, încărcare - descărcare, activități 
administrative, depozitare, depozitare fânete, 
publicitate, birou - activităţi administrative, 
bagaje de mână, grup sanitar, farmacie, birou, 
amenajare parc pentru joacă copii, comercializare 
și service telefonie mobilă, prestări servicii auto, 
spălătorie auto, service auto, vulcanizare auto, 
terasă vară + curte, pășunat, depozitare și 
comercializare combustibil lemnos, încărcare - 
descărcare și depozitare cherestea, amplasare 
panou publicitar firmă, împrejmuire curte și 
linie proprietate terț, folosință teren în scopuri 
comerciale, amenajare stație GPL auto, pariuri 
sportive, fotoliu masaj, depozitare ciment, 
amenajare teren de sport; locaţii situate pe 
raza următoarelor staţii CF: Basarabi, Babadag, 
Ciulniţa, Ciulnița Triaj, Călărași Sud, Constanţa, 
Constanţa Mărfuri, Constanţa Port, Costinești 
Tabără, Eforie Nord, Eforie Sud, Fetești, halta CF 
Costineşti, halta CF Neptun, halta CF Dor Mărunt, 
Lehliu, Medgidia, Mangalia, Mangalia Port, 
Slobozia Veche, Ţăndărei, Tulcea Oraş, Poduri CF, 
interstația Medgidia - Valea Dacilor, interstatia 
Valea Dacilor - Ciocârlia, Cobadin, Ciocârlia. 
Pentru detalii privind locaţia: amplasarea, 
destinaţia (obiect de activitate), tariful minim de 
pornire a licitaţie, taxele necesare a fi achitate 
pentru participarea la licitaţie, vă puteţi adresa 
la sediul Sucursalei Regionala CF Constanţa, 
Divizia Comercială - Serviciul Valorificare Active, 
tel: 0241/586205, fax 0241/584819, tel. CFR 
143171, 143175 sau puteţi accesa site - ul www.
cfr.ro - CFR SA - închirieri/vanzări - nivel regional 
- închirieri. Documentaţia necesară participării la 
licitaţie (caiet de sarcini + taxe, instrucțiuni pentru 
ofertanți, draft contract închiriere), redactată în 
limba română, se poate procura şi se va depune 
până la data de 20.06.2019, ora 12.00 la sediul 
Sucursalei Regionala CF Constanţa, Divizia 
Comercială - Serviciul Valorificare Active, camera 
nr. 12. 

CONSORȚIUL format din: SOLVENDI SPRL, cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, 
jud. Cluj, înscrisă în Tabloul UNPIR sub nr. RFO 
0407/19.09.2009 şi având CUI: RO26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius 
Grecu, și Cabinet individual de Insolvență Tod 
Sergiu Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, 
nr.20, județ Bihor, respectiv cu birou în Cluj-
Napoca, Calea Dorobanților, nr. 25, ap. 5, jud. 
Cluj, având CIF: 33426690, reprezentată prin 
practician în insolvenţă Tod Sergiu Dan, în 
calitate de administrator judiciar al Sawa SA (în 
reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, 
en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Decebal, nr. 79, jud. Cluj, înmatriculată în 
Registrul Comerţului sub nr. J12/4180/1992, 
având CUI: 8986492, prin Încheierea civilă nr. 
575/2016, în dosarul nr. 1332/1285/2015, aflat 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează 
licitație publică pentru vânzarea în bloc a activelor 
constând în: -Proprietate imobiliară situată în Cluj-
Napoca, str. Decebal, nr. 83A, jud. Cluj, înscrisă 
în Cartea Funciară nr. 264278 Cluj-Napoca, 
compusă din: sub A1 -teren în suprafață de 205 
mp, nr. cadastral: 7165 și sub A1.1. construcție 
realizată din: fundații din beton, zidărie din 
cărămidă, șarpantă de lemn, învelitoare din țiglă, 
compusă din: corp I: parter: spațiu comercial, 
grup sanitar, casa scări, Sufanta: spațiu 
expunere, nr. cadastral 7165-C (showroom); 
-Proprietate imobiliară situată în Cluj-Napoca, 
str. Decebal, nr. 79, jud. Cluj, înscrisă în Cartea 
Funciară nr. 251822 Cluj-Napoca, nr. cadastral 
7085, compusă din construcție realizată din: 
fundații beton, zidărie cărămidă, șarpantă lemn 
cu învelitoare țiglă, compusă din: Corp II: Subsol: 
arhivă, CT, casa scării, Parter: depozit, sală de 
ședințe, grup sanitar, hol, casa scării, Etaj: 3 
birouri, sală ședințe, secretariat, oficiu, grup 
sanitar, hol, casa scării, Mansardă: 2 birouri, grup 
sanitar, hol și teren având categoria de folosință 

administrativ al societății între orele 8 -16. Data 
limită de depunere a ofertelor 24 iunie 2019 
ora 16.00, plicurile depuse după această dată/
oră nu vor fi luate în considerare, fiind returnate 
nedeschise. Criteriul de atribuire este oferta cu 
prețul cel mai mic.

Administratia Nationala "Apele Romane", 
prin A.B.A. Arges-Vedea - titularul dreptului 
de administrare, scoate la licitatie atribuirea 
contractului de inchiriere privind terenul cu 
suprafața de 77 678 mp din albia raului Argeș, 
com. Gaiseni, jud.Giurgiu, pe tronosnul pod 
Gaiseni pana in punct pod Cascioarele pe o 
lungime de 2,8 km, judetul Giurgiu,, in scopul 
extragerii de agregate minerale si indepărtarea 
materialului aluvionar" durata inchirierii fiind 
de 2 ani cu drept de prelungire. Terenul aferent 
este inscris in Cartea Funciara nr. 31312 - UAT 
GAISENI. La licitatia publica poate participa 
orice persoana fizica sau juridica de drept privat, 
romana sau straina, care depune o oferta, care 
cumpara caietul de sarcini si care constituie 
garantia de participare, conform Ordinului 
M.A.P. nr. 1529/2017. Valoarea garantiei de 
participare este de 4848 lei si trebuie sa fie 
valabila 90 de zile. Garantia de participare se 
exprima in lei si se constituie prin virament 
bancar sau printr-un instrument de garantare 
emis in conditiile legii de o societate bancara, 
care se prezinta in original, in cuantumul si pe 
perioada prevazuta in documentatie. Ofertele 
trebuie depuse la registratura sediului A.B.A. 
Arges-Vedea Pitesti, pana la data de 21.06.2019, 
orele 13.00, si trebuie sa fie valabile 90 de zile de 
la data deschiderii. Nu se admit oferte telefonice, 
telegrafice, prin fax, e-mail, posta sau curierat. 
Licitatia va avea loc la sediul A.B.A. Arges-Vedea 
Pitesti in data de 24.06.2019, ora 12.15. Caietul 
de sarcini, in valoare de 2677,50 lei, cu TVA, 
poate fi cumparat, in zilele lucratoare pana la 
orele 1200, de la sediul A.B.A. Arges-Vedea -din 
mun. Pitesti, str. Calea Campulung, nr.6-8, pe 
baza facturii si a chitantei fiscale sau a odinului 
de plata. Relatii suplimentare puteti obtine la 
telefon: 0248.218.250/ int.218, 0248.223.449/ 
int.218 sau 0248.208.721-Birou Cadastru si 
Patrimoniu.

Anunţ de participare anul 2019 Informaţii 
generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna Sura Mare, str. 
Principala, nr. 252, Sura Mare, judeţul Sibiu, 
telefon 0269543288, fax 0269543400, email 
primariasuramare@yahoo.com. Comuna Șura 
Mare face cunoscută intenția de a atribui 
contracte de finanțare nerambursabilă în anul 
2019, în baza Legii nr. 350/2005, pentru 
domeniile: sport și culte religioase. 1. Procedura 
aplicată pentru atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă a proiectelor din 
domeniile sport și culte religioase este prevăzută 
de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general. 2. Sursa de finanţare a contractului și 
valoarea: buget local; domeniul sport: 20.000 
lei, domeniul culte religioase: 100.000 lei. 3. 
Durata programului: anul 2019; 4. Data limită 
pentru depunerea propunerilor de proiect: 10 
iulie 2019, ora 12.00. 5. Adresa la care trebuie 
depuse propunerile de proiect: Șura Mare, strada 
Principală, nr. 252, sediul primăriei; 6. Selecţia 
şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii 
finanţării nerambursabile se va face de către 
comisia de evaluare, în perioada 11.07.2019-
12.07.2019. 

C.I.I. TROFIN VIRGIL MARIAN, cu sediul în jud. 
Brăila, str. Grivitei nr.2, Bl.5, Sc.4, Ap.105, 
Nr. înregistrare RFO I 3087, C.I.F. 34919476, 
tel. 0339.882.056, fax 0339.882.056, 
mobil 0744.107.888, 0722.378.413, e-mail: 
marian_trofin2005@yahoo.com., in calitate de 
Lichidator Judiciar al S.C. ROGEDAMEC AGRO 
S.R.L., cu sediul în com. Tufesti, Tarlaua 48/2, 
Parcela 15, str. Vizirului, nr. 27, jud. Brăila, având 
număr de înregistrare la Registrul Comerțului 
J09/581/2009 și cod unic de înregistrare 
26135303 si adresa de corespondenta in 
Brăila, B-dul Al. I. Cuza, nr.218, et.2, jud. Brăila, 
organizeaza in data de 14 iunie 2019, ora 11.00 
, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar 
din Brăila, B-dul Al. I. Cuza, nr.218, et.2, jud. 
Brăila, licitatie publica competitiva, deschisa, 
cu strigare, in vederea vanzarii bunurilor mobile 
din patrimoniul societatii identificate astfel: 
-Tractor SAME, model Explorer 3, pret 48.328 
lei, -Încărcător frontal Sigma 4, pret de 9.270 
lei, -Semănătoare Gaspardo, pret 14.928 lei, 
-Plug reversibil Vogle & Noote, pret 8.293 lei, 
-Combină agricolă Deutz Fahr, pret 145.255 
lei, -Scarificator SPA-3, pret 9.025 lei. Preturile 
nu contin TVA. Vanzarea este supusa regimului 
fiscal in vigoare la data adjudecarii. Bunurile se 
vand adjudecatarilor liber de sarcini. In cazul 
neadjudecarii bunurilor in data de 14 iunie 2019, 
licitatia se va repeta in aceleasi conditii in zilele de 
21, 28, iunie 2019, 05 si 12 iulie 2019. Conditiile 
pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii 
pentru a participa la licitatie sunt cuprinse in 
caietul de sarcini. Caietul de sarcini se poate 
achizitiona de la punctul de lucru al lichidatorului 
judiciar din Brăila, B-dul Al. I. Cuza, nr.218, et.2, 
jud. Brăila, pentru suma de 1.000 lei. Plata se 
face în numerar la casieria lichidatorului. Pentru 
a participa la licitatie, ofertantii au obligatia 
de a achita o garantie de participare de 10% 
din pretul de pornire, pana cel tarziu la ora 
1200 a zilei precedente licitatiei. Garantia de 
participare se depune prin virament in contul 
de avere al debitoarei S.C. ROGEDAMEC AGRO 
S.R.L. IBAN RO26RZBR0000060020820199 
deschis la Raiffeisen Bank S.A. Agentia Belvedere 
Braila. Relatii suplimentare la tel. 0722378413, 
0744107888 sau la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar. 

