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Oferte serviciu
alimentatie publica
QING TIAN IMPEX SRL angajează ajutor
bucatar cod COR 941101. CV-urile se primesc
pe email marelezidro@gmail.com

Oferte serviciu sanatate
CAJM angajează medic internist, medic
baleno-fizioterapeut,
asistent
medical.
021.321.26.85, secretariatcajm@gmail.com

Oferte serviciu
administrativ-secretariat
2886 / 21.05.2019 ANUNŢ PUBLIC DE
SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR
VACANTE Institutul Național al Patrimoniului
(INP) organizează în perioada 11.06.2019 27.06.2019, concursul pentru ocuparea unui
post contractual vacant de Arhitect IA, contract
încheiat pentru perioadă nedeterminată, după
cum urmează: 1 post contractual vacant de
Arhitect, Atelierul de Proiectare CONDIȚII
SPECIFICE POSTULUI 1. studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

sau echivalentă, specializarea arhitectură;
2. arhitect cu drept de semnătură înscris în
Tabloul Național al Arhitecților; 3. minimum
3 ani vechime în specialitate; 4. experiență
relevantă în proiectarea de arhitectură în
domeniul protejării patrimoniului cultural;
5. experiență în operare PC: suită de birou
(Microsoft Office [Word, Excel, Access,
PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web
(Chrome, Firefox sau Edge); programe CAD
(ex. AutoCAD) și prelucrare imagine (ex.
Photoshop); 6. cunoașterea la nivel mediu a
unei limbi de circulație internațională (nivel B2
conform standardelor CEFR); 7. prezentarea
unui portofoliu cu lucrări reprezentative pentru
specialitatea postului; 8. disponibilitate pentru
lucrul peste program. Depunerea dosarelor în
vederea înscrierii la concurs se poate face
până la data de 11.06.2019, ora 12.00, la
sediul Institutului Național al Patrimoniului:
Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4,
București (în incintă, etaj 1, Secretariat). Din
cadrul Secției Resurse Umane, persoana
de contact este dna. Lidia Gabriela Negrea,
tel: 0213366073. Proba scrisă și se va
desfășura în data de 18.06.2019, ora 12.00
la sediul Institutului Național al Patrimoniului.
Interviul se va desfășura în data 24.06.2019,
ora 12.00, la sediul Institutului Național al
Patrimoniului. Reprezentant legal, Manager,
Conf. dr. arh. Ştefan Bâlici
Laboratorul Central pentru Calitatea
Semințelor și a Materialului Săditor
organizează la sediul din strada Aleea C-tin
Sandu Aldea nr.10, sector 1, Bucureşti, concurs
în vederea ocupării unui post aferent funcţiei
publice de Auditor, clasa I, grad profesional
asistent în cadrul compartimentului audit
public intern în data de 10.06.2019, orele
10:00 -proba scrisă. Dosarele de înscriere ale
candidaţilor se depun, conform OUG 45/2008
în termen de 8 de zile de la data publicării
anunţului, in perioada 27 mai- 03 iunie 2019 la
sediul Laboratorului Central pentru Calitatea
Seminţelor şi a Materialului Săditor şi trebuie
să conţină, în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. 611- 2008,
cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile de participare la concurs sunt cele
prevăzute de art. 54 din legea. Nr.188/1999,
republicată, privind statutul funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţiile de studii şi vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice, condiţii specifice conform
fişei de post: Auditor, clasa I, grad profesional
asistent; -Studiile necesare ocuparii funcţiei
publice de Auditor, clasa I, grad profesional
asistent în cadrul compartimentului audit
public intern sunt studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă in unul din domeniile: economie,;
-vechime în specialitatea studiilor, potrivit
art. 57 din Legea nr. 188/1999-1 an. Relaţii
suplimentare se pot obţine la numerele de
telefon 021.224.02.64 sau 021.222.84.20,
persoană de contact, consilier superior
CĂLDARE OLIMPIADA în cadrul Biroului
financiar,
contabilitate,
investiţii,
management-resurse umane, administrativ
sau la adresa de email:lccsms@b.astral.ro.
Nr.2883/21.05.2019 ANUNŢ PUBLIC DE
SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR
VACANTE Institutul Național al Patrimoniului
(INP) organizează în perioada 11.06.2019 27.06.2019, concursul pentru ocuparea unui
post contractual vacant de Arhitect IA, contract
încheiat pentru perioadă nedeterminată, după
cum urmează: 1 post contractual vacant de
Arhitect, Atelierul de Proiectare CONDIȚII
SPECIFICE POSTULUI 1. studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă, specializarea arhitectură;

2. arhitect cu drept de semnătură înscris în
Tabloul Național al Arhitecților; 3. atestat în
calitate de specialist/expert de Ministerul
Culturii și Identității Naționale cel puțin în
domeniul (1) restaurare de arhitectură, cu
specializarea (D) șef proiect de specialitate:
restaurare de arhitectură; 4. minimum 10
ani vechime în specialitate; 5. experiență
relevantă în proiectarea de arhitectură în
domeniul protejării patrimoniului cultural;
6. experiență în operare PC: suită de birou
(Microsoft Office [Word, Excel, Access,
PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web
(Chrome, Firefox sau Edge); programe CAD
(ex. AutoCAD) și prelucrare imagine (ex.
Photoshop); 7. cunoașterea la nivel mediu a
unei limbi de circulație internațională (nivel B2
conform standardelor CEFR); 8. prezentarea
unui portofoliu cu lucrări reprezentative pentru
specialitatea postului; 9. disponibilitate pentru
lucrul peste program. Depunerea dosarelor în
vederea înscrierii la concurs se poate face
până la data de 11.06.2019, ora 12.00, la
sediul Institutului Național al Patrimoniului:
Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4,
București (în incintă, etaj 1, Secretariat). Din
cadrul Secției Resurse Umane, persoana
de contact este dna. Lidia Gabriela Negrea,
tel: 0213366073. Proba scrisă și se va
desfășura în data de 18.06.2019, ora 12.00
la sediul Institutului Național al Patrimoniului.
Interviul se va desfășura în data 24.06.2019,
ora 12.00, la sediul Institutului Național al
Patrimoniului. Reprezentant legal, Manager,
Conf. dr. arh. Ştefan Bâlici

Oferte serviciu tehnic
Firma de constructii din Bucuresti angajeaza
pentru santiere MUNCITORI CALIFICATI:
sudori, lacatusi, montatori structura metalica,
montatori panouri sandwich. BENEFICII:
salariu integral pe cartea de munca, cazare
(pentru provincie), concediu platit, etc. Relatii:
021.408.84.25/ 0745.770.730

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
Societate construcţii angajăm
muncitori necalificaţi pentru
depozit – zona Măgurele, Sector 3
și Sector 6. Tel. 0744.759.873
ACADEMIA ROMÂNĂ scoate la concurs un
post de inspector de specialitate gradul IA
cu normă întreagă, durată nedeterminată, în
cadrul Secției de Științe Istorice și Arheologie.
Cerinţele postului: studii superioare absolvite
cu diploma de licență sau echivalentă; vechime
în muncă: minim 15 ani. Actele necesare
întocmirii dosarului de concurs sunt afișate
la sediul și pe site-ul instituției, la secțiunea
Resurse Umane/concurs pe post vacant și
se primesc la Biroul Resurse Umane până la
data de 10.06.2019, ora 15.00. Concursul va
consta într-o probă scrisă şi un interviu. Proba
scrisă se va desfăşura în data de 19.06.2019,
ora 11, la sediul Academiei Române, candidații
promovați la proba scrisă se vor prezenta în
data de 25.06.2019, ora 11, la interviu. Relaţii
suplimentare se pot obţine zilnic între orele
10-14 la telefon: 021.212.86.34 sau la sediul
Academiei Române, camera 30.
ARCTIC S.A. scoate la concurs poziția de
Manager de Produs -1 post (cod COR 243104).
Cerințe: Studii superioare în domeniul

managementului, vechime minim 5 ani
în domeniul vânzărilor de electrocasnice,
cunoștințe de limba engleză. Abilități
organizatorice: Persoană organizată, flexibilă,
dedicată, cu o mare atenție la detalii, abilități
de comunicare excelente. Cei interesați pot
trimite CV la sediul societății din Găești, str. 13
Decembrie, nr. 210, sau la adresa de e-mail:
oanamadalina.petrica@arctic.ro, până la
data de 29.05.2019, cu mențiunea postului
pentru care aplică. Doar candidații selectați
vor fi contactați. Selecția va avea loc în data
de 30.05.2019.
ANGAJEZ operator acte notariale cu experiență
în domeniu. Telefon: 0744.360.779 sau e-mail:
office@bnpradulescu.ro
Având în vedere prevederile H.G. nr.
286/2011, cu modificările și completările
ulterioare, Direcția Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor Constanța
organizează concurs de ocupare a următorului
post contractual vacant pe perioadă
nedeterminată: - 1 post șofer I - nivel minim
de studii necesare ocupării postului - studii
profesionale, permis de conducere categorile
B, C și E, vechime în specialitatea studiilor
necesară ocupării postului minimum 5 ani.
Concursul se organizează la sediul Direcției
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor Constanța, în data de 19 iunie
2019, ora 10.00, proba scrisă şi în data de
21 iunie 2019, ora 12.00, interviul. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune în
termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării
anunţului. Relații suplimentare se pot obține
la Compartimentul Juridic și Resurse Umane
- telefon 0241-682417.
Bere Băuturi Bucureşti angajează
coordonator curierat marfă paletizată.
Relaţii la telefon: 0731.555.488
Colegiul Național "Iosif Vulcan" cu sediul în
Oradea, strada Jean Calvin, nr. 3, județul
Bihor organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual aprobat prin
H.G. 286/2011, modificată şi completată de
H.G. 1027/2014. Denumirea postului: două
posturi vacante, contractuale, pe perioadă
nedeterminată muncitor calificat. Condiţii
specifice de participare la concurs: -nivelul
studiilor: medii; -calificare profesională în unul
din domeniile: electric/instalaţii/mecanic/
tâmplar/lăcătuș; -vechime în specialitate
studiilor necesare ocupării postului: 5
ani. Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Proba scrisă: 19.06.2019, ora
10.00, la sediul instituției; Proba practică:
21.06.2019, ora 09.00, la sediul instituției;
Proba interviu 24.06.2019, ora 09.00, 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: Colegiul Naţional
"Iosif Vulcan" Oradea, strada Jean Calvin nr.
3, judeţul Bihor, secretar comisie -Chiș Rodica,
tel: 0359/410550.
Colegiul Tehnic Energetic cu sediul în ClujNapoca, strada Pascaly Nicolae, nr. 2-4,
judeţul Cluj, organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual aprobat prin
H.G. 286/2011, modificata si completata
de H.G. 1027/2014. Denumirea postului:
administrator patrimoniu- post vacant
contractual pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii superioare tehnice sau
economice; -Vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului minim 3 ani. Data,
ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisa: 19.06.2019, ora 9.00 la sediul
Colegiului Tehnic Energetic; Proba de interviu:
21.06.2019, ora 09.00 la sediul Colegiului
Tehnic Energetic. Data limită până la care

candidaţii vor depune actele pentru dosarul de
concurs este 10.06.2019, ora 12.00, la sediul
Colegiului Tehnic Energetic Cluj-Napoca. Date
contact: tel. 0264 449527.
Consiliul de Coordonare al asociaţiei UAT-urilor
Codlea, Feldioara, Crizbav şi Bod, în calitate de
autoritate tutelară 0 a Regiei Publice Locale
Ocolul Silvic Codrii Cetăţilor prin Comisia
de selecţie a candidaţilor în consiliile de
administraţie a regiilor autonome, numită
prin HCC nr. 7/ 4.11.2016, anunţă organizarea
selecţiei/ evaluării membrilor Consiliului
de Administraţie în conformitate cu OUG nr
109/2011. Candidaturile şi documentele
solicitate prin prezentul anunţ se depun până
la data de 31 mai 2019, ora 9 la registratura
Ocolului Silvic Codrii Cetăţilor. În perioada 31
mai 2019, orele 9-11, se va realiza selecţia
dosarelor de candidatură, iar candidaţii
selectaţi vor susţine interviul în data de 31
mai 2019, ora 12. Informaţii suplimentare la
tel. 0752.279.452- persoană de contact d-na
Butnariu Carmen.
Direcţia Venituri Buget Local Sector 2
organizează concurs pentru ocuparea unei
funcţii contractuale de execuţie vacante
de îngrijitor la Serviciul Achiziții Publice,
Administrativ: proba practică, 24.06.2019,
ora 10.00 și interviu, 27.06.2019, ora 10.00.
Condiţii specifice de participare: studii
generale sau studii medii (absolvite cu
diplomă de bacalaureat); vechime în muncă
minimum 2 ani. Dosarele de înscriere se
pot depune până la data de 07.06.2019,
la sediul din str. Maior Coravu, nr. 17-23,
Sector 2. Condiţiile de participare şi actele
necesare înscrierii la concurs sunt afişate
la sediul din Bd. Gării Obor, nr. 10, Sector
2 şi pe www.impozitelocale2.ro. Informaţii
suplimentare se pot obţine la numărul de
telefon 021.250.71.57.
Firmă privată angajăm conducător auto
cu permis categoria C şi servant pompier
cu atestat pentru locaţii din Bucureşti.
0725.219.716
IGR organizează concurs pentru ocuparea
unui post de asistent de cercetare în chimie
(specialitate ingineria materialelor, ingineria
mediului, chimie analitică, chimie-fizică, etc),
proba scrisă va fi în data de 01.07.2019, ora
12.30, interviul va fi în data de 03.07.2019,
ora 12.30. Dosarele de înscriere se depun la
sediul IGR până la data de 27.06.2019, orele
15.00 . Informaţii suplimentare: 0314033410.
IGR organizează concurs pentru ocuparea unui
post de asistent de cercetare în fizică (fizician),
proba scrisă va fi în data de 01.07.2019, ora
10.00, interviul va fi în data de 03.07.2019,ora
10.00. Dosarele de înscriere se depun la
sediul IGR până la data de 27.06.2019, orele
15.00. Informaţii suplimentare: 0314033410.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova cu
sediul în Ploieşti, strada Democraţiei, nr. 35,
judeţul Prahova organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual aprobat prin
Firma
KOCH GMBH
angajează

șoferi
profesioniști
CE
(transport
container, la
destinație,
fără încărcaredescărcare,
doar schimbat
containere)

•

H.G. 286/2011, modificată şi completată de
H.G. 1027/2014. Denumirea postului: 1 post
consilier IA, compartiment Audit, vacant,
contractual, pe perioadă nedeterminată;
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: -superioare economice de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă. -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării posturilor: minim
6 ani. Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Proba scrisă: 19.06.2019, ora
10.00, la sediul instituției; Proba interviu:
21.06.2019, ora 10, 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: Inspectoratul Şcolar Judeţean
Prahova; tel: 0244577699.
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare
pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în
B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul
Ilfov, având ca obiect principal de activitate
desfășurarea de activități de cercetare
științifică și dezvoltare tehnologică în
domeniul metalurgiei metalelor neferoase
și rare, organizează, la sediul sau, în
data de 03.07.2019, ora 10.00, concurs
pentru ocuparea postului: 1. Sudor in
arc electric. Dosarele de participare vor
conține obligatoriu: opis documente; cerere
de înscriere, CV model Europass, copie
certificat de naștere, copie certificat de
căsătorie, copie carte de identitate, copie
diplome, adeverința medicala, cazier judiciar.
Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane
al INCDMNR IMNR pana la data de 25 iunie,
inclusiv. Relații suplimentare se pot obține la
tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int.120,
Biroul Resurse Umane.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în
Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale
„Victor Babeș", cu sediul în București,
Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector
5, avȃnd ca obiect principal de activitate
cercetarea - dezvoltarea în domeniul
biomedical, anunță scoaterea la concurs în
cadrul proiectului Transfer de cunoştinţe în
domeniul biologiei redox pentru dezvoltarea
de instrumente moleculare avansate în
bolile neurodegenerative - semnătura
factorului de transcriptie Nrf2 pentru
diagnostic şi terapie", acronim REDBRAIN,
Cod SMIS: P_37_732, coordonat de Prof.
Antonio Cuadrado și finanțat prin Programul
Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1:
Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare
(CDI) în Sprijinul Competitivităţii Economice şi
Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.1.4: Atragerea
de personal cu competențe avansate din
străinătate pentru consolidarea capacității
de CD), a unui post de cercetator stiintific,
postdoctorand, specialitatea medic veterinar,
biolog, biochimist sau alta specializare
relevantă pentru cercetarea biomedicală;
normă întreagă, durată determinată aprox. 14
luni (pâna la incheierea proiectului în data de
31.08.2020). Documentația pentru concurs se
transmite, în perioada 27 mai 2019 - 25 iunie

