R O M Â N I A

7642/24.12.2019 Cercetător științific (CS III)
- Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională
ANUNȚ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS
A POSTULUI VACANT Institutul Național al
Patrimoniului (INP) organizează în perioada
6.01.2020 - 21.02.2020, concursul pentru
ocuparea postului contractual vacant după
cum urmează: PATRIMONIU IMATERIAL ȘI
CULTURĂ TRADIȚIONALĂ 1 post Cercetător
științific (CS III) - Patrimoniu Imaterial și Cultură
Tradițională CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI: 1.
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență, în domeniul științe umaniste,
specializările filologie / filologie-etnologie / studii
culturale / istorie / istoria artei / arhitectură
/ arhitectura peisajului sau științe sociale,
specializările sociologie / antropologie; 2. minim
10 ani vechime în domeniul de specializare sau 8
ani pentru candidații care dețin titlul de doctor;
3. experiență în elaborarea și implementarea de
proiecte și programe de cercetare în domeniul
patrimoniului cultural imaterial, precum și în
valorificarea rezultatelor prin publicare; 4.
cunoașterea la nivel mediu a cel puțin două
limbi străine de circulație internațională (nivel
B2 conform standardelor CEFR); 5. abilități de
comunicare și relaționare cu organisme din sfera
culturală; 6. experiență în operare PC: suită de
birou (Microsoft Office sau LibreOffice); 7. proiect
succint privind activitatea de cercetare propusă
în cadrul Secției; acesta se va întocmi pe baza
Regulamentului de Organizare și Funcționare
al INP; 8. portofoliu de lucrări de cercetare în
domeniul patrimoniului cultural imaterial; 9.
candidatul trebuie să nu îndeplinească condițiile
pentru pensionare; Depunerea dosarelor în
vederea înscrierii la concurs se realizează
până la data de 06.02.2020, ora 10.00, la
sediul Institutului Național al Patrimoniului: Str.
Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, București
(etaj 1, Secretariat). Persoana de contact din
cadrul Biroului Resurse Umane este dna. Lidia
Negrea, tel.: 021-336.60.73. Toate informațiile
vor fi afișate la sediul și pe pagina de internet a
INP (www.patrimoniu.ro). Proba scrisă va avea
loc în data de 12.02.2020, ora 10.00 la sediul
Institutului Național al Patrimoniului. Proba
interviului va avea loc în data de 18.02.2020,
ora 10.00 la sediul Institutului Național al
Patrimoniului. Reprezentant legal, Manager,
Conf. dr. arh. Ștefan Bâlici
7645 / 24.12.2019 Șef Secție Cercetare Aplicată
și Promovare (S II) - Patrimoniu Imaterial și Cultură
Tradițională ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA
CONCURS A POSTULUI VACANT Institutul Național
al Patrimoniului (INP) organizează în perioada
6.01.2020 - 14.02.2020, concursul pentru
ocuparea postului contractual vacant după
cum urmează: Șef Secție Cercetare Aplicată și
Promovare (S II) - Patrimoniu Imaterial și Cultură
Tradițională CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI: 1.
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență și doctorat în domeniul științe
umaniste, specializările filologie / filologieetnologie / istorie / istoria artei / arhitectură
/ arhitectura peisajului sau științe sociale,
specializările sociologie / antropologie; 2. minim
10 ani vechime în domeniul de specializare; 3.
experiență în elaborarea și implementarea de
proiecte și programe de cercetare în domeniul
patrimoniului cultural imaterial, precum și în
valorificarea rezultatelor prin publicare; 4.
cunoașterea la nivel avansat a cel puțin două
limbi străine de circulație internațională (nivel
C2 conform standardelor CEFR); 5. capacitatea
de a lua decizii și de a evalua impactul acestora,
de a organiza, a conduce și coordona activitatea
Secției; exercitarea controlului decizional;
abilități de comunicare; 6. experiență în
operare PC: suită de birou (Microsoft Office sau
LibreOffice); 7. proiect succint privind conducerea
activității de cercetare și promovare în cadrul
Secției; acesta se va întocmi pe baza atribuțiilor
legale și a Regulamentului de Organizare și
Funcționare al INP; 8. portofoliu de lucrări de
cercetare în domeniul patrimoniului cultural
imaterial; 9. activitatea desfășurată în cadrul
unei instituții publice constituie avantaj; 10.
candidatul trebuie să nu îndeplinească condițiile
pentru pensionare; Depunerea dosarelor în
vederea înscrierii la concurs se realizează
până la data de 21.01.2020, ora 11.00, la
sediul Institutului Național al Patrimoniului: Str.
Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, București
(etaj 1, Secretariat). Persoana de contact din
cadrul Biroului Resurse Umane este dna. Lidia
Negrea, tel.: 021-336.60.73. Toate informațiile
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Fax: 0358.101.819
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CLUJ-NAPOCA
Str. Eroilor 10, cam. 2, parter, stradal
Tel: 0723.677.353
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Tel: 0721.263.739
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vor fi afișate la sediul și pe pagina de internet a
INP (www.patrimoniu.ro). Proba scrisă va avea
loc în data de 30.01.2020, ora 11.00 la sediul
Institutului Național al Patrimoniului. Proba
interviului va avea loc în data de 07.02.2020,
ora 11.00 la sediul Institutului Național al
Patrimoniului. Reprezentant legal, Manager,
Conf. dr. arh. Ştefan Bâlici
7653/24.12.2019 Cercetător științific (CS)
- Secția Patrimoniu Mondial ANUNȚ PUBLIC
DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI
VACANT Institutul Național al Patrimoniului
(INP) organizează în perioada 6.01.2020
- 21.02.2020, concursul pentru ocuparea
postului contractual vacant după cum urmează:
DIRECȚIA MONUMENTE ISTORICE 1 post
Cercetător științific (CS) - Secția Patrimoniu
Mondial CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI: 1. studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență și studii postuniversitare sau de master
în domeniul științe umaniste, specializările
arhitectură - istoria arhitecturii, conservare și
restaurare de arhitectură, istorie, istoria artei; 2.
minim 2 ani vechime în activitate de cercetaredezvoltare în domeniul de specializare sau în
învățământul superior; minim 4 ani vechime în
domeniul de specializare pentru candidații care
provin din afara învățământului superior sau a
cercetării științifice; 3. experiență în elaborarea
și implementarea de proiecte și programe de
cercetare în domeniul patrimoniului cultural
imobil, precum și în valorificarea rezultatelor
prin publicare; 4. bună cunoaștere a legislației
și a reglementărilor naționale și internaționale
privind protecția și gestiunea patrimoniului
imobil/mondial; 5. cunoașterea a cel puțin două
limbi străine de circulație internațională (dintre
engleză/franceză/germană/italiană; prima limbă
nivel C1, a doua nivel B1 conform standardelor
CEFR); 6. abilități de comunicare și relaționare
cu organisme din sfera culturală; 7. experiență
în operare PC: suită de birou (Microsoft Office
sau Libre Office); programe de editare grafică;
8. portofoliu de lucrări de cercetare în domeniul
patrimoniului cultural imobil; 9. candidatul
trebuie să nu îndeplinească condițiile pentru
pensionare; Depunerea dosarelor în vederea
înscrierii la concurs se realizează până la data
de 06.02.2020, ora 10.00, la sediul Institutului
Național al Patrimoniului: Str. Ienăchiță
Văcărescu nr. 16, sector 4, București (etaj 1,
Secretariat). Persoana de contact din cadrul
Biroului Resurse Umane este dna. Lidia Negrea,
tel.: 021-336.60.73. Toate informațiile vor fi
afișate la sediul și pe pagina de internet a INP
(www.patrimoniu.ro). Proba scrisă va avea loc
în data de 12.02.2020, ora 10.00 la sediul
Institutului Național al Patrimoniului. Proba
interviului va avea loc în data de 18.02.2020,
ora 10.00 la sediul Institutului Național al
Patrimoniului. Reprezentant legal, Manager,
Conf. dr. arh. Ștefan Bâlici
Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului
4, organizează în data de 30.01.2020 proba
scrisă ora 11.00, urmând ca proba interviu să fie
stabilită în termenul prevăzut de H.G. 286/2011,
la sediul său din Bdl. Metalurgiei nr. 12-18, Grand
Arena, sector 4, Bucureşti, concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarelor funcții de natură
contractuală de conducere vacante: Având în
vedere că funcțiile contractuale de conducere
de: 1.Director -Direcția Generală de Poliție
Locală/ Direcția Deservire și Suport General - 1
post -5 ani în specialitatea studiilor superioare.
2.Director tehnic - Direcția de Dezvoltare -1
post -5 ani în specialitatea studiilor superioare,
3. Director general -Direcția Piețe și Gestionare
Activități Comerciale Sector 4 -1 post -5 ani în
specialitatea studiilor superioare, sunt vacante,
precum şi necesitatea stabilirii unor persoane cu
experienţă care să îşi asume responsabilitatea
acestor funcţii; Condiţii de studii: absolvent de
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă. Condiţiile de participare la
concurs, bibliografia şi actele necesare pentru
dosarele de înscriere la concurs sunt afişate la
sediu şi pe site-ul instituţiei. Perioada de înscriere:
07.01.2020 -20.01.2020, luni-joi între orele
1000-1530, iar vineri între orele 10.00-13.00.
Contact: Tel. nr. 021/335.92.30 int. 145; faxuri
nr. 021/337.07.90; e-mail resurseumnane@ps4.
ro Secretarul comisiei de concurs: Untea Violeta,
consilier, grad profesional debutant, Serviciul
Gestionarea Carierei.
SPITALUL CLINIC "DR.I.CANTACUZINO", cu sediul
în localitatea Bucureşti, - CUI 4203490, Str. Ion
Movilă Nr.5-7 Sector 2, Tel. 021/2.10.71.00; Fax.
021/2.10.64.35 organizează concurs pentru
ocuparea posturilor vacante, conform H.G.

nr. 286/23.03.2011, după cum urmează: -Un
post de magaziner pe durată nedeterminată în
Serviciul Achizitii Publice Transporturi Tehnico
Administrativ; -Un post sef depozit pe durată
nedeterminată în Serviciul Achizitii Publice
Transporturi Tehnico Administrativ; Concursul se
va desfăşura astfel: Pentru posturile de magaziner
si sef depozit -Proba scrisă în data de 27.01.2020
ora 8 la sediul unităţii. -Proba practică în data
de 27.01.2020 ora 10 la sediul unităţii. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii
şi cunoştinţe în utilizarea calculatorului pentru
ambele posturi scoase la concurs; -vechime
de la gradatia 0 pâna la gradatia 5- pentru
ambele posturi scoase la concurs. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-la la sediul unităţii -data limită 17.01.2020.
Relaţii suplimentare la sediul: unităţii persoană
de contact: Ec. Dorcioman Daniela telefon:
021/2107100 int.196.
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
Veterinară București cu sediul in localitatea
București -B-dul Mărăști nr. 59 sectorul
1, organizeazã concurs pentru ocuparea
funcțiilor contractuale vacante, conform HG
286/2011 și respectă prevederile Ordonanței
Guvernului 90/2017, după cum urmează: 1 post
Administrator financiar patrimoniu- Direcția
Tehnică, Serviciul Investiții - 1 post muncitor
necalificat -Serviciul Sector Parc, Gradina
Botanică, Sere și Solarii-1 post muncitor calificat/
instalator, Direcția Tehnică-Serviciul Logistic/
Atelier Întreținere. 2 posturi muncitor calificat/
fochist Direcția Tehnică -Serviciul Logistic/Atelier
Întreținere. -1 post Administrator patrimoniuDirecția Achiziții Publice/ Serviciul Contractare.
-1 post muncitor necalificat- Serviciul Sector
Parc, Gradina Botanică, Sere și Solarii- FMV. -1
post Mecanizator (tractorist) -Ferma Stoenești.
Concursul se va desfașura la sediul unității
în data 03.02.2020 ora 10:00. Data limită
de depunere a dosarelor 20.01.2020. Relații
suplimentare privind tematica și bibliografia
de concurs pe site-ul http://www.usamv.ro sau
la sediul USAMV București -Directia Resurse
Umane, telefon: 031.433.42.11.