CAPITAL INSOL SPRL-FILIALA IAŞI, în calitate de 
lichidator judiciar al societăţii debitoare S.C. 

OFERTA DE VANZARE ACTIVE

Societatea Nationala “Nuclearelectrica” - SA cu sediul social in 
Municipiul București, Str. POLONA nr. 65, sector 1, 010494, C.P. 22-
102, Bucuresti, Romania, telefon: 021.203.82.00, fax: 021.316.94.00, 
e-mail: office@nuclearelectrica.ro., avand ca obiect principal de activitate 
Productia de energie electrica, anunta LICITATIE DESCHISA CU 
STRIGARE, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 577/2002 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta 
nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile 
si completarile ulterioare si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri 
pentru accelerarea privatizarii, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru vanzarea urmatorului activ “Bloc locuinte imobil LOT 2 +LOT 1” 
(Camin nefamilisti), situat in strada Salciei nr.14, oras Cernavoda, 
jud. Constanta, compus din constructie, terenul aferent, instalatia 
de racord la reteaua de termoficare, amenajari parcaje, teren sport, 
spatii verzi, numere Carte funciara 102024 si 102021 si numerele 
cadastrale: 125/1 si 125/2, la pretul de pornire de 4.148.532 lei, din 
care valoarea terenului 66.589 lei, fara TVA. Dosarul de prezentare 
poate fi procurat, de la Biroul Administrare Complex Cazare, cu sediul în 
localitatea Cernavoda, judeţul Constanţa, str. Energiei, nr. 28, cod postal 
905200, nr. de telefon 0241/803000, 0241/803001, 0241/803024, zilnic, 
intre orele 7.30 -16.00. Pentru persoanele fizice/juridice romane, plata 
contravalorii Dosarului de prezentare de 500 lei la care se adauga TVA, 
garantia de participare de 207.426 lei, taxa de participare la licitatie de 
2.650 lei la care se adauga TVA si taxa de acces direct la datele si 
informatiile despre activ de 200 lei la care se adauga TVA (daca este 
cazul) se face cu ordin de plata, in contul in lei RO63 RNCB 0116 0497 
1852 0008 deschis de Sucursala CNE Cernavoda la BCR Cernavoda. 
Pentru persoanele fizice/juridice straine plata Dosarului de prezentare, 
a garantiei de participare la licitatie, a taxei de participare la licitatie si a 
taxei de acces direct la datele si informatiile despre activ se va face in 
contul in euro RO36 RNCB 0116 0497 1852 0009 deschis de Sucursala 
CNE Cernavoda la BCR Cernavoda, la cursul valutar comunicat de 
Banca Nationala Romana la data achitarii acestora sau la data emiterii 
scrisorii de garantie bancara. Garantia de participare se poate depune si 
sub forma de scrisoare de garantie bancara emisa de o banca romana 
(persoane fizice/juridice romane) sau de o banca straina cu care banca 
romana are relatii de corespondenta (persoane fizice/juridice straine). 
Camera de date: SNN – Sucursala CNE Cernavoda str. Medgidiei nr. 2, 
Pavilion 0, corp B, cam. 110. Documentele pe baza carora se elibereaza 
Dosarul de prezentare sunt: *dovada de achitare a pretului Dosarului 
de prezentare; *imputernicire (procura) din partea persoanei juridice 
ofertante pentru persoana care ridica Dosarul de prezentare; *buletin /
carte de identitate al persoanei care ridica Dosarul de prezentare; 
*angajament de confidentialitate semnat de catre persoana împuternicită 
pentru semnarea valabila in numele si pe seama persoanei juridice/
fizice. Pentru participarea la licitatie este obligatorie cumpararea 
Dosarului de prezentare. Pentru participarea la licitatie, potentialii 
cumparatori vor depune la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str.
Medgidiei nr.2, pavilion 0, corp C, registratura, in plic sigilat, documentele 
de participare, cel mai tarziu pana in data de 01.07.2019 ora 10,00, acest 
termen fiind termen de decadere. Deschiderea plicurilor cu documentele 
de participare la licitatie se va face in prezenta tuturor ofertantilor sau 
ai reprezentantilor legali ai acestora, in data de 01.07.2019 ora 11.00. 
Verificarea si analizarea documentelor de participare la licitatie se va face 
pana la data de 01.07.2019 ora 15,00, cand se va intocmi si afisa lista 
ofertantilor acceptati. Licitatia deschisa cu strigare va avea loc la data de 
02.07.2019, ora 9, la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, in str. Medgidiei 
nr. 2. Alte relatii la tel. 0241/802620, 0241/802567

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui, 
organizeaza licitatie publica in baza Hotararii Consiliului 
Local Husi nr. 58/28.02.2019, in vederea concesionarii 
terenului in suprafata de 151,0 mp apartinand  domeniului   
privat  al  municipiului  Husi,  situat  in Husi, Sos. Husi- Iasi, 
nr. 74, judetul Vaslui. Licitatia va avea loc la data de 20.06.2019, 
ora 12.00,  la sediul Consiliului Local Husi, str. 1 Decembrie, 
nr. 9. Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la sediul 
nostru, cam. 31, telefon 0235/480009, interior 134.

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui, 
organizeaza licitatie publica in baza Hotararii Consiliului 
Local Husi nr. 169/30.05.2019, in vederea concesionarii 
terenului in suprafata de 112,0 mp apartinand  domeniului   
privat   al   municipiului   Husi,   situat   in Husi, str. Sergent 
Major Erou Arhire Stefan, nr. 2C, judetul Vaslui. Licitatia va 
avea loc la data de 27.06.2019, ora 12.30,  la sediul Consiliului 
Local Husi, str. 1 Decembrie, nr. 9. Pentru relatii suplimentare 
va puteti adresa la sediul nostru, cam. 31, telefon 0235/480009, 
interior 134.
 
Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui, 
organizeaza licitatie publica in baza Hotararii Consiliului 
Local Husi nr. 171/30.05.2019, in vederea inchirierii terenului 
in suprafata de 24,0 mp apartinand domeniului privat al   
municipiului  Husi,  situat  in Husi, str. Calea Basarabiei, nr. 
1A, judetul Vaslui. Licitatia va avea loc la data de 27.06.2019, 
ora 12,00, la sediul Consiliului Local Husi, str. 1 Decembrie, 
nr. 9. Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la sediul 
nostru, cam. 31, telefon 0235/480009, interior 134.

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui, 
organizeaza licitatie publica in baza Hotararii Consiliului 
Local Husi nr. 187/30.05.2019, in vederea concesionarii 
terenului in suprafata de 62.140 mp apartinand domeniului 
privat al   municipiului   Husi,   situat   in Husi, T 57, P 3937, 
3950, 3947, 3943, 3941, 4651, 4650, 4649, judetul Vaslui. 
Licitatia va avea loc la data de 04.07.2019, ora 10,30,  la sediul 
Consiliului Local Husi, str. 1 Decembrie, nr. 9. Pentru relatii 
suplimentare va puteti adresa la sediul nostru, cam. 31, 
telefon 0235/480009, interior 134.
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desemnării societăţii care va presta servicii de 
arhivarea a documentelor societăţii debitoare, 
urmând ca după selecția ofertei să fie supusă 
aprobării creditorilor. Relaţii suplimentare la 
tel: 0743.129.943, 0231.531.000 sau e-mail 
liahudoru@gmail.com. 

Dispoziţia nr. 1284/30.05.2019. Având în vedere 
prevederile Legii 421/2002 privind regimul 
juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate 
pe terenuri aparţinând domeniului public sau 
privat al statului ori al unităţilor administrativ-
teritoriale, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii 309/2006 pentru modificarea 
şi completarea Legii 421/2002 şi HG 156/2003 
pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Legii 421/ 2002, Primarul Sectorului 
6 al Municipiului București Dispune: Cu data 
prezentei se declară ca "vehicule fără stăpân" 
următoarele vehicule aflate pe domeniul public: 
Volkswagen Passat, verde, str.Apusului 54; 
Citroen Xsara, albastru, Valea Argeșului 20; 
Daewoo Mariz (B035038), verde, Aleea Câmpul 
cu Flori 8; Opel, gri, Drumul Taberei 92; Ford 
KA, galben, Aleea Coloana Infinutului 8; Dacia 
Logan, galben, George Ranetti 37; Toyota, negru, 
Șos.Virtuții; Volkswagen (dubiță), alb-negru, str.
Valea lui Mihai 3. Vehiculele menţionate la art.1, 
inclusiv obiectele aflate în interiorul acestora, vor 
fi ridicate şi transportate de A.D.P.D.U. Sector 6 
pentru a fi depozitate în locul special amenajat 
aparținând administrației publice locale.