Curse fixe de 8-10 ore pe noapte (nu se doarme in cabină)!
Salariu lunar NET începând de la 1900-2200€ (doar pentru
cursele fixe, in functie de clasa de impozitare la care vă încadrați.
• Curse nationale pe teritoriul Germaniei (se doarme in cabina).
Salariul lunar NET 2200-2500 Euro, in functie de clasa de
impozitare la care va incadrati.
Nu percepem comision de agenție
Program de lucru de Luni până Vineri.
Cerinte:
- Permis CE, atestat de marfă, ADR, card tahograf.
- Program de lucru legal cu respectarea timpilor de odihnă și
conducere.
Pentru mai multe informații:
- Tel: 004915228835519 (sau Whatsapp)
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2019, prin email (redbrain@ivb.ro, antonio.
cuadrado@uaem.es). Detalii suplimentare se
găsesc la www.ivb.ro și www.redbrain.ro.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în
Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale
„Victor Babeș", cu sediul în București, Splaiul
Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd
ca obiect principal de activitate cercetarea dezvoltarea în domeniul biomedical, anunță
scoaterea la concurs în cadrul proiectului:
PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0529 Dezvoltarea
capacității de cercetare translațională:
dezvoltarea de vaccinuri de la concept la
evaluarea preclinică a unui post de asistent
de cercetare (specialitatea biolog, biochimist,
chimist sau alta specializare relevantă pentru
cercetarea biomedicală; normă întreagă,
durată determinată 18 luni cu posibilitate de
prelungire) în cadrul Laboratorului Patologie
Ultrastructurală. Dosarele de concurs se
pot depune zilnic în perioada 27 mai 2019
- 25 iunie 2019, între orele 13:00 - 15:00 la
Biroul Resurse Umane. Mai multe detalii sunt
disponibile la adresa www.ivb.ro.
Liceul Tehnologic Ion Mincu cu sediul în
Tulcea, strada 1848 nr. 7, cod fiscal 28637110,
organizează concurs pentru ocuparea unui
post contractual conform H.G. 286/2011,
modificat şi completat de H.G. 1027/2014,
în cadrul instituţiei: Denumirea postului:
vacant- îngrijitor I -post contractual pe
perioadă nedeterminată. Condiţii specifice
de participare la concurs: -nivel studii
-medii; -vechime în muncă -minim 5 ani;
-cunoaște limba română, scris și vorbit; -are
vârsta minimă de 18 ani; -are capacitate
deplină de exercițiu; -are o stare de sănătate
corespunzătoare postului, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul
de familie sau de unitatile medicale abilitate;
-nu are antecedente penale -fapt dovedit
prin cazier judiciar. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: Probele de concurs:
-selecţia dosarelor-10.06.2019; -proba scrisă
-19.06.2019,ora 10.00. -proba practică19.06.2019,ora 12.30. -interviu-19.06.2019,
ora 13.00. Locul desfășurării concursului: la
sediul Școlii Gimnaziale „Grigore Antipa“ cu
sediul în: localitatea Tulcea, strada Victoriei,
nr. 64. Data limită până la care candidaţii vor
depune dosarul de concurs este 07.06.2019,
ora 11.00, la sediul Liceului Tehnologic „Ion
Mincu“, strada 1848, nr.7. Date contact: Ionița
Maria, tel. 0240533956.
Liceul Teoretic Apáczai Csere János cu sediul
în Cluj-Napoca, strada I.C. Brătianu, nr.26,
județul Cluj, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual
aprobat prin H.G. 286/2011, modificată şi
completată de H.G. 1027/2014. Denumirea
postului: secretar şef post vacant,
contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: superioare de specialitate;
-vechime în specialitate studiilor necesare
ocupării postului: 5 ani. Data, ora şi locul
de desfăşurare a concursului: Proba scrisă:
19.06.2019, ora 9.00, la sediul instituției;
Proba practică: 19.06.2019, ora 12.30, la
sediul instituției; Proba interviu: 19.06.2019,
ora 15.00, 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:
Binder Maria tel:0745632630.
Localitatea: Albesti, jud. Mures Domeniu:
Industria textila S.C. GST SAFETY TEXTILES
RO S.R.L. Albesti, jud. Mures angajeaza 2
Muncitori necalificati in industria confectiilor,
avand ca principale responsabilitati:
deservirea razboiului de tesut, schimbarea
bobinelor, supravegherea pozitiei corecte a
firelor de urzeala si de batatura si corectarea
acestora. Cerinte minime: Experienta la
deservirea razboaielor de tesut de minim 1 an,
cunoasterea limbii engleze. Pachetul salarial
va fi prezentat la interviu. Pentru participarea
la interviu, va rugam sa trimiteti CV-ul pe
adresa officero@gst-global.com pana la data
de 28.05.2019.
Montatori tamplarie pvc cu permis B, zona
Berceni, 0723.283.374
Muncitori necalificati pentru atelier tamplarie
pvc zona Berceni, 0723.283.374
PF OANA RUXANDRA-NICOLAE angajează
menajeră. CV-urile se trimit la: tia@indica7.ro

până la data de 28.05.2019. Doar candidații
selectați vor fi contactați.
Primăria Comunei Leordeni cu sediul în
Leordeni, nr. 596, judeţul Argeş, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post
contractual aprobat prin H.G. 286/2011,
modificată şi completată de H.G. 1027/2014.
Denumirea postului: arhivar, post vacant
contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: -studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat şi curs de
calificare specializarea „Arhivar"; -vechime
în specialitate studiilor necesare ocupării
postului: nu se solicită. Data, ora şi locul
de desfăşurare a concursului: Proba scrisă:
19.06.2019, ora 09.00, la sediul instituției;
Proba interviu: 24.06.2019, ora 09.00, 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: la sediul Primăriei
comunei Leordeni, judeţul Argeş, din comuna
Leordeni, sat Leordeni, nr. 596, judeţul Argeş,
persoana de contact:Tudor Camelia, consilier
resurse umane, telefon: 0248 653 101, fax:
0248 653 161.
Primăria comunei Vurpar cu sediul în Vurpar,
strada Principală, nr. 30, județul Sibiu în baza
Legii nr. 188/1999, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post vacant
pe perioadă nedeterminată, pentru funcție
publică: Denumirea postului: inspector,
clasa I, grad profesional debutant din cadrul
Compartimentului Management şi Integritatea
Resurselor Umane. Condiţii generale: cele
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: studii juridice sau
administrative absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă; -vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: nu este cazul; Data, ora şi locul
de desfăşurare a concursului: Proba scrisă:
28.06.2019, ora 10.00, la sediul instituţiei.
Interviul-va fi anunţat ulterior, la sediul
instituţiei. Dosarele de înscriere se depun
la sediul instituției în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a. Condiţiile de
participare, bibliografia stabilită şi conţinutul
dosarului de concurs se afişează la sediul
Primăriei Comunei Vurpăr, jud. Sibiu şi pe siteul institutiei. Date contact: localitatea Vurpar,
strada Principală, nr. 455, judeţul Sibiu, tel
0269/544001, fax: 0269/544110, e-mail
secretar@vurpar.ro, persoana de contact:
Giurgiu Corina Florina, secretar U.A.T. Vurpar.
S.C. A.D.E.L. INVEST S.R.L, cu sediul in
Bucuresti, str Ion Campineanu, nr. 26, bl. 8,
sc. A, etaj 9, ap. 34-36, sector 1 angajeaza
reprezentant comercial si functionar
administrativ, cunoscatori ai limbii engleze
avansat. Interviul va avea loc marti,
28.05.2019 la sediul societatii.
S.C. EXPERT RD CONS S.R.L, cu sediul in
Bucuresti, str Sold. Mihail Ilie, nr. 9, camera
nr. 1, bl. M131, sc. 1, etaj 8, ap. 47, Sector 5
angajeaza curier si functionar administrativ.
Interviul va avea loc marti, 28.05.2019 la
sediul societatii.
SC SHANDONG DEJIAN GROUP CO SRL,
înmatriculată ORC Dâmbovița cu J15 /944
/2019, CUI 41080767, organizează în data
de 30.05.2019, concurs în vederea ocupării
unui numar de 9 posturi muncitori necalificați
Cod COR 931302. Cerințe: studii generale.
CV se pot depune pe adresa de email:
estagrup51@yahoo.com până la data de
29.05.2019. Informații suplimentare la telefon
0723.669.158.
Scoala Gimnazială "Elena Cuza" cu sediul în
Piatra Neamț, bulevardul Decebal, nr. 72-74,
județul Neamț, organizează concurs pentru
ocuparea a două (2) posturi vacante, aprobat
prin H.G. 286/2011, modificat şi completat
de H.G. 1027/2014. 1. Denumirea postului:
administrator patrimoniu. Condiţii specifice
de participare la concurs: -nivelul studiilor:
superioare cu diplomă de licență; -abilități
de lucru în SEAP (certificate sau în curs de
certificare); -curs de igienă (cu certificare sau
în curs de certificare); -abilități de utilizare a
calculatorului; -vechime minimă în muncă şi

ANUNT
Primăria Municipiului Bârlad cu sediul în Bârlad, str. 1 Decembrie nr.21, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de conducere de natura
contractuala de Sef Serviciu Cantina de Ajutor Social din subordinea Consiliului Local
Municipal Barlad. Condiţiile de desfăşurare a concursului şi condiţiile de participare sunt
următoarele: Instituţia şi data până la care se pot depune dosarele de înscriere: Primăria
Municipiului Bârlad, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului; Data, ora
şi locul organizării probelor concursului: proba scrisa- 19.06.2019, ora 10.00 la Primăria
Municipiului Bârlad; interviul: în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise la Primăria Municipiului Bârlad; Condiţii de participare: -studii universitare de
licenta abosolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte administrative; studii de masterat
sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea
studiilor necesare exercitarii functiei, in conditiile legii; vechime in munca minimum 5 ani
in specialitatea necesara ocuparii functiei, din care minimum 3 ani in domeniul alimentatie
publica; Condiţiile de participare la concurs, calendarul de desfăsurare a concursului şi actele
solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt afişate la sediul Primăriei Municipiului
Bârlad, pe pagina de Internet a Primăriei Municipiului Bârlad (www.primariabarlad.ro) şi pe
portalul posturi.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Bârlad, la Serviciul
Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari, camera 29, sau la telefon
0235/411760, int.204.

în specialitate: 4 ani. 2. Denumirea postului:
muncitor întreținere (cu atribuții de fochist).
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: medii sau profesionale;
-atestat de fochist; -vechime minimă în muncă
şi în specialitate: 4 ani. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: Proba scrisă:
19.06.2019, ora 10.00, la sediul instituției.
Proba practică şi interviu: 21.06.2019, ora
09.00 (administrator patrimoniu), ora 13.00
(muncitor întreținere), la sediul instituției.
Data limită până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 10
zile de la afișare, la sediul instituției. Anunțul
detaliat se afișează la sediul instituției. Date
contact: Școala Gimnazială "Elena Cuza", tel:
0233.215816.

de H.G. 1027/2014. Denumirea posturilor: 1
post de infirmier, normă întreagă, perioadă
determinată Compartiment Psihiatrie Acuţi.
Condiţii specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor: -medii; curs infirmier. Data,
ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: 11.06.2019, ora 10.00, la
sediul instituţiei. Proba practică: 11.06.2019,
ora 13,30 la sediul instituţie. Proba interviu:
11.06.2019, ora 15.00 la sediul instituţiei.
Data limită până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de
5 zile lucrătoare de la afişare, la sediul
instituţiei. Date contact: Serviciul RUNOS tel.
0264351815 int. 228. Detalii suplimentare
le puteţi obţine pe site-ul spitalului www.
spitalulhuedin.ro.

Scoala Gimnazială ,,Sfântul Vasile" cu sediul in
Ploieşti, bulevardul Republicii, nr. 159A, judeţul
Prahova 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- îngrijitor-post vacant contractual pe
perioadă nedeterminată. Condiţii specifice
de participare la concurs: -nivelul studiilor:
generale/medii; -vechime în specialitate
studiilor necesare ocupării postului:-. Data,
ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă:- data de 19.06.2019, ora 11.00,
la sediul Şcolii Gimnaziale ,,Sfântul Vasile"
Ploieşti. Proba practică: 21.06.2019, ora
11.00, la sediul Şcolii Gimnaziale ,,Sfântul
Vasile" Ploieşti. Proba de interviu: 24.06.2019,
ora 11.00, la sediul Şcolii Gimnaziale ,,Sfântul
Vasile" Ploieşti. Data limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este 10.06.2019, la sediul Şcolii
Gimnaziale ,,Sfântul Vasile" Ploieşti. Date
contact: Şcolii Gimnaziale ,,Sfântul Vasile"
Ploieşti tel. 0244595954.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI scoate la
concurs următoarelor posturi contractuale
vacante cu angajare pe durată nedeterminată:
-1 post administrator patrimoniu în cadrul
Direcţiei Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă
Redusă (CREDIS), trebuie îndeplinite condițiile
de studii prevăzute de art. 250 din Legea nr.
1/2011 - Legea Educației Naționale, absolvent
studii superioare, vechimea în muncă şi
specialitate de minim 1 an; Concursurile se
vor desfășura conform calendarului următor:
Proba scrisă: 19.06.2019, ora 10.00, la sediul
CREDIS; Proba practică: 25.06.2019, ora
10.00, la sediul CREDIS; Interviu: 01.07.2019
ora 10.00, la sediul CREDIS. 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 10.06.2019, ora 14.30,
persoană de contact Cecilia PANTAZI, telefon
0799.210.568. Informații suplimentare se pot
obține la avizierul Direcției Resurse Umane și
pe site-ul www.unibuc.ro, secțiunea Posturi
Vacante.