Oferte serviciu diverse
AMAR DROR angajează 2 menajere. CV-urile
se depun la: ask@everestjobs.eu până la data
de 07.01.2020. Doar candidații selectați vor fi
contactați.
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
- instituţie publică de interes local a Municipiului
Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea
a 28 posturi de execuţie vacante (personal
contractual): 1. Inspector de specialitate (S),
grad profesional IA- serviciul resurse umane- 1
post; 2. Inspector de specialitate (S), grad prof.IIserviciul resurse umane- 3 posturi; 3. Inspector
de specialitate (S), grad prof.II- serviciul acte
de concesiune, evidenţă locuri de veci- 1 post;
4. Referent (M), treapta prof.IA- serviciul acte
de concesiune, evidenţă locuri de veci- 1 post;
5. Inspector de specialitate (S), grad prof.IAbiroul comunicare, informare, arhivare-1 post; 6.
Inspector de specialitate (S), grad prof.II- biroul
comunicare, informare, arhivare- 2 posturi; 7.
Inspector de specialitate (S), grad prof.II- biroul
financiar- 1 post; 8. Referent (M), treapta prof.Ibiroul financiar-1 post; 9. Casier (M;G)- biroul
financiar- 2 posturi; 10. Inspector de specialitate
(S), grad prof.II- biroul contabilitate- 2 posturi; 11.
Referent (M), treapta prof.IA- biroul contabilitate2 posturi; 12. Consilier juridic (S), grad prof.
IA- biroul achiziţii publice- 1 post; 13. Referent
(M), treapta prof.IA- biroul achiziţii publice- 1
post; 14. Inspector de specialitate (S), grad prof.
II- biroul administrativ- 1 post; 15. Referent (M),
treapta prof.I- biroul administrativ- 1 post; 16.
Şofer (M;G), treapta prof.I- biroul administrativ2 posturi; 17. Inspector de specialitate (S), grad
prof.IA- servicii teritoriale- 1 post; 18. Inspector
de specialitate (S), grad prof.I- servicii teritoriale1 post; 19. Inspector de specialitate (S), grad
prof.I- servicii teritoriale- 1 post; 20. Inspector de
specialitate (S), grad prof.II- servicii teritoriale-1
post; 21. Inspector de specialitate (S), grad
prof.II- servicii teritoriale- 1 post. Condiţii de
participare: 1. Inspector de specialitate (S), grad
prof.IA din cadrul Serviciului Resurse Umane- 1
post: Studii de specialitate: studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă; Vechime în
specialitatea studiilor: minim 5 ani; Cunoştinţe
operare PC; 2. Inspector de specialitate (S),
grad prof.II din cadrul Serviciului Resurse

Umane - 3 posturi: Studii de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă;
Vechime în specialitatea studiilor: minim 2
ani; Cunoştinţe operare PC; 3. Inspector de
specialitate (S), grad prof.II din cadrul Serviciului
acte de concesiune, evidenţă locuri de veci- 1
post: Studii de specialitate: studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă; Vechime în
specialitatea studiilor: minim 1 an; Cunoştinţe
operare PC; 4. Referent (M), treapta prof.IA din
cadrul Serviciului acte de concesiune, evidenţă
locuri de veci- 1 post: Studii de specialitate:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
Vechime în specialitatea studiilor: minim 5
ani; Cunoştinţe operare PC; 5. Inspector de
specialitate (S), grad prof.IA din cadrul Biroului
comunicare, informare, arhivare- 1 post: Studii
de specialitate: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă; Vechime în specialitatea
studiilor: minim 5 ani; Vechime în domeniul
relaţiilor publice minim 3 ani; Cunoştinţe operare
PC. 6. Inspector de specialitate (S), grad prof.
II din cadrul Biroului comunicare, informare,
arhivare- 2 posturi: Studii de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă;
Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an;
Vechime în domeniul relaţiilor publice minim
1 an; Cunoştinţe operare PC. 7. Inspector de
specialitate (S), grad prof.II din cadrul Biroului
financiar- 1 post: Studii de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată
în domeniul ştiinţelor economice; Cunoştinţe
operare PC. 8. Referent (M), treapta prof.I
din cadrul Biroului financiar- 1 post: Studii de
specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; Vechime în specialitatea studiilor:
minim 2 ani; Cunoştinţe operare PC; 9. Casier
(M;G) din cadrul Biroului financiar- 2 posturi:
Studii de specialitate: studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; Vechime în specialitatea
studiilor: minim 2 ani; Cunoştinţe operare PC;
10. Inspector de specialitate (S), grad prof.II din
cadrul Biroului contabilitate- 2 posturi: Studii
de specialitate: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă; Vechime în specialitatea
studiilor: minim 2 ani; Cunoştinţe operare PC; 11.
Referent (M), treapta prof.IA din cadrul Biroului
contabilitate- 2 posturi: Studii de specialitate:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
Vechime în specialitatea studiilor: minim 2 ani;
Cunoştinţe operare PC; 12. Consilier juridic (S),
grad prof.IA din cadrul Biroului achiziţii publice1 post: Studii de specialitate: studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată juridice; Vechime în
specialitatea studiilor: minim 5 ani; Cunoştinţe
operare PC; 13. Referent (M), treapta prof.IA din
cadrul Biroului achiziţii publice- 1 post: Studii de
specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; Vechime în specialitatea studiilor:
minim 2 ani; Cunoştinţe operare PC; 14. Inspector
de specialitate (S), grad prof.II din cadrul Biroului
administrativ -1 post: Studii de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii tehnice absolvite cu diplomă de
licenţă; Vechime în specialitatea studiilor: minim
2 ani; Cunoştinţe operare PC; 15. Referent (M),
treapta prof. I din cadrul biroului administrativ1 post: Studii de specialitate: studii medii

absolvite cu diplomă de bacalaureat; Vechime în
specialitatea studiilor: minim 2 ani; Cunoştinţe
operare PC; 16. Şofer (M;G) treapta prof.I din
cadrul Biroului administrativ- 2 posturi: Studii de
specialitate: studii generale sau medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat; Vechime în muncă:
minim 5 ani; Permis de conducere categoriile:
B1, B, C1, C, BE, C1E, CE; 17. Inspector de
specialitate (S), grad prof.IA in cadrul serviciilor
teritoriale- 1 post: Studii de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă;
Vechime în specialitatea studiilor: minim 3
ani; Cunoştinţe operare PC; 18. Inspector de
specialitate (S), grad prof.I în cadrul serviciilor
teritoriale- 2 posturi: Studii de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă;
Vechime în specialitatea studiilor: minim 2
ani; Cunoştinţe operare PC; 19. Inspector de
specialitate (S), grad prof.II în cadrul serviciilor
teritoriale- 2 posturi: Studii de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă;
Vechime în specialitatea studiilor: minim 2
ani; Cunoştinţe operare PC. Proba scrisă şi
proba practică se vor desfăşura în data de
29.01.2020, ora 10.00 la sediul Administraţiei
Cimitirelor şi Crematoriilor Umane. Interviul se va
desfăşura în data de 04.02.2020, ora 10,00 la
sediul Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor
Umane. Dosarele se pot depune până la data
de 21.01.2020, ora 16,00 la Serviciul Resurse
Umane. Cerinţele specifice privind ocuparea
posturilor se vor afişa pe site-ul ACCU (www.
accu.ro) şi pe portalul posturi.gov.ro. Informaţii
suplimentare se pot obţine la numărul de telefon
021/6363571 int.19.
Clubul Sportiv Municipal Brăila , cu sediul în
localitatea Brăila, str. Carantina nr. 4, judeţul
Brăila, organizează în data de 27.01.2020,
ora 10,00 concurs pentru ocuparea pe durată
nedeterminată a unui post de executie de natură
contractuală de de antrenor box cu normă
întreagă si administrator I cu normă întreagă.
Condiţii generale de participare la concurs:
Conform art. 3 din HG nr. 286/2011. Condiţii
de participare specifice: Pentru administrator
I a) studii superioare cu diploma de licență b)
vechime în muncă 3 ani Pentru antrenor box a)
studii medii b) certificat de atestare profesională
Data și ora desfășurare concurs: Pentru
administrator I Proba scrisă 27.01.2020,la sediul
clubului Interviu 30.01.2020,la sediul clubului
Pentru antrenor box Proba scrisă 27.01.2020,la
sediul clubului Interviu 30.01.2020,la sediul
clubului Candidaţii vor depune dosarele de
concurs până la data de 20.01.2020, ora 16,00
la sediul C.S.M.Brăila. Actele necesare pentru
dosarul de concurs, bibliografia şi tematica
concursului sunt afişate la sediul clubului.
Relaţii suplimentare la: sediul C.S.M.Brăila,
localitatea Brăila, str. Carantina, nr.4, judeţul
Brăila, la telefon - 0239/619205 sau pe e-mail:
csm_braila@yahoo.com.
Colegiul Național "Onisifor Ghibu" cu sediul
în: localitatea Oradea, strada Onisifor Ghibu
nr.3, județul Bihor organizează concurs
pentru ocuparea următorului post contractual
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat și
completat de H.G.nr.1027/2014, în cadrul
instituției. Denumirea postului - secretar I,
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studii superioare -post vacant contractual pe
perioadă nedeterminată. Condiții specifice de
participare la concurs: -vechime în invătămantminim 6 ani; -cunoștințe de utilizare și operare
PC (EXCEL,WORD); -cunoștințe de utilizare a
softurilor specifice activitătii din invătămant:
EDUSAL, OP-FV. Data, ora și locul de desfăsurare
a concursului: 29.01.2020-03.02.2020 la
Colegiul Național "Onisifor Ghibu" Proba scrisă:
29. 01. 2020 ora 9.00, la sediul Colegiul Național
"Onisifor Ghibu". Proba practică: 31.01.2020,
ora 9,00 la sediul Colegiul Național "Onisifor
Ghibu". Interviu: 03.02.2020 ora 9.00. Data
limită pentru depunerea dosarelor de concurs
este 17.01.2020 ora 12.00, la sediul Colegiul
Național "Onisifor Ghibu". Date contact:
secretariat tel.0359436901.
Colegiul Național de Informatică "Carmen Sylva",
cu sediul în localitatea Petroșani, str.Slătinioara,
nr.10, judetul Hunedoara organizează concurs
pentru ocuparea următorului post contractual
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat și
completat de H.G.nr.1027/2014, în cadrul
instituției. Denumirea posturilor: administrator
de patrimoniu- 1 post vacant contractual, pe
perioadă nedeterminată. Condiții specifice de
participare la concurs postul de administrator
de patrimoniu: -nivelul studiilor: studii superioare
economice sau tehnice, cunoștințe de operare
pe calculator. -vechime în domeniu: -. Data,
ora și locul de desfăsurare a concursului post
administrator de patrimoniu: Proba scrisă:
29.01.2020, ora 9,00. Proba practică:
30.01.2020, ora 9,00; Interviu: 31.01.2020,
oră 9,00. Data limită pană la care candidații vor
depune actele pentru dosarul de concurs este de
10 zile de la afișare, la sediul Colegiului Național
de Informatică "Carmen Sylva"- Petroșani, în
strada Independenței, nr.37. Date contact: Vlaicu
Cristina Ștefania, telefon 0254/541502.
Colegiul Tehnic "Mihai Bravu" cu sediul in
București, Șos. Mihai Bravu nr. 428, SECTOR
3, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificat şi completat de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului: paznic post vacant
contractual. Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: gimnaziale/liceale
-vechime în specialitate studiilor necesare
ocupării postului: --- -curs de securitate: atestat
de securitate Data, ora şi locul de desfăşurare
a concursului: Proba scrisă: 29.01.2020, ora
10.00, la sediul institutiei. Proba de interviu:
30.01.2020, ora 10.00, la sediul institutiei.
Perioada de depunere a dosarelor pentru
concurs este 20-27.01.2020, la sediul institutiei
între orele 10.00-12.00. Date contact: sediul
unității, tel: 021.321.76.99.
Colegiul Tehnic Maria Baiulescu Brașov, cu
sediul în localitatea Brașov, str.Castelului, nr.2,
județul Brașov, organizează concurs pentru
ocuparea postului de îngrijitor aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificat şi completat de
H.G.nr.1027/2014 pe perioadă nedeterminată.
Denumirea postului: îngrijitor post vacant,
contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la concurs: nivelul
studiilor: generale, medii, Certificat de absolvire a
cursurilor de instruire privind însușirea noțiunilor
fundamentale de igienă; vechime în domeniu:
minim 1 an. Data, ora şi locul de desfăşurare
a concursului: Proba scrisă: 29.01.2020, ora
13.00, la sediul instituției. Proba practică/
interviu: 29.01.2020, ora 14.00 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: Vira Carmelia, tel.0268/412854.
DIRECȚIA de Arhitectură Peisagistică a
Municipiului București, cu sediul în București,
Calea Șerban Vodă, nr. 249, sector 4,
organizează în data de 27.01.2020, ora
10.00, la sediul instituției din București, Calea
Șerban Vodă, nr. 249, sector 4, examen /
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante: -Inspector de specialitate
(S), grad profesional IA, Compartimentul
Juridic, Resurse Umane, Securitatea Muncii;
-Inspector de specialitate (S), grad profesional
IA, Serviciul Strategie, Proiectare și Proiecte
de Arhitectură și Înfrumusețare Peisagistică;
-Referent de specialitate (S), grad profesional
IA, Serviciul Strategie, Proiectare și Proiecte
de Arhitectură și Înfrumusețare Peisagistică;
-Referent de specialitate (S), grad profesional
IA, Serviciul Strategie, Proiectare și Proiecte
de Arhitectură și Înfrumusețare Peisagistică;
-Referent de specialitate (S), grad profesional
IA, Compartiment Voluntariat Comunitar.
Condiţii: -studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă; -cunoştinţe de
operare calculator -nivel avansat; -vechime în
specialitatea studiilor pentru care se organizează
concursul -minim 6 ani. Calendarul concursului:
-depunerea dosarelor de concurs: până la data
de 17 ianuarie 2020, între orele 9.00 -15.00,
la sediul instituţiei din București, Calea Șerban
Vodă, nr. 249, sector 4; -proba scrisă -în data
de 27.01.2020, ora 10.00, la sediul instituţiei
din București, Calea Șerban Vodă, nr. 249,
sector 4; -proba interviu -în termen de maxim
2 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise.
Relaţii suplimentare la tel. 0787.254.309
-Compartimentul Juridic, Resurse Umane,
Securitatea Muncii, persoană de contact: d-na
Claudia Mihaela Erceanu. Cerințele specifice
privind ocuparea posturilor se vor afișa la sediul
instituției din București, Calea Șerban Vodă, nr.
249, sector 4.