Dispoziţia nr. 1285/30.05.2019. Având în vedere 
prevederile Legii 421/2002 privind regimul juridic 
al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
terenuri aparţinând domeniului public sau privat 
al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, 
cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
309/2006 pentru modificarea şi completarea 
Legii 421/2002 şi HG 156/2003 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare 
a Legii 421/ 2002, Primarul Sectorului 6 al 
Municipiului București Dispune: Cu data prezentei 
se declară ca "vehicule abandonate" următoarele 
vehicule aflate pe domeniul public: B-06-SGI, 
Opel, albastru, Zboina Neagră 1; B-46-RRF, 
Peugeot, alb, Zboina Neagră 4; B-04-ZAN, Daewoo 
Tico, albastru, Simion Mehedinți 8; B-02-PDV, 
Ford, gri, Porumbacu 15; B-32-SYI, Dacia 1310, 
alb, Bunicuței intersecție cu Drumul Săbăreni; 
GL-08-RGA, Volkswagen Polo, albastru, Zboina 
Neagră 8-10; B-06-ESR, LDV (camion), alb, Prel.
Valea Ialomiței; B-30-HNS, Ford Fusion, gri, Aleea 
Istru 2; B-88-LFE, Dacia Logan, galben, Al. Lunca 
Cernei 1; B-11-JGN, Volkswagen Transporter, 
galben, Ghgirlandei 38; B-04-GWY, Opel Kadett, 
verde, Șos. Virtuții 4; B-22-LJV, Dacia Supernova, 
gri, Iuliu Maniu 152A; B-56-WIC, Dacia Supernova, 
alb, Performanței 30-32; B-24-PVM, Dacia 1310, 
albastru, Dreptății 5; B-31-ZJK, Hyundai, galben, 
Aleea Cetățuia 4; IF-02-GIG, Dacia Pickup, alb, 
Bd.Uverturii 91; B-18-XFC, Daewoo Cielo, alb, 
Bd. Uverturii 91; B-81-XBP, Dacia Logan, galben, 
Bd.Uverturii 89; BZ-08-HOP, Ford Fiesta, negru, 
Cernișoara 46; B-99-TEJ, Dacia Solenza, roșu, 
Bd. Timișoara 25; B-10-HCH, VW dubiță, alb, 
Brașov 20A; B-31-UYF, Daewoo Espero, verde, 
Drumul Taberei 38; B-27-PEW, Dacia Supernova, 
roșu, Bd.Timișoara 43; B-12-XCT, VW Passat, 
albastru, Aleea Bujoreni 2; IF-62-PRK, Skoda 
Fabia, albastru, Dimitrie Brândză; DJ-04-GVW, 
Daewoo Nubira, roșu, Al. Ivasiuc intersecție cu 
str. Ștefan Crișan; CV-04-GZN, Dacia pickup, 
alb, str.N.Teodorescu 6; B-45-JVW, Dacia pickup, 
verde, Ceahlău 3. Vehiculele menţionate la art.1, 
inclusiv obiectele aflate în interiorul acestora, vor 
fi ridicate şi transportate de A.D.P.D.U. Sector 6 
pentru a fi depozitate în locul special amenajat 
aparținând administrației publice locale. 

ENGIE Romania SA prin SC R&D Quality Instal 
Gaz anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul "Extindere conductă și branșament 
gaze naturale" propus a fi amplasat în localitatea 
Crevedia, str. Daraban, nr. A12, județul 
Dâmbovița. Informațiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului -Agenția pentru 
Protecția Mediului (APM) Dâmbovita, str. Calea 
Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița și la sediul 
Primăriei Crevedia, de luni până vineri, între orele 
8.00 -16.00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autorității competente pentru 
protecția mediului -Agenția pentru Protecția 
Mediului (APM) Dâmbovita, str. Calea Ialomiței, 
nr. 1, județul Dâmbovița.

EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION 
ROMANIA LIMITED având sediul in Calea 
Floreasca nr. 169A, Clădire B, etaj 8, sector 1, 
București, inițiator al Planului Urbanistic Zonal - 
ÎNFIINȚARE STAȚIE MĂSURARE GAZE NATURALE 
ȘI CENTRU DE CONTROL, REALIZARE DRUM ȘI 
TRASEU CONDUCTE SUBTERANE TRANSPORT 
GAZE NATURALE propus in comuna Tuzla, 
anunță publicul interesat asupra disponibilizării 
proiectului de plan menționat, a finalizării 
raportului de mediu si organizarea Dezbaterii 
Publice care va avea loc în data de 24.07.2019 
la Centrul pentru Tineret „Ion Creangă" din 
comuna Tuzla, începând cu ora 16:00. Raportul 
de mediu si planul pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, Str. 
Unirii nr.23, Constanța. telefon: 0241/546596, 
0241/546696/ 0241/543717 e-mail: office@
apmct.anpm.ro, de luni până vineri între orele 
9:00- 12:00. Comentarii si propuneri se primesc 
in scris la sediul A.P.M. Constanța, în termen 
de 45 zile de la data publicării anunțului. 
Dezbaterea publică este deschisă publicului larg. 
La dezbaterea publică vor participa următoarele 
autorități: A.P.M. Constanța, D.S.P. Constanța 
precum și alte autorități interesate de plan. 

LICHIDATORUL judiciar provizoriu al S.C. DEVI 
PLUS S.R.L., CH INSOLVENCY IPURL NOTIFICĂ: 
în temeiul art. 99 din Legea 85/2014, va 
înștiințăm că prin Sentința nr. 179/F/22.05.2019 
a Tribunalului Alba, pronunțată în dosarul 
1293/107/2015, s-a dispus deschiderea 

impotriva debitorului FLYHAPPYDAYS AVIATION 
SRL cu sediul in Bucuresti, str. Mircesti, 
nr.25, sector 1 si sediul ales in Bucuresti, str. 
Marinarilor, nr.13 -15, bl.6/5, sc.A, ap.11, sector 
1 inregistrata la ORC J40/11100//2014 CUI 
33619780 fiind stabilite urmatoarele termene: 
de depunere a opozitiilor la Incheierea de 
deschidere a procedurii- 10 zile de la notificare; de 
inregistrare a declaratiilor de creanta 04.07.2019 
- nedepunerea in termen a declaratiilor de creanta 
atrage sanctiunea prevazuta de art 114 din Legea 
85/2014; de depunere a tabelului preliminar 
24.07.2019; de depunere a tabelului definitiv 
16.08.2019; adunarea creditorilor 29.07.2019 
ora 14 la sediul ales al administratorului judiciar 
din Bucuresti bd Corneliu Coposu nr 5 bl 103 sc 
2 ap 45 sector 3 si convoaca AGEA la sediul ales 
al administratorului judiciar in data de 17.06.2019 
ora 13 avand ca ordine de zi desemnarea 
administratorului special conform art 52 si art 56 
din Legea 85/2014. In cazul in care la prima AGEA 
nu se intruneste cvorumul necesar a doua sedinta 
va avea loc in data de 18.06.2019 in acelasi loc si 
la aceeasi ora. Tel 031.107.48.11 

ALPLA PLASTIC SRL, cu sediul in Pantelimon, Bdv. 
Biruintei, nr.268-270, judet Ilfov, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de emitere 
a autorizatiei de mediu pentru desfasurarea 
activitatii: fabricarea articolelor de ambalaj 
din material plastic, cod CAEN 2222 si la noul 
punct de lucru: SC ARGO-ROM PLASTICS S.A. din 
Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Dealu Bradului, 
nr. 211-249. Informaţii privind impactul asupra 
mediului al activităţii pentru care se solicita 
autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic 
la sediul din Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul 
Dealu Bradului, nr.211-249 de luni-vineri, intre 
orele 08:30-16:00, precum si la sediul A.P.M., 
Aleea Lacul Morii nr 151, Sector 6, Bucuresti. 
Persoanele fizice sau juridice interesate, pot 
depune eventuale contestaţii sau sugestii la 
sediul A.P.M., Aleea Lacul Morii nr.151, Sector 6, 
Bucuresti.

C.I.I.- Liahu Doru desemnat prin Încheierea 
de Şedinţă nr.164 din 09.05.2019, în Dosarul 
nr.1739/91/2016, aflat pe rolul Tribunalul 
Vrancea, Secţia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, notifică deschiderea 
procedurii simplificate de faliment a SEICO 
GROUP SRL conform Sentinţei Civile nr.164 din 
09.05.2019. Relaţii la tel.0743129943. 

CALIN MARIAN cu domiciliul in Municipiul 
Bucuresti, strada Baltita, nr.7, sector 4 , si SC 
OMV PETROM MARKETING SRL cu domiciliul 
in Municipiul Bucuresti, strada Coralilor, nr.22, 
cladirea Infinity, et.1, oval B, sector 1, titular 
planului/programului "PUZ- Strada Lucaci, 
nr.111bis si Strada Medeleni, nr. 13A Sector 
3, Bucuresti, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu pentru planul/programul mentionat si 
declansarea etapei de incadrare. Prima versiune 
a planului/programului poate fi consultata la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din 
Aleea Lacul Morii nr.1(in spatele benzinariei 
Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 
9.00-12.00. Observatii/ comentarii si sugestii 
se primesc in scris la sediul A.P.M. Bucuresti, in 
termen de 18 zile calendaristice de la publicarea 
anuntului. 

CAPITAL INSOL S.P.R.L.-FILIALA IAŞI, în calitate 
de lichidator judiciar al societaţii debitoare S.C. 
GENKO MED GROUP S.A., organizează selectii 
de ofertă pentru contractarea SERVICIILOR 
DE ASISTENTA JURIDICA cu un cabinet de 
avocatura, privind litigiile in care este parte 
debitoarea. Situatia litigiilor care vor face 
obiectul contractului, poate fi studiata la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, Str. Sf. Petru Movila 
nr.52 etaj I, jud. Iasi. Criteriul de atribuire va fi 
-pretul cel mai mic Relatii la tel: 0232/276006; 
fax: 0232.411277. Termenul limita de depunere a 
ofertelor este de 10.06.2019, 0ra 12:00. 

CENŢU S.P.R.L., notifică deschiderea procedurii 
simplificata de faliment faţă de debitoarei P.C.G.S. 
AUTO WORK S.R.L., cu sediul în municipiul Braşov, 
str. Avram Iancu, nr. 151B, bl. 6, sc. A, ap. 18, 
cam. 2, judetul Brasov, în dosar 3856/62/2018 
prin sentinţa civilă nr. 711/SIND din data de 
23.05.2019. Se stabilesc următoarele: termenul 
pentru înregistrarea creanţelor - 04.07.2019; 
termenul pentru publicarea tabelului preliminar 
al creanţelor - 25.07.2019; termenul pentru 
publicarea tabelului definitiv al creanţelor - 
14.08.2019. 