Scoala Gimnazială, comuna Ștefești cu
sediul în Ștefești nr.110, județul Prahova
organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual aprobat prin
H.G. 286/2011, modificată şi completată
de H.G. 1027/2014. Denumirea postului:
fochist 1 normă - post vacant contractual, pe
perioadă nedeterminată. Condiţii specifice
de participare la concurs: -nivelul studiilor:
studii medii/școală profesională; -vechime
în specialitate studiilor necesare ocupării
postului: minim 3 ani; -deținerea unui certificat
de calificare pentru meseria de fochist pentru
cazane de clasă A, eliberat de ISCIR. Data,
ora şi locul de desfăşurare a concursului:
19.06.2019 la sediul Școlii Gimnaziale,
comuna Ștefești. Proba scrisă: 19.06.2019,
ora 10.00, la sediul instituției; Proba interviu:
19.06.2019, ora 12.00, la sediul instituției;
Data limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de concurs este
10.06.2019, la sediul instituției. Date contact:
Şcoala Gimnazială, comuna Ștefești, tel:
0244243234.
Societate Comercială cu sediul în Sebeș
angajează 2 muncitori manipulanți marfă.
Atribuții: sortare, încărcare, descărcare,
securizare marfă. Activitate 8h/zi. Cerințe:
studii medii, persoană ordonată și disciplinată.
Inf. La tel.0747.595.777.
Societate comerciala, sect.6, Bucuresti
angajeaza sudori, lacatusi mecanici,
vopsitor si necalificati. Tel:021.352.55.22.
Spitalul Orăşenesc Huedin cu sediul în
Huedin, strada Spitalului, nr. 42, judeţul
Cluj organizează concurs pentru ocuparea
următorului post temporar vacant aprobat
prin H.G. 286/2011, modificat şi completat
de H.G. 1027/2014. Denumirea posturilor: 1
post de îngrijitor de curăţenie, normă întreagă,
perioadă
determinată
-Compartiment
Neonatologie. Condiţii specifice de participare
la concurs: nivelul studiilor: - medii. fără
vechime. Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Proba scrisă: 13.06.2019, ora
10.00, la sediul instituţiei. Proba practică:
13.06.2019, ora 13.30 la sediul institutiei.
Proba interviu: 13.06.2019, ora 15.00 la sediul
institutiei. Data limită până la care candidaţii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 5 zile lucrătoare de la afişare, la sediul
instituţiei. Date contact: Serviciul RUNOS tel.
0264351815 int. 228. Detalii suplimentare
le puteti obţine pe site-ul spitalului www.
spitalulhuedin.ro.
Spitalul orășenesc Baraolt cu sediul în Baraolt,
strada Kossuth Lajos, nr. 202, judeţul Covasna,
organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual aprobat prin H.G.
286/2011, modificată și completată de H.G.
1027/2014. Denumirea postului: muncitor IIIîntreţinere clădiri şi instalaţii, un post vacant
pe perioadă nedeterminată; Condiţii specifice
de participare: -absolvent de liceu/şcoala
profesională profil instalator sanitar sau
studii medii în curs de calificare în meseria de
instalator sanitar. -vechime în meserie -nu este
cazul. 19.06.2019, ora 10.00 - proba scrisă;
24.06.2019, ora 10.00 -interviu. Data limită
până la care candidații vor depune actele
pentru dosarul de concurs este 10.06.2019,
ora 13.00; Persoana contact: Antal Julia Biroul RUNOS telefon: 0267-377340- int. 124;
Spitalul Orăşenesc Huedin cu sediul în
Huedin, strada Spitalului, nr. 42, judeţul
Cluj organizează concurs pentru ocuparea
următorului post temporar vacant aprobat
prin H.G. 286/2011, modificată şi completată

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI scoate la
concurs următoarelor posturi contractuale
vacante cu angajare pe durată nedeterminată:
-1 post muncitor necalificat, în cadrul Direcției
Spații de Învățământ - Imobil Vila Noel,
absolvent învățământ general obligatoriu (10
clase), vechimea în muncă nu este necesară;
-1 post şef de birou editorial, în cadrul Editurii
Universităţii din Bucureşti, absolvent studii
superioare cu examen de licenţă şi master
sau de studii superioare de lungă durată,
cu examen de licenţă, vechime în muncă de
minim 10 ani în domeniul editorial, experienţă
de minim 5 ani în activitatea de editare a
lucrărilor cu caracter ştiinţific; Concursurile
se vor desfășura conform calendarului
următor: Proba scrisă: 19.06.2019, ora 10.00,
la sediul Universității din București Interviu:
25.06.2019 ora 10.00, 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
10.06.2019, ora 14.30, persoană de contact
Cecilia PANTAZI, telefon 0799.210.568.
Informații suplimentare se pot obține la
avizierul Direcției Resurse Umane și pe siteul www.unibuc.ro, secțiunea Posturi Vacante.
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI scoate la
concurs următoarelor posturi contractuale
vacante cu angajare pe durată nedeterminată:
-1 post îngrijitor în cadrul Direcţiei Învăţământ
la Distanţă şi Frecvenţă Redusă (CREDIS),
absolvent învăţământ general obligatoriu
(10 Clase), vechimea în muncă nu este
necesară; Concursurile se vor desfășura
conform calendarului următor: Proba
practică: 19.06.2019, ora 10.00, la sediul
CREDIS; Interviu: 25.06.2019 ora 10.00,
la sediul CREDIS. 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
10.06.2019, ora 14.30, persoană de contact
Cecilia PANTAZI, telefon 0799.210.568.
Informații suplimentare se pot obține la
avizierul Direcției Resurse Umane și pe siteul www.unibuc.ro, secțiunea Posturi Vacante.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI scoate la
concurs următorul post contractual temporar
vacant cu angajare pe durată determinată:
-1 post referent de specialitate în cadrul
Direcţiei Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă
Redusă (CREDIS), perioadă determinată
de 3 ani, absolvent de studii superioare în
domeniul ştiinţelor sociale, vechimea în
muncă minim 7 ani; Concursurile se vor
desfășura conform calendarului următor:
Proba scrisă: 11.06.2019, ora 10.00, la sediul
CREDIS; Interviu: 18.06.2019 ora 10.00,
la sediul CREDIS. 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
03.06.2019, ora 14.30, persoană de contact
Cecilia PANTAZI, telefon 0799.210.568.
Informații suplimentare se pot obține la
avizierul Direcției Resurse Umane și pe siteul www.unibuc.ro, secțiunea Posturi Vacante.
Universitatea de Vest din Timișoara, cu
sediul în Timișoara, Bdul. Vasile Pârvan, nr.
4, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale temporar
vacante: -Instalator sanitar, 2 posturi, studii
generale, perioadă determinată - 1 an, fără
experiență, calificare în meseria de instalator.
Proba practică: 11.06.2019, ora 10; interviul:
ora 12; data limită de depunere a dosarelor:
03.06.2019, ora 16, cam. 151, sediul U.V.T.
-Agent control acces, studii generale, perioadă
determinată - 1 an, fără experiență, atestat
pază. Proba scrisă: 11.06.2019, ora 10;
interviul: ora 12.30; data limită de depunere
a dosarelor: 03.06.2019, ora 16, cam.
151, sediul U.V.T. -Îngrijitor, 3 posturi, studii
generale, perioadă determinată - 1 an, fără
experiență. Proba practică: 11.06.2019, ora
10; interviul: ora 13; data limită de depunere
a dosarelor: 03.06.2019, ora 16, cam. 151,
sediul U.V.T. Informații suplimentare privind
ocuparea posturilor, se pot obține la avizierul
U.V.T., pe pagina de internet www.uvt.ro sau la
telefon 0256.592.335.

Licitatii
ANUNȚ VÂNZARE IMOBIL LOC. CLEJA,
JUD. BACĂU. Subscrisa BDO BUSINESS
RESTRUCTURING S.P.R.L., în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei IDAHO
TRADING S.R.L., conform sentinței civile nr.
273 din data de 14.03.2013, pronunțată de
Tribunalul Bacău -Secția Civilă, în dosarul
nr. 6941/110/2010, organizează în data
de 13.06.2019 ora 14:00, la sediul BDO
BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L, din
București, Str. Învingătorilor nr. 24, Victory
Business Center, Et.4, Sector 3, ședința de
licitație publică cu strigare pentru vânzarea
imobilului „Brutărie", înscris în Cartea
Funciară nr.60028 a loc. Cleja ce se compune
din Teren în suprafață de 1.318 mp (din acte),
1.300 mp (din măsurători), având nr.cad.
36 și Construcții: -C1-Brutărie în suprafață
construită la sol de 246 mp, având nr.cad.
36-C1; -C2- Garaj in suprafață construită la
sol de 121 mp, având nr.cad. 36-C2; -C3Clădire stație Shell în suprafață construită la
sol de 30 mp, având nr.cad. 36-C3; -C4- Grup
sanitar în suprafață construită la sol de 2
mp, având nr.cad. 36-C4, situat în loc. Cleja,
jud. Bacău. Prețul de pornire a licitației este
de 44.940 EUR, exclusiv TVA. Ofertanții care
doresc să participe la procedura de licitație
trebuie să depună la sediul BDO BUSINESS
RESTRUCTURING SPRL, din București, str.
Învingătorilor nr.24, Victory Business Center,
et.4, sector 3, până cel mai târziu, cu o zi
lucrătoare înaintea ședinței de licitație, ora
16:00, documentele specificate în cuprinsul
caietului de sarcini, ce poate fi achiziționat de
la sediul lichidatorului judiciar pentru suma
de 1.000 Lei, exclusiv TVA. Pentru informații
suplimentare vă rugăm să ne contactați la
numărul 021.319.94.76.
BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L.,
in calitate de lichidator judiciar al debitoarei
CONFORT S.A. conform Sentintei Civile
nr.371 din data de 07.12.2016, pronuntata
in Dosarul nr. 1661/121/2014 de Tribunalul
Galati -Sectia a II-a Civila, scoate la vanzare

prin licitatie publica urmatoarele imobile:
-imobilul compus din teren intravilan („Teren
Naruja"), in suprafata de 17.309 mp real
masurat (conform acte 17308.97 mp), situat in
Galati, str.Naruja, jud. Galati, inscris in Cartea
Funciara nr.103700 a Mun. Galati, nr.cad.
11279; -imobilul compus din teren intravilan
(„Parc Rece"), in suprafata de 15.285 mp,
situat in Galati, Calea Prutului, nr.9, jud. Galati,
inscris in Cartea Funciara nr. 103664 a Mun.
Galati,avand nr.cad.6986; -imobilul compus
din teren intravilan („Atelier tamplarie"), in
suprafata de 7.744 mp si constructii edificate
pe acesta (Atelier tamplarie- Sc =2.137 mp
si Magazie materiale - Sc=394 mp), situat
in Galati, Calea Prutului, nr.9, jud. Galati,
inscris in Cartea Funciara nr. 103704 a Mun.
Galati. -imobilul compus din teren intravilan
(„Baza productie prefabricate"), in suprafata
de 20.328 mp si constructiile edificate pe
acesta (hala mozaicari -Sc=152 mp, Atelier
productie -Sc=398 mp, Sopron armaturiSc=495 mp, Magazie -Sc=427 mp si Atelier
fabricatie tuburi- Sc=782 mp), situat in Galati,
Calea Prutului, nr.9, jud. Galati, inscris in
Cartea Funciara nr. 103681 a Mun. Galati.
Modalitatea de vanzare a Activelor propusa de
lichidatorul judiciar, este vanzare prin licitatie
publica cu strigare in urcare, cu respectarea
termenelor si conditiilor regulamentului de
vanzare, conform prevederilor art.117, alin.2
din Legea nr. 85/2006. Sedinta de licitatie
va avea loc in 04.06.2019, ora 14:00, la
sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING
SPRL, din Bucuresti, str. Invingatorilor, nr.24,
cladirea Victory Business Center, et.4, sector
3, cu urmatoarele preturi de pornire: 1. Parc
Rece -Pret de pornire 96,300 EUR; 2. Atelier
tamplarie -Pret de pornire 244,800 EUR; 3.
Baza de productie prefabricate -Pret de pornire
396,900 EUR; 4. Teren intravilan Naruja -Pret
de pornire 1,161,900 EUR. Preturile nu contin
TVA. Informatii suplimentare pot fi obtinute la
telefon: 021/319.94.76 sau email: business.
restructuring@bdo.ro.
C.I.I. Drăgoiu Daniel Costel, cu sediul în
Buzău, b-dul 1 Decembrie 1918, bl. 1C, et.
2, ap. 11, judeţul Buzău, lichidator al S.C.
SEMIRA PROD S.R.L. - în faliment în dosarul
nr. 5456/120/2017 al Tribunalului Dâmboviţa,
anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie
publică a două containere birou (barăci
container) făcute din tablă la preţul de pornire
de 3.998 lei (fără TVA) fiecare. Licitaţiile se
vor desfăşura în datele de 12.06.2019 ora
11.30, 26.06.2019 ora 11.30, 10.07.2019
ora 11.30, 31.07.2019 ora 11.30 şi de
12.08.2019 ora 11.30 la biroul din Târgovişte,
b-dul Independenţei, nr. 74, bl. 1, sc. A, ap.
49, jud. Dâmboviţa, in conditiile prevazute
de Regulamentul de vanzare. Toti cei care
pretind vreun drept asupra bunurilor scoase
la vânzare, vor anunta in scris lichidatorul,
inainte de data licitatiei. Caietul de sarcini
este de 100 lei (fără TVA) şi include si taxa
de participare la licitatie. Toţi cei interesaţi să
cumpere bunurile au obligaţia de a depune
oferte de cumpărare şi să achite garanţia de
participare de 10 % din preţul de pornire al
licitaţiei în contul de lichidare deschis pentru
debitor, cu cel puţin trei zile calendaristice
înainte de data licitaţiei şi să se prezinte la
termenul de vânzare la licitaţie şi la locul fixat
în acest scop. Relatii la telefon 0744.437.210.
C.I.I. Drăgoiu Daniel Costel, cu sediul în Buzău,
b-dul 1 Decembrie 1918, bl. 1C, et. 2, ap. 11,
judeţul Buzău, lichidator al S.C. SON TELECOM
S.R.L. Cluj Napoca Filiala Moreni - în faliment
în dosarul nr. 1686/120/2015 al Tribunalului
Dâmboviţa, anunţă scoaterea la vânzare prin
licitaţie publică a apartamentului nr. 5 compus
din două camere, bucătărie, cămară, baie,
două holuri şi debara, în suprafaţă construită
de 55 mp. cota parte aferentă de 55/1368 din
părţile şi dependinţele comune ale imobilului,
situat în municipiul Moreni, str. 22 Decembrie
1989, nr. 4, bl. H, sc. A, parter, jud. Dâmboviţa,
având număr cadastral 303/0/5, înscris în
Cartea funciară nr. 71296-C1-U2 a municipiului
Moreni la preţul de pornire de 92.150 lei (fără
TVA). Licitaţiile se vor desfăşura în datele
de 30.05.2019 ora 12.00, 12.06.2019 ora
13.00, 26.06.2019 ora 13.00, 10.07.2019
ora 13.00 şi de 31.07.2019 ora 13.00 la locul
de situaţie al bunurilor din Moreni, str. 22
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Decembrie 1989, nr. 4, bl. H, sc. A, parter,
ap. 5, jud. Dâmboviţa, in conditiile prevazute
de Regulamentul de vanzare. Toti cei care
pretind vreun drept asupra bunurilor scoase
la vânzare, vor anunta in scris lichidatorul,
inainte de data licitatiei. Caietul de sarcini
este de 150 lei (fără TVA) şi include si taxa
de participare la licitatie. Toţi cei interesaţi să
cumpere bunurile au obligaţia de a depune
oferte de cumpărare şi să achite garanţia de
participare de 10 % din preţul de pornire al
licitaţiei în contul de lichidare deschis pentru
debitor, cu cel puţin trei zile calendaristice
înainte de data licitaţiei şi să se prezinte la
termenul de vânzare la licitaţie şi la locul fixat
în acest scop. Relatii la telefon 0744.437.210.
C.I.I. Drăgoiu Daniel Costel, cu sediul în Buzău,
b-dul 1 Decembrie 1918, bl. 1C, et. 2, ap. 11,
judeţul Buzău, lichidator al S.C. SYNERGY
INVEST S.R.L. Gulia - în faliment în dosarul nr.
1819/120/2014 al Tribunalului Dâmboviţa,
anunţă scoaterea la vânzare, a următoarelor
imobile: teren extravilan în suprafaţă de
10.100 mp având număr cadastral 897 înscris
în C.F. nr. 70447 a comunei Sălcioara, jud.
Dâmboviţa la preţul de pornire de 75.164
lei fără TVA; teren extravilan în suprafaţă de
5.000 mp având număr cadastral 971 înscris
în C.F. nr. 70448 a comunei Sălcioara, jud.
Dâmboviţa la preţul de pornire de 37.210
lei fără TVA; teren extravilan în suprafaţă
de 6.200 mp având număr cadastral 1336
înscris în C.F. nr. 70449 a comunei Sălcioara,
jud. Dâmboviţa la preţul de pornire de 46.140
lei fără TVA şi teren extravilan în suprafaţă
de 1.950 mp având număr cadastral 10174
înscris în C.F. nr. 74182 a comunei Crevedia,
jud. Dâmboviţa la preţul de pornire de 14.512
lei fără TVA. Licitaţiile se vor desfăşura în
datele de 11.06.2019 ora 15.30, 26.06.2019
ora 15.30, 09.07.2019 ora 15.30, 22.07.2019
ora 15.30 şi de 06.08.2019 ora 15.30 la
biroul lichidatorului din Buzău, str. Unirii
(Aleea Trandafirilor) nr. 176, bl. B, et. 2,
ap. 12, jud. Buzău, in conditiile prevazute
de Regulamentul de vanzare. Toti cei care
pretind vreun drept asupra bunurilor scoase
la vânzare, vor anunta in scris lichidatorul,
inainte de data licitatiei. Caietul de sarcini
este de 100 lei (fără TVA) şi include si taxa
de participare la licitatie. Toţi cei interesaţi să
cumpere bunurile au obligaţia de a depune
oferte de cumpărare şi să achite garanţia de
participare de 10 % din preţul de pornire al
licitaţiei în contul de lichidare deschis pentru
debitor, cu cel puţin trei zile calendaristice
înainte de data licitaţiei şi să se prezinte la
termenul de vânzare la licitaţie şi la locul fixat
în acest scop. Relatii la telefon 0744.437.210.
C.I.I. Drăgoiu Daniel Costel, cu sediul în Buzău,
b-dul 1 Decembrie 1918, bl. 1C, et. 2, ap.
11, judeţul Buzău, lichidator al S.C. Turcoas
Impex 98 S.R.L. Buzău - în faliment în dosarul
nr. 3607/114/2014 al Tribunalului Buzău,
anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie
publică a stocului de marfă - îmbrăcăminte
diversă (confecţii de damă: bluze, cămăşi,
tricouri, pantaloni, compleuri, sacouri, fuste,
pulovere, rochii, jachete, etc.) care se vinde
în bloc la preţul de pornire de 87.201 lei (fără
TVA). Licitaţiile se vor desfăşura în datele
de 28.05.2019 ora 15.30, 07.06.2019 ora
13.30, 18.06.2019 ora 15.30, 28.06.2019
ora 13.30, şi de 09.07.2019 ora 15.00 la
biroul lichidatorului din Buzău, str. Unirii
(Aleea Trandafirilor) nr. 176, bl. B, et. 2, ap.
12, jud. Buzău, in conditiile prevazute de
Regulamentul de vanzare. Toţi cei interesaţi
să cumpere bunurile au obligaţia de a depune
oferte de cumpărare şi să achite garanţia
de participare de 10 % din preţul de pornire
al licitaţiei în contul de lichidare deschis
pentru debitor, cu cel puţin trei zile înainte
de data licitaţiei şi să se prezinte la termenul
de vânzare la licitaţie şi la locul fixat în acest
scop. Relatii la telefon 0744.437.210.
C.I.I.- Liahu Doru organizează licitaţie publică
competitivă cu strigare pentru vânzarea
următoarelor bunuri, la prețul de 100%
din valoarea de evaluare: -Plotter A0 HP
DesignJet 650 C, preţ de pornire 3.240,00
lei; -Transformator, preţ de pornire 1.600,00
lei; -Furnir de fag -3100 mp, preţ de pornire
3.100,00 lei; -Roţi de căruţă vechi 19 buc,
preţ de pornire 2.907,00 lei; -Banc de lucru
14 buc, preţ de pornire 4.228,00 lei; -Pompă
pulverizator 2 buc, pret de pornire 3.596,00
lei; -Gilotina, pret de pornire 14,250,00
lei; -Uşi interior, pret de pornire 9.126,00
lei; -Elemente decor curbe, pret de pornire
4.256,00 lei; Preţurile nu conţin TVA. Bunurile
sunt proprietatea MAHAKRI SRL societate în
faliment, dosar 431/119/2017. Licitaţia va
avea loc în 11.06.2019, ora 10:00, la sediul
C.I.I. Liahu Doru din Loc. Botosani, Str. 1
Decembrie nr.47, jud. Botoşani. Persoanele
interesate vor achiziţiona contra cost caietul
de sarcini cu toate informaţiile necesare
de la sediul lichidatorului judiciar. În cazul
neadjudecării licitaţia se repetă de cinci ori
la un interval de două săptămâni, ora şi locul
sunt aceleaşi. Relaţii la tel.0743129943, www.
licitatii-insolventa.ro.
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ VONICA
LUCIAN, în calitate de lichidator judiciar al
debitorului societatea DO"DU COCKTAIL
S.R.L., organizează la data de 05.06.2019,
ora 15, şi - dacă bunurile nu vor fi adjudecate
- la data de 12.06.2019, ora 15, la data de
19.06.2019, ora 15, la data de 26.06.2019,
ora 15, la data de 03.07.2019, ora 15 şi la