Grădinița cu Program Prelungit nr.17 cu sediul
în Tulcea, strada Stejarului, nr.12, județul
Tulcea, organizează concurs, pentru ocuparea
următorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificat și completat
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului:
Administrator financiar grad ÎI S post vacant,
contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiții
specifice de participare la concurs: -nivelul
studiilor: superioare cu diplomă de licență;
-vechime în specialitate studiilor necesare
ocupării postului: 3 ani. Data, ora și locul
de desfăsurare a concursului: Proba scrisă:
29.01.2020, ora 10.00, la sediul instituției.
Proba interviu: 29.01.2020, ora 13.00, la sediul
instituției. Data limită pană la care candidații vor
depune actele pentru dosarul de concurs este
de 10 zile de la afișare, la sediul instituției. Date
contact: telefon 0726775662.
In conformitate cu prevederile art.39 , alin.1
din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici,
cu completările și modificările ulterioare,
coroborate cu prevederile Cap.VI, Secțiunea I
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Primăria oraşului Azuga, judeţul Prahova
organizează concurs de recrutare în vederea
ocupării funcţiei publice de execuţie vacante,
de consilier I, grad profesional superior în cadrul
Serviciului Economic -Birou venituri. Condiţii
specifice de participare la concurs: studii
superioare de lungă durată sau universitare,
absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul
economic -vechime în specialitatea studiilor
-minim 7 ani. Dosarele de înscriere la concurs
se vor depune până la data de 05.02.2020,
inclusiv, ora 14.00, la sediul Primăriei oraşului
Azuga. Rezultatul selectării dosarelor de concurs
se afişeaza la sediu şi pe pagina de internet
a primăriei (www.primariaazuga.ro) până la
data de 06.02.2020 ora 12.00. Candidaţii
nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor
de concurs pot depune contestaţie până în
data de 06.02.2020, ora 16.30. Rezultatele
contestaţiilor referitoare la selecţia de dosare
de concurs, se afişeaza la sediul şi pe pagina
de internet a primăriei (www.primariaazuga.ro)
până la data de 07.02.2020 ora 14.00. Dosarele
vor conţine, în mod obligatoriu, documentele
prevăzute în art.49 din Hotărarea Guvernului nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici cu modificările şi completările ulterioare;
Proba scrisă se va ţine în data de 10.02.2020 ora
10.00 la sediul Primăriei oraşului Azuga, din str.
Independenţei nr. 10A. Rezultatul probei scrise
se afişează la sediu şi pe pagina de internet a
primăriei (www.primariaazuga.ro) până la data
de 10.02.2020 ora 14.00. Candidaţii nemulţumiţi
de rezultatul probei scrise pot depune
contestaţie până în data de 10.02.2020, ora
16.00. Rezultatul contestaţiilor la proba scrisă
se afişează la sediu şi pe pagina de internet
a primăriei (www.primariaazuga.ro) până la
data de 11.02.2020 ora 10.00. Interviul se va
ţine în data de 12.02.2020, ora 10.00 la sediul
Primăriei oraşului Azuga, din str. Independenţei
nr. 10A. Rezultatul interviului se afişează la
sediu şi pe pagina de internet a primăriei (www.
primariaazuga.ro) pănâ la data de 12.02.2020
ora 14.00. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul
interviului pot depune contestaţie până în data de
12.02.2020, ora 16.00. Rezultatul contestaţiilor
la interviu se afişează la sediu şi pe pagina
de internet a primăriei (www.primariaazuga.
ro) până la data de 13.02.2020 ora 10.00.
Rezultatele finale ale concursuluise afişează la
sediu şi pe pagina de internet a primăriei (www.
primariaazuga.ro) până la data de 13.02.2020
ora 14.00. Informaţiile referitoare la condiţiile
de participare, documentele ce constituie
dosarul de concurs, tematica şi bibliografia sunt
publicate la sediul Primariei oraşului Azuga din
str. Independenţei nr. 10 şi afişate pe site-urile
primariaazuga.ro si posturi.gov.ro sau se pot
obţine la sediul Primăriei oraşului Azuga, telefon
0244326300, int.16, persoană contact Lazăr
Alina -secretarul comisiei de concurs.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, cu sediul
în municipiul Arad, str.Corneliu Coposu, nr.26,
județul Arad organizează concurs, pentru
ocuparea unui post contractual , în conformitate
cu prevederile H.G.nr.286/2011, modificat şi
completat de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului: Consilier l A domeniul funcțional
Salarizare , normare -Plan școlarizare- 1
post, post vacant, contractual, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice de participare
la concurs: -nivelul studiilor: superioare;
-vechime în specialitate studiilor necesare
ocupării postului: 3 ani. Data, ora şi locul
de desfăşurare a concursului: Proba scrisă:
29.01.2020, ora 10.00, la sediul instituției.
Proba interviu: 04.02.2020, ora 10.00, la sediul
instituției. Data limită până la care candidaţii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este 20.01.2020. Date contact:Domeniul Rețea
Școlară, telefon 0257/280866.
Liceul Teoretic "Octavian Goga" Huedin cu
sediul în Huedin, strada Piaţa Victoriei nr.11,
județul Cluj organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modificat şi completat
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului:
îngrijitor, post temporar vacant cu normă
întreagă -perioadă determinată. Condiţii
specifice de participare la concurs: -nivelul
studiilor: gimnaziale sau medii (de preferat şi
curs de igienă); -vechime în specialitate studiilor

necesare ocupării postului: nu se solicită.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: 21.01.2020, ora 10.00 la sediul
instituției; Proba practică: 21.01.2020, ora
14.00, la sediul instituției; Proba interviu:
21.01.2020, ora 15.00, la sediul instituției.
Data limită până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 5 zile
de la afişare, la sediul instituției. Date contact:
0748172773,0264351997.
Liceul cu Program Sportiv Botoşani cu sediul
în: localitatea Botoşani, str.Mihail Kogălniceanu
nr.29, Judeţul Botoşani organizează concurs
pentru ocuparea următorului post contractual
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat şi
completat de H.G.nr.1027/2014, în cadrul
instituţiei. Denumirea postului: Muncitor bucătar
(1 post) -post vacant contractual pe perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice de participare
la concurs: -nivelul studiilor: medii; -vechime:
experienţă în domeniu, calificare bucătar. Data,
ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba
scrisă: 29.01.2020, ora 11,00, la sediul liceului.
Proba de interviu: 29.01.2020, ora 16,00,la
sediul liceului. Data limită până la care candidaţii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de la data de 14.01.2020 până la data de
28.01.2020,ora 16,00 la secretariatul liceului.
Date contact: secretariatul Liceului cu Program
Sportiv Botoşani, tel.0231533490.
Municipiul Dej, județul Cluj organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale aprobate prin H.G.nr.286/2011,
modificat şi completat de H.G.nr.1027/2014,
în cadrul instituţiei. Denumirea posturilor
contractuale vacante pe perioadă nedeterminată:
muncitor I la Formația Administrare și întretinere
baze sportive-bazin de înot didactic-1 post; șofer
la Formatia Mecanizare-1 post; muncitor IV la
Formația Întreținere, curațenie căi publice- 1
post; muncitor II la Formația Administrare și
întreținere drumuri- 1 post; Condiţii specifice de
participare la concurs: -minim studii gimnazialepentru toate posturile; -permis de conducere
categoria B, C, E și minim 9 ani vechime în
muncă - pentru șofer; -calificare- instalator,
atestat salvator strand/salva- bazin și minim
9 ani vechime în muncă - pentru muncitor I;
-calificare- asfaltator/pavator și minim 6 ani
vechime în muncă- pentru muncitor II; -minim 6
luni vechime în muncă- pentru muncitor IV; Data,
ora şi locul de desfăşurare a concursului: proba
scrisă- 29.01.2020, ora 10.00- pentru postul de
șofer; proba practică- 29.01.2020, ora 12.00;
interviul în cadrul căruia se testează abilitățile,
aptitudinile și motivația candidaților- data şi ora
se vor stabili ulterior. Bibliografia pentru postul
de șofer se găsește pe site-ul instituției. Probele
se desfășoară la sediul instituției, strada 1 Mai
nr.2. Dosarele pentru concurs se vor depune,
în termen de 10 zile lucrătoare de la afișare, de
luni până vineri între orele 8.00-15.30, la sediul
Primăriei municipiului Dej, camera 9-10, Birou
Resurse umane, salarizare, protecţia muncii.
Date contact: Birou Resurse Umane, S.P.M.
tel.0264/211790, int.135.
Primăria Comunei Floreşti cu sediul în Floreşti,
str.Avram Iancu, nr.170, judetul Cluj, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea a 9
posturi contractuale de execuţie vacante pe
perioadă nedeterminată la Compartimentul
Creșă, din cadrul U.A.T. Florești, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificat şi completat
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului:
-Educator puericultor debutant, cu studii
superioare de scurtă durată, vacant pe
perioadă nedeterminată la Compartimentul
Creșă - 6 posturi. Nivelul studiilor și vechimea în
specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
-absolvirea cu diplomă/adeverință a unor
studii superioare de scurtă durată, precum și
absolvirea unui curs în domeniul psihopedagogic
și metodic specific, dovedit prin foaie matricolă
sau certificat de absolvire. -vechime în
specialitate studiilor: nu se solicită. Denumirea
postului: -Îngrijitor, cu studii medii, vacant pe
perioadă nedeterminată la Compartimentul
Creșă- 2 posturi. Nivelul studiilor și vechimea
în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: -studii medii finalizate cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în specialitate studiilor: nu
se solicită. Denumirea postului: -Guard, cu studii
generale, vacant pe perioadă nedeterminată la
Compartimentul Creșă- 1 post. Nivelul studiilor
și vechimea în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: -studii generale; -vechime în
specialitate studiilor: nu se solicită. Data, ora
şi locul de desfăşurare a concursului: Proba
scrisă: 30.01.2020, ora 12.00, la sediul Primăriei
comunei Floreşti. Proba interviu: 05.02.2020,
ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Florești.
Data limită până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs: 20.01.2020, ora
16.00, la sediul Primăriei Comunei Floreşti, str.
Avram Iancu nr.170, Floreşti, Jud.Cluj, Birou
resurse umane, secretarul comisiei de concurs:
Insp. Coste Monica, Compartiment Salarizare și
Resurse Umane, tel.0729/980831.
S.C.
GT
GROUND
ENGINEERING
&
CONSTRUCTION SERVICES S.R.L. S.R.L
angajeaza Muncitor necalificat la demolarea
cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta,
gresie, parchet, cod cor 931301. CV-urile se
depun la adresa: george.tsitsas@gtengineering.
ro.
SENATUL ROMÂNIEI organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de consultant din
cadrul Centrului de Organizare şi Promovare
Evenimente: Dosarele de concurs se vor depune

până la data de 21 ianuarie 2020. -rezultate
selecţie dosare- 23 ianuarie 2020; -depunere
contestaţii- 27 ianuarie 2020; -rezultate
contestaţii- 28 ianuarie 2020. Proba scrisă
va avea loc pe data de 29 ianuarie 2020, ora
11,00. -rezultate- 30 ianuarie 2020; -depunere
contestaţii- 31 ianuarie 2020; -rezultate
contestaţii- 3 februarie 2020. Proba orală/
interviu va avea loc pe data de 4 februarie
2020, ora 11,00. - rezultate - 6 februarie
2020 - depunere contestaţii - 7 februarie
2020 - rezultate contestaţii -10 februarie 2020
CONDIŢII: - studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență - fără antecedente
penale. Informaţii suplimentare: www.senat.ro
Persoana de contact: Daniela Cristea, Alexandra
Ciolanesteanu telefon: 4142715, zilnic între orele
10,00 -14,00 camera 4040/2 etajul 4
Scoala Gimnaziala "George Cosbuc" 23
August organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificat şi completat
de H.G.nr.1027/2014, în cadrul instituţiei.
Denumirea posturilor vacante pe perioadă
nedeterminată astfel: îngrijitoare- 1,00 normă
la Școala Gimnazială Dulcești; Îngrijitoare- 0,50
normă la Grădinița cu program Normal Moșneni.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: medii+curs de calificare
ingienă; -vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului: 2 ani. Data, ora
şi locul de desfăşurare a concursului: -Proba
scrisă: 29.01.2020, ora 09.00, la sediul Scolii
Gimnaziale "George Cosbuc" 23 August; -Proba
practica: 30.01.2020, ora 12.00, la sediul Scolii
Gimnaziale "George Cosbuc" 23 August; Data
limită până la care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este 17.01.2020,
la sediul Scoala Gimnaziala "George Cosbuc"
23 August Date contact: secretariatul unităţii
tel.:0241733108.
Scoala Gimnaziala Lunca Cernii de Jos
cu sediul în localitatea Lunca Cernii de
Jos,strada Principală,nr.19,județ Hunedoara
organizează
concurs,pentru
ocuparea
următoarelor posturi contractuale,aprobate
prin HG.286/2011,modificat si completat
de
H.G.nr.1027/2014.
Denumirea
posturilor:0,5
post
secretar,0,5
post
bucătar,posturi
vacante,contractuale
pe
perioadă nedeterminată. Condiții specifice de
participare la concurs: -Nivelul studiilor:minim
gimnaziale,calificare profesională -bucatar;
-Vechime în specialitate studiilor necesare
ocupării postului: 1 an. -Nivelul sudiilor: mediisecretar; -Vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului: 1 an. Data limită
până la care candidații vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 27.01.2020,la sediul
Școlii Gimnaziale Lunca Cernii de Jos. Proba
practică se va organiza în data de 29.01.2020,
ora 11.00, la sediul Școlii Gimnaziale Lunca
Cernii de Jos, comuna Lunca Cernii de Jos.
Proba interviu si proba scrisă va avea loc în
data de 30.01.2020, ora 11.00, la sediul Școlii
Gimnaziale Lunca Cernii de Jos, comuna Lunca
Cernii de Jos. Detalii suplimentare privind
concursul: tel.0731001461 persoana de contact:
Vasile Petronela Daniela.
Scoala Gimnazială Nr. 1 Balcani cu sediul în
Balcani, strada Școlii, nr.272, județul Bacău
organizează concurs, pentru ocuparea
următorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificat şi completat de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului: fochist
pentru cazane cu apă caldă și cazane de joasă
presiune post vacant, contractual, pe perioadă
dedeterminată. Condiţii specifice de participare
la concurs: -nivelul studiilor: medii/profesionale;
-să dețină documente care să ateste formarea
profesională pentru ocupația de fochist pentru
cazane cu apă caldă și cazane de joasă presiune
sau în curs de obținere a acestora; -să dețină
autorizație de fochist pentru cazane cu apă
caldă și cazane de joasă presiune sau în curs
de obținere a acesteia; -vechimea în specialitate
studiilor nu este obligatorie. Data, ora şi locul
de desfăşurare a concursului: Proba scrisă:
29.01.2020 , ora 10.00, la sediul instituției.
Proba practică: 30.01.2020, ora 11.00, la sediul
instituției. Proba interviu: 31.01.2020, ora 10.00,
la sediul instituției. Data limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru dosarul de
concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul

instituției. Date contact: secretariat telefon
0234/380705.
Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Mitropolitul
Dosoftei" cu sediul în Suceava, strada Parcului,
nr.6E, județul Suceava, organizează concurs
pentru ocuparea unui post contractual, aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modificată şi completată
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului:
Îngrijitor- post vacant contractual pe perioadă
nedeterminată- 1 post. Condiţii specifice
de participare la concurs: - nivelul studiilor:
generale sau medii; -vechime în specialitate
studiilor necesare ocupării postului: nu se
solicită. -disponibil de a lucra după un program
flexibil. Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Proba scrisă: 29.01.2020, ora
10,00, la sediul instituţiei. Proba practică:
29.01.2020, ora 12,00, la sediul instituţiei.
Proba interviu: 29.01.2020, ora 13,00, la sediul
instituţiei. Data limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de concurs este de
20.01.2020, la sediul instituţiei. Date contact:
secretariatul instituţiei, tel: 0330803657, e-mail
seminarulteologicsv@yahoo.com.
Seminarul Teologic Ortodox cu sediul în: loc.
Bucureşti, str. Radu-Vodă, nr.24A, Sector
4, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual aprobate prin
H.G.nr.286/2011, modificat şi completat de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului: 1
post informatican (analist programator) -post
contractual vacant pe perioadă nedeterminată;
Condiţiile specifice necesare a fi întrunite
în vederea participării la concurs şi ocupării
funcţiei sunt: -nivelul studiilor: studii generale;
-vechime în specialitate studiilor necesare
ocupării postului: -nu se solicita; -abilităţi de
comunicare şi lucru în echipă; -disponibilitate
pentru lucru în două schimburi; -să aibă însuşiri
de personalitate: seriozitate/responsabilitate,
loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol;
-să aibă: spirit de observaţie, răbdare, viteză
de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: 29.01.2020, ora 10,00, la sediul
institutiei. Proba practică: 29.01.2020, ora
12,00, la sediul institutiei. Proba de interviu:
29.01.2020, ora 13,00, la sediul institutiei.
Data limită până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de
10 zile de la afisare, la sediul institutiei.
Date contact: seminar_ortodox@yahoo.com
tel.:021/3305754.
Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani, cu
sediul în Paşcani str. Grădiniţei nr. 5, judetul
Iaşi, organizează concurs, în conformitate cu
prevederile HGR nr.286/2011 cu modificările
si completările ulterioare, pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale vacante
pe perioadă nedeterminată: 1 post asistent
medical generalist debutant cu PL, la cabinet
pneumologie; 1 post asistent medical generalist
debutant cu PL, la secţia chirurgie; 1 post
asistent medical generalist debutant cu PL, la
secţia obstetrica ginecologie; 1 post asistent
balneofizioterapie -masaj debutant cu PL,
Laborator RMFB; 1 post asistent medical
generalist debutant cu PL, in Laborator analize
medicale; 1 post secretar -dactilograf IA studii
medii la secretariatul unităţii; 1 post muncitor
calificat in meseria de instalator instalaţii
sanitare, treapta I; 1 post portar. Condiţii
specifice de participare la concurs: Pentru
posturile de asistenţi medicali generalişti:
Diploma de şcoala postliceala sanitara sau
echivalenta in specializarea generalist, Diploma
de bacalaureat, Certificat membru OAMGMAMR,
fără vechime in specialitate. Pentru postul de
asistent balneofizioterapie -masaj: Diploma de
şcoala postliceala sanitara sau echivalenta in
specializarea balneofizioterapie -masaj, Diploma
de bacalaureat, Certificat membru OAMGMAMR,
fără vechime in specialitate. Pentru postul de
secretar dactilograf IA: diploma de bacalaureat;
certificat utilizare si operare PC; 3 ani si 6 luni
vechime in activitate. Pentru postul de muncitor
calificat in meseria de instalator treapta I:
-calificare in meseria de instalator instalaţii
sanitare; - 9 ani vechime in meserie. Pentru
postul de portar: diploma de absolvire a scolii
generale; Atestat pentru exercitarea profesiei
de agent paza si ordine eliberat de Inspectoratul
de politie; Nu necesita vechime. Concursul se
organizează la sediul Spitalului Municipal de

Urgenţă Paşcani astfel: Pentru posturile de
asistenti: Proba scrisă: 29.01.2020 ora 9,30;
Interviul: 04.02.2020, ora 9,00. Pentru posturile
de secretar-dactilograf IA, instalator sanitar I si
portar: Proba scrisă: 29.01.2020 ora 12,30;
Interviul: 04.02.2020, ora 12,00. Data limită
până la care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este 17.01.2020, ora
15,00. Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani,
serviciul RUNOS, tel.0232763600/int.110.
Spitalul Orășenesc Dr. Gheorghe Constantinescu
Bumbesti-Jiu cu sediul în localitatea BumbestiJiu, str.Zorilor, nr.1, județul Gorj organizează
concurs conform HG 286/23.03.2011, modificat
și completat de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului. un post de fiziokinetoterapeut cu S la
Cabinet Ambulatoriu RMFB din cadrul Spitalului
Orășenesc
Dr.Gheorghe
Constantinescu
Bumbesti Jiu. Condiții specifice de participare
la concurs impuse de Ordinul M.S.1470/2011.
-pentru
postul
de
fiziokinetoterapeut
cu
Studii
Superioare-specialitatea
balneofiziokinetoterapie
și
recuparare
în domeniul sănătății . Studii necesare
:-diplomă de studii superioare cu specialitatea
balneofiziokinetoterapie și recuparare în
domeniul sănătății. Se solicita vechime în
specialitate 6 luni. Data și ora desfășurării
concursului : Proba scrisă 29. 01.2020 ora
10.00, la sediul instituției. -Proba interviu în data
de 03.02.2020, ora 10,00 , la sediul instituției.
Candidații vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
afișare la sediul instituției. Date de contact: ec.
Gutescu Ilie, referent Tătaru Claudia,-telefon:
0253463042 fax: 0253463042. E-mail: spital_
bumbesti_jiu @yahoo.com.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu sediul
în localitatea Cluj-Napoca, str.Memorandumului,
nr.28, judetul Cluj, organizează, în baza
H.G.nr.286/2011, modificată şi completată de
H.G.1027/2014, concurs pentru ocuparea unui
post contractual, astfel: -1 post de Administrator
financiar, studii superioare economice, vacant,
perioadă nedeterminată. Condiţii specifice
de participare la concurs: -studii superioare
economice, vechime ca economist minim 5 ani,
cunoștințe de operare calculator, certificate
curs resurse umane și/sau curs operator
calculator constituie avantaj. Data, ora şi locul
de desfăşurare a concursului: 29.01.2020, str.
Memorandumului nr.28, sala 120, ora 9.00.
Proba scrisă: 29.01.2020, str.Memorandumului
nr.28, sala 120, ora 9.00; Interviul: 29.01.2020,
str.Memorandumului nr.28, sala 120, ora
11.00. Proba practică: 29.01.2020, strada
Memorandumului nr.28, sala 120, ora 13.00.
Data limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de concurs este
20.01.2020 la Universitatea Tehnică din ClujNapoca, str.Memorandumului, nr.28, Biroul
Personal, etaj II, sala 309-310, între orele 11-14.
Date contact: tel.:0264202330, email:resurse.
umane@staff.utcluj.ro.
Universitatea de Vest din Timișoara, cu sediul în
Timișoara, Bdul. Vasile Pârvan, nr. 4, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale temporar vacante: - Librar, 1
post, studii medii, perioadă determinată, fără
experiență. Proba scrisă: 22.01.2020, ora 10:00;
interviul: ora 13:00; data limită de depunere a
dosarelor: 14.01.2020, ora 16:00, 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 0256.592.159.

Licitatii
1. Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact: Direcţia
Administrare Patrimoniu, Municipiul Slatina,
strada Unirii nr.2B, Slatina, judeţul Olt, telefon
0249416420, fax 0249416426, email dap.
slatina@gmail.com 2. Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea
şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Se concesionează imobilul teren
în suprafața de 62013 mp, situat în municipiul
Slatina, strada Tunari nr.1C, judeţul Olt, ce
aparţine domeniului public al municipiului
Slatina, înscris în Cartea Funciară nr. 59950

AGENŢII DE PUBLICITATE COLABORATOARE
FIRMA	ADRESA	TELEFON
1 St. Klass International

București, Calea 13 Septembrie 126, Bl.P34,
parter (magazin), sect. 5
Adplanner Studio SRL
București, Șos. Mihai Bravu 196, bl. 200, sc. A,
parter, sect. 2
SC GENIN MEDIA SRL
București, Str. Valea lui Mihai nr. 14, sect. 6
		
Casa de Presă şi Editură Tribuna	Sibiu, Str. George Coşbuc nr. 38
Indicativ Media SRL
București, Str. Nicolae Teodorescu nr. 41, sect. 6
		
Manpres Distribution
București, P-ța Presei Libere nr. 1, corp C	
parter, camera 11, sect. 1
Maxim Servcomex Intermed
București, Bd. Carol I nr. 66
Profesional Global Press
București, Bd. Magheru nr. 32-36, anexa E, ap. 1
București, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 16
Metropolitan	Craiova, Str. Madona Dudu bl. 8, (incinta ASIROM)
Maxpress ADV SRL		
Paper Ganet
București, Str. Braşov nr. 21