Cabinet individual de insolvenţă -Liahu Doru, în 
calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. 
ANDROX S.R.L., conform Încheierea nr.34 din 
14.01.2016 a Tribunalului Botoșani, Secția a 
II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, 
în dosarul 889/40/2015, având în vedere 
prevederile art.61 din Legea 85/2014, Invită 
persoanele interesate să depună ofertă pentru 
angajarea unei firme specializate în vederea 
arhivării Conform Legii Arhivelor Naționale 
Nr.16/1996, republicată, a documentelor 
societății debitoare Androx S.R.L. Oferta se va 
depune la sediul profesional ales al lichidatorului 
judiciar din mun. Botoșani, str. 1 Decembrie, 
Nr.47, jud. Botoşani sau se va transmite electronic 
prin email la adresa liahudoru@gmail.com până 
la data limita de 13.06.2019, ora 15,00. Ofertele 
transmise în afara termenului stabilit mai sus nu 
vor fi luate în considerare. Selecția ofertelor se 
va face pe data de 14.06.2019. Plata serviciilor 
de evaluare se va efectua cu prioritate imediat 
după încasarea sumelor în contul debitoarei pe 
parcursul valorificării bunurilor din patrimoniul 
S.C. Androx S.R.L. Solicităm ca oferta dvs. să 
conţină următoarele elemente obligatorii: preț, 
termen de execuţie, modalităţi şi termene de 
plată. Solicităm, de asemenea, anexat ofertei 
dvs. şi autorizaţia de funcţionare pentru serviciul 
arhivistic din care reiese că sunteţi atestat 
în vederea efectuării arhivării documentelor. 
Menţionăm că oferta dvs. este necesară în 
vederea efectuării unei selecţii de oferte în scopul 

TVA si reprezinta 90% din valoarea de evaluare. 
Licitatia va avea loc la sediul lichidatorului din 
Galati, str Brailei nr 159, bl A6, ap 63, in data 
de 11.06.2019, ora 15.00 Documente ncesare: 
Cerere participare, contravaloare caiet sarcini si 
regulament 500 lei, taxa participare la licitatie- 
1% din valoare,cautiune-30% din valoare, Copii 
acte societate/ actul de identitate. Licitatia se 
va repeta in zilele de 18.06, 04.07, 09.07 si 
16.07.2019 la acelaşi preţ, aceeasi ora si loc. 
Relatii 0745/660.742 Lichidator judiciar: CI Jalbă 
Rodica Magdalena

SORYGAB PRESS S.R.L. ÎN FALIMENT tel/fax 
0744371137/0341431632 organizează vânzarea 
prin licitaţie publică cu strigare în zilele de 
14.06.2019, 21.06.2019, 28.06.2019 ora 12.00 
la sediul ales al lichidatorului judiciar din str. 
Griviței nr. 6 Constanța pentru următoarele 
bunuri: centrală - 814 lei, laptop - 350 lei, laptop 
- 140 lei, aer condiționat 266 lei, print server - 28 
lei, casă de marcat - 804 lei, mașină de legat 484 
lei, xerox - 525 lei, vestiar - 123 lei, cuier pom - 
56 lei, suport publicații - 299 lei, birou - 69 lei, 
biblioraft - 64 lei, biblioraft - 42 lei, camera IP - 290 
lei, perdea aer - 452 lei, suport publicații - 202 lei, 
cooler laptop - 34 lei, UPS - 57 lei, convector - 251 
lei, cititor cod bare - 907 lei, PC+monitor - 1005 
lei, xerox - 245 lei, Citroen Berlingo - 3891 lei. 
Prețurile nu conțin TVA. Caietul de sarcini se poate 
achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar la 
preţul de 100 de lei. Garanţia de participare este 
de 10% din valoarea bunului şi se depune cu cel 
puţin 24 de ore înaintea licitaţiei. 

Societatea Profesionala INSOLV 2007 SPRL 
Filiala Cluj, în calitate de lichidator judiciar, al 
SC Kati & Teo SRL, Cod de identificare fiscală 
25593604, Sediul social în comuna Surduc, sat 
Tihau, nr.248B, biroul nr.1, jud. Salaj, Număr de 
ordine în registrul comerţului J31/257/2009, 
ORGANIZEAZA In temeiul art. 154 si urmatoarele 
din Legea nr.85/2014, VANZAREA LA PACHET 
PRIN LICITATIE PUBLICĂ CU STRIGARE A bunurilor 
mobile din patrimoniul debitoarei SC Kati & Teo 
SRL constand in : Denumire activ Cantitate/ 
Bucati Parafina (kg) 197.00 Gliter 12.49 Vopsea 
metalizata 23.60 Cozi trandafir mare 40,000 
Cozi trandafir 29,482 Cozi garoafe plastic 3,440 
Cozi garoafe simple 19,120 Cozi trandafir 3 brate 
38,760 Cozi trandafir mediu 40,500 Cozi buchete 
12 brate 1,556 Parafina (kg) 210 Iarba cu spic 
7470 Hartie creponata 989 Ambalaj cadou 25/40 
2,000 Ambalaj cadou 15/25 5,000 Ghirlanda 
plastic 4,712 Ambalaj folie rotund 1,150 Flori 
decor 1.5 m 3,150 Pretul bunurilor mobile scoase 
la vanzare este 5.569 lei, pret ce nu include TVA. 
Licitaţia va avea loc în data de 13.06.2019 orele 
12,00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Zalau, str. Aleea Nucilor, nr.3, bl.K2, ap.3, jud. 
Salaj. In cazul neadjudecarii bunurilor debitoarei 
licitatia va fi reluata in fiecare zi de marti si joi a 
saptamanilor urmatoare in acelasi loc si la aceasi 
ora. Taxa de participare la licitatie in suma de 200 
lei plus TVA si garanţia de participare la licitaţie 
în valoare de 15% plus TVA din preţul de strigare 
a bunurilor se vor achita cu 24 ore inainte de 
data sedintei de licitatie. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la telefoanele : 0742017430 si 
0740846422. 

VINZARI DIVERSE

VÂND loc de veci situat în cimitirul COLENTINA. 
Telefon: 0772/ 042.860.

CumPARARI DIVERSE

Anticariat cumpărăm cărţi vechi/noi, plata pe loc, 
deplasare gratuită. 0737.638.171 

CEASURI vechi, tablouri, icoane, statuete, 
argintarii, bijuterii, monezi, decoratii militare. 
Deplasare domiciliu. Plata pe loc. 021.335.71.82, 
0745.092.940, 0766.616.434.

DIVERSE

A.P.M. Ilfov anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare în cadrul 
ședinței Comitetului Special Constituit din data 
de 27.03.2019, urmând ca planul propus să 
fie supus procedurii de adoptare fără aviz de 
mediu, pentru PUZ- Hală depozitare ouă- tarla 
1/1, parcela 57 nr. cad. 51791, Comuna Glina, 
sat Manolache, jud. Ilfov, având ca titular pe SC 
Albert Smart Eggs SRL. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/ observații în scris la sediul 
A.P.M. Ilfov, (tel. 021/430.15.23, 021/430.14.02, 
0746248440), în termen de 10 zile calendaristice 
de la publicarea anunțului.

ADMINISTRATORUL judiciar INTERCOM 
MANAGEMENT SPRL in temeiul art 42 si 47 din 
L85/2014 notifica toti creditorii cunoscuti ca 
prin Hotararii intermediare 3016 din data de 
20.05.2019 pronunţată de Tribunalul Bucuresti 
Sectia a VII-a Civila în dosarul nr. 3004/3/2019 
s-a dispus deschiderea procedurii insolventei 

Viilor -lungime totală aproximativă de 4,41 km) 
Lucrările vor include în general reconstrucţia 
străzii (carosabilului) şi a trotuarelor, precum şi 
lucrări la reţelele de apă şi canalizare, iluminat 
public și telecomunicații. Termenul de execuție 
a lucrărilor este de doisprezece (12) luni, cu o 
perioadă de garanţie de cinci (5) ani. Procedura de 
achiziție pentru contractele care urmează să fie 
finanțate cu veniturile dintr-un împrumut acordat 
de Bancă este deschisă firmelor provenind din 
orice țară. Pentru a se califica, ofertanţii trebuie 
să îndeplinească următoarele criterii minime: 
Cifra de afaceri anuală medie în ultimii 3 ani 
(2016, 2017, 2018): nouasprezece (19) milioane 
Lei Accesul la resurse financiare minime de: sase 
(6) milioane Lei; Experiența generală în contracte 
în calitate de antreprenor general, subcontractant 
sau în managementul contractelor în ultimii cinci 
ani. Participarea ca antreprenor sau contractor în 
cel puțin trei (3) contracte în ultimii cinci (5) ani, 
înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, 
fiecare cu o valoare de cel puțin 9 milioane lei. 
Disponibilitatea echipamentului, a personalului 
şi a instalațiilor necesare, conform cerințelor 
Documentatiei de Licitație. Documentația de 
licitaţie poate fi achiziţionată, incepand cu data 
de 5 iunie 2019 după transmiterea unei cereri 
scrise şi după plata unei taxe nerambursabile de 
100 LEI, prezentându-se dovada plății acesteia 
în contul nr. RO58TREZ57621360250XXXXX 
deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu. După 
primirea documentului care atestă plata taxei 
nerambursabile, documentaţia va fi trimisă 
imediat prin curier; in orice caz Angajatorul nu își 
asumă răspunderea pentru pierderea sau livrarea 
cu întârziere a acesteia. În plus, dacă se solicită, 
documentele pot fi expediate în format electronic, 
după prezentarea unei dovezi corespunzătoare a 
plății taxei nerambursabile de către potențialul 
ofertant. În cazul unei discrepanțe între varianta 
electronică și cea tipărită a documentației, 
copia tipărită va prevala. Toate ofertele trebuie 
să fie însoţie de o garanţie de participare în 
cuantum de: zece mii Lei (10.000,00 Lei) sau 
echivalentul într-o monedă convertibilă. Ofertele 
trebuie depuse la sediul autorităţii contractante, 
la adresa de mai jos, până în data de 22 Iulie 
2019, ora 12:00 (ora locală). Transmiterea 
electronică a ofertelor nu este permisă. Ofertele 
primite cu întârziere vor fi respinse. Ofertele vor fi 
deschise în data de 22 Iulie 2019, la ora 12:30, în 
prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care doresc 
să participe. Un registru cu potenţialii ofertanţi 
care au achiziţionat documentaţia de licitație 
poate fi consultat la adresa de mai jos. Potenţialii 
ofertanţi pot obţine informaţii suplimentare și pot 
consulta sau ridica documentaţia de licitaţie la 
adresa de mai jos: D-na Stanese Tatiana Primăria 
Municipiului Sibiu, camera 303 Str. S. Brukenthal, 
nr. 2-4, Sibiu 550178, RO Tel: +40 269208873, 
Fax:+40269208981 E-mail: piu@sibiu.ro Data: 
05.06.2019.