data de 10.07.2019, ora 15 la sediul ales din
Bucureşti, str. Henri Coandă nr. 27, sector
1, licitaţia publică cu strigare privind: 1.
Autoturismul DAEWOO MATIZ - pret 420 lei;
2. Stocuri si obiecte de inventar - pret 696
lei. Preturile nu includ TVA. Cei interesaţi pot
achiziţiona regulamentul de vânzare împreună
cu raportul de evaluare de la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Henri
Coandă nr. 27, sector 1, în fiecare zi între orele
14-16. Achiziţionarea acestor acte reprezintă
condiţie de participare la licitaţie, iar preţul
este nereturnabil. Pot participa la licitaţie
cei care au achiziţionat documentaţia de
participare şi care au depus, sub sancţiunea
decăderii, cu 24 de ore inainte de data si ora
stabilite pentru licitatie oferta de cumpărare,
conform prevederilor regulamentului de
vânzare împreună cu dovada plăţii garanţiei
de participare de 10% din preţul de pornire
al licitaţiei. Garantia de participare la licitaţie
pentru adjudecatar va constitui avans din
pret, celorlalţi participanţi la licitaţie urmând
a li se returna această garanţie. Relaţii la
0770.791.584.
CH INSOLVENCY IPURL în calitate de lichidator
judiciar al SC CLIMA THERM INVEST SRL
EXPUNE la vânzare prin licitație publică cu
strigare, organizată la sediul profesional
din Alba Iulia, Str. Trandafirilor, Nr. 17, Birou
Nr. 4, Jud. Alba, în data de 31.05.2019
ora 14.00, bunurile mobile, după cum
urmează: Nr/ Denumire/ PREȚ -Lei: 1/
Mașină Debravurat și Frezat SVA21-210291/
2.618; 2/ Aparat Sudură Urban AKS 1020/
8.670; 3/ Mașină Debravurat AKF 3204/
6.896; 4/ Mașină Sudat Plastic AKS 3500/
2.295; 5/ Fiat Ducato 2266/ 14.246. Total:
34.725. Vânzarea se realizează fără TVA.
Achiziționarea caietului de sarcini se face de
la sediul lichidatorului judiciar contravalorii
de 400 RON. Documentele de participare la
licitație împreună cu dovada achitării garanției
de participare de 10% din prețul de strigare,
se vor depune la sediul lichidatorului judiciar
cu 24 de ore anterior datei stabilite pentru
desfășurarea ședinței de licitație. Garanția de
participare se depune în contul nr. RO51 BTRL
0010 1202 M870 19XX, deschis pe numele SC
CLIMA THERM INVEST SRL, CUI 25212254, la
Banca Transilvania Sucursala Alba Iulia, sau
în numerar la sediul lichidatorului judiciar. În
caz de neadjudecare, licitația se va relua în
data de 07.06.2019, 14.06.2019, 21.06.2019
și 28.06.2019 ora 14.00. Informații
suplimentare la tel: 0723.673.370.
FINECO INSOLVENCY SPRL, in calitate de
administrator judiciar al SILVA GROUP DIVIZIA
AGRICOLA SRL, organizeaza selectie de oferte
pentru vanzarea unei culturi de porumb în
cantitate de 337.894 kg (inainte de uscare) si
324.852 kg (dupa uscare), umiditate produs
inainte de uscare 23%, iar dupa uscare 14%.
Cultura de porumb se află însilozată în loc.
Fetești, județul Ialomita - Siloz Agro Oil Service.
Preț de pornire licitatie 0,65 lei/kg. Relatii
la tel. 021.335.03.06 sau email: office@
finecoinsolvency.ro.
FINECO INSOLVENCY SPRL, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului ARCOTEX
SRL vinde prin licitatie publica teren (balta)
extravilan în suprafața de 2300 mp situat
în extravilanul loc. Icoana, com. Ulmi, jud.
Giurgiu la prețul de 1150 euro, fără TVA.
Relații la tel: 0732.123.002, mail: office@
finecoinsolvency.ro;
LICHIDATORUL debitoarei SC Crystalin
Dinamic SRL Deva anunţă vânzarea la licitaţie
publică la următoarele preţuri de pornire a
următoarelor bunuri din averea debitoarei:
canapea -2.205 lei, motofierastrau MS362
-360 euro, motocoasă Stihl FS510 -605
euro, tocătoare Zanon TMU1850 -3.150 euro,
autoutilitară Renault Master 2012 -10.150
euro, excavator Halla HE360LCH -8.400
euro. Licitaţia se va organiza vineri 28 iunie,
ora 13.00, la sediul lichidatorului din Deva,
Al. Panselutelor, bl. 28, sc. C, ap. 31. În cazul
în care bunurile nu se adjudecă, licitaţia va fi
reluată în datele de 5 şi 12 iulie, în acelaşi loc
şi la aceeaşi oră. Informaţii suplimentare: tel.
0723.022.288.
LICHIDATORUL
judiciar
INTERCOM
MANAGEMENT SPRL organizeaza in conditiile
art116-117 din L85/2006 vanzarea prin
licitatie publica cu strigare a bunului imobil
proprietatea debitoarei N&G ACTIV PROD
SRL-in faliment respectiv:teren extravilan
in suprafata 250mp situat in loc.Chiajna la
pretul de 1.355,40 EUR+TVA pret diminuat cu
40% fata de valoare din raportul de evaluare.
Persoanele interesate de a participa la licitatie
pot achizitiona Regulamentul de licitatie
de la sediul lichidatorului judiciar situat in
Bucuresti Bd Corneliu Coposu nr5 bl103 scB
et8 ap45 s3 contra sumei de 1000lei+TVA
incepind cu data prezentului anunt pana cel
mai tarziu in preziua licitatiilor ora 12:00.
Toti potentialii ofertanti care au achizitionat
regulamentul de licitatie vor depune la sediul
lichidatorului judiciar in plic sigilat actele
precizate in regulament pana cel mai tirziu in
preziua licitatiilor ora14:00. Licitatia va avea
loc in data de 06.06.2019 ora 14:00 la sediul
lichidatorului judiciar mai sus mentionat. In
masura in care in data de 06.06.2019 nu va
fi valorificat bunul, se vor organiza licitatii in
data de 13.06.2019, 20.06.2019 si respectiv
27.06.2019 in acelasi loc si la aceeasi ora,
fara posibilitatea de scadere a pretului.Nu

vor fi admise la licitatie persoanele care nu au
depus pana la termenul limita documentele
solicitate prin regulamentul de licitatie.
031.107.48.11
LICHIDATORUL judiciar al S.C. Construcții
Muntenia SA scoate la vanzare prin licitatie
publica, la data de 31.05.2019, ora 13.00,
la sediul lichidatorului, urmatoarele bunuri:
autospeciala buldoexcavator 428 c Caterpillar,
vechime 21 ani, valoare evaluata 16.700 lei si
tractor rutier T3, marca U 650 M, vechime
28 ani, valoare evaluata 5.200 lei. In situatia
in care bunurile nu se vor vinde, se vor
organiza licitatii saptamanale, după data
de 31.05.2019 in zilele de vineri, ora 13.00.
Persoanele interesate vor cumpara caietul de
sarcini de la sediul lichidatorului: Targoviste,
Calea Bucuresti, nr. 3B, bl. G9, sc. A, et. 1,
ap. 1, Dambovita, tel. 0722.398.988, email:
cristinaiulianabalan@gmail.com
Lichidatorul IMUM SA vinde prin licitaţie în
fiecare vineri, începând cu 31.05.2019, 1100,
teren intravilan Medgidia, str. Independenței,
12, jud. Constanța, zona Preuzinală, în
suprafață de 12.981 mp, preţul de pornire
fiind de 629.777 lei, fără TVA. Documentele
şi garanţia de participare se depun până în
preziua licitaţiei. 0730.081956.
Lichidatorul judiciar al Metacom Sandblasting
S.R.L., anunţă vanzarea la licitaţie publica,
incepand cu data de 31.05.2019, ora 12.00,
în condiţiile Legii 85/2006: a bunurilor
mobile constand in: conuri incarcare, grupuri
electrogen, foarfeca demolatoare, picon
800 Kg, statie sortare, instalatie sortare/
spalare abrasive balastiera si de cariera,
copiator Canon, debitmetru Vortex, server
achizitie, la preturi reduse cu 25%; a
bunurilor mobile constand in: generatoare
aer cald, ventilatoare Jet Flow 200E, xtreamer
sprayere, pompa hydro-cat, aparat de sudura,
aeroterma si aspirator, "la pret de fier vechi";
a containerelor standard si containerului
birou, la preturi reduse cu 25%; a stocurilor de
marfa constand in: ulei hidraulic, robineti cu
bila, piatra sparta, piatra excavata, la preturi
reduse cu 25%; a bunurilor imobile constand
in: Lot A, compus din Parcela teren 22, situata
in Ovidiu, in suprafata de 33204 mp, la pret
redus cu 25%, de 1.919.905 lei, exclusiv TVA
si Lot B, compus din Parcelele 1CC, 2, 4, 5, 6,
7, 10 si 14, in suprafata totala de 84972 mp,
inclusiv constructiile existente pe acestea,
respectiv cladirile Hala productie 1 (1491 mp),
Hala productie 2 (370 mp), Birouri, Vestiare
(190 mp), Cladirea administrativa cu semineu
(497 mp), Put alimentare apa, toate situate
in Ovidiu, la pretul de 8.578.295 lei, exclusiv
TVA. Bunuri imobile constand in: Siloz grit,
avand pret de pornire de 2.936 lei, exclusiv
TVA; Statie combustbil, avand pret de pornire
de 5.547 lei, exclusiv TVA; Rezervor motorina,
avand pret de pornire de 22.513 lei, exclusiv
TVA si Confectie metalica, avand pret de
pornire de 1.305 lei, exclusiv TVA. Mijloace de
transport: Dumper Volvo, Fiat Albea, Renault
Symbol, Dumper O&K si Excavator pe senile,
la preturi reduse cu 50%. Informatiile vizand
detaliile tehnice, cantitatile de stocuri si lista
completa a preturilor de pornire la licitatie
poate fi consultata la biroul lichidatorului
judiciar. Garantia de participare la licitaţie, de
10% din preţul de pornire, taxa de participare
(100 lei, exclusiv TVA pentru bunurile mobile
si 1.000 lei, exclusiv TVA, pentru bunurile
imobile) şi caietul de sarcini de 4.000 lei,
exclusiv TVA, se vor achita cu cel puţin o zi,
înainte de data organizării licitaţiei. În caz de
adjudecare, preţul licitat va fi achitat în cel mult
10 zile calendaristice (pentru bunurile mobile),
respectiv în cel mult 30 zile calendaristice
(pentru bunurile imobile), calculate de la data
adjudecării. Înscrierea la licitaţie, achitarea
garanţiei, a taxei de participare la licitaţie si
a contravalorii caietului de sarcini, se fac la
adresa din Constanţa, Str. Mircea cel Bătrân
nr. 14, et. 2, cam. 22, unde vor avea loc toate
şedinţele de licitaţie. În caz de neadjudecare,
licitaţia se va relua in fiecare zi de vineri a
saptamanii, la aceeaşi oră şi în aceleaşi
condiţii. Informaţii la tel.0723147641.
PIAVISS GROUP-4 S.R.L. -in faliment,
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului
Timis sub nr. J35/809/2000, CUI:
RO13250807, prin lichidator judiciar ABA
INSOLVENCY SPRL, cu sediul in Timisoara,
str. Stuparilor nr.10, jud. Timis, anunta
organizarea de licitatii pentru vanzarea
urmatoarelor bunuri mobile: Mobilier,
echipamente tamplarie PVC; Stocuri accesorii
tamplarie PVC. Pretul de pornire al licitatiilor
reprezinta 20% din valoarea de piata a
bunurilor. Data licitatiilor: 31.05.2019,
07.06.2019, 14.06.2019 si 21.06.2019 ora
11:00. Bunurile nu vot fi adjudecate sub pretul
de pornire al licitatiei. La pretul de pornire al
licitatiei se adauga TVA. Conditiile detaliate de
participare la licitatie si de vanzare, inclusiv
informatii privind bunurile si pretul de pornire
al licitatiei, sunt prezentate in regulamentul
de vanzare care este disponibil la sediul
lichidatorului judiciar incepand cu data
publicarii anuntului intre orele 11-16. Licitatiile
vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Timisoara, str. Stuparilor nr.10, jud. Timis.
In vederea participarii la licitatie, ofertantii
trebuie sa inregistreze la sediul lichidatorului
judiciar, cel tarziu in ziua lucratoare anterior
organizarii licitatiei, cererea de participare
cu specificarea numarului de fax/tel./e-mail
si adresa completa la care ofertantul poate fi