021.411.75.67
0732.971.632
0726.376.391
0722.609.887
0269.211.281
0748.84.35.53
0744.10.15.12
021.314.63.39
021.314.52.10
0721.213.403
021.301.99.45
0768.441.133
0721.080.810
021.746.57.62
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a U.A.T. Slatina, cu număr cadastral 59950.
Concesiunea se face conform prevederilor
O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ
şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Slatina nr. 428/20.11.2019. 3. Informații privind
documentația de atribuire: dap.slatina@gmail.
com. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: se
poate obţine de la sediul Direcţiei Administrare
Patrimoniu - Biroul Evidență Domeniu Public
și Privat. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Biroul Evidență
Domeniu Public și Privat din cadrul Direcției
Administrare Patrimoniu Slatina, strada Unirii
nr. 2B, judeţul Olt. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: 100 lei și se poate achita cu numerar
la casieria Direcției Administrare Patrimoniu.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
23/01/2020, ora 15.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 30/01/2020, ora 14.00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: la sediul Direcţiei
Administrare Patrimoniu, din municipiul Slatina,
strada Unirii nr. 2B, judeţul Olt. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se
va desfăşura sedinţa publică de deschidere
a ofertelor: 31/01/2020, ora 15.00 la sediul
Direcţiei Administrare Patrimoniu, din municipiul
Slatina, strada Unirii nr. 2B, judeţul Olt. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Olt- Secţia
de Contencios Administrativ şi Fiscal, localitatea
Slatina, strada Mânăstirii, nr. 2, judeţul Olt, cod.:
230038, telefon: 0249 414989, 0249.43.56.38;
fax: 0249 43.73.70, tribunalul-olt@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 30/12/2019.
1. Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Direcţia Administrare Patrimoniu, Municipiul
Slatina, strada Unirii nr.2B, Slatina, judeţul
Olt, telefon 0249416420, fax 0249416426,
email dap.slatina@gmail.com. 2. Informații
generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Se concesionează
imobilul teren în suprafața de 3500 mp, situat
în municipiul Slatina, strada Tunari nr. 1, judeţul
Olt, ce aparţine domeniului public al municipiului
Slatina, înscris în Cartea Funciară nr. 59785
a U.A.T. Slatina, cu număr cadastral 59785.
Concesiunea se face conform prevederilor
O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ
şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Slatina nr. 427/20.11.2019. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se găsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: se
poate obţine de la sediul Direcţiei Administrare
Patrimoniu - Biroul Evidență Domeniu Public
și Privat. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Biroul Evidență
Domeniu Public și Privat din cadrul Direcției
Administrare Patrimoniu Slatina, municipiul
Slatina, strada Unirii nr. 2B, judeţul Olt. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei și se
poate achita cu numerar la casieria Direcției
Administrare Patrimoniu. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 23/01/2020, ora 15.00.
4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 30/01/2020, ora 14.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la
sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din
municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, judeţul
Olt. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi
locul la care se va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 31/01/2020, ora 14.00
la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu,
din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B,
judeţul Olt. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Olt- Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal,
localitatea Slatina, strada Mânăstirii, nr. 2,
judeţul Olt, Cod.: 230038, telefon: 0249 414989,
0249.43.56.38; fax: 0249 43.73.70, tribunalulolt@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 30/12/2019.
1. Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Direcţia Administrare Patrimoniu, Municipiul
Slatina, strada Unirii nr.2B, Slatina, judeţul
Olt, telefon 0249416420, fax 0249416426,
email dap.slatina@gmail.com. 2. Informații
generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Se concesionează
imobilul teren în suprafața de 8479 mp, situat
în municipiul Slatina, strada Artileriei nr.1 A(fost
Tunari nr.1), judeţul Olt, ce aparţine domeniului
public al municipiului Slatina, înscris în Cartea
Funciară nr. 59951 a U.A.T Slatina, cu număr
cadastral 59951. Concesiunea se face conform

prevederilor O.U.G. 57/2019 privind Codul
Administrativ şi a Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Slatina nr. 426/20.11.2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se
găsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: se poate obţine de la sediul Direcţiei
Administrare Patrimoniu - Biroul Evidență
Domeniu Public și Privat. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Direcției
Administrare Patrimoniu Slatina, strada Unirii nr.
2B, judeţul Olt. 3.3. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: 100 lei și se poate achita cu numerar
la casieria Direcției Administrare Patrimoniu.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
23/01/2020, ora 15.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 30/01/2020, ora 14.00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: la sediul Direcţiei
Administrare Patrimoniu, din municipiul Slatina,
strada Unirii nr. 2B, judeţul Olt. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se
va desfăşura sedinţa publică de deschidere
a ofertelor: 31/01/2020, ora 14.30, la sediul
Direcţiei Administrare Patrimoniu, din municipiul
Slatina, strada Unirii nr. 2B, judeţul Olt. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Olt- Secţia
de Contencios Administrativ şi Fiscal, localitatea
Slatina, strada Mânăstirii, nr. 2, judeţul Olt, Cod.:
230038, telefon: 0249 414989, 0249.43.56.38;
fax: 0249 43.73.70, tribunalul-olt@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 30/12/2019.
ANUNŢ DE VÂNZARE. S.C. MOARA MIRCEA S.R.L.,
-în faliment prin lichidator judiciar Cabinet
Individual de Insolvență Jurca Claudiu Mihai, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014,
privind procedura insolvenței, anunță scoaterea
la vânzare prin licitație publică deschisă cu
strigare, a Proprietăți imobiliare compusă din:
Casă Sp+P+E în suprafață de 185 mp.; Atelier
preparate din carne și punct de sacrificare corp 1
în suprafață de 109 mp. și corp 2, în suprafață de
54 mp.; Șoproane în suprafață de 70 mp.; Teren
în suprafață de 1.400 mp., situate în comuna
Cricău, sat Cricău nr. 317, județul Alba. Prețul de
evaluare a proprietăți imobiliare este de 357.600
lei cu TVA . În cazul acestei licitații se va aplica o
reducere de 30% din prețul de evaluare. Prețul
de licitație va porni de la suma de 250.320 lei.
Iar pasul de licitație este de 10% din valoarea
de pornire. Licitația se va desfășura la sediul
lichidatorului judiciar din Alba Iulia, P-ța Iuliu
Maniu, nr. 11, etaj 1, biroul 6, jud. Alba. Licitația va
avea loc în data de 06.02.2020, ora 13.00. Dacă
bunul nu va fi valorificat la acest termen, licitația
se va relua în același loc și la aceeași oră, în
zilele de 13.02.2020; 20.02.2020; 27.02.2020,
respectiv 05.03.2020. Persoanele care pretind
vreun drept asupra activului ce urmează a fi scos
la vânzare au obligația sub sancțiunea decăderii,
să facă dovada acestui fapt, până cel târziu cu
7 zile înainte de termenul stabilit pentru licitație,
la sediul lichidatorului judiciar. Poate participa
la licitație orice persoană fizică sau juridică
care depune până cel târziu cu 1 zile înainte de
ziua licitației, ora 16.00 la, sediul lichidatorului
judiciar următoarele documente: declarația de
participare, oferta de cumpărare, dovada plății în
cuantum de 10% din prețul de pornire a licitației
reprezentând garanția de participare la licitație;
Taxa de participare la licitație este de 500 lei;
Garanția de participare se depune în contul
bancar deschis pe numele debitoarei la Banca
Transilvania SA -sucursala Alba. După achitarea
taxei de participare la licitație, lichidatorul
judiciar va pune la dispoziție oricărui ofertant,
raportul de evaluare a activelor și regulamentul
de vânzare. Relații suplimentare la telefon:
0744.666.158 sau e-mail: claudiujurca.cii@
gmail.com.
ANUNŢ DE VÂNZARE. SC ALEXIS FITZGERALD LTD
SRL, -în faliment prin lichidator judiciar C.I.I. Jurca
Claudiu Mihai, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenței,
anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică
deschisă cu strigare, a Proprietăți imobiliare
compusă din teren, în suprafață de 7.200 mp.,
situat în comuna Ciugud, sat Teleac, județul Alba.
Prețul de începere a licitației este de 46.980 lei
+TVA. Conform noului regulament de vânzare.
Licitația se va desfășura la sediul lichidatorului
judiciar din Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 11, etaj
1, biroul 6, jud. Alba. Licitația va avea loc în data
de 06.02.2020, ora 12.00. Dacă bunurile nu
vor fi valorificate la acest termen, licitația se va
relua în același loc și la aceeași oră, în zilele de
13.02.2020; 20.02.2020; 27.02.2020, respectiv
05.03.2020. Persoanele care pretind vreun
drept asupra activului ce urmează a fi scos la
vânzare au obligația sub sancțiunea decăderii,
să facă dovada acestui fapt până cel târziu cu 7
zile înainte de termenul stabilit pentru licitație,
la sediul lichidatorului judiciar. Poate participa
la licitație orice persoană fizică sau juridică
care depune până cel târziu cu 1 zile înainte de
ziua licitației, ora 16.00 la, sediul lichidatorului
judiciar următoarele documente: declarația de
participare, oferta de cumpărare, dovada plății
în cuantumul de 10% din prețul de pornire a
licitației reprezentând garanția de participare la
licitație; Taxa de participare la licitați este de 500
lei; Garanția de participare se depune în contul

bancar deschis pe numele debitoarei la Banca
Transilvania SA -sucursala Alba. După achitarea
taxei de participare la licitație, lichidatorul
judiciar va pune la dispoziție oricărui ofertant,
raportul de evaluare a activelor și regulamentul
de vânzare. Relații suplimentare la telefon:
0744.666.158 sau e-mail: claudiujurca.cii@
gmail.com.
ANUNȚ DE VÂNZARE. SC ARH-CONS SRL, -în
faliment prin lichidator judiciar C.I.I. Jurcă
Claudiu Mihai, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenței,
anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică
deschisă cu strigare, următoarele bunuri: mașină
electrică debitat marmură și disc diamant 1
buc. 90 lei; scripete electric 2 buc. la 1.800 lei
(900 lei/buc); container birou 1 buc. la 450 lei.
Licitația se va desfășura la sediul lichidatorului
judiciar din Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu nr. 11,
etaj 1, biroul 6, jud. Alba. Licitația va avea loc în
data de 16.01.2020, ora 12.30. Dacă bunurile
nu vor fi valorificate la acest termen, licitația se
va relua în același loc și la aceiași oră, în zilele
de 23.01.2020; 30.01.2020; 06.02.2020,
respectiv 13.02.2020. Persoanele care pretind
vreun drept asupra activului ce urmează a fi scos
la vânzare au obligația sub sancțiunea decăderii,
să facă dovada acestui fapt până cel târziu cu 7
zile înainte de termenul stabilit pentru licitație,
la sediul lichidatorului judiciar. Poate participa
la licitație orice persoană fizică sau juridică
care depune până cel târziu cu 1 zile înainte de
ziua licitației, ora 16.00, la sediul lichidatorului
judiciar următoarele documente: declarația de
participare, oferta de cumpărare, dovada plății în
cuantum de 10% din prețul de pornire a licitației,
reprezentând garanția de participare la licitație;
Garanția de participare se depune în contul
bancar deschis pe numele debitoarei la BRD
SA -sucursala Alba. După achitarea garanției
de participare la licitație, lichidatorul judiciar va
pune la dispoziție oricărui ofertant, raportul de
evaluare a activelor și regulamentul de vânzare.
Relații suplimentare la telefon: 0744.666.158
sau e-mail: claudiujurca.cii@gmail.com.
ANUNȚ VALORIFICARE PRIN SUPRAOFERTARE
a bunurilor imobile aparținând S.C. MONICA
DECOR S.R.L. Cabinet Individual de Insolvență
Jurca Claudiu Mihai, cu datele de identificare
prezentate în antet, desemnat în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei S.C. MONICA
DECOR S.R.L. cu sediul în Comuna Ighiu, str.
Principală nr. 1, jud. Alba, (CUI 224765469;
J1/1450/2008), prin Încheierea nr. 44/F/
CC/24.04.2019, pronunțată de Tribunalul
Alba în dosarul nr. 900/107/2019, vă aduce
la cunoștință faptul că: Urmare a depunerii
ofertei de cumpărare la cel mai mare prețul de
8.500 euro cu TVA inclus (echivalent în lei la
data plății), Adunarea Creditorilor debitoarei
S.C. MONICA DECOR S.R.L., în ședința din data
de 13.12.2019, a luat act de ofertele depuse
pentru bunul imobil aparținând debitoarei
solicitând publicarea prezentului anunț. Data de
07.02.2020 ora 14.00, este stabilită în vederea
organizării ședinței de licitație cu supraofertare.
Pasul de supraofertare este de 10% din prețul
de lei fără TVA. Astfel, orice persoană care
dorește să participe în vederea cumpărării
terenul aparținând debitoarei trebuie să facă
SUPRAOFERTĂ DE CUMPĂRARE pentru un preț
mai mare de 8.500 euro fără TVA, cu respectarea
pasului de supraofertare de 10%. Supraofertele
se depun cu o zi înainte de ziua ședinței de
licitație, inclusiv prin poștă la sediul lichidatorului
judiciar din Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 11, etaj
1, biroul 6, jud. Alba, e-mail claudiujurca.cii@
gmail.com sau Fax: 0358.566.796. Informații
suplimentare se pot obține la telefoanele:
0744.666.158; 0767.664.457.
C.I.I. Balan Madalin, lichidator judiciar al S.C.
Romimar SRL - in insolventa scoate la vanzare
prin licitatie publica, la data de 03.02.2020
ora 13.00, la sediul lichidatorului, urmatoarele
bunuri mobile: Pret (lei fara TVA). 1. Presa
metalaluminiu 500; 2. Automat debavurat
Wegoma 3.400; 4. Fierastrau taiat otel CO 250
1.100; 5. Masina automata de infiletat 9.500; 6.
Masina debitat profile GLS192 7.500; 7. Masa
inclinabila montare 16.600; 8. Sistem evacuare
14.100; 9. Instalatie filtrare aer 1.100; 10.
Masina curbat profile 24.400; 11. Masina frezat
3612C 1.000; 12. Semiremorca 14.500. Pentru
bunurile mobile se poate negocia o reducere de
preț conform aprobarii creditorilor. Si teren arabil
intravilan in suprafata de 2601 mp, situat pe
DN 71B in comuna Aninoasa, pret 16.000 Euro
plus TVA, asa cum sunt descrise in rapoartele de
evaluare. In situatia in care bunurile nu se vor
vinde la data de 03.02.2020, se vor organiza
licitatii saptamanale in zilele de luni 10,17,24
februarie 2020, ora 13.00. Persoanele interesate
vor cumpara caietul de sarcini si regulamentul
de vanzare de la sediul lichidatorului: Targoviste,
Calea Bucuresti, nr. 3B, bl. G9, sc. A, et. 1, ap.
1, Dambovita, tel. 0723.438.063, email: av_
balanmdl@yahoo.com. Preț caiet sarcini 400 lei
plus TVA.
C.I.I.- Liahu Doru organizează licitaţie publică
competitivă cu strigare pentru vânzarea bunului
imobil: -Teren în suprafață de 429,73 m.p, nr.
cadastral 865/2/1/2 pe care este edificat
spațiu comercial cu suprafața construita la sol
de 142,50 m.p, nr. cadastral 865/2/1/2-C1 și
teren în suprafață de 309,21 mp, nr. cadastral
765/1/1/1/2/1 pe care este edificat spațiu
comercial și șopron în suprafață construită la sol
de 264,49 m.p, nr. cadastral 765/1/1/1/2/1- C1,
situate în loc. Botoşani, str. Calea Naţională, nr.4,
jud. Botoşani. -Preţ de pornire 293.000,00 lei