ROVIGO SPRL, lichidator judiciar al ESTUAR SRL. 
-in faliment, anunta vanzarea in bloc in data de 
12.06.2019 ora 11:00, la licitatie publica deschisa 
la sediul sau din Bucuresti, str. Maresal josef 
Pilsudski, nr.2, sector 1, a proprietatii imobiliare 
apartinand debitoarei ESTUAR SRL, compusa din 
teren in suprafata de 1500 mp, hala productie 
404 mp, usa exterior, usa garaj, usa exterior, 
instalatie electrica, situata in Braila, Cartier Vidin, 
str. Eroilor, nr.1, (IMOBIL B) -LOT 1, jud. Braila, CF 
80686, nr. Cadastral 80686, respectiv 80686-
C2, astfel cum acesta este descris in raportul de 
evaluare intocmit de catre Expert evaluator Velicu 
Casiana Nicoleta. Pretul de pornire a licitatiei este 
de 86.703 Euro fara TVA, pretul reprezentand 85% 
din valoarea integrala. Informatii suplimentare 
privind caracteristicile proprietatii si sunt 
cuprinse in Raportul de evaluarea intocmit in 
cauza, parte integranta a Caietului de Sarcini. In 
caz de neadjudecare, licitatia se va relua in data 
de 26.06.2019, respectiv 10.07.2019, 18.07.2019 
avand acelasi pret de pornire, in acelasi loc si 
la aceeasi ora. Condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească ofertanţii pentru participarea la 
licitaţie si documentele necesare participarii sunt 
prevazute în Regulamentul de vanzare, parte 
integranta a Caietului de sarcini. Relatii la tel: 
210.01.64; 210.16.67; 0720.050.562 

S.C. BRIOCEREAL S.R.L cu sediul in sat Traian, 
com Traian, parcela 70, tarlaua 11, lot 2, 
constructia C1, jud Braila, CUI 25301408, 
J09/167/2009, prin lichidator judiciar C.I. Jalbă 
Rodica Magdalena anunta vanzarea prin licitatie 
publica cu strigare a bunurilor: -combinator- 2915 
lei; plug Khun- 21.652 lei; masina fertilizat- 4319 
lei; masina amendamente-4319 lei; rezervor 
mobil- 1633,5 lei; Pickup Class 380- 12.476 
lei; echipament Agitone- 9714 lei; tocator 
paie- 4632,3 lei; disc greu- 5558 lei; laptop 
Toshiba- 246 lei; TV LCD Samsung- 78,37 lei; 
lada congelare-510 lei; vodeo recorder- 457 lei; 
camera video mobile- 88,68 lei; DVD Unimo- 
237 lei; betoniera- 327 lei. Pretul nu include 

se achiziţionează de la lichidator contra sumei de 
200 lei + TVA. Se primesc permanent oferte de 
cumparare pentru activ, care se depun pe mail 
quantum_ro@yahoo.com. Informaţii la telefon: 
0254231680, 0730101783. 

ROVIGO SPRL, lichidator judiciar al ESTUAR 
SRL. -in faliment, anunta scoaterea la vanzare 
individuala in data de 12.06.2019, ora 14:00, la 
licitatie publica deschisa cu strigare a bunurilor 
mobile apartinand debitoarei ESTUAR, compuse 
din: distribuitor hidraulic 5*4500- SH- pret 3.787 
euro, pompa hidraulica 3*5000-SH-pret 2.524 
euro, centrala termica -1 buc pret 404 euro, 
astfel cum acestea sunt descrise in raportul de 
evaluare intocmit de Expert evaluator Velicu 
Casiana Nicoleta. Licitatia va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din str. Maresal Josef 
Pilsudski, nr.2, sector 1, Bucuresti. Preturile 
nu include TVA. Pretul de pornire al licitatiei il 
reprezinta 80% din valoarea de piata stabilita prin 
raportul de evaluare, conform hotararii adunarii 
creditorilor din data de 14.05.2019. Informatii 
suplimentare privind caracteristicile proprietatii 
si sunt cuprinse in Raportul de evaluarea intocmit 
in cauza, parte integranta a Caietului de Sarcini. 
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
ofertanţii pentru participarea la licitaţie si 
documentele necesare participarii sunt prevazute 
în Regulamentul de vanzare, parte integranta 
a Caietului de sarcini. In caz de neadjudecare, 
licitatia se va relua in data de 26.06.2019, 
respectiv, 04.07.2019,18.07.2019,01.08.2019,1
4.08.2019,29.08.2019,12.09.2019, 26.09.2019 
avand acelasi pret de pornire, in acelasi loc si la 
aceeasi ora. Relatii la tel: 210.01.64; 210.16.67; 
0720.050.562. 

Referinta procedurii: 43278; Țara: România; 
Domeniul de activitate: Infrastructură Municipală 
și de Mediu; Numarul proiectului:47537; Sursa 
de finantare: BERD; Tipul contractului:lucrari. 
Tip de anunt: Anunt de participare Data emiterii: 
05 Iunie 2019; Data inchiderii: 22 Iulie 2019 ora 
locala 12:00 ANUNȚ DE PARTICIPARE Pachet de 
licitație nr. 5 -Modernizarea şi reabilitarea a 8 
străzi din Municipiul Sibiu situate în Zona Turnişor 
IV -Guşteriţa II (1 lot) Anunțul de participare 
urmează Anunțului General de Achiziție pentru 
acest proiect nr. 8109-gpn-47537, publicat în 
data de 26 septembrie 2018 pe site-ul BERD, 
la secțiunea Anunțuri privind achizițiile (www.
ebrd.com). Municipiul Sibiu, numit în continuare 
"Angajator", intenţionează să utilizeze o parte din 
împrumutul contractat de la Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) 
pentru a acoperi costurile Programului de 
reabilitare a străzilor din Municipiul Sibiu. Prin 
prezenta, Angajatorul invită antreprenorii să 
depună oferte sigilate pentru următorul contract 
care va fi finanţat din fondurile împrumutului: 
Modernizarea şi reabilitarea a opt (8) străzi 
din Zona Turnisor IV -Guşteriţa II (și anume 
străzile Mozaicului, Varului, Zavoi (tronson II), 
Neppendorf, Granitului, Bradului, Macazului si 

-preţ 8.600 EUR; 4) Teren intravilan situat în loc. 
Valea, f. nr. în suprafaţă de 2.111 mp. -preţ 5.300 
EUR; TVA nu este inclusă în preţ. Licitaţia va 
avea loc la data 14.06.2019, ora 10:00, la sediul 
lichidatorului judiciar şi se va repeta săptămânal 
în fiecare zi de vineri până la valorificarea 
bunurilor. Pot participa la licitaţie acele persoane 
fizice şi/sau juridice care achită garanţia de 
participare de 10% din preţul de strigare, taxa de 
participare la licitaţie şi caietul de sarcini până 
la ora 14 anterior zilei în care este organizată 
licitaţia. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
telefoanele 0265/261019, 269700 sau 0745-
146096. 

MUREŞ INSOLVENCY SPRL, în calitate de 
administrator judiciari al debitoarei Societatea 
P.S. INTEX SA, în faliment, cu sediul social în 
Timişoara, str. Gh. Lazăr nr.42, judeţul Timiş 
continuă, LICITAŢIA PUBLICĂ pentru valorificarea 
individuală a următoarelor bunuri: Suprafeţe de 
terenuri arabile situate în extravilanul comunei 
Vidrasău şi a oraşului Ungheni, în apropierea 
aeroportului Tîrgu Mureş, întabulate după cum 
urmează: Teren arabil extravilan 8.051mp cuprins 
în cf nr. 1037/N, 4750 mp cuprins în cf nr. 1028/N, 
de 2296 mp cuprins în cf nr. 2427/N., 1641 mp 
cuprins în cf nr. 1043/N, 903 mp cuprins în cf 
nr. 1040/N şi 903 mp cuprins în cf nr. 1031/N. 
Terenurile anterior menţionate sunt în suprafaţă 
de 18.544 mp. Preţ de strigare 56.921,85 EUR. 
Preţul nu conţine TVA. Licitaţiile se organizează 
la sediul alichidatorului judiciar din Tg-Mureş, 
str. G-ral Gh. Avramescu nr.4, judeţul Mureş la 
data de 14.06.2019 orele 13,00, cu repetabilitate 
săptămânală în zilele de vineri, la aceeaşi oră, 
până la valorificarea bunurilor. Pot participa la 
licitaţii persoanele fizice şi/sau juridice care 
achită garanţia de 10% din preţul de strigare, 
taxa de participare la licitaţie şi cumpără caietul 
de sarcini, până la ora 13 anterior zilei organizării 
licitaţiei.. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
telefoanele 0265/269700 şi 0745146096. 

QUANTUM S.P.R.L., lichidator al GAMARO TURISM 
SRL anunţă vânzarea imobilului FABRICA DE 
PAINE din Orastie, str. N. Titulescu, nr. 74, compus 
din : Teren in suprafata de 2.904 mp, Cladire 
Fabrica de paine, Sc.1280 mp., din care 80 mp. 
rampa acoperita, Cladire post trafo, Sc. 22 mp., 
Cladire casa poarta, Sc. 4 mp. Pretul de referință 
este 96.000 euro. Prețul nu include TVA. Vânzarea 
se face prin licitatie publica cu strigare, în data 
de 14 iun. 2019, ora 13,30 la sediul QUANTUM 
S.P.R.L. Deva, str. Mărăşti, bl. D3, sc. 4, ap. 44. 
În cazul nevalorificării activului, licitaţia se va 
repeta în data de 21, 28 iunie, respectiv 5 și 
12 iulie 2019, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. 
Garanţia de participare la licitaţie este 10% din 
valoarea activului pentru care se licitează, şi se 
virează în contul RO78 WBAN 2511 0000 2250 
5603 deschis la Intesa Sanpaolo -Sucursala 
Deva. Ofertanţii vor depune până în preziua 
ţinerii licitaţiei, ora 15, la sediul lichidatorului, 
documentele prevăzute în caietul de sarcini, care 

Anunț de participare

EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION 
ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA 
BUCURESTI (EMEPRL), cu sediul în Calea Floreasca 
169 A, Clădirea B, Etajul 8, Sector 1, Cod Poștal 
014472, București, Romania, invită operatorii 
economici interesați, autorizați să realizeze 
activitatea economică care reprezintă obiectul 
Contractului și care îndeplinesc cerințele minime 
de calificare incluse în Documentația de Atribuire 
pentru SERVICII DE INTERMEDIARE ȘI BRANDING 
ȘI SERVICII DE GESTIONARE A EVENIMENTELOR, 
cod CPV: 79340000-9 Servicii de publicitate și de 
comercializare, 79822500-7 Servicii de proiectare 
grafică, să depună o ofertă care să acopere toate 
cerințele Contractului.

Contractul va fi atribuit pentru o perioadă de 3 ani de 
la momentul semnării Contractului (estimat 22 Iulie 
2019). Detalierea cerințelor este disponibilă în cadrul 
Documentației de Atribuire, care poate fi accesată la 
secțiunea “Procurement” la următoarea adresă web: 
http://www.in-in.ro/en/.