contactat de catre vanzator, dovada achitarii
garantiei de participare la licitatie (10% din
pretul de pornire al licitatiei), imputernicire
si act identitate pentru persoana care va
participa la licitatie in numele persoanei
juridice/procura notariala si act identitate
pentru persoana care va participa licitatie in
numele persoanei fizice, acordul de acceptare
a prevederilor Regulamentului de vanzare.
Informatii suplimentare se pot obtine la nr. de
tel. 0256.499.715, fax. 0256.499.509.
PRO MANAGEMENT INSOLV IPURL, lichidator
judiciar al EVENTURES CONCEPT SOLUTION
S.R.L., organizeaza in data de 27.05.2019,
ora 13.00, la sediul din Bucuresti, str. Dr
Staicovici nr.8, etaj 1, sector 5, licitatie
publica pentru vanzarea urmatoarelor bunuri:
Dacia Logan (2010, motorina, 223.468 km la
bord, stare nesatisfacatoare) pret 6336 lei,
presa termotransfer Siser -1499 lei, mobilier
birou -1164 lei, biblioteca Hemnes -1498 lei,
mobilier canapea si poufee -4334 lei, mobilier
corp rafturi -1436 lei, birou Corinthia -1075
lei, mobilier Corinthia -5373 lei, safe birou
-1935 lei, bufet 2 usi -1018 lei, sistem audio
Bose -1437 lei, home cinema 3D Samsung
-1399 lei, mobilier (sertar si rafturi) -1436 lei,
bufet Matrix -733 lei, TV Samsung -321 lei,
TV Horizon- 190 lei, calculator Apple -257 lei,
masa Matrix -606 lei, fotoliu piele 823 lei,
mobilier masa -391 lei, fotoliu Regina -134 lei,
masuta -892 lei, combina frigorifica -86 lei,
cuptor microunde -74 lei, calculator portabil
Apple -472 lei. La aceste preturi se adauga
TVA. Daca bunurile nu se vind, se va continua
organizarea de noi licitatii, pe data de 29, 31
mai, 3 si 5 iunie in aceleasi conditii. Informatii
privind regulamentul de vanzare 0722715706
si irina.marin@pminsolv.ro.
PRO MANAGEMENT INSOLV IPURL, lichidator
judiciar al EVENTURES CONCEPT SOLUTION
S.R.L., organizeaza in data de 28.05.2019, ora
14.00, la sediul din Bucuresti, str. Dr Staicovici
nr.8, etaj 1, sector 5 licitatie publica pentru
vanzarea bunului echipament cort Stratosfera
(pentru evenimente si festivitati) la pretul
de 89.800 euro. Daca bunul nu se vinde se
va continua organizarea de noi licitatii, pe
data de 4, 11 si 18 iunie, in aceleasi conditii.
Informatii privind regulamentul de vanzare
irina.marin@pminsolv.ro.
PUBLICATIE DE VANZARE: Lichidări Info
Consult SPRL in calitate de lichidator judiciar
al debitoarei SC Proiect Arhi Struct SRL, cod de
identificare fiscală 16393593, cu sediul social
în com. Priboieni, sat Valea Popii, nr. 49, jud.
Argeş, număr de ordine în registrul comerţului
J03/ 795/ 2004, în faliment, dosar nr. 240/
1259/ 2009 pe rolul Tribunalului Specializat
Argeş, organizează in data 03.06.2019,
orele 12,00, la sediul lichidatorului judiciar,
str. Republicii, nr. 35, et. 2, Câmpulung, jud.
Argeş, licitaţie publică deschisă, cu strigare,
pentru vânzarea bunului imobil: Teren arabil
intravilan, în suprafaţă de 6420 mp, situat în
comuna Moşoaia, sat Hinţesti, punct Acasă,
jud. Argeş. Preţul de pornire al licitaţiei este
de 26.000 euro, fără TVA. In cazul in care
terenul nu se vinde, se vor organiza alte licitaţii
publice în datele de 13.06.2019, 24.06.2019,
03.07.2019, 12.07.2019 şi 23.07.2019, in
aceeaşi locaţie şi aceleaşi condiţii. Ofertanţii
trebuie să consemneze o garanţie de 10 % din
valoarea bunului ce urmează a fi cumpărat
in contul RO09PIRB0301784000001000
deschis la First Bank SA, Piteşti, pe numele SC
Proiect Arhi Struct SRL. Relaţii suplimentare la
telefon 0744. 772.619, mail: gheorghe.banu@
gmail.com. Ing. Banu Gheorghe
RECO REORGANIZARE I.P.U.R.L cu sediul
in Craiova str. Nicolae Titulescu, nr.2, Bl.N,
sc.1, parter, ap.8, jud. Dolj, lichidator judiciar
la SCM CONSTRUCTORUL SCM Craiova CUI
2316140, 0/14934/1993 vinde prin licitatie
publica urmatoarele bunuri mobile din averea
debitoarei: 3 buc. Fisete metalice la pretul de
560 lei si una bucata vitrina la pretul de 310
lei. Preturile de pornire la licitatie nu contin
TVA si reprezinta 100% din pretul de evaluare.
Bunurile au fost achizitionate de debitoare in
anul 1980 si prezinta defectiuni la sistemul
de inchidere. Licitatia va avea loc in data de
14.06.2019, ora 14.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Craiova str. Nicolae Titulescu
nr.2 bl.N parter, ap.8, jud.Dolj. Participarea
la licitatie este conditionata de achitarea
unei garantii de 10% din pretul de pornire la
licitatie. Relatii la telefon : 0741.22.02.44,
0251.510.837.
ROVIGO S.P.R.L. lichidator judiciar desemnat
în dosarul 38225/3/2008 al Tribunalului
Bucuresti, privind anuntul dat in ziarul
ROMANIA LIBERA din 23.05.2019, la pagina
14 dupa data de 08.10.2019 se va adauga si
data de 30.10.2019.
SARDES TRADE & INDUSTRY SRL "in faliment",
prin lichidator judiciar VALOR SPRL, vinde
cu pret redus, prin licitatie publica, activul
industrial "Unitate de productie semiconserve,
salate si alte preparate alimentare", situat
in Cretesti, com. Vidra, jud. Ilfov, cu pretul
total de pornire de 1.103.700 EUR, la care
se adauga TVA. Licitatia va avea loc la data
de 31.05.2019, ora 12:00, la sediul VALOR
SPRL de unde se poate procura caietul de
sarcini. In cazul neadjudecarii, licitatia se va
relua in aceleasi conditii la 07.06.2019. Relatii
suplimentare la tel. 021.314.60.79 si www.
valor.ro/vanzari.

SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA, cu sediul în Jidvei,
str. Gării, nr. 45, judeţul Alba, înregistrată
la Registrul Comerţului sub nr. J1/14/1999,
având Cod Unic de Înregistrare RO11380843,
anunţă selecţie de oferte în cadrul Programului
de Investiţii pentru proiectul "Achiziţii Utilaje şi
Dotarea Laboratorului SC Jidvei SRL Filiala
Alba", obiectul achiziţiei -bunuri: APARATURĂ
LABORATOR, durata contractului 8 săptămâni
de la data semnării, valoare estimată 91.827
EURO, criteriul de atribuire este preţul cel mai
mic. Termenul limită de depunere al ofertelor
este 05.06.2019, ora 12.00. Data şedinţei de
deschidere a ofertelor este 06.06.2019, ora
14.00. Caietul de sarcini se ridică de la sediul
societăţii, telefon 0258.881.881.
SC PROVITIS SERV SRL, cu sediul în
Cernavodă, str. Cochirleni, nr. 1, judeţul
Constanţa, înregistrată la Registrul Comerţului
sub nr. J13/356/2005, având Cod Unic de
Înregistrare RO17206111, anunţă selecţie
de oferte în cadrul Programului de Investiţii
pentru proiectul "Achiziţii Utilaje şi Dotarea
Laboratorului SC Provitis Serv SRL", obiectul
achiziţiei -bunuri: APARATURĂ LABORATOR,
durata contractului 8 săptămani de la data
semnârii, valoare estimată 66.131 EURO,
criteriul de atribuire este preţul cel mai mic.
Termenul limită de depunere al ofertelor
este 07.06.2019, ora 12.00. Data şedinţei de
deschidere a ofertelor este 10.06.2019, ora
14.00. Caietul de sarcini se ridică de la sediul
societăţii, telefon 0241.235.037.
SCP FALIMVEST SPRL În calitate de lichidator
judiciar al S.C. PATISERIA ZOKY S.R.L. VINDE LA
LICITAŢIE PUBLICĂ • Cuptor brutărie - PREŢ DE
PORNIRE: 11.997 lei + tva • Dospitor brutărie
- PREŢ DE PORNIRE: 2.340 lei + tva • Cărucior
brutărie cu 12 panacote - PREŢ DE PORNIRE:
2.340 lei + tva • Malaxor 180 L - PREŢ DE
PORNIRE: 3.897 lei + tva • Mașină foietaj PREŢ DE PORNIRE: 2.340 lei + tva • Mașină
modelat cornuri - PREŢ DE PORNIRE: 1.026
lei + tva • Presă impărțitoare aluat - PREŢ DE
PORNIRE: 1.026 lei + tva • Feliator - PREŢ DE
PORNIRE: 2.853 lei + tva • Vitrină caldă (2
bucăți) - PREŢ DE PORNIRE: 2.925 lei + tva/
bucată • Vitrină rece - PREŢ DE PORNIRE:
2.925 lei + tva • Reclamă luminoasă - PREŢ
DE PORNIRE: 1.026 lei + tva • Rafturi pentru
pâine - PREŢ DE PORNIRE: 585 lei + tva •
Masă lucru rece (2 bucăți) - PREŢ DE PORNIRE:
10.962 lei + tva/bucată Licitaţia se va ţine
în data de 13.06.2019 ora 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar din Arad, Piața Avram
Iancu nr. 17, ap. 4 În caz de neadjudecare,
licitaţia se va repeta, în aceleaşi condiţii,
în data de 27.06.2019 și 11.07.2019 la ora
14.00. Înscrierea la licitaţie se face cu 24 de
ore înainte pentru fiecare licitație în parte.
Cei care doresc să participe la licitaţie trebuie
să achite garanţia de participare, care este
10% din valoarea bunului. Informaţii privind
condiţiile de participare la licitaţii se pot obţine
la sediul lichidatorului judiciar din Arad, Piața
Avram Iancu nr. 17, ap. 4 Tel. 0747-47.84.87
office@lichidari.net
Subscrisa PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, cu
sediul in Bd. Aviatorilor, nr.52, ap.1-2, parter,
sector 1, București, Număr de înscriere în
tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II
-0488 Tel/Fax 021.34.00.442/021.34.00452,
E-mail office@primeinsolv.ro, primeinsolv@
gmail.com, desemnată in calitate de lichidator
judiciar al S.C. OLCO IMPORT EXPORT S.R.L.
(în faliment, in bankruptcy, en faillite),
având Cod de identificare fiscală 2854778,
cu sediul social în Targoviște, Aleea Sinaia,
nr.6-8, jud. Dâmbovița, având număr de
ordine în registrul comerţului J15/172/1993,
societate aflată în faliment conform Sentinței
civile nr.40 din 25.01.2016 pronunțată de
Tribunalul Dambovița, Secția a II-a Civilă de
Contencios Administrativ și Fiscal, in dosarul
nr.1582/120/2015, organizează LICITAȚIE
PUBLICĂ COMPETITIVĂ CU STRIGARE pentru
vânzarea următoarelor active: 1. Bunuri
imobile conform tabelului de mai jos: -Teren
extravilan în suprafață de 15000 mp. situat în
Dâmbovița, comuna Sălcioara, sat Cuza Vodă,
T 25, P 135/1/2, înscris in Cartea Funciară nr.
318 a localității Sălcioara, cu număr cadastral
provizoriu 631, la un preț de 3.672 Euro, la care
se adaugă TVA conform legislației în vigoare
la data încheierii contractului de vânzare.
Descrierea bunurilor este detaliată în caietul
de sarcini, disponibil la sediul lichidatorului
judiciar. Licitaţia va avea loc în data de
31.05.2019, ora 15.00 la sediul lichidatorului
judiciar din Bd. Aviatorilor, nr.52, ap.1-2, parter,
sector 1, București. În caz de neadjudecare a
activelor, următoarele licitaţii vor fi organizate
în datele de 07.06.2019 orele 15.00 la aceeași
locație și având acelaşi preţ de pornire.
Garanţia de participare este de 10% plus TVA
din preţul de pornire. Caietul de sarcini poate
fi achiziţionat de la lichidatorul judiciar Prime
Insolv Practice SPRL, Bd. Aviatorilor, nr.52,
ap.1-2, parter, sector 1, București. Preţul unui
caiet de sarcini aferent unui imobil este de
300 lei plus TVA. Documentaţia de înscriere
la licitaţie va trebui depusă până cel târziu la
ora 14.00 în pre-ziua în care se va organiza
licitația, la sediul lichidatorului judiciar.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
ofertanţii pentru participarea la licitaţie,
sunt precizate în Regulamentul cuprinzând
instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care
este anexă la Caietul de sarcini. Cei interesaţi
pot obţine date suplimentare şi informaţii la
adresa de e-mail office@primeinsolv.ro.
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Subscrisa PRIME INSOLV PRACTICE SPRL,
in calitate de lichidator judiciar al S.C. CRIS
AGRA TRADING S.R.L., in faliment, desemnata
prin Incheierea din 28.10.2014, pronuntata de
Tribunalul Brăila in dosar nr.3438/113/2013,
anunta organizarea licitatiei publice cu
strigare cu preț în urmare, pentru valorificarea
individuala a următoarelor active aflate în
patrimoniul societății debitoare: 1. GRAPA
CU DISCURI KNOCHE având data de achiziție
15.09.2011 la prețul de pornire de 13.680
Euro fără TVA. Licitatia va fi organizata la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bdul Aviatorilor nr.52, parter, ap.1-2, Sector
1, in data de 31.05.2019 incepand cu ora
12.00. In caz de neadjudecare a bunurilor,
urmatoarele licitatii vor fi organizate in zilele
de 07.06.2019, 14.06.2019, la acelasi pret,
respectiv aceeasi locatie si ora. În caz de
neadjudecare a activelor, următoarele licitaţii
(setul II și setul III) vor fi organizate la datele
de 21.06.2019, 28.06.2019, 05.07.2019,
12.07.2019, 19.07.2019 și 26.07.2019
orele 12.00 la aceeași locație, prețurile
de pornire urmând a fi diminuate conform
Raportului privind strategia de valorificare
a bunurilor aparținând debitoarei Cris Agra
Trading S.R.L. astfel cum acestea au fost
aprobate de creditori în cadrul ședinței
Adunării Creditorilor din data de 12.04.2019.
Persoanele interesate sa participe la licitatie
pot achizitiona Regulamentul de vanzare
si Caietul de sarcini de la secretariatul
lichidatorului pentru suma de 300 lei.
Oferta de cumparare si documentele care
constituie conditia acceptarii ofertei pentru
a participa la licitatie se vor depune pana
in preziua lucratoare licitatiei ora 14,00.
Relatii suplimentare se pot obtine la tel:
021.340.04.42.
Subscrisa,TOPAZ INSOLV SPRL, lichidator
judiciar al societatii SFINX BETON SRL, in
faliment, cu sediul social în Municipiul Giurgiu,
Str. Bucureşti, camera 1, Bloc 111, Scara B,
Etaj 2, Ap. 26, Judet Giurgiu, J52/84/2010,
CUI 26543710, face public următorul anunţ
- vanzarea individuala prin licitatia publica
cu strigare sau negociere directa a activului
debitoarei constand in statie de betoane „
MINIMAX 2", an fabricatie 2008, capacitate
30MC/H, siloz 75 tone, cisterna orizontala,
amplasata in jud.Giurgiu. Activul supus
vânzării prin licitatie publica se valorifică liber
de sarcini. Pretul de pornire al licitatiei este
de 44.800 euro echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua adjudecarii si reprezinta 40% din
pretul de evaluare al bunului. Prima licitatie se
va organiza in data de 05.06.2019, orele 13:00
la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Str. Ing. Scarlat Varnav nr. 38 ap. 2,sector 6,
iar in cazul in care bunul nu va fi valorificat,
sedintele de licitatie se vor relua saptamanal
la
urmatoarele
date
calendaristice:
12.06.2019 orele 13:00, 19.06.2019 orele
13:00, 26.06.2019 orele 13:00, 03.07.2019
orele 13:00, 10.07.2019 orele 13:00,
17.07.2019 orele 13:00, 24.07.2019 orele
13:00, 31.07.2019 orele 13:00 si 07.08.2019
orele 13:00. Conditiile de participare si datele
de desfasurare a procedurii sunt cuprinse in
caietul de sarcini care poate fi achizitionat de
la sediul lichidatorului judiciar, contravaloarea
caietului de sarcini fiind de 500 lei plus TVA.
Pot participa la licitatie persoanele fizice si
juridice care fac dovada ca au depus cerere
de inscriere, au achizitionat caietul de sarcini
si au consemnat garantia de 10% din valoarea
de pornire a licitatiei. Garantia se poate achita
prin ordin bancar in contul unic de lichidare al
societatii SFINX BETON SRL, deschis la Piraeus
Bank SA, Suc Unirii Bratianu, RO12 PIRB 4202
7434 6700 1000, cu specificatia "garantie
in vederea participarii la licitatie publica
pentru achizitionarea activului societatii
SFINX BETON SRL. Dosarele ofertantilor vor
fi inregistrate la sediul lichidatorului judiciar,
cu cel putin 48 ore anterior datei licitatiei.
Relatii suplimentare se pot obtine de la
lichidatorul judiciar la tel: 0724.934.904,
email: topazinsolv@gmail.com.