Fără TVA. Bunurile sunt proprietatea debitoarei
S.C. BOEMA PATY S.R.L. Licitaţia va avea loc în
20.01.2020, ora 12:00, la sediul C.I.I. Liahu
Doru din Botosani, str.1 Decembrie nr.47, jud.
Botoşani. În cazul neadjudecării licitaţia se
repetă de cinci ori la interval de două săptămâni
la aceeaşi oră, respectiv: 03.02.2020, ora
12:00; 17.02.2020, ora 12:00; 02.03.2020, ora
12:00; 16.03.2020, ora 12:00; 30.03.2020,
ora 12:00. Toţi cei care posedă un drept real
asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia,
sub sancţiunea decăderii, de a face licitatorului
dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Relaţii
la tel.0743129943, www.licitatii-insolventa.ro.
C.I.I.- Liahu Doru organizează licitaţie publică,
competitivă cu strigare pentru vânzarea
următoarelor bunuri: -Skoda Octavia, an
fabricatie 2008, culoare gri, motorina, 1896 cmc
preţ de pornire 2.000,00 Euro; -Skoda Octavia,
an fabricatie 2008, culoare neagra, motorina,
1896 cmc preţ de pornire 1.440,00,00 Euro;
La preţurile de pornire se adaugă TVA. Bunurile
sunt proprietatea S.C. Perfect-Construct S.R.L.
societate în faliment, dosar 4413/40/2012,
vânzarea se face la prețul de 40% din prețul
de evaluare, astfel cum au hotărât creditorii
în adunarea creditorilor. Licitaţia va avea loc
în data de 21.01.2020, ora 12:00, la sediul
C.I.I. Liahu Doru din Botosani, 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
o dată la interval de o săptămână, la aceeaşi
oră. Toţi cei care posedă un drept real asupra
bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub
sancţiunea decăderii, de a face licitatorului
dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Relaţii
la tel.0743129943, www.licitatii-insolventa.ro.
Compania Naţională ROMTEHNICA S.A. cu sediul
în Municipiul Bucureşti, Blvd. Timişoara nr. 5C,
Sector 6, înregistrată la Registrul Comerţului
sub nr. J40/7550/2001, cod unic de înregistrare
472771, telefon 021 318 50 04, 021 318 50
07, 021 318 50 30, fax 021 318 50 00, 021
318 50 35 organizează la sediul Companiei:
1. Licitaţie publică deschisă cu strigare în data
de 23.01.2020, ora 10.00, pentru vânzarea
unor bunuri aflate în administrarea Ministerului
Apărării Naţionale. Denumirea, preţurile de
pornire, salturile de supralicitare, precum şi
condiţiile privind participarea şi adjudecarea
acestor bunuri sunt prevăzute în caietul de
sarcini, ce se poate procura de la sediul
companiei sau se poate accesa/descărca de
pe site-ul acesteia (www.romtehnica.com.
ro) în perioada 07-13.01.2020. Indiferent
de modalitatea aleasă, pentru a se califica,
solicitanţii sunt obligaţi să achite contravaloarea
acestuia, respectiv 100 lei, inclusiv TVA. Taxa
de participare la licitaţie este de 50 lei, inclusiv
TVA. Termenul limită pentru depunerea cererilor
de cumpărare, la sediul Companiei sau prin fax,
precum şi a documentelor prevăzute în caietul de
sarcini este 13.01.2020, ora 1400. 2. Selecţie
de oferte de preţ/negociere directă, în data de
25.02.2020, ora 1000, pentru bunurile care
nu se adjudecă la licitaţia publică deschisă cu
strigare/negocierea directă din 23.01.2020.
Denumirea, preţurile de pornire, precum şi
condiţiile privind participarea şi adjudecarea
acestor bunuri sunt prevăzute în extrasul din
caietul de sarcini, ce se poate procura de la
sediul companiei sau se poate accesa/descărca
de pe site-ul acesteia (www.romtehnica.com.ro)
în perioada 12-18.02.2020. Extrasul caietului
de sarcini poate fi achiziţionat în condiţiile
specificate la cap. IX, pct. 1), 2) şi 3) din cuprinsul
acestuia. Taxa de participare la selecţie este de
30 lei, inclusiv TVA. Termenul limită de depunere
a cererilor de cumpărare, la sediul companiei sau
prin fax, precum şi a documentelor prevăzute în
extrasul caietului de sarcini, este 18.02.2020,
ora 1400. Informaţii suplimentare, la numerele
de telefon menţionate mai sus sau prin e-mail:
val.int@romtehnica.com.ro
Comuna Sânnicolau Român, sediul Sânnicolau
Român nr. 1-4 , jud. Bihor, cod fical 15651970,
tel./fax 0259-395.329, organizează în data
de 28.01.2020 ora 12,oo, la sediul mai sus
menţionat, licitaţia având ca obiect vânzarea
bunurilor imobile aflate în proprietatea privată
a Comunei Sânnicolau Român: teren intravilan
înscris în CF 53561, Sânnicolau Român, nr.
cadastral 53561, în suprafață de 1.790 mp. și
teren intravilan înscris în CF 50807, Sânnicolau
Român, nr. cadastral 50807, în suprafață de
721 mp. Documentaţia de atribuire privind
organizarea şi desfăşurarea procedurii de
vânzare poate fi achiziţionată la sediul Comunei
Sânnicolau Român, nr. 1-4, în perioada
06.01.2020-20.01.2020, de la Compartimentul
finaciar. Participanţii la licitaţie au obligaţia
de a achiziţiona documentaţia de atribuire
contra sumei de 200 lei. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor este 21.01.2020, ora
16,00. Data limită pentru depunerea oferte lor
este 28.01.2020 , orele 09,00. Şedinţa publică
de deschidere a ofertelor se va desfăşura la
sediul Comunei Sânnicolau Român în data de
28.01.2020, orele 12,00.
DORCA INSOLV SPRL cu sediul în Alba Iulia, V.
Alecsandri, Bloc S2B, ap. 1, jud Alba email:maria.
dorca@yahoo.com, tel fax 0258.813.100, în
calitate de lichidator judiciar al SC BOSMONTANA
SRL, Mesentea, jud Alba având J01/102/1996,
CUI 18342006 anunţă vânzarea prin licitaţie
publică competitivă, cu strigare a -Imobilului
"FERMĂ PENTRU CREȘTERE BOVINE" situată în
localitatea Mesentea, Nr. 37, com. Galda de Jos,

jud. Alba, cu o suprafaţă 807,10 mp, preţ pornire
licitaţie 58.600 euro preţ fără TVA (echivalentul
în lei la data adjudecării); -Presă balotat JOHN
DEERE 568/ NB 6.660 euro; -Grapă cu discuri
KUHN DISCOVER XS28/ 610, 4.190 euro;
-Cositoare purtată KUHN GMD600-GII, 1.280
euro; -Remorcă de împrăştiat gunoi MIRO
HEYWANG SH 80 S, 4.015 euro. Licitaţiile se
organizează în datele 17.01.2020; 31.01.2020;
14.02.2020; 28.02.2020 ora 14. Informaţii
suplimentare la Tel. 0744.623.948 sau pe site-ul
WWW.iliedorca.ro.
DORCA Insolv SPRL, în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei SC STOIAN GRUP SIV SRL
CUI 28408760 , J1/327/2011, com CIUGUD,
sat LIMBA nr. 92A, Jud. Alba, numit conform
sentinței nr. 334/F/2018 din data de 05.10.2018
pronunţată de Tribunalul Alba, Secţia a-II -a
Civilă de Contencios Administrativ, Fiscal şi
de Insolvenţă, în dosarul nr. 5956/107/2017,
anunţă: Vânzarea prin licitaţie publică
competitivă, cu strigare a următoarelor bunuri:
maşină de rindeluit 4 feţe -35900 lei; maşină
combinată 2 operaţii de îndreptare rindeluire
-15300 lei; -maşină combinată 2 operaţii tăiere
şi frezare -13000 lei; strung pentru lemn cu
dispozitiv de copiere -2500 lei; maşină de
găurit orizontală -7500 lei; maşină de calibrat
şi smirgheluit -37200 lei; maşină de şlefuit
vertical -2400 lei; instalatie de vopsit -2.000 lei;
preţurile nu conţin TVA. Licitaţii publice, se vor
organiza în datele de: 09.01.2020, ora 12.30;
23.01.2020 ora 12.30; 06.02.2020 ora 12.30 şi
20.02.2020 ora 12.30. Informaţii suplimentare
privind Condiţii participare licitaţie se pot obţine
direct la sediul ales al lichidatorului judiciar din
Alba Iulia, str. V. Alecsandri, bloc S2B, ap. 1,
sau la tel. 0744.623.948; 0258.810.591. fax
0258.813.100.
LICHIDATOR judiciar al SC MOULD CUGIR
SRL, CUI 10496336, sediul social în Cugir, str.
Doinei, nr. 12, bl. 20, ap. 1, SC. B, jud. Alba,
J01/183/1998 numit în dosarul 7323/107/2010,
anunţă vânzarea prin licitaţie publică
competitivă, cu strigare a următoarelor bunuri: 1.
Construcţii industriale, situate în oraşul Cugir, str.
Doinei, nr. 12, jud. Alba în suprafaţă construită
la sol totală de 912,08 mp, suprafaţă construită
desfăşurat de 1.215,03 mp şi suprafaţă utilă
totală 1035,51 compuse din: CORP A, tip P+M,
Spaţiu administrativ; CORP B - tip P -Atelier
mecanic; CORP C, tip P+E, Atelier; CORP D, tip P,
Depozit laminate metalice, (şopron); CORP E, tip
P, Atelier reparaţii utilaje; CORP F, tip P, Ateliere
mecanice; MAGAZIE METALICA, tip P, Sc =30
mp. Preţul de pornire a licitatiilor este 76.065
euro preţ fără TVA. Licitaţiile se organizează în
datele: 10.01.2020; 23.01.2020; 07.02.2020
orele 10. 2. Mijloace fixe -calculatoare diverse
configuratii buc 12, laptop, imprimantă T12
sprinter, utilaje industriale -maşini restificat
diverse mărci, freze, strunguri, maşini de erodat,
maşini de rectificat, maşini găurit, fierastraie
diverse mărci, maşină injectat ..etc -autoturisme;
Dacia Logan, Wolkswagen. Lista completă a
bunurilor de natura mijloace fixe şi materiale
diverse este afişată pe site-ul mariadorca.ro
(licitaţii). Bunurile se pot vinde individual sau în
bloc. Ofertele este obligatoriu sa fie depune cu
cel puţin 24 de ore înainte de ziua desfăşurării
licitaţiei. Documentele de participare se depun
cu cel puţin 2 ore înainte de deschiderea
plicurilor. Licitaţiile se organizează în datele
-10.01.2020; 23.01.2020; 07.02.2020; orele 11.
Informaţii suplimentare la Tel. 0744.623.948.sau
pe site-ul iliedorca.ro.
LICHIDATORUL judiciar al AVANGARD SPEDITION
SRL, scoate la vanzare prin licitatie publica la
data de 27.01.2020 urmatoarele bunuri ale
debitoarei: Auto IVECO DAILY - pret 14.964 lei,
Generator - evaluat pret 3.078 lei, Birou - evaluat
la valoarea de 200 lei, Preturile nu contin TVA.
- 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. 0723.438.063, mail:
av_balanmdl@yahoo.com. Preț caiet sarcini
300 lei plus TVA. - In situatia in care la aceasta
data bunurile supuse vanzarii nu se vor vinde, se
vor organiza licitatii in zilele de luni, ora 14,00,
dupa data de 27.01.2020. - Se poate discuta o
reducere de pret in limita aprobata de creditori.
LICHIDATORUL judiciar al Oddolighting
Distribution SRL scoate la vanzare prin licitatie
publica la sediul lichidatorului judiciar, la data
de 27.01.2020 activul marca "ODO" înregistrată
la OSIM cu numărul de depozit M2009 02892,
numar marca: 103669, evaluata la prețul de
1.200 Euro, fără TVA. Prețul poate fi negociat,
conform aprobare creditori din data de
04.12.2019. Persoanele interesate vor cumpara
caietul de sarcini, (pret 100 lei plus TVA) de la
sediul lichidatorului: Targoviste, Calea Bucuresti,
nr. 3B, bl. G9, sc. A, et. 1, ap. 1, Dambovita, tel.
0723.438.063, mail: av_balanmdl@yahoo.
com. In situatia in care la aceasta data bunurile
supuse vanzarii nu se vor vinde, se vor organiza
licitatii saptamanale, in fiecare zi de luni, ora
15,00, dupa data de 27.01.2020.
LICHIDATORUL judiciar al S.C. Consral S.R.L.,
Târgovişte, jud. Dâmboviţa, scoate la vanzare
prin licitatie publica la data de 27.01.2020, ora
14.00 urmatoarele active: - suprafata de 721 mp
teren curs constructii, impreuna cu constructiile
situate pe teren si suprafata de 2920 mp teren
fanete intravilan situate in Comisani Dambovita,
valoare teren 76.925 lei, echivalent 17.327 euro,
valoare cladiri 18.700 lei , echivalent 4213 euro.
- teren arabil ,in suprafata de 4994 mp situat