Ofertele trebuie transmise în format tipărit, 
în limba engleză, la sediul EMEPRL, la adresa 
indicată mai sus, in atenția Maria Kantor, 
email maria.kantor@exxonmobil.com, tel/fax: 
+40 318607200 / +40 318607280, nu mai târziu de  
17 Iunie, 2019, ora 17.00, ora locală. Detalii 
complete sunt furnizate în Documentația de 
Atribuire.

Acest anunț de participare a fost expediat in data  
7 Iunie, 2019. 

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile art.117 alin. 1), 2), 3), 6) si 7 din Legea 31/1990, privind 
societatile comerciale, republicata si completata, Administratorul unic Buzatu Traian 
al Societatii REMAT BUCURESTI SUD S.A., inregistrata la Registrul Comertului sub 
nr. J40/983/1991, CUI RO 482120, cu sediul social in Sos. Berceni - Fort, nr. 5, sector 
4, Bucuresti, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 
08.07.2019, ora 11:00, la sediul social al societatii din Sos. Berceni Fort, nr. 5, Sector 4, 
Bucuresti, avand urmatoarea ORDINE DE ZI 1. Aprobarea prelungirii liniei de credit, pentru 
activitatea curenta, in valoare de 2.000.000 lei luata de la Banca Transilvania conform 
Act Aditional nr. 14 din 07.09.2018 la Contractul de Credit nr. 1/VBR/2014. 2. Aprobarea 
garantiilor solicitate de Banca Transilvania. 3. Diverse. Pot participa la Adunarea Generala 
Extraordinara a Actionarilor persoanele care intrunesc calitatea de actionar al REMAT 
BUCURESTI SUD SA, conform registrului de actiuni si actionari al societatii, valabil la data 
de 01.07.2019. Actionarii vor vota personal sau prin procura speciala de reprezentare care 
va fi depusa la sediul societatii pana la date de 05.07.2019. In situatia in care nu se va 
intruni cvorumul legal la data de 08.07.2019, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala 
Extraordinara a Actionarilor a doua zi, respectiv pe 09.07.2019, ora 11:00, la sediul social 
al societatii mentionat anterior, avand aceeasi ordine de zi.

ADMINISTRATOR UNIC BUZATU TRAIAN
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absorbite, în conformitate cu dispozițiile art. 
238, alin (1), lit. a) din Legea 31/1990; 2. În 
situația aprobării propunerii menționate la 
punctul 1 de mai sus, fără însă a întruni acordul 
tuturor acționarilor, supunerea spre aprobare 
a propunerilor pentru desemnarea unui expert 
independent pentru a examina proiectul 
de fuziune și de a întocmi un raport scris în 
acest sens, în conformitate cu prevederile art. 
243indice3 din Legea Societăților nr. 31/1990; 
3. Orice alte aspecte propuse a fi discutate de 
acționari în conformitate cu dispozițiile art. 
117indice1 din Legea Societăților nr. 31/1990. 
În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare 
privind cvorumul necesar pentru desfășurarea 
adunării la prima convocare, adunarea generală 
extraordinară a acționarilor se convoacă pentru 
a doua oară următoarea zi, respectiv pentru 
data de 09.07.2019, în același loc, la aceeași 
ora și cu aceeași ordine de zi. Acționarii pot fi 
reprezentați în cadrul adunării de terțe persoane, 
împuternicite în baza unei procuri speciale 
acordate în acest sens și transmisă la sediul 
Societății cel mai târziu cu 48 de ore înainte de 
adunare.

PIERDERI ACTE

Am pierdut Certificat inregistrare seria 
B1601349/03.04.2008 si Certificat constatator 
confomr legii 359/2004 nr. 5510/28.03.2008. 
Le declar nule. 

DECLAR pierdut Certificatul de Cetațenie 
33955/27.05.2014, eliberat de Autoritatea 
Națională pentru Cetațenie, pe numele Rusu 
Grigore. Se declara nul

DECLAR pierdut Certificatul de Cetațenie 
810536/08.05.2018, eliberat de către 
Autoritatea Națională pentru Cetățenie pe numele 
Plevan Gheorghe. Se declară nul.

PIERDUT legitimație si carnet de student Delcea 
Mihai- Alexandru, le declar nule.

Pierdut Act de concesiune nr.2244 emis de 
Parohia Caramidarii de Jos pe numele de Matache 
Nicolae, Matache Victor, Matache Petre si Ghica 
Mariana. Il declaram nul. 

Societatea TEHNIC SERV COM 94 SRL, având 
J40/6017/1994, CUI 5478678, pierdut certificat 
constatator nr. 96312/02.03.2017. Îl declarăm 
nul.

COmEmORARI

ILEANA Luminița Ghivirigă, adorata 
noastră mamă, bunică și străbunică, ne-a 
părăsit anul trecut, pe 8 iunie. Cât de 
mult ne lipsești, Lumina noastră dragă! 
Te vom purta veșnic cu imensă dragoste 
în sufletele noastre!

Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara, la ora 
12.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii, 
cu data de referinta 15.04.2019, cu urmatoarea 
ordine de zi: 1. Analiza si aprobarea raportului 
administratorului si al cenzorilor asupra activitatii 
pe anul 2018. 2. Aprobarea situatiilor financiare 
anuale ( bilant, cont de profit si pierderi ) si 
repartizarea profitului. 3. Aprobarea Bugetului 
de venituri si cheltuieli pentru anul 2019. In cazul 
neindeplinirii conditiilor legale de prezenta, se 
convoaca a doua Adunare Generala a Actionarilor 
Ordinara , in acelasi loc, la aceeasi ora si cu 
aceeasi ordine de zi la data de 24.04.2019 .

CONVOCATOR: majoritatea membrilor AVPS 
Lupoaia, reprezentand 52% convoaca 

Adunarea Generala Extraordinara pentru 
data de 21.06.2019 ora 20 in localitatea 

Lazareni nr.101, jud. Bihor avand urmatoare 
ordine de zi: 1.Schimbarea denumirii si 

a sediului asociatiei; 2.Analiza activitatii 
actualului Consiliu Director si luarea 

masurilor care se impun. 3.Aprobarea noului 
Statut. 4.Diverse. In cazul in care la data de 
21.06.2019 nu vom avea cvorum, adunarea 
va avea loc in data de 21.06.2019 ora 20, in 

acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Subsemnatul, Ciobanu Cosmin-George, 
reprezentant al societății GRANDCOM SERVICES 
TOTAL SRL, persoana juridica roman cu sediul in 
Bucuresti, Bld. Iuliu Maniu nr. 160, bloc I, scara B, 
etaj 9, ap. 69, sector 6, inmatriculata la Registrul 
Comertului sub nr. J40/7330/2007, Cod Unic 
de Inregistrare nr. 21547664, aceasta având 
calitatea de Administrator unic al societății Euros 
Trading S.A., o societate pe acțiuni de naționalitate 
română, cu sediul social în București, Sectorul 
6, Drumul Săbăreni nr. 24-26, înregistrată 
la Oficiul Registrul Comerțului București sub 
nr. J40/6235/1991, cod unic de înregistrare 
445947, denumită în continuare „Societatea", în 
conformitate cu prevederile actului constitutiv al 
Societății, precum și dispozițiile Legii Societăților 
nr. 31/1990, Prin prezenta, convocăm adunarea 
generală extraordinară a acționarilor Societății 
pentru data de 08.07.2019, ora 12.00, cu data de 
referinta 01.07.2019, adunare ce se va desfășura 
la sediul Societății. Ordine de zi a adunării 
va fi următoarea: 1. Discutarea și supunerea 
spre aprobare a propunerii privind inițierea 
fuziunii dintre Societate, în calitate de societate 
absorbantă, și societățile (i) Arstate SRL, cu 
sediul în București, Sectorul 6, Str. Drumul 
Săbăreni nr. 49-51, clădirea Secția motoare, 
parter, birou 3D11, înregistrată la Oficiul Registrul 
Comerțului București sub nr. J40/8559/2004, 
cod unic de înregistrare 16461787; și (ii) Otepaa 
SRL, cu sediul în București, Sectorul 1, Bulevardul 
Bucureștii Noi nr. 25A, Imobil P+3, parter, Birou 
R37, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului 
București sub nr. J40/7158/2006, cod unic de 
înregistrare 18632700, în calitate de societăți 

simplificata, prevazuta de Legea 85/2014, a 
debitoarei S.C. KONCRET PROJECT & CONSULTING 
S.R.L. cu termenul limita de inregistrare a cererilor 
de admitere a creantelor, nascute dupa data 
deschiderii procedurii de insolventa -24.06.2019. 
Cererile vor fi intocmite conf. art.104 si vor fi 
inregistrate la grefa Tribunalului Bucuresti -Sectia 
a VII-a Civila in dosar nr.32065/3/2018. 

NUMIŢII Muller Ioan şi Muller Rozina sunt 
citaţi ca pârâţi în dosarul 1171/298/2019 al 
Judecătoriei Sebeş cu termen de judecată la data 
de 18.07.2019, având ca obiect uzucapiune, Ruja 
Nicolae Cosmin fiind reclamant. 

Numitul Morarasu Vasile, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in com. Tisau, jud. Buzau este citat 
la Judecatoria Buzau, Sala 1, C17, in data de 
25.06.2019 in calitate de parat in dosarul civil 
nr. 11674/200/2018, avand ca obiect pretentii, in 
proces cu reclamanta Comuna Tisau prin Primar.

RECLAMANTA Daianu Alexandrina cheamă 
judecată pe pârâta Nedelcu Daniela, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în com. Modelu, str. Călărași, 
nr. 134, jud. Călărași pentru reziliere contract, la 
Judecătoria Călărași, în cauza civilă ce formează 
obiectul dosarului nr. 2691/202/2019, cu termen 
de judecată la data de 4.07.2019, C3. 

SE citează Mălușelu Melinda Zenobia, cu 
domiciliul în Texas, 1617 Perrennial LN Rosenberg, 
TX 77471, Statele Unite ale Americii, pentru data 
de 27.06.2019, ora 09.00, completul C6, sala J1 
la Judecătoria Brașov, b-dul 15 Noiembrie, nr. 45, 
în dosarul nr. 918/197/2018, în calitate de pârâtă, 
pentru Fond -partaj bunuri comune, în proces cu 
Vista Leasing IFN (Romania) SA, în calitate de 
reclamantă-creditoare.

Simion Ileana cheamă pe Carrion Paredes David 
Ulices la Judecatoria Pucioasa, pe 18.06.2019, 
ora 09.00, pârât în dosar nr. 2064/283/2018, 
pentru divorț. 