Vinzari garsoniere
1 CAMERA -UNIVERSITATE, 4/8, 28 mp,
boxa, fara risc seismic, centrala termica.
0723.619.619/ 0723.632.003
Garsonieră -Dristor, Istria, 8/8, bloc reabilitat,
42.000E. 0744.167.120

Vinzari 2 camere
2 CAMERE -GIULESTI, George Valsan, 1/7,
55mp, fara imbunatatiri. 0723.619.619/
0723.632.003

Vinzari 3 camere
3 CAMERE -TINERETULUI -parcul Carol, 8/10,
2 bai, reabilitat termic, vedere panoramica,
usa metalica, bloc 1985. 0723.619.619/
0723.632.003

Vinzari 4 camere
4 CAMERE -TINERETULUI -parcul Carol,
10/10, 77mp suprafata utila, decomandat,
vedere panoramica, imbunatatiri, bloc 1985.
0723.619.619/ 0723.632.003

Cumparari 2 camere
Particular cumpăr urgent apartament/
garsonieră
Bucureşti,
cash,
exclus
intermediari. 0729.280.228
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Cumparari diverse
Anticariat. Cumpărăm carţi vechi/ noi, plata
pe loc. Deplasarea gratuită. 0737.638.171

Inchirieri oferte
2 CAMERE -UNIVERSITATE, 5/7, mobilate
modern,
imbunatatiri,
vedere
fata.
0723.619.619/ 0723.632.003.

Inchirieri oferte
spatii comerciale
INCHIRIEZ spațiu comercial Piața
Progresul situat în complex comercial
50 mp, chirie 690 euro/ lună. Tel:
0722.100.011.
INCHIRIEZ spațiu comercial Piață
Progresul -birouri -notariat -cabinet
avocatură, imobil demisol +parter +3
etaje, parcare proprie, 750 mp total, 170
mp/ etaj sau birouri între 20- 50 mp,
chirie 7 euro/ mp. Tel: 0722.100.011.
Inchiriez spaţiu comercial Piaţa Progresul
situat în complex comercial, 50 mp, chirie
690 euro/lună. Relaţii tel. 0722.100.011

Diverse
ANUNT PUBLIC 1. STATIE Alexandru- Ștefan,
Chiric Constantin, Gilceava Ionuț- Alexandru
cu domiciliul în Otopeni, str. I. G. Brătianu,
nr. 10H, jud. Ilfov, titulari al PUZ- Trecere teren
intravilan și parcelare pentru realizare de
locuințe cu funcțiuni complementare max. P
+ 2 E, T 19, parcela 286/6, nr. cad. 113836,
114454, oraș Otopeni, jud. Ilfov, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării
de obținere a avizului de mediu pentru planul
menționat și declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/ programului
poate fi consultată la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii
nr. 1, sector 6, de luni până joi între orele
9.00- 11.00. Observații/ comentarii și sugestii
se primesc în scris la sediul A.P.M. Ilfov, (tel.
021/4301523, 021/4301402, 0746248440)
în termen de 15 zile de la data publicării
anunțului.
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu SC OMV PETROM
SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Lucrări de abandonare
aferente sondei 654 MP Monteoru", propus
a fi amplasat în extravilan comuna Merei,
judeţul Buzău. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului din Buzău, str.

Democraţiei nr.11 şi la sediul OMV Petrom SA
din municipiul Buzău, str.Transilvaniei, nr.1,
jud.Buzău.
Anexa la procedura de informare a publicului,
Nr. Afisata la avizierul primariei Mosoaia
Primar Ene Florea INFORMARE Aceasta
informare este efectuata de: SC Cornel
&Cornel Topoexim SRL Bucuresti codul
fiscal RO 6174812, nr. de inmatriculare la
Registrul comertului J40/15964/1994,
telefon 021-220.40.02, 021 -221.82.98,
fax 0248-221.83.77 cu sediul in localitatea
Bucuresti strada Vidra nr. 31, judetul Sector
6, ce intentioneaza sa solicite de la ABA ArgesVedea Pitesti aviz de gospodarire a apelor/
aviz de amplasament pentru desfasurarea
activitatii de " Reabilitare conducta titei
Parc 6 Mosoaia -Parc 2 A Mosoaia " localizat
in comuna Poiana Lacului (municipiul,
localitatea, judetul), satul Mosoaia, judetul
Arges, sau pentru realizarea lucrarilor.
Reabilitare conducta. Aceasta investitie
este noua (existenta/noua). Ca rezultat al
procesului de productie vor rezulta(temporar/
permanent) urmatoarele ape uzate: ce se
vor evacua in(denumirea emisarului) dupa
ce au fost epurate prin (metoda de epurare).
Nu vor rezulta ape uzate Aceasta solicitare
de aviz este conforma cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare. Persoanele care
doresc sa obtina informatii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de gospodarire
a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa mentionata. Persoanele care doresc sa
transmita observatii, sugestii si recomandari
se pot adresa solicitantului sau la adresa
.Primariei Mosoaia..(numele persoanei de
contact, nr. de telefon)..George Dumitru.- tel.
021.0220.40.02 mobil 0722-685.911 dupa
data de 10.03.2019(data estimata la care se
va transmite solicitarea de aviz)Mosoaia.
C.I.I. RUSU GICA GIORGIANA, in temeiul Legii
nr. 85/2014 notifica deschiderea procedurii
generale a insolventei impotriva debitoarei
Crissalud Estef SRL, Cod de identificare
fiscală CUI 32707396, Domiciliul/sediul
social: Calarasi, B-dul Republicii, nr.2, bl.N26,
sc.3, et.3, ap.54, jud. Calarasi, Număr de
ordine în registrul comerţului J51/28/2014;
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra averii debitorului
este 04.07.2019. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor
este 22.07.2019. Termenul pentru întocmirea
şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor
este 12.08.2019. Prima şedinta a Adunarii
Creditorilor este fixata in data de 16.08.2019,

Societatea Energetică Electrica SA informează investitorii privind
plata dividendelor aferente exerciţului financiar 2018
Societatea Energetică Electrica SA („Electrica”) anunţă plata dividendelor aferente
exerciţiului financiar 2018, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr.
2 din data de 25 aprilie 2019. Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0,73 RON.
Plata se va realiza prin intermediul Depozitarului Central SA (”Depozitarul Central”)
și BRD-Groupe Société Générale („BRD”), agentul de plată, începând cu data de 24 iunie
2019, către acţionarii înscriși la data de 07 iunie 2019 („Data de Înregistrare”) în Registrul
Acţionarilor ţinut de către Depozitarul Central.
Modalităţile prin care se va efectua plata dividendelor către acţionari sunt urmatoarele:
1. Prin virament bancar în conturile Participanţilor, pentru acţionarii care au cont
deschis la Participant;
2. Prin virament bancar in contul acţionarilor nereprezentaţi de Participanţi,
comunicat Depozitarului Central pana la data de 19 iunie 2019;
3. Prin intermediul agentului de plată, atât în numerar la ghișeele BRD cât și prin
virament bancar ordonat la ghișeele BRD.
Acţionarii nerezidenţi care au cont deschis la un Participant pot opta pentru amânarea
plăţii exprimând optiunea către Participantul relevant, care o va comunica Depozitarului
Central în cadrul raportării de la Data de Înregistrare. Actionarii nerezidenţi nereprezentaţi
de un Participant pot opta pentru plata amânată, comunicând opţiunea direct către Electrica
până la data de 07 iunie 2019.
Informaţii detaliate despre modalităţile de plată a dividendelor, opţiunile de plată și alte
informaţii utile referitoare la plată dividendelor pot fi accesate prin consultarea site-ului www.
electrica.ro/investitori/actiuni-si-actionari/dividende/.
Georgeta Corina Popescu
Director General
Societatea Energetică Electrica SA informs its investors regarding
the payment of the dividends related to financial year 2018
Societatea Energetică Electrica SA ("Electrica”) announces the payment of the
dividends related to financial year 2018, according to the Resolution of the Ordinary
General Meeting of Shareholders no. 2 dated 25 April 2019. The value of the gross dividend
per share is RON 0.73.
The payment shall be made through Depozitarul Central SA ("Central Depositary”)
and BRD-Groupe Société Générale („BRD”), the payment agent, starting with 24 June
2019, to the shareholders registered on 07 June 2019 ("Registration Date”) in the Registry of
Shareholders held by the Central Depositary.
The methods by which the payment of the dividends to shareholders will be made are
the following:
1. Bank transfer to the accounts of the Participants, for the shareholders having an
account opened with the Participant;
2. By bank transfer to the account of the shareholders unrepresented by the
Participants, communicated to the Central Depositary until 19 June 2019;
3. Through the payment agent, both in cash at the BRD cash desks and by bank
transfer ordered at the BRD cash desks.
The non-resident shareholders that have an account opened with a Participant may opt
for the postponement of the payment, expressing this option to the relevant Participant,
which shall communicate it to the Central Depositary within the reporting as at the Date of
Registration. The non-resident shareholders unrepresented by a Participant may opt for the
deferred payment, communicating the option directly to Electrica until 07 June 2019.
Detailed information on the methods of payment of dividends, payment options and
other useful information regarding the payment of dividends can be accessed at https://
www.electrica.ro/en/investors/shares-and-shareholders/dividende_en/.
Georgeta Corina Popescu
Chief Executive Officer

ora 11:00, la sediul administratorului judiciar
si sunt convocati toti creditorii acestuia.
CABINET DE INSOLVENTA TUDOSE ROXANA
desemnat în calitate de lichidator judiciar
al BIOLAN V PETRA INTREPRINDERE
INDIVIDUALA identificata cu CUI 15991548
si F34/112/2010 notifica deschiderea
procedurii insolventei faţă de debitoarea
sus menţionată prin sentinta nr. 154 din
18.04.2019 pronunţată de Tribunal Teleorman,
în dosarul 1531/87/2017 S-au stabilit
urmatoarele termene limită: Termenul limită
pentru depunerea creantelor este 30.05.2019
Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor este 07.06.2019;
Termenul pentru afisarea tabelului definitiv
al creantelor este 03.07.2019 Fixeaza data
sedintei adunarii creditorilor la 13.06.2019,
ora 10 la sediul lichidatorului judiciar din
Buzau, Centru, nr. 176, bl. A, ap. 20.
CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor Consiliul de Administratie al
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim
România (CARE România) S.A. societate
administrata in sistem unitar, cu sediul
social în Bd. Aviatorilor nr. 33, parter, ap.
1, Sector 1, București, înregistrată la ONRC
sub J40/3151/2009, CUI 25252500, în
temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr.
31/1990, privind societățile, republicată,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor pentru data de 27.06.2019
ora 12.00 la sediul social sau pe data de
28.06.2019 la aceeași ora, în același loc și
cu aceeași ordine de zi, în cazul în care la
prima convocare nu se vor îndeplini condițiile
privitoare la cvorum, cu urmatoarele puncte
pe: ORDINEA DE ZI 1. Aprobarea situațiilor
financiare anuale pregătite în conformitate
cu Standardele Internaționale de Raportare
Financiară, pentru exercițiul financiar
încheiat la 31.12.2018. 2. Împuternicirea
unui reprezentant al acționarilor pentru a
întreprinde toate acțiunile necesare pentru
aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării
Generale a Acționarilor convocată prin
prezenta și efectuarea tuturor formalităților
aferente necesare. Materialele informative
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
se pot obține de la sediul societății. În
conformitate cu prevederile art. 117 alin.
(6) din legea nr. 31/1990, privind societățile
comerciale, republicată, lista cuprinzând
informații cu privire la numele, localitatea
de domiciliu și calificarea profesională
ale persoanelor propuse pentru funcția
de administrator se află la dispoziția

acționarilor la sediul social al societății,
putând fi consultată și completată de
aceștia. Cererile privind introducerea unor
noi puncte pe ordinea de zi, pot fi depuse
în temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990,
privind societățile comerciale, republicată,
și ale art. 10 alin. (8) din Actul constitutiv, de
acționarii care dețin, individual sau împreună,
cel puțin 5% din capitalul social, la sediul
social al societății, în termen de 15 zile de
la data publicării convocatorului în vederea
aducerii la cunoștință a celorlalți acționari.
Acționarii pot participa la ședința adunării,
personal, prin reprezentanții lor legali sau
prin reprezentanți cu procură specială. Un
exemplar al procurii va fi depus în original la
sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte
de începerea lucrărilor ședinței adunării
generale. Al doilea exemplar va fi înmânat
reprezentantului pentru a-l prezenta în cadrul
ședinței, iar al treilea exemplar rămâne la
acționar. Materialele informative asupra
punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii
Generale Ordinara a Acționarilor se pot obține
de la sediul societății. Pentru informații
suplimentare vă rugam să vă adresați dnei.
Adriana Mărginean, tel. 0724.312.020,
email:
adriana.marginean@eximasig.ro.
Data: 23.05.2019 Președinte al Consiliului de
Administrație Bogdan Iulian Popa
Compania Națională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere SA, prin Direcția
Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, în
calitate de expropriator în numele Statului
Român, anunță declanșarea procedurilor
de expropriere a imobilelor proprietate
privată situate în localitățile Lăpugiu de
Jos și Gurasada, pe amplasamentul lucrării
"Autostrada Lugoj-Deva". Lista imobilelor
propuse spre expropriere (aprobate prin
H.G.nr.680/2015) și planul cu amplasamentul
lucrării sunt afișate la sediul Consiliului Local
Lăpugiu de Jos și Gurasada începând cu
luna septembrie 2015. Comisia de verificare
a dreptului de proprietate sau a altui drept
real își va desfășura activitatea, în data
de 11.07.2019 orele 09:00-10:00 la sediul
Consiliului Local Lăpugiu de Jos din Comuna
Lăpugiu de Jos, Str. Principală, nr. 60, Jud.
Hunedoara pentru imobilele situate în
Comuna Lăpugiu de Jos, în data de 11.07.2019
orele 12:00-13:00 la sediul Consiliului
Local Gurasada din Comuna Gurasada, Str.
Principală, nr.193, Jud. Hunedoara pentru
imobilele situate în Comuna Gurasada.
DACHE Valentin, coproprietar al terenului
situat în Str. Grivita, nr. 25A, 25V, nr. cad.
111415, 112308, oraș Otopeni, jud. Ilfov,
în suprafață de 1.771 mp, anunță publicul