in extravilanul mun.Targoviste,jud.Dambovita
124.200 lei , echivalent 20.980 euro. Preturile
nu contin TVA. In situatia in care bunurile nu se
vor vinde se vor organiza licitatii saptamanale,
in zilele de luni, ora 14,00, dupa data de
27.01.2020. Persoanele interesate vor cumpara
caietul de sarcini de la sediul lichidatorului:
Targoviste, Str. Calea Bucuresti, nr. 3B, bl. G9,
sc. A, et. 1, ap. 1, tronson A, jud. Dambovita,
tel. 0723.438.063, email: av_balanmdl@yahoo.
com.
LICHIDATORUL judiciar al SC DYNAMIC NORD
TRANS SRL, din judetul Dambovita, scoate
la vanzare prin licitatie publica la data de
20.01.2020 ora 12.00 la sediul lichidatorului
judiciar, urmatorul activ: Autotractor Iveco
nr inmatriculare DB-08-YIW, pentru care s-a
intocmit raportul de evaluare, acesta fiind
evaluat la prețul de 10.700 lei sau 2.300 euro.
Se poate negocia o reducere de preț conform
acordului creditorilor. Prețurile nu contin TVA.
Persoanele interesate vor cumpara caietul de
sarcini de la sediul lichidatorului: Targoviste, Str.
Calea Bucuresti, nr. 3B, bl. G9, sc. A, et. 1, ap.
1, tronson A, jud. Dambovita, tel. 0723.438.063,
email: av_balanmdl@yahoo.com. In situatia in
care bunurile nu se vor vinde la se vor organiza
licitatii saptamanale in zilele de luni ora 12.00,
după data de 20.01.2020.
LICHIDATORUL judiciar al SC CERIS PROD SRL,
din judetul Dolj, scoate la vanzare prin licitatie
publica la data de 03.02.2020 ora 14.00 la
sediul lichidatorului judiciar, urmatoarele active:
1. imobil situat în com. Simnicu de Sus, str.
Craiovei, nr. 22, compus din teren extravilan
în suprafața de 953 mp din acte și 974 mp din
masuratori, evaluat la valoarea de piața de
82.870 lei 2. imobil situat în oraș Bechet, T78,
P63, jud. Dolj, compus din teren extravilan în
suprafața de 6.900 mp din acte și 6.898 mp
din masuratori, evaluat la valoarea de piața de
9.637 lei 3. imobil situat în oraș Bechet, Fostul
amplasament al Grup Vulcan SA, jud. Dolj,
compus din teren intravilan în suprafața de 6.110
mp și construcții anexe, evaluat la valoare totala
de piața de 169.300 lei. Prețurile nu contin TVA.
Persoanele interesate vor cumpara caietul de
sarcini de la sediul lichidatorului: Targoviste, Str.
Calea Bucuresti, nr. 3B, bl. G9, sc. A, et. 1, ap.
1, tronson A, jud. Dambovita, tel. 0723.438.063,
email: av_balanmdl@yahoo.com. In situatia in
care bunurile nu se vor vinde se vor organiza
licitatii saptamanale in zilele de luni ora 14,00,
după data de 03.02.2020.
LICHIDATORUL judiciar al SC Football Stars
Management Divizia Eurofursecuri SRL societate in insolventa scoate la vanzare in
data de 20.01.2020, ora 14.00, la sediul
lichidatorului, urmatoarele bunuri: - teren situat
in Bragadiru suprafața 6.153 mp intravilan,
str. DE 371, parcelele 373/5, 373/6, 373/7, la
pretul de 32.000 EURO la care se adauga TVA autoutilitara furgon Iveco Daily evaluat la pretul
de 3.038 euro, la care se adauga TVA. Se poate
discuta o negociere de preț conform acordului
creditorilor. Persoanele interesate vor cumpara
caietul de sarcini de la sediul lichidatorului:
Targoviste, Str. Calea Bucuresti, nr. 3B, bl. G9,
sc. A, et. 1, ap. 1, tronson A, jud. Dambovita,
tel. 0723.438.063, email: av_balanmdl@yahoo.
com In situatia in care la aceasta data bunurile
supuse vanzarii nu se vor vinde, se vor organiza
inca cinci licitatii saptamanale in fiecare zi de
LUNI, ora 14.00, dupa data de 20.01.2020.
Lichidator judiciar al SC Vialrom Târgoviște SRL,
din Târgoviște, Dâmboviţa, J15/861/2008 CUI
24109510 în dosarul 44/120/2017, organizează
licitație publică, în fiecare zi de miercuri din
intervalul 08 29 ianuarie 2020, ora 14,00, în
Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 3A, ap.
2, pentru bunul imobil Locuință P+M și teren
intravilan 367 mp și cote indivize teren arabil
destinație drum, la preț de 28.000,00 euro fără
TVA. Participarea la licitație este condiționată de
depunerea garanției de participare, în valoare de
10% din valoarea bunului și achitarea caietului
de sarcini, în valoare de 350,00 lei. relații
suplimentare la telefon 0722.813.001.
Lichidator judiciar vinde prin licitaţie, în fiecare
zi de miercuri, ora 13, următoarele imobile: apartament cu 3 camere în Galaţi, str. George
Enescu nr. 25, bl. Bistriţa 1B, sc. 8, ap. 90
- 230.000 lei; - apartament 2 camere situat
în Sulina, str. a III-a nr. 298, sc. A, et. 3, ap. 7,
jud. Tulcea - 120.000 lei; - apartament 3 camere
situat în Sulina, str. a III-a nr. 298, sc. A, et. 3, ap.
4, jud. Tulcea - 120.000 lei. Prețurile nu conțin
TVA. Actele şi garanţia de participare la licitație
se depun până în preziua licitaţiei, ora 1200. Tel.
0730081956.
Lichidator vinde prin licitaţie publică cu strigare,
în fiecare vineri, următoarele bunuri: - Restaurant
La Conac com. Limanu, jud. Constanţa, teren
intravilan 820 mp şi construcţii 438 mp, la prețul
de 915.100 lei, fără TVA; - teren 5.510 mp cu
3 construcţii tip hale şi birouri administrative
1.283,68 mp, în com. Lumina, jud. Constanţa, la
prețul de 421.384 lei, fără TVA; - teren 1.908,93
mp și construcţii în Isaccea, str. Vasile Alecsandri,
nr. 25, jud. Tulcea, la prețul de 181.949,00 lei,
fără TVA; - stoc de marfă constând în uşi de:
interior, exterior, garaj, blindate; tocuri, feronerie,
accesorii, la prețul de 148.562 lei, fără TVA. echipamente bucătarie: malaxor spirală, maşină
gătit, grătar cu rocă, hote, masă rece refrigerată,
dulap frigorific, butuc și bază tocător, masă inox,
feliator mezeluri, maşină tocat, la prețul de
7.665,43 lei, fără TVA. Documentele și garanția
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de 10% se depun până în preziua licitaţiei, ora
12. 0730081956.

de Sarcini. Relatii la tel: 210.01.64; 210.16.67;
0724.323.442.

Lichidator vinde prin licitaţie publică, în fiecare
vineri, teren în suprafață de 14.000 mp situat
în extravilanul com. Săcele, jud. Constanța,
parcela PS543/37/2/2/2/1, la prețul de
293.857 lei, fără TVA, și următoarele bunuri
mobile: Chevrolet Spark, autoutilitară Gazele,
remorcă Zaccaria, Skoda Fabia, laser rotativ
manual, încărcător Caterpillar, excavator Case,
motogenerator, cisternă carburanţi, container
depozit, containere birou, compresoare aer,
barăci, ciocan rotopercutor, generator, fierăstrău
circular, invertor sudură, masă vibrantă,
pickamer, schelă, ghilotină, bene pentru turnat
beton, diverse scule, chei, întinzător blocaje,
menghină, roabă, polizor bank SKL, polizor
unghiular (Bosch), pikamer electric, laser
Italia, trepied nivel, baghetă telescopică, aer
condiţionat, birotică și piese de schimb, piatră
63/100 (596,04 to.), piatră 4/8 (11 to.), piatră
8/16 (88 to.), criblură 16/25 (109,79 to.),
criblură 16/25 (312,42 to.). Actele şi garanţia de
participare la licitație se depun până în preziua
licitaţiei, ora 12. 0730.081956.

ROVIGO SPRL, in calitate de lichidator judiciar
al PRITA S.R.L. -in faliment, anunta vanzarea
la licitatie publica deschisa cu strigare, care
va avea loc in data de 16.01.2020 ora 11.00,
a doua bunuri imobile situate extravilanul loc.
Dabuleni, jud. Dolj, respectiv bun imobil situat
în Localitatea Dabuleni, Judeţul Dolj, având o
suprafaţă in acte de 1200 mp, masurata de
1170 mp, se valorifica INDIVIDUAL, la pretul de
740 EUR +TVA si bun imobil situat în Localitatea
Dabuleni, Judeţul Dolj, având o suprafaţă in acte
de 1200 mp, masurata de 1170 mp, se valorifica
INDIVIDUAL, la pretul de 740 EUR +TVA. În caz
de neadjudecare, se vor organiza sedinte de
licitaţie publica in aceleasi conditii si la aceeasi
ora in datele de: 30.01.2020, 13.02.2020,
27.02.2020,
12.03.2020,
26.03.2020,
09.04.2020,
23.04.2020,
07.05.2020,
21.05.2020. Informatii suplimentare privind
caracteristicile proprietatii sunt cuprinse in
Regulamentul de vanzare si Raportul de evaluare
intocmit in cauza, parti integrante ale Caietului
de Sarcini. Relatii la tel: 210.01.64; 210.16.67;
0724.323.442.

Lichidatorul Crama Murfatlar Neptun S.A.
vinde prin licitaţie publică, în fiecare vineri, ora
11,30, grupul de active Restaurant Crama din
staţiunea Neptun, jud. Constanţa, compus din
teren în suprafaţă de 3.730,28 mp, construcţii
restaurant + 3 anexe în suprafaţă de 1.143 mp
și echipamente tehnologice, mijloace fixe și
obiecte de inventar, la preţul de 3.222.785,90
lei, fără TVA. Ofertanţii vor depune documentele
precizate în caietul de sarcini până în preziua
licitaţiei, ora 11,00. Tel. 0730.081956.
Lichidatorul Gelsor S.R.L. vinde prin licitaţie
publică, în fiecare vineri, titluri financiare
deținute la: Electrotel S.A. Alexandria 0,4783%
- 80.160,84 lei, Comtex S.A. Arad 0,207% 3.533,46 lei, Deltarom S.A. Tulcea 65,03%
- 100.681,50 lei, Rafo S.A Oneşti 0,0134% 6.684,12 lei. Actele şi garanţia de participare la
licitație se depun până în preziua licitaţiei, ora
12. 0730.081956.
Lichidatorul societăților Tas Invest Fund SA
(J40/11138/2009, CUI 26234790) și Pretas
Investment SA (J40/2784/2009, CUI 25216370)
- ambele în lichidare voluntară, vinde 16 loturi de
teren grupate, cu suprafață totală de 69,13 ha,
situate în Loc Piatra, Com. Mihail Kogălniceanu,
Jud. Constanta, cu regim intravilan (14 loturi)
și extravilan (2 loturi). O parte din terenuri au
deschidere la Lacul Tașaul. Întreaga suprafață
de teren este evaluată la 583.800 EURO, fără
TVA. Terenurile vor fi vândute în bloc. Bunurile
se vând prin procedura negocierii directe,
persoanele interesate fiind rugate ca până la
data de 25.01.2020, inclusiv, să trimită oferte
de cumpărare pe email la adresa office@bda.
com.ro. Pentru relații suplimentare, inclusiv
Regulamentul de valorificare în extras, puteți
consulta pagina noastră de internet www.
business-recovery.ro/vanzari.
PRO MANAGEMENT INSOLV I.P.U.R.L., lichidator
judiciar al PINK CONCEPT CLOUDS SRL
anunta organizarea licitatiei publice pe data
de 07.01.2020 la sediul din Bucuresti, str.
Dr Staicovici nr.28, et.1, la ora 14.00 pentru
vanzarea stocului de marfa (bauturi alcoolice
si nealcoolice) la pretul de 2312 lei +TVA. Daca
stocul nu se vinde se continua organizarea de
licitatii, in aceleasi conditii, pe data de 8,9,10,13
ianuarie. Informatii privind stocul si regulamentul
de vanzare -irina.marin@pminsolv.ro.
REGIA
AUTONOMA
"ADMINISTRATIA
PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT"
ANUNŢĂ LICITAŢII DESCHISE CU STRIGARE
CONFORM OUG 101/2011, CU MODIFICĂRILE
ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN VEDEREA
VÂNZĂRII UNOR IMOBILE, după cum urmează:
Licitaţie deschisă cu strigare la data de
30.01.2020, Ora 10:00, organizată de S.R.P.
Triumf la Hotel Triumf- Şoseaua Kiseleff nr.12,
sector 1, Bucureşti, pentru vânzarea următoarelor
imobile: 1.Teren intravilan în suprafață de 122
mp situat în Mun. București, Str. I.S. Turgheniev
nr.18, Sector 1 (prima licitație). Terenul are
formă aproximativ neregulată, cu un raport bun
al laturilor, este plan, fără diferențe de nivel și
nu beneficiază de acces la calea publică. Preț
pornire licitație: 301.480 Euro. 2.Teren intravilan
în suprafață de 124 mp situat în Mun. București,
Str.I.S.Turgheniev nr.18, Sector 1 (prima licitație).
Terenul are formă aproximativ regulată, este
plan, fără diferențe de nivel și beneficiază de
acces la calea publică. Preț pornire licitație:
306.422 Euro.Informaţii privind dosarul de
prezentare, garanţia şi taxa de participare ale
licitaţiei se obţin de la Geanina Luca, telefon:
021/230.12.42 ; 0724-383110. Data şi ora limită
de înscriere la licitaţie: 28.01.2020, Ora 10:00
ROVIGO SPRL, in calitate de lichidator judiciar
al PRITA S.R.L. -in faliment, anunta vanzarea
la licitatie publica deschisa cu strigare a
bunului imobil apartinand PRITA S.R.L., situat
in intravilanul loc. Dabuleni, str. Victor Babes,
nr.6, jud. Dolj, compus din teren in suprafata de
338 mp si constructie, care va avea loc in data
de 16.01.2020, ora 10.00. Pretul de pornire este
de 18.400 EURO +TVA. În caz de neadjudecare,
licitaţia publica se va relua in aceleasi conditii si la
aceeasi ora la data de 23.01.2020, 30.01.2020,
06.02.2020. Informatii suplimentare privind
caracteristicile proprietatii sunt cuprinse in
Regulamentul de vanzare si Raportul de evaluare
intocmit in cauza, parti integrante ale Caietului