ADuNARI GENERALE

CONVOCATOR. Filiala AFDPR București convoacă 
Adunarea Generală pentru alegerea noii 
conduceri în ziua de 26 iunie 2019, ora 10.00, 
la sediul Asociației Foștilor Deținuți Politic din 
România, situat în strada Mântuleasa, nr. 10, 
sector 3. Pot participa membrii AFDPR ai Filialei 
București cu cotizația plătită la zi dovedită cu 
carnetul de membru, care pot deține și două 
mandate pentru alți doi membri cotizanți cu 
plata la zi a cotizațiilor. Membrii care doresc să 
candideze la funcții de conducere își vor depune 
candidaturile la secretariatul filialei până la data 
de 21 iunie 2019, ora 11.00. Președinte interimar, 
Mihai Bontea.

Administratorul unic al societatii FORUM CENTER 
S.A., convoaca pentru data de 23.04.2019, 

situat in Bucureşti, Str. Vlaicu Vodă, nr.14, 
bl. V66, et.2, ap.7, Sector 3, inregistrata la 
Registrul Comertului sub nr. J40/2365/2013, 
CUI 31273299, in dosarul nr.9482/3/2019 
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti -Sectia a 
VII-a Civila. Termenele stabilite de judecatorul 
sindic prin Hotararii Intermediare nr.2796 din 
data de 10.05.2019 sunt: 21.06.2019 pentru 
inregistrarea cererilor de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului; 05.07.2019 pentru 
verificarea creantelor, intocmirea si publicarea 
in BPI a tabelului preliminar al creantelor; 
19.07.2019 pentru intocmirea si afisarea 
tabelului definitiv al creantelor. Pentru informatii 
suplimentare va puteti adresa administratorului 
judiciar, V.F INSOLVENȚĂ SPRL pe adresa str. 
General Ernest Brosteanu, nr.31, et.2, sector 1, 
Bucuresti, e-mail: insolvency@vf.ro sau la nr. de 
tel/fax 021.314.02.00/021.314.02.90. 

CITATII

Administrator judiciar notific deschiderea 
procedurii generale a insolventei împotriva 
debitoarei URBAN LINE S.R.L., conform art. 99 din 
Legea 85/2014, cu termenul limită de înregistrare 
a cererilor de admitere a creanţelor la 08.07.2019. 
Cererile vor fi intocmite conform art. 104 şi vor fi 
inregistrate la grefa Tribunalului Bucuresti, Secţia 
a VII-a Civilă, în dosarul nr. 7143/3/2019. 

COJOCARU IOANA, domiciliata in Bucuresti, 
Sos.Oltenitei 58, bl.56, ap.5 (sau mostenitorii 
sai), este citata in 20 iunie 2019, ora 13.00 la 
Notariatul din str.Clucerului nr.55, ap.12, pentru 
rectificarea contractului de schimb autentificat 
sub nr.16326/22.07.1993 de Notariatul 
Sectorului 4.

Eventualii moștenitori legali sau testamentari ai 
defunctei CONEA ILEANA, decedată la data de 
24.01.2019, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, bd. 
Uverturii, nr. 51-55, bl. 9, sc. B, ap. 75, sector 6, 
sunt chemați în data de 04.09.2019, ora 13.30, 
la sediul Notarului Public Elena Căpâlnaş, din 
București, bd. Corneliu Coposu, nr. 3, bl. 101, sc. 
C, et. 1, ap. 42, sector 3, cu actele de identitate 
și certificatele de stare civilă, pentru dezbaterea 
succesiunii defunctei CONEA ILEANA, în dosarul 
nr. 23/2019. Dacă succesibilul nu-şi exercită 
dreptul de a accepta succesiunea în termenul 
prevăzut la art. 1103 din Codul Civil, republicat, cu 
modificările ulterioare, va fi prezumat că renunţă 
la moştenire.

Eventualii moștenitori legali sau testamentari ai 
defunctului CONEA SABIN-ALEXANDRU, decedat 
la data de 15.01.2019, cu ultimul domiciliu în 
Bucureşti, str. Teişani, nr. 6, sector 1, ora 13.30, 
sunt chemați în data de 04.09.2019, la sediul 
Notarului Public Elena Căpâlnaş, din București, 
bd. Corneliu Coposu, nr. 3, bl. 101, sc. C, et. 1, ap. 
42, sector 3, cu actele de identitate și certificatele 
de stare civilă, pentru dezbaterea succesiunii 
defunctului CONEA SABIN-ALEXANDRU, în dosarul 
nr. 22/2019. Dacă succesibilul nu-şi exercită 
dreptul de a accepta succesiunea în termenul 
prevăzut la art. 1103 din Codul Civil, republicat, cu 
modificările ulterioare, va fi prezumat că renunţă 
la moştenire.

LUPU MĂRIOARA, domiciliată în comuna Urechesti, 
judetul Vrancea, este citată la Judecatoria 
Focsani, in dosarul nr. 6774/231/2018, la data de 
10.06.2019, ora 9.00.

La judecătoria Vaslui, Constantin Gabriela ,în 
calitate de parata, este chemată în dosarul civil 
nr.135/333/2019 în data de 18.06.2019 in 
proces civil de divorț cu reclamații Ieșeni Cătălin.

Lichidator judiciar Start Insolvency SPRL notifică 
deschiderea procedurii simplificate a falimentului 
împotriva EXPERT MAG DISTRIBUTION 2005 SRL, 
sediul social: Pitesti, str. Exercitiu, bl. A1, scara 
B, et. 6, ap. 25, jud. Arges, CUI 17418840, J03/ 
636/ 2005 aflat pe rolul Tribunalului Specializat 
Arges , stabilindu-se urmatoarele termene 
limita: depunere cereri creanta 10 zile de la data 
primirii notificării; publicare tabel suplimentar 
14.06.2019; inregistrare contestaţii la tabelul 
suplimentar: 7 zile de la publ. în BPI a tabelului 
suplimentar; publicare tabel definitiv consolidat 
10.07.2019.

Lichidator judiciar, Notifica, conf. art.146 alin.1 si 
art.99 alin.3, intrarea in faliment prin procedura 

afișării: 18.06.2019 Data de sfârșit a afișării: 
16.08.2019 Adresa locului afișării publice: Str.
Principală nr.217, Sat Corbu, Comuna Corbu, 
județul Olt Repere pentru identificarea locației: în 
apropierea Școlii Gimnaziale - sat Corbu. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice vor putea 
fi depuse la sediul Primăriei Comunei Corbu, Str.
Principală nr.217, Sat Corbu, Comuna Corbu, 
județul Olt,în termen de 60 de zile de la data 
afișării și sunt însoțite de documente doveditoare. 
Alte indicații utile pentru cei interesați: toți 
proprietarii și posesorii de imobile din U.A.T. 
Corbu, să participe la verificarea documentelor 
tehnice publicate la sediul primăriei Informații 
privind Programul național de cadastru și carte 
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPIla adresahttp://www.ancpi.ro/pnccf/ 
PRIMAR, DINUȚ Constantin 

SC ASTRA TRANS CARPATIC SRL, cu sediul in 
Bucuresti, sector 1, Str. Popa Tatu, nr. 62A, 
informeaza pe cei interesati ca s-a depus 
solicitarea pentru emiterea autorizatiei de 
mediu pentru activitati de servicii anexe pentru 
transporturi terestre si transporturi interurbane 
de calatori pe calea ferata. Informatii se pot 
solicita la sediul Agentiei Nationale pentru 
Protectia Mediului din Bucuresti, Splaiul 
Independentei nr.294, de luni pana vineri. 
Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul 
ANPM in termen de 10 zile de la data publicarii 
prezentului anunt. 

SC Cucina Il Calcio SRL sediul in Sos.Kiseleff 
nr.32, sector 1, depune documentatia la APM 
Bucuresti in vederea obtinerii Autorizatiei de 
Mediu, la adresa de mai sus, cu activitatea 
Restaurant. Documentele pot si consultate la 
sediul APM Bucuresti, al.Lacul Morii nr.1, sector 
6, luni-joi orele 9-13. Se pot depune comentarii/
observatii la sediul APM Bucuresti. 

SC HIGH END RESTAURANT SOLUTIONS SRL, 
cu punctul de lucru in Bucuresti, sector 1, Str. 
Alexandru Xenopol, nr. 8-10,parter, informeaza 
pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizatiei de mediu pentru restaurant. 
Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Bucuresti din sectorul 6, Aleea 
Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii - in spatele 
benzinariei Lukoil), intre orele 9-12, 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. 

SC Restaurante Trattoria Il Calcio SRL sediul 
in Tache Ionescu nr.2, sector 1, depune 
documentatia la APM Bucuresti in vederea 
obtinerii Autorizatiei de Mediu pentru punctul 
de lucru din Cal.Floreasca nr.118-120, sector 1, 
cu activitatea restaurant. Documentele pot si 
consultate la sediul APM Bucuresti, al.Lacul Morii 
nr.1, sector 6, luni-joi orele 9-13. Se pot depune 
comentarii/observatii la sediul APM Bucuresti. 

SC TOTAL FIDELITY SRL cu sediul în B-dul 
Magheru, nr.35, sc.A, et.5, ap.53, titular al PUZ 
Șos. Iancului nr.90 Ansamblu mixt locuințe, 
birouri, servicii, comerț, Sect.2, Bucureşti anunţă 
publicul interesat asupra parcurgerii etapei de 
încadrare în cadrul ședinței C.S.C. din data de 
06.06.2019, urmând ca planul propus să fie 
supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 
Comentarii privind decizia etapei de încadrare 
se primesc în scris la sediul A.P.M. București, în 
termen de 10 zile calendaristice de la publicarea 
anunțului.

SC Tenico 2002 SRL cu sediul în Ciolpani, str.
Monumentului, nr.36, județul Ilfov, anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de autorizație de mediu, în scopul desfășurării 
activității cod CAEN 5510-Hoteluri și alte facilități 
de cazare similare, pe amplasamentul din 
Ciolpani, str.Monumentului, nr.36, județul Ilfov. 
Informații privind impactul asupra mediului al 
activității pentru care se solicită autorizația 
de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până 
joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 
8.00-14.00, la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr.1, sect.6, 
București. Observațiile, sugestiile și/sau 
propunerile publicului se primesc în scris la 
sediul APM Ilfov.