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale EUROINS ROMANIA
ASIGURARE REASIGURARE S.A., cu sediul in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord,
nr. 10, etaj 4, jud. Ilfov, avand numar de inregistrare la Oficiul Registrului
Comertului J23/2823/2011, CUI 5328123, intrunit in data de 22.05.2019,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990- republicata, convoaca
actionarii societatii pentru a participa in ziua de 29.06.2019, orele 12:00
la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor “(Adunarea).” Adunarea
Generala Ordinara va avea loc la sediul societatii din Voluntari, Sos. Bucuresti
Nord, nr. 10, GLOBAL CITY BUSINESS PARK -Cladirea O23- etaj 4, Jud. Ilfov si
va avea urmatoarea: Ordine de zi: 1. Prelungirea mandatelor urmatoarelor
persoane: Assen Milkov Christov; Kiril Ivanov Boshov si Basgan CristianaViorela, in calitate de administratori ai EUROINS ROMANIA ASIGURARE
REASIGURARE SA, pentru o durata de 4 (patru) ani. 2. Actualizarea Anexei
4 la Actul Constitutiv, conform punctului 1; 3. Prelungirea mandatului de
Presedinte al Consiliului de Administratie al Dnului. Kiril Ivanov Boshov.
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea executarii tuturor
operatiunilor si/sau procedurilor cu privire la implementarea hotararilor
adoptate in cadrul Adunarii incluzand dar fara a se limita: a) realizarea
tuturor formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor si efectelor
acestora; b) asumarea oricarui angajament necesar, emiterea oricarui
document necesar pentru implementarea hotararilor si depunerea oricaror
documente la orice autoritate relevanta. 5. Imputernicirea dnului. Kiril
Ivanov Boshov pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii,
precum si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege
in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, de inregsitrare
si asigurare a opozabilitatii fata de terti. Domnul Kiril Ivanov Boshov are
dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat mai multor persoane.
Conform prevederilor Legii nr. 31/1990 –republicata si Actului Constitutiv
al societatii, participa la Adunarea Generala Ordinara actionarii persoane
fizice si juridice, inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 01.06.2019.
Persoanele juridice vor fi reprezentate prin reprezentantii legali, pe baza de
imputernicire scrisa. Persoanele fizice care nu au posibilitatea sa participe,
sunt rugate sa desemneze prin procura persoana care sa le reprezinte;
persoana respectiva neputand a fi dintre administratorii sau functionarii
societatii. Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau
impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii au dreptul: (a)
de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare
punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de Hotarare propus
spre adoptare Adunarii si (b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru
punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.
Cererile cu privire la introducerea a noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii
se inainteaza Consiliului de Administratie al Societatii in termen de 15 zile
de la data publicarii convocatorului Adunarii, numai in scris, in original,
in plic inchis depus la sediul Societatii, mentionandu-se pe plic in clar, cu
majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 29
IUNIE 2019”.In situatia neindeplinirii cvorumului necesar pentru prima
Convocare, Adunarea Generala Ordinara, se reprogrameaza pentru data
de 30.06.2019, orele 12:00. Informatii suplimentare se pot obtine de la
secretariatul societatii sau la telefon 021/317.07.14.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
KIRIL IVANOV BOSHOV

interesat asupra depunerii solicitării
de obtinere a avizului favorabil pentru
documentația PUZ- schimbarea funcțiunii
terenului, în vederea realizării de spații
comerciale. Documentația a fost depusă
pentru consultare la Consiliul Județean Ilfov
în data de 24.05.2019. Observații, comentarii
se primesc în scris la Direcția de urbanism
din cadrul Consiliului Județean Ilfov, str. Ghe.
Manu, nr. 18, sector 1, (tel. 021/212.56.93) în
termen de 15 zile de la publicarea prezentului
anunț.
GMR SPRL - lichidator al S.C. BEST SLOT
S.R.L. colectează oferte pentru servicii de
contabilitate, respectiv reconstituire bază
REVISAL din anul 2013 până la zi pentru
aproximativ 200 de angajați. Informații
suplimentare referitoare la colectarea
ofertelor, se pot obține la sediul lichidatorului
judiciar GMR SPRL din Oradea, str. Horea,
nr. 42, jud. Bihor și la numărul de telefon
0259/222.555.
INFORMARE Aceasta informare este
efectuata de: SC WORLD SYNERGY TRAVEL
SRL Bucuresti, Sector 3, str. Lt.col Papazoglu
Dumitru nr. 60 care a depus documentatia la
ABA Olt Rm. Valcea si SGA Brasov in vederea
obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor
pentru "Construre Restaurant, Centru SPA,
Anaxa depozitare biciclete si Amenajari
exterioare aferente", com. Vulcan, judetul
Brasov. Informatii, sugestii si recomandari
se pot transmite solicitantului si la tel.: Tel.
0757.575.249, persoana de contact ing.
Stefania Nics.

pentru desemnarea unui evaluator autorizat
ANEVAR pentru intocmirea Raportului de
evaluare pentru terenul situat in Domnesti
Ilfov lotul12 nr cad 3484/12 in suprafata de
433mp impreuna cu cota de 1/13 din lotul
14 nr cad3484/14 categoria de folosinta
drum acces proprietatea debitoarei.Ofertele
de pret se pot transmite pe adresa de mail
office@inspec.ro incepand cu data publicarii
anuntului si pana la data de 05.06.2019.
Mentionam faptul ca plata onorariului se va
efectua dupa valorificarea bunului imobil in
cadrul procedurii de faliment.
MINISTERUL Agriculturii și Dezvoltării
Rurale (MADR) având sediul în Bulevardul
Carol I, nr. 2-4, sector 3, București, titular
al Programului Național de Reabilitare
a Infrastructurii Principale de Irigații din
România, anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a avizului
de mediu pentru completarea la programul
menţionat cu "Obiectivul -Canal magistral
Siret-Bărăgan -Etapa I, tronson km 0+000
la km 14+570" şi declanşarea etapei de
încadrare. Prima versiune a programului poate
fi consultată la sediul Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale, Bvd. Carol I, nr. 2-4,
sector 3, București, de luni până joi, între orele
09.00-16.00, vineri, între orele 09.00-13.00.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în
scris la sediul MADR în termen de 18 zile de la
data publicării anunţului.

LICHIDATORUL
judiciar
INTERCOM
MANAGEMENT SPRL in temeiul art 42 si
145 din L85/2014 notifica toti creditorii
cunoscuti ca prin Hotararea Intermediara
3056/2019 din 21.05.2019 pronuntata de
Tribunalul Bucuresti Sectia a VIIa Civila in
dosarul 30798/3/2018 s-a dispus intrarea
in faliment prin procedura simplificata a
debitoarei STOICA ENTERPRISES SRL cu
sediul in Bucuresti str Fildesului nr 7 parter
bl A2 sc 1 ap 7 sector 3 inregistrata la ORC
J40/5054/2009 CUI 25455423 stabilindu-se
ca in termen de 10 zile de la primirea prezentei
toti creditorii sa se inscrie la masa credala,
in caz contrar fiind incidente disp art 114
din L85/2014. Nedepunera declaratiilor de
creanta in termenul stabilit de instanta duce
la decaderea creditorilor din dreptul de a-si
mai realiza creantele impotriva debitorului. Tel
031.107.48.11

ROMÂNIA Județul Olt Primăria Comunei CĂLUI
Str.Învățător Ilie Popescu nr.5 Nr. 2556 /
23.05.2019 Sectoare cadastrale: 9,13,16,17
Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului OCPI
OLT anunță publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr. 9,13,16,17, 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: 04.06.2019 Data de sfârșit a afișării:
02.08.2019 Adresa locului afișării publice: Str.
Învățător Ilie Popescu nr.5, sat Călui, comuna
Călui, județul Olt Repere pentru identificarea
locației : în apropierea Școlii Gimnaziale - sat
Călui și Căminului Cultural Comuna Călui.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei
comunei Călui, Str.Învățător Ilie Popescu nr.5,
sat Călui, comuna Călui, 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. Călui, 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, ROTARU Constantin

LICHIDATORUL
judiciar
al
JC
LLOYDS&PARTNERS INTERNATIONAL SRLin faliment organizeaza selectie de oferte

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
titular al activitatii Comert cu amanuntul
al carburantilor pentru autovehicule,

Inter-Line Company SRL, proprietar în strada
Brăţării nr. 125H (fost Ghetu Anghel 90D, lot 3),
sector 3, Bucureşti, anunţ intenţia elaborare
PUD, pentru construire Hală Depozitare şi
Birouri P+1E. Observaţiile se depun la Biroul
Unic din cadrul Primăriei sector 3 din Calea
Dudeşti nr. 191, sector 3, Bucureşti.

INFORMARE
Aceasta informare este efectuata de S.C. ENGIE ROMANIA S.A., cu sediul in B-dul. Marasesti, nr. 4-6,
sector 4, Bucuresti ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita aviz de
gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor "REABILITARE RETEA DE TRANZIT A GAZELOR NATURALE
MP, STRADA DJ 720B ZONA SRMP RAZVAD -RAU IALOMITA, LOCALITATEA RAZVAD, JUDETUL DAMBOVITA,
CU CONDUCTE ȘI INSTALATII DE RACORDARE MP DIN PE 100 SDR 11" amplasate in localitatea Razvad,
judetul Dambovita. Aceasta investitie este existenta iar proiectul consta in inlocuirea conductei existente
pozata ingropat, conducta care traverseaza zona de protectie a raului Ialomita -malul stang . Ca
rezultat al procesului de productie nu vor rezulta ape uzate ce se vor evacua in raul Ialomita. Aceasta
solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa
transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Monica CHITU, tel.
0745.651.812, e-mail: gina-monica.chitu@tractebel.engie.com, dupa data de 12.06.2019.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului
de mediu PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCURESTI, prin COMPANIA
MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul NOD ANDRONACHE – INCHIDERE INEL MEDIAN, propus a fi
amplasat în Bucuresti, sector 2 și în Orașul Voluntari, județul Ilfov.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM
București, din București, sector 6, Aleea Lacul Morii nr.1, și la sediul
PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI din B-dul Regina Elisabeta nr.
47 sector 5, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 12.00. Observațiile
publicului (formulate în scris) se primesc zilnic la sediul APM București.
ANUNT
privind plata cupon de dobanda nr.3 aferent obligatiunilor IMP22E emise de Impact
Developer & Contractor S.A.
Impact Developer & Contractor S.A. anunta plata cuponului de dobanda nr.3 aferent obligatiunilor
IMP22E emise conform Prospectului de emisiune aprobat prin Decizia Autoritatii de Supraveghere
Financiara nr.1710/28.11.2017. Plata se va realiza de catre Unicredit Bank S.A. agentul de
plata – la data de 19 iunie 2019, catre detinatorii de obligatiuni IMP22E inscrisi in Registrul
detinatorilor de obligatiuni tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de referinta 28
mai 2019. Avand in vedere faptul ca detinatorii de obligatiuni au evidentiate instrumentele la data
de referinta in conturi deschise la Participantii la sistemul de compensare-decontare si registru al
Depozitarului Central, plata se va face in EUR, prin intermediul Depozitarului Central si Participantilor.
Dobanda va fi calculata in conformitate cu prevederile paragrafului 10 Dobanda din Termenii
si Conditiile Obligatiunilor cuprinsi in Prospectul de Emisiune. In vederea aplicarii prevederilor
tratatelor de evitare a dublei impuneri recomandam Detinatorilor de Obligatiuni nerezidenti in
Romania sa transmita pana la data de 7 iunie 2019, in original sau in copie legalizata, certificatul de
rezidenta fiscala emis de autoritatile fiscale din tara de rezidenta.
Exemplu de calcul:
Valoarea nominala pentru o obligatiune: 5.000 EUR
Dobanda conform Prospect:
5,75%
Perioda de calcul dobanda:
19.12.2018 – 18.06.2019 (182 zile)
Cupon Dobanda la 19.06.2019:
5.000 EUR x 5,75% x 182 zile / 365 zile = 143,356 EUR
Detalii privind emisiunea de obligatiuni: http://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/
FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=IMP22E
Reprezentant legal,
Bogdan Oslobeanu
Giani Kacic
CEO
CFO
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anunta publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de reinnoirea autorizatiei de mediu
pentru Statia de distributie carburanti 27
Craiova, amplasata in Mun. Craiova, Calea
Severinului, jud. Dolj. Informatiile privind
potentialul impact asupra mediului a activitatii
desfasurate de operator si motivul solicitarii
reinnoirii autorizatiei pot fi consultate/depuse
zilnic, timp de 10 zile lucratoare de la data
publicarii anuntului, la sediul A.R.P.M. Dolj,
str. Petru Rares nr. 1, in zilele de luni - vineri,
orele 8-14.
S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
titular al activitatii Comert cu amanuntul al
carburantilor pentru autovehicule, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de revizuire a autorizatiei de mediu pentru
Statia de distributie carburanti km 36,
amplasata in oras Bolintin Vale, Autostrada
Bucuresti-Pitesti, km 36, jud. Giurgiu.
Informatiile privind potentialul impact asupra
mediului a activitatii desfasurate de operator
si motivul solicitarii revizuirii autorizatiei pot
fi consultate/depuse zilnic, timp de 10 zile
lucratoare de la data publicarii anuntului, la
sediul A.R.P.M. Giurgiu, sos. Bucuresti bl 111,
sc A+B, in zilele de luni - vineri, orele 8-14.
SC ECO SUD SA anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
"Inchiderea Depozitului de deseuri solide
urbane si asimilabile Mofleni - Celulele C1-C5"
propus a fi amplasat in municipiul Craiova,
strada Banu Stepan, nr. 107. Informatiile
privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rares nr.
1, jud. Dolj, adresa de internet http://apmdj.
anpm.ro si la ECO SUD SA - Depozitul Ecologic
Mofleni in zilele de luni - joi, intre orele 8,00
- 16,30 si vineri intre orele 8,00 - 14,00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1,
jud. Dolj, fax: 0251/419 035 , e-mail: office@
apmdj.anpm.ro.
SC EVERPRO INTERNATIONAL CONSTRUCTION
SRL, beneficiar al Planului Urbanistic Zonal
construire hală depozite, showroom P+2E,
realizat pe terenul din Șos. Buc-Urziceni Nr.
6B, anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a Avizului favorabil.
Informațiile privind conținutul documentației
tehnice a proiectului propus pot fi consultate
la sediul Consiliului Județeam Ilfov- str. Doctor
Ernest Juvara, Nr. 3-5, Sector 6, București,
zilnic (orele 8.00-16.00). Observațiile
publicului se primesc la sediul Consiliului
Județean Ilfov în termen de 18 zile de la
publicarea anunțului.
SC Visio Construction Works Srl anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: construire hale industriale, propus a
fi amplasat in judetull Ilfov, Orasul Pantelimon,
tarlaua 9, parcela 55/8. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul APM
Ilfov, Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.
si la sediul titularului Visio Construction Works
Srl, Bucuresti, str.Pechea 32-36, etaj 5, sector
1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.0013.00. Observatiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Ilfov.
SC. ZAREA SA, cu sediul in Bulevardul
Bucurestii Noi, nr 176, sector 1, Bucuresti,
inregistrata la Registrul Comertului cu nr: RO
1569200, informeaza pe cei interesati ca s-a
depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei
de mediu pentru activitatea FABRICAREA
VINURILOR DIN STRUGURI, desfasurata in
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 954 A, sector 1,
Bucuresti. Informatii se pot solicita de la sediul
AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii,
nr. 1 ( Barajul Lacul Morii, in spatele benzinariei
LUKOIL ) intre orele 9:00- 12:00, de luni pana
vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune
la sediul A.P.M Bucuresti in termen de 10 zile
de la data publicarii prezentului anunt.
SIS INSOLVENCY SPRL în calitate de Lichidator
judiciar, in temeiul art.99 din Legea nr.
85/2014 - privind procedura insolventei,
notifica creditorii că prin Sentința nr.
255/F/27.02.2019 pronunţată de Judecatorul
Sindic in Dosarul 2702/111/2018 al
Tribunalului Bihor, s-a dispus deschiderea
procedurii de faliment împotriva debitorului
BIHOR LUD SRL, cu sediul în Mun. Oradea,
Str. Ep. Roman Ciorogariu Nr. 65 Județ
Bihor, CIF: 37019932, Număr de ordine în
registrul comerţului: J5/195/2017. Termenul
limită pentru depunerea declaratiilor de
creanta este: 15.04.2019. Acestea trebuie sa
indeplineasca cerintele prevazute de art.104
din lege si se sa fie depuse in doua exemplare
la Tribunalul Bihor.
SUBSCRISA LICHIDARE PATRIMONIU SPRL, cu
sediul în Alba Iulia, str. Simion Bărnuțiu, nr.
3, jud. Alba, în calitate de lichidator judiciar
provizoriu numit în dosarul nr. 825/107/2019
prin Sentința nr. 42/F/CC/2019 din data de
17.04.2019, pronunţată de Tribunalul Alba
prin care s-a dispus deschiderea procedurii
simplificate a insolvenței cu privire la
debitoarea SC IOACHIM FOR AUTO SRL cu
sediul social în sat Drâmbar, comuna Ciugud,
nr. 2, judeţul Alba, număr de ordine în registrul
comerţului J01/555/2012, CUI 30477622,
vă facem cunoscut faptul că termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitorului este

data de 21.06.2019. Date suplimentare
privind procedura au fost publicate în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Relații
suplimentare se pot obţine la nr. de telefon
0358.401.350, 0769.254.864.

Citatii
Andrei N. Constantin, pârât, este chemat la
Judecătoria Pucioasa în data de 18.06.2019,
Andrei Gheorghița, reclamant, Lazăr Luminița
Daniela și Andronescu Mariana, pârâte, dosar
nr. 238/283/2018.
Balea Iuon, Balea Traian, Balea Ioan, Balea
Sabina, Balea Petru, Balea Sofia, Balea
Constantin, Balea Nicolae, Balea Gheorghe,
Balea Simtion, Balea Elena, Balea Sofia,
Balea Sabin, Balea Ioan, Balea Rafila, Balea
Constantin, Balea Nicolae, Balea Petru, Balea
Traian, Balea Ioan, Balea Lina, Balea Maria,
Balea Sabina, Balea Petru, Balea Sofia, Balea
Constantin, Balea Nicolae, Balea Gheorghe,
Balea Simtion, Marton Georgeta si Aron Ioan
a lui Ioan Tapucescu sunt chemați în calitate
de parati în dosarul cu nr.344/203/2018 la
Judecatoria Campeni în data de 27.05.2019
ora 9, în proces cu Balea Petru pentru
uzucapiune.
C.I.I. HARSESCU NICOLETA, in temeiul Legii nr.
85/2014, va notifica deschiderea procedurii
simplificate a falimentului impotriva debitoarei
S.C. GSG Tehnic Financial Accounting S.R.L.,
cu sediul social in sat Rosu, str. Republicii, nr.
137, cam. 3, com. Chiajna, jud. Ilfov. Termenul
limită pentru depunerea cererilor de creante,
este 23.06.2019. Termenul pentru data primei
şedinte a Adunarii Generale a Creditorilor, ce
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Calarasi, str. Stirbei Voda, bl. M 18, sc.
C, ap. 4, jud. Calarasi, este 10.07.2019 ora
11:00. Factura se va intocmi pe S.C. GSG
Tehnic Financial Accounting S.R.L. - societate
în faliment, nr. inregistrare la Oficiul Reg.
Comertului J23/1469/2009, CUI 25735369,
cu sediul in sat Rosu, str. Republicii, nr. 137,
cam. 3, com. Chiajna, jud. Ilfov.
Moştenitorii defunctului MATEI MARIN sunt
chemaţi la data de 27.06.2019, ora 12.00,
la sediul Biroului Notar Public Florea Maria
şi Asociaţii, din Bucureşti, Calea Dudeşti nr.
105, et. 2, sector 3, în vederea dezbaterii
succesiunii defunctului mai sus menţionat.
Numitul Curutiu Vasile, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Făget, Str. Ștefan
cel Mare, nr. 17, județul Timiș, este citat la
Judecătoria Avrig în data de 25.06.2019, ora
09.00, în calitate de pârât în dosarul civ. nr.
1258/787/2018, în procesul de succesiune cu
reclamantul Rusu Ioan Stefan.
Paratul DANIEL GANEA, cu ultimul domiciliu
cunoscut in Iasi, Sosea Bucium, nr. 11A,
jud. Iasi, este chemat la Judecatoria Iasi,
cu sediul in Iasi, Str. Anastasie Panu, nr. 25
Judet Iasi, in dosarul nr. 2965/245/2019,
pentru termenul de judecata din data de
29.05.2019, ora 08:30, camera Sala 26, in
proces cu reclamanta PROSPEROCAPITAL
SARL, dosarul avand ca obiect validare de
poprire.
PÂRÂTA S.C.KRITI GOLD S.R.L. este citată
la data de 11.06.2019,ora 9, la Judecătoria
Reșița, în dos. nr. 1324/290/2019, în proces
cu reclamantul CICHINDEL COSTICĂ SORIN,
pentru suplinire consimțământ asociați.
SE citează la Judecătoria Câmpeni la data de
05.09.2019, în dosar civil nr. 1305/203/2018,
următorii pârâţi cu domiciliul necunoscut:
Cioca Virvara, Cioca Nicolae, Marian Valeria,
Marian Niculae, Cuptor Iacob, Olariu Ioana,
Lina Nastasie n Cioara, Birlea Vasilie, Olariu
Simion, Rebulea Floarea, Zsina Nastasia,
Cioara Floarea Vasile, văd l Cioara Ianos n
Cioara Floarea, Hohoiu Valeria, Hohoiu Aurel,
Moisiu Iosif, Moisiu Valeria, Cotofenciu Elena,
Kutean Ioan, în proces cu reclamanta Borsa
Claudia.
SE citează la Judecătoria Câmpeni la data de
24.06.2019, în dosar civil nr. 1040/203/2018,
următorii pârâţi cu domiciliul necunoscut:
Lazea Nicolau l Todoru căs cu Laza Sintioana
şi Lazea Nicolae l Girzsobel, în proces cu
reclamanţii Surd Elena şi Surd Cosmin Iosif.
Se citeaza Zlat Alexandrina, domiciliata in
sat Albesti, comuna Albesti, judetul Vaslui la
Judecatoria Ploiesti, pe data de 10.06.2019
S3 T1 in proces cu Neagu Aurelia si altii, in
dosarul 11387/281/2018, avand ca obiect
iesire din indiviziune.

Adunari generale
CONVOCATOR: Consiliul de Administraţie al
S.C. METAL - LEMN S.A. cu sediul în Craiova,
Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, înmatriculata
la Oficiul Registrului Comertului Dolj cu nr.
J16/1396/1991, având CIF RO2319619
şi capital social subscris şi vărsat de
7.725.454,50 lei, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor (denumită în
continuare AGOA) pentru data de 27.06.2019,
ora, având loc la sediul societăţii mai înainte
amintit. La AGOA sunt îndreptăţiţi să participe
şi să voteze acţionarii înregistraţi în registrul
acţionarilor, ţinut de SC Depozitarul Central
SA Bucureşti la sfârşitul zilei 11.06.2019,
considerată Dată de referință. În cazul în care
la prima convocare nu se realizează cvorumul
legal și statutar de prezentă, a doua AGOA

va avea loc în data de 28.06.2019, ora, la
adresa menționată pentru prima convocare,
cu aceeași ordine de zi și cu aceeași Dată de
Referință. ORDINEA DE ZI AGOA: 1) Aprobarea
contractarii de credite pe termen scurt/
mediu/lung pentru investiții sau activitate
curentă, până la o valoare maximă totală
de 4 milioane de LEI cu Banca Comerciala
Intesa SanPaolo Romania SA; 2)Aprobarea
acordării împuternicirii dlui. Mitrache Gigi
- Președintele Consiliului de Administratie
si Directorul general al societății pentru a
solicita, negocia și încheia contractele de
credit menționate la pct.1 de mai sus și
pentru a semna în numele și pentru societate,
contractele de credit și de garanție accesorii,
inclusiv punere gaj asupra bunurilor mobile
și imobile aflate în proprietatea societății
pentru creditele contractate. 3) Aprobarea
garantării contractelor de credit menționate
la pct.1 cu imobilul -proprietatea societății
situat în Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, et. 2,
Ap. Corp 3, Jud Dolj, înscris în CF nr. 214760
a localității Craiova, având nr. cadastral
214760-C12-U3 impreună cu dreptul de
folosință asupra cotei părți I ndivize din
părțile comune și terenul afferent, precum
și orice alte imobile în funcție de necesități.
4) Aprobarea datei de 19.07.2019 ca Data
de Inregistrare, conform prevederilor Art.
106 coroborat cu Art. 86 alin. (1) din Legea
nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare și operatiuni de piață, pentru
identificarea actionarilor asupra carora se
răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta
Adunare Generala Ordinară a acționarilor și
aprobarea datei de 18.07.2019 ca Ex-Date,
în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (2)
lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018; 5)
Aprobarea împuternicirii dlui. Mitrache Gigi,
Presedintele Consiliului de Administratie
si Directorul General al Societatii, cu
posibilitatea de substituire, pentru a efectua
și/sau semna și/sau executa in numele
Societatii și/sau al acționarilor Societății
toate actele și a realiza toate formalitățile
prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire
hotărârea prezentei Adunări Generale
Ordinare a Acționarilor. Acţionarii beneficiază
de drepturile prevăzute la art. 198 din
Regulamentul ASF nr. 5/2018 și la art. 92 alin
(2)-(3) din Legea 24/2017. Aceste drepturi
sunt detaliate pe website-ul societății www.
metallemn.ro și pot fi exercitate numai în
scris ( transmise prin servicii de curierat sau
prin mijloace electronice), în termen de cel
mult 15 zile de la data publicării convocării.
Fiecare acționar are dreptul să adreseze

întrebări privind punctele pe ordinea de zi
a AGOA, conform art. 198 din Regulamentul
ASF nr. 5/2018, împreună cu acte care permit
identificare acționarului, astfel încât acestea
să fie înregistrate la sediul Societății în
termen de cel mult 15 zile de la data publicării
convocării, cu mențiunea scrisă clar " Pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acţinarilor
din data de 27/28.06.2019 ". Întrebările
acţionarilor vor putea fi transmise prin servicii
de curierat sau prin mijloace electronice, iar
răspunsurile vor fi transmise acţionarilor sau
publicate pe site-ul societăţii pana la data de
26.06.2019. Materialele privind ordinea de zi
vor fi puse la dispoziţia acţionarilor interesaţi,
la sediul societăţii din Craiova, bdul Decebal,
nr. 85, jud. Dolj și pe site-ul societății
www.metallemn.ro începând cu data de
27.05.2019 a convocării Adunării Generale,
între orele 14:00 şi 16:00 în zilele lucrătoare.
La cerere, acţionarilor li se vor elibera copii
contra cost de pe aceste documente. Accesul
acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGOA
este permis prin simpla probă a identităţii
acestora făcută în cazul persoanelor fizice cu
actul de identitate sau în cazul persoanelor
juridice şi a acţionarilor persoane fizice
reprezentate, cu împuternicirea dată
persoanei fizice care le reprezintă. Acționarii
pot participa la ședința Adunării Generale,
personal sau prin reprezentanți, pe bază
de împuternicire specială sau generală, în
condițiile prevăzute de Regulamentul ASF
nr. 5/ 2018. Împuternicirile speciale sau
generale vor fi utilizate în condițiile stabilite
de Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 si Legea
nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi
obținut de la sediul societății. Împuternicirile
înainte de prima lor utilizare se depun la
adresa sediului societății cu 48 ore înainte
de adunarea generală, fax: 0251439042
sau e-mail: metallemncraiova@yahoo.com,
în copie cuprinzând mențiunea "conform cu
originalul", sub semnătura reprezentantului.
Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă
persoană. Nu poate fi acordată împuternicire
unei alte persoane aflată în conflict de
interese. În cazul votului prin corespondență,
buletinul de vot, completat și semnat, va
fi transmis prin poștă sau prin e-mail, cu
semnatura electronică extinsă, conform Legii
nr. 455/2001 până la data de 26.06.2019
la adresa societății, respectiv adresa de
e-mail: metallemncraiova@yahoo.com, cu
mențiunea scrisă clar "Pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor din data de
27/28.06.2019". Preşedintele Consiliului de
Administraţie, Mitrache Gigi.

Pierderi acte
PIERDUT atestat ADR seria 086409 și CPP
MG+P seria 0438241000 pe numele ROSCA
ILIE ION. Le declar nule.
PIERDUT carnet student pe numele Badiu
Simona, il declar nul.
Pierdut Certificat de înregistrare pentru
societatea UNIVERSAL 2E 1992 ENACHE
SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, cu sediul
social în comuna Măgurele, județul Prahova,
CUI 2992703, J29/4124/23.12.1992. Îl
declar nul.
SC FILADELFIA SRL CUI:3937650 declara
pierduta Anexa Licenta de Turism cu seria
2223/F emisa de Ministerul Turismului,o
declara nula.
SCM CASA DE MODĂ VENUS declară pierderea
Cărţii de intervenţie pentru aparatul de marcat
electronic OPTIMA CR300, seria 5000817,
Nr. Aviz: 001, Număr de ordine: 007161 şi
pierderea adresei DGFP privind înscierea în
Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat
electronice fiscale instalate: OPTIMA CR300,
Seria: 5000817, Nr. Aviz: 001, Număr de

ordine: 007161, Seria: 5000838, Nr. Aviz: 001,
Număr de ordine: 007163 şi Seria: 5000919,
Nr. Aviz: 001, Număr de ordine: 007164.
UPPER LEVEL S.R.L. J23/1215/2012,
CUI:RO30153499, cu sediul in Sos.Odaii
nr.22, bloc 6, scara 2, etaj 1, apart.8,
oras Otopeni, judetul Ilfov, declar pierdut
certificatul constatator eliberat pentru sediul
social. Il declar nul.

Decese
Mircea Bunescu si Asociatia Creatorilor
de Imagine din Romania (UCIN), aduce
un omagiu sincer si incarcat de regret,
celui ce a fost si ramane in amintirea
noastra, Colegul Doru Lepadatu, unul
din cei mai buni Operator-Reporter
ai Sportului Romanesc. Inalt, voios,
priceput si curajos, cu Bolex-Paillard-ul
sau STRALUCITOR (si cu celebrul obiectivochi de peste) a reusit sa surprinda si sa
redea intotdeauna imaginii sportive forța,
acuratețea, sinceritatea, adevarul si fairplay-ul, condiții indispensabile deontologiei
profesionale si sportului. Dumnezeu sa-l
ierte si sa-l odihneasca in lumina feerica a
stadionului.

Comemorari

DECESE

Un gând pios pentru omul politic

Irina–Mihaela şi Cecilia–Elena anunţă
cu durere despărţirea de draga lor mamă

REMUS OPRIȘ

MARIOARA-CECILIA POPOVICI

ce a plecat la cele veșnice acum câteva zile,

(7 septembrie 1932 – 24 mai 2019)

Profesoară dedicată de economie politică,
suflet al diverselor colective în care a
activat, fiică, soţie şi mamă iubitoare,
nu te vom uita niciodată!

la numai 60 de ani. L-am cunoscut în anul
2000, când am îndeplinit un scurt mandat
de Prim-Ministru. În acel an am avut o
foarte bună conlucrare cu liderul țărănist Ion

Incinerarea la Crematoriul Vitan–Bârzeşti,
luni 27 mai 2019, ora 11:00.

Diaconescu la turnarea temeliei procesului

Relaţii la telefoanele
0723.366.057 şi 0723.239.354.

Diaconescu, un model de politician ce obliga

de aderare la Uniunea Europeană. Ion
la respect și admirație, colabora îndeaproape
cu tânărul medic Remus Opriș, deputat în

Azi, 27 mai, se împlinesc 2 ani
de când dragul meu soţ,
CONF. UNIV. DR.

EUGEN CÂMPU
m-a părăsit pentru totdeauna.
Pierderea lui este ireparabilă.

Parlamentul României și vicepreședinte al
PNȚCD. Lumea medicală își amintește și
astăzi de rolul decisiv al lui Remus Opriș în
adoptarea legii privind exercitarea profesiei
de medic, care dobândea statutul de profesie
liberală. Mi-l amintesc și eu pe tânărul
politician ce se remarcase în viața publică a
țării prin dinamism și spirit întreprinzător.
Fie ca Dumnezeu să-i vegheze pacea eternă.

Bunul Dumnezeu
să-l odihnească în pace!

Condoleanțe familiei îndoliate.

Aurelia

guvernatorul Băncii Naționale.

Mugur Isărescu,