SC Xalandine Grup SRL, având sediul în 
strada Henri Coandă, nr. 27, etaj 3, Sector 
1, București, titular al planului/programului 
Plan Urbanistic Zonal „Construire ansamblu 
rezidențial cu funcțiuni mixte cu regim de 
înălțime D/S+P+5E+6Er, împrejmuire teren, 
amenajare în cadrul lotului, realizare acces, 
racorduri, branșamente/utilități", amplasat 
în orașul Voluntari, bulevardul Eroilor, nr. 120, 
județul Ilfov, anunță publicul interesat asupra 
parcurgerii etapei de încadrare în cadrul 
ședinței Comitetului Special Constituit din data 
de 05.06.2019, urmând ca planul /programul 
propus să fie supus procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu. Observații/ comentarii și sugestii 
se primesc în scris la sediul APM Ilfov (tel. 
021.430.15.23, 021.430.14.02), în termen de 
10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

VILAN CONSTANTIN cu domiciliul in Municipiul 
Bucuresti, intrarea Bravurii, nr.9, sector 1 titular 
planului/programului "PUZ- Calea Floreasca, 
nr.66, Sector 1, Bucuresti, Bucuresti, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului de mediu pentru planul/
programul mentionat si declansarea etapei de 
incadrare. Prima versiune a planului/programului 
poate fi consultata la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului din Aleea Lacul Morii nr.1 (in 
spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana 
joi intre orele 9.00-12.00. Observatii/ comentarii 
si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. 
Bucuresti, in termen de 18 zile calendaristice de 
la publicarea anuntului.

V.F. INSOLVENȚĂ SPRL, in temeiul art.99 alin.
(3) din Legea nr.85/2014, notifica deschiderea 
procedurii de insolventa a societatii debitoare 
PLATINUM STAR TV S.R.L., cu sediul social 

procedurii generale a falimentului împotriva S.C. 
DEVI PLUS S.R.L (J01/1621/1994, CUI 7620972). 
În temeiul dispozițiilor art. 146 din Legea nr. 
85/2014, comunicăm creditorilor debitoarei că: 
termenul pentru înregistrarea cererilor de creanțe 
suplimentare este de 05.07.2019, termenul de 
verificare a creanțelor, întocmire și publicare 
în BPI a tabelului suplimentar 02.08.2019, 
termen de introducere a contestațiilor la tabelul 
suplimentar este conform art. 111 alin. (2) din 
Legea nr. 85/2014, termenul de întocmire a 
Tabelului Definitiv Consolidat este 02.09.2019. 
Prima ședință a Adunării Creditorilor va avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar din Alba 
Iulia, str. Trandafirilor, nr. 17, Birou 4, Jud. Alba, 
în data de 09.08.2019, ora 10.00, având ca 
ordine de zi: Raport privind stadiul procedurii; 
Alegerea Comitetului Creditorilor, Confirmarea 
administratorului judiciar și stabilirea 
remunerației; Informații suplimentare la Tel: 
0723.673.370. 

Lichidator judiciar al BRIANA DARIUS & IOANA 
S.R.L. CUI 36584725, sediul social in sat Olari, 
com. Olari, nr. 206, jud. Prahova, J29/1747/2016 
notifica deschiderea procedurii insolventei faţă 
de debitoarea sus menţionată prin sentinta nr. 
466/2019 pronunţată de Tribunalul Prahova 
Secţia a II a Civilă, în dosarul 3052/105/2018 
S-au stabilit urmatoarele termene limită: 
Termenul limită pentru depunerea creantelor 
este 18.06.2019 Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor 
este 26.06.2019. Termenul pentru afisarea 
tabelului definitiv consolidate al creantelor 
este 04.07.2019 Fixeaza data sedintei adunarii 
creditorilor la 26.06.2019, ora 14 la sediul 
lichidatorului judiciar din Buzau, Centru, nr. 176, 
bl. B, ap. 2. 

Lichidatorul judiciar PRIME INSOLV PRACTICE 
SPRL, cu sediul în Bucureşti, Bd. Aviatorilor, nr.52, 
parter, ap.1-2, sector 1, cod de identificare fiscală 
RO27362568, înregistrată în Registrul formelor 
de organizare sub nr. RFOII0488, email office@
primeinsolv.ro, reprezentată prin practician în 
insolvenţă av.Toma Ioana, tel. 021/340.04.42, fax 
021/340.04.52, anunţă deschiderea procedurii 
de faliment impotriva debitoarei SC GRUPUL DE 
PRESA SI TIPOGRAFIE ROMPRINT SRL, sediul in 
Bucureşti Sectorul 1, Str. PIAŢA PRESEI LIBERE, 
Nr.1, depozit subteran; Cod de identificare fiscală: 
RO26799271; Număr de ordine în registrul 
comerţului: J40/4052/2010, conform Încheierii 
de ședință pronunţată de Tribunalul București 
-Sectia a VII-a Civilă la data de 01.04.2019 în 
dosarul nr.42989/3.2017, Instanţa a dispus 
urmatoarele termene: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului -16.05.2019; b) termenul 
de verificare a creantelor , de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului suplimentar de creante 
-17.06.2019; c) termenul de intocmire a tabelului 
definitiv consolidat -17.07.2019; e) termenul 
pentru continuarea procedurii -26.09.2019; 
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa 
lichidatorului judiciar. 

ROMANIA. PRIMARIA COMUNEI TESLUI Str. 
Principala, nr. 28, Comuna Teslui, judetul Olt, 
tel.0249/46.77.01; fax0249/46.77.08 Nr. 
1702/04.06.2019 ANUNT PREALABIL PRIVIND 
AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE 
ALE CADASTRULUI Unitatea administrativ-
teritoriala Teslui, din judetul Olt, anunta 
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale 9,11,15,25, 37,44, 
la sediul Primariei Teslui, str. Principala, nr. 28, 
comuna Teslui, judetul Olt. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale 
de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Primar, 
Lazarescu Mihaita. 

ROMÂNIA JUDEȚUL OLT PRIMĂRIA COMUNEI 
DOBROTEASA COMUNA DOBROTEASA Str. 
Principală nr.95 Nr. 1459/04.06.2019 Sector 
cadastral: 28 Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale cadastrului 
OCPI OLT anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr. 28, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Data de început a 
afișării: 18.06.2019. Data de sfârșit a afișării: 
16.08.2019. Adresa locului afișării publice: 
Str.Principală nr.95, sat Dobroteasa, comuna 
Dobroteasa, județul Olt Repere pentru 
identificarea locației : în apropierea Căminului 
Cultural Dobroteasa, Școlii Generale Dobroteasa 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Dobroteasa, Str.Principală nr.95, sat 
Dobroteasa, comuna Dobroteasa, județul Olt, în 
termen de 60 de zile de la data afișării și sunt 
însoțite de documente doveditoare. Alte indicații 
utile pentru cei interesați: toți proprietarii și 
posesorii de imobile din U.A.T. Dobroteasa, să 
participe la verificarea documentelor tehnice 
publicate la sediul primăriei Informații privind 
Programul național de cadastru și carte funciară 
2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la 
adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/ PRIMAR, 
CRĂCIUNESCU Ion 

ROMÂNIA Județul Olt Primăria Comunei CORBU 
Sat Corbu, Str.Principală nr.217 Cod poștal 237090 
Tel/fax: 0249481006; 0249480923 e-mail: 
contact@primaria-corbu.ro Nr.1757/04.06.2019 
Sectoare cadastrale: 19,16,15,10,8,9,5,6,2,20,2
6,27,29 Anunț prealabil privind afișarea publică 
a documentelor tehnice ale cadastrului OCPI 
OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 19,1
6,15,10,8,9,5,6,2,20,26,27,29, pe o perioadă de 
60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. 
(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității 
Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Data de început a 

Azi, 7 iunie 2019, se împlinesc 3 ani de la trecerea în viața 
veșniciei nepământene a dragei noastre

MANEA MARIANA
economist, fost director financiar până la pensionare al 

Întreprinderii de Comerț Exterior ARPIMEX.

Sergiu-Ioan soț, Bogdan fiu, Mihaela noră, Tudor nepot și 
Mircea unchi, Antoaneta-Cristiana cumnată și Ramona-
Alexandra nepoată, îi vor păstra de-a pururi în amintire 

imaginea sa luminoasă, sufletul său de om bun și 
blând, modestia și respectul față de toți: familie, rude, 
colaboratori și persoanele din raporturile de activitate.

Comemorarea va avea loc sâmbătă 8 iunie ora 12 
la Cimitirul Bellu catolic.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i vegheze odihna veșnică.

Se împlinește 1 an 
de când ne-am despărțit 

de iubitul și devotatul nostru 
soț, tată și bunic

Ing. 
BOGDAN LUCASCHI

 

Îi vom păstra veșnic 
amintirea vie 

în inimile noastre.

Cristina, Silvia, Matt, 
Alexandru.

Un pios omagiu va fi adus 
sâmbătă, 8 iunie 2019, ora 

8,30 la Cimitirul Reînvierea.

Cu multă durere şi tristeţe în suflet, cu întrebarea DE CE ? 
Uimiţi şi neîmpăcaţi cu gândul unei dispariţii neaşteptate, 
fulgerătoare şi premature, la o vârstă prea tânără, când 
mai avea multe de spus şi realizat, FAMILIA LUI în care 
a crescut şi s-a format, anunţă şi aminteşte cu durere 

tuturor celor care l-au cunoscut, prieteni, colegi, profesori, 
că în data de 13 Iunie 2019 se împlinesc ŞAPTE ANI de 

la dispariţia celui care a fost pentru ei copilul, fratele şi 
cumnatul pe care l-au iubit şi preţuit 

CĂTĂLIN VOICAN – 44 ANI  
farmacist şi director executiv la Farmacia GALENUS  

din Târgovişte, fost director la societatea  
CEGEDIM ROMÂNIA BUCUREŞTI.

Mereu prezent în gândurile şi în inimile noastre, ale 
familiei, vom păstra pentru totdeauna amintirea chipului 

său plin de bunătate, dăruire şi omenie. 

Comemorarea şi slujba de pomenire au avut loc în data 
de 01 iunie 2019 la Cimitirul Simuleasa din Târgovişte, iar 
slujba de pomenire şi parastasul vor avea loc la Bucureşti, 
în data de 08 iunie 2019, la Biserica Acoperământul Maicii 

Domnului – Sf. Ştefan cel Mare. 

Familia, Antigona – mama, Camelia – sora şi Nicolae 
– cumnat se roaga bunului Dumnezeu să-i odihnească 

sufletul în linişte, pace şi lumină veşnică. 

Dumnezeu să-l odihneasca în pace! 

Nu-l vom uita niciodată. 

COmEmORARI

 

COmEmORARI

 