SC MOZAIK BUILDING SRL, în faliment,
J40/7443/2013, CUI 22227595, Dosar
nr.13583/3/2014 al Tribunalului București,
continuă la 04.02.2020, ora 10,00, la sediul
lichidatorului judiciar, vânzarea prin licitații
publice a bunurilor imobile ale debitoarei, situate
în loc.Ghelința, jud. Covasna, formate din
teren intravilan (categorie curţi-construcţii) în
suprafaţă de 1.624 mp, construcții: uscător
de cereale (depozit 1.438 mp), Sediu firmă
etaj +magazin parter (210 mp), împrejmuire și
teren (categorie arătură) în suprafaţă de 1.189
mp. Preț pornite pe total 367.500 lei, exclusiv
TVA. Informații la sediul lichidatorului judiciar
din Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza, nr.102,
0740.057274, www.contexpertbacau.ro, email:
contexpert.bacau@gmail.com. Licitațiile vor
continua lunar la sediul lichidatorului judiciar.
Dacă bunurile nu se adjudecă la două ședințe
de licitație, acestea vor continua cu reducerea
prețului cu câte 5% din prețul de pornire, pe o
perioadă de 10 ședințe de licitație, dar nu mai
puțin de 70% din prețul de pornire.
SP Dorca Insolv SPRL în calitate de lichidator
judiciar al SC JENY SRL desemnat conform
sentinţă nr. 240/F/2017 din data de 30.05.2017,
pronunţată de Tribunalul Alba, Secţia a-II-a de
Contencios Administrativ, Fiscal şi de Insolvenţă,
în dosarul 2634/107/2016, anunţă vânzarea
prin licitaţie publică competitivă, cu strigare
a următoarelor bunuri: 1. Clădire -Pensiune
turistică situata în comuna Vadu Moţilor, sat
Popeştii de Jos nr. 360, jud. Alba (fosta CASA
ANDA) împreună cu Foişoare 2 buc.; Balansoar
1 buc; Tobogan -40 euro; Teren S =1480 mp cu
toate bunurile din dotarea pensiunii -Preţul de
pornire a licitaţiilor 145.350 euro preţ fără TVA.
2. Autoturism SKODA -nr. Înmatric. AB-99-JNY;
Preţul de pornire a licitaţiilor 1.800 euro preţ fără
TVA. Licitaţiile se organizează în datele -la data de
16.01.2020, ora 12.30; 30.01.2020 ora 12.30;
13.02.2020 ora 12.30 şi 27.02.2020 ora 12.30.
Informaţii suplimentare la Tel. 0744.623.948 sau
pe site-ul iliedorca.ro.
SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI
ÎNTREŢINEREA FONDULUI IMOBILIAR, cu sediul
în Bucureşti, Şos. Fabrica de Glucoză nr. 3
A, sector 2, organizează licitaţie publică cu
strigare privind închirierea următoarelor spaţii:
1. Spaţiu comercial, în suprafaţă de 1.271,87
mp, situat la parterul imobilului din Bucureşti,
sector 1, Piata Presei Libere, nr. 1, corp D1.
tariful de pornire a licitaţiei: 8916 euro/ luna/
locatie, garanţia de participare la licitaţie: 892
euro taxa de participare la licitaţie: 446 euro 2.
Spaţii destinate amplasarii unor automate de
bauturi calde/ de tip vending in suprafata de 1
mp fiecare, dupa cum urmeaza: -3 automate
pentru bauturi calde situate la parterul imobilului
din Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti.
-2 automate pentru bauturi calde situate la
parterul imobilului din Ion Campineanu nr. 20.
-1 automat de tip vending si 1 automat pentru
bauturi calde situate la parterul imobilului din
Str. Transilvaniei nr. 2. - 1 automat de tip vending
situat la parterul imobilului din Str. Smardan
nr. 3. - 1 automat pentru bauturi calde situat la
parterul imobilului din B-dul Nicolae Balcescu
nr. 17-19 tariful de pornire a licitaţiei: 50 euro/
mp/ luna, garanţia de participare la licitaţie:
20 euro taxa de participare la licitaţie: 20 euro
3. Spatiul amenajat pentru 6 locuri de parcare
situat in curtea imobilului din Sos. Kiseleff nr.20,
sector 1, Bucuresti. tariful de pornire a licitaţiei
: 64 euro/ luna/ loc garanţia de participare la
licitaţie: 38 euro taxa de participare la licitaţie:
20 euro 4. Spatiul comercial in suprafata
de 68.87 mp situat la parterul imobilului din
Calea Dorobantilor nr. 87, sector 1, Bucuresti.
tariful de pornire a licitaţiei: 16.80 euro/ mp/
luna garanţia de participare la licitaţie: 116
euro taxa de participare la licitaţie: 58 euro 5.
Spaţiu comercial in suprafata de 84.10 mp,
situat la parterul si mezaninul imobilului din
Bucureşti, sector 1, Str. Ion Campineanu nr. 20
tariful de pornire a licitaţiei : 13.6 euro/mp/
luna garanţia de participare la licitaţie: 114 euro
taxa de participare la licitaţie: 57 euro 6. Spaţiu
commercial/ administrativ in suprafata de 30.64
mp, situat la parterul imobilului din Bucureşti,
sector 1, Str. Calea Victoriei nr. 91- 93. tariful
de pornire a licitaţiei pentru spatiul comercial :
13.1 euro/ mp/ luna tariful de pornire a licitaţiei
pentru spatiul administrativ :6.4 euro/ mp/ luna

garanţia de participare la licitaţie pentru spatiul
comercial: 40 euro garanţia de participare la
licitaţie pentru spatiul administrativ: 20 euro
taxa de participare la licitaţie pentru spatiul
comercial: 20 euro taxa de participare la licitaţie
pentru spatiul administrativ: 20 euro 7. Parcare
cu 33 de locuri situate în vecinatatea imobilului
din Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti,
(Taverna Sarbului) tariful de pornire a licitaţiei:
40 euro/ loc/ luna garanţia de participare la
licitaţie: 20 euro/ loc taxa de participare la
licitaţie: 20 euro/ loc 8. Spaţiu comercial, în
suprafaţă de 126,66 mp, situat la parterul
imobilului din Bucureşti, sector 1, Str. Ion
Campineanu nr. 27. tariful de pornire a licitaţiei:
3200 euro/luna/locatie, garanţia de participare
la licitaţie: 320 euro taxa de participare la
licitaţie: 160 euro Licitaţia va avea loc la sediul
S.A.I.F.I în data de 22.01.2020 ora 10.00 Data
limită de înscriere este 21.01.2020 ora 10.00
Preţul dosarului de licitaţie este de 150 lei.
Persoana de contact domnul Racoti Alexandru,
telefon 021/409.12.19; 0799.199.511
PUBLICATIE
DE
VANZARE
Subscrisa,
B.E.J.”BOGDAN IONICA”, cu sediul in mun.
Constanta, b-dul. Ferdinand nr. 36, parter,
jud. Constanta, reprezentata prin executor
judecătoresc Bogdan Ionica, In conformitate
cu disp. art. 839 alin.1 N.C.P.C., aducem la
cunostinta generala ca in ziua de 22.01.2020,
ora 10:00, va avea loc la sediul Biroului
Executor Judecatoresc „Bogdan Ionica”, din
mun. Constanta, b-dul. Ferdinand nr. 36, parter,
jud. Constanta, vanzarea la licitatie publica a
imobilului situat in Constanta - 900524, Str.
Timisanei nr. 12, Judetul Constanta, compus
din teren intravilan in suprafata de 105,97 mp,
conform actelor de proprietate si 105,52 mp,
conform masuratorilor cadastrale, identificat cu
numar cadastral 7441 si constructia C1-locuinta,
tip P+1E+M, formata din cinci camere plus
dependinte si garaj, cu o suprafata construita
la sol de 78,84 mp, identificata cu numar
cadastral 7441-C1, intreg imobilul fiind inscris
in cartea funciara nr. 220061. Pretul de pornire
al licitatiei este de 524.567,00 Lei. Somam pe
toti cei care pretind vreun drept asupra bunului
imobil sa-si arate pretentiile la sediul Biroului
Executor Judecatoresc „Bogdan Ionica”, inainte
de data stabilita pentru vanzare. Invitam pe toti
cei care vor sa cumpere imobilul sa se prezinte
la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop
prin publicatie si pana la acest termen sa prezinte
oferte de cumparare. Potrivit disp. art. 839 alin.1
lit.”l” N.C.P.C., persoanele care vor sa cumpere
imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna
in contul de consemnari RO19 BREL 0002
0002 7060 0100, deschis la LIBRA INTERNET
BANK S.A.-Sucursala Constanţa, la dispozitia
executorului judecatoresc, pana la termenul
stabilit pentru vanzare, o cautiune reprezentand
10% din pretul de incepere al licitatiei, dovada
consemnarii fiind atasata ofertei de cumparare.

PUBLICAŢIE
DE
VÂNZARE
Subscrisa
B.E.J.”BOGDAN IONICĂ” cu sediul în mun.
Constanţa, b-dul. Ferdinand, nr. 36, parter,
jud. Constanţa, reprezentată prin executor
judecătoresc Bogdan Ionică. În conformitate cu
disp. art. 504 alin.4 C.P.C. (de la 1865), aducem
la cunoştinţa generală că în ziua de 18.02.2020,
ora 10.00, va avea loc la sediul Biroului
Executor Judecătoresc „Bogdan Ionică”, din
mun. Constanţa, b-dul Ferdinand, nr.36, parter,
jud. Constanţa, vânzarea la licitaţie publică a
imobilului situat în oraşul Techirghiol, str. A.S.
Puşkin, nr.24B, jud. Constanţa, compus din
teren în suprafaţă de 455 mp (din acte 449,66
mp), construcţie tip P+1 şi un garaj din beton
cu porţi metalice, care are număr cadastral
106587 (fost 1111) şi carte funciară deschisă
nr.106587. Preţul de pornire al licitaţiei este
de 770.590 lei, (nu conţine T.V.A.). Somăm pe
toţi cei care pretind vreun drept asupra bunului
imobil să-şi arate pretenţiile la sediul Biroului
Executor Judecătoresc „Bogdan Ionică”, înainte
de data stabilită pentru vânzare. Invităm pe toţi
cei care vor să cumpere imobilul să se prezinte
la termenul de vânzare la locul fixat în acest
scop prin publicaţie şi până la acest termen
să prezinte oferte de cumpărare. Potrivit disp.
art. 504 alin.1 C.P.C. (de la 1865), persoanele
care vor să cumpere imobilul la licitaţie sunt
obligate să depună la RO19 BREL 0002 0002
7060 0100, deschis la LIBRA INTERNET BANK
S.A. - Sucursala Constanţa, la dispoziția
executorului judecătoresc, până la termenul
stabilit pentru vânzare, o cauţiune reprezentând
10% din preţul de începere al licitaţiei, dovada
consemnării fiind ataşată ofertei de cumpărare.
EXECUTOR JUDECĂTORESC BOGDAN IONICĂ

Publicatie de Vanzare Extras. Potrivit dispozitiilor
art. 839 alin. (1) NCPC, in dosarul numarul
686/2013, Va aducem la cunostinta generala
ca: in data de 07.01.2020, ora 10:00 va avea
loc la sediul BEJ NEGOESCU MARINA-ADELINA
cu sediul în Constanta, Bd. Tomis nr. 48,
Mansarda, Judetul Constanta, vanzarea la
licitaţie publica a imobilului situat in Municipiul
Mangalia, Str. Matei Basarab nr. 32 A (fost nr.
48bis), Judetul Constanta, inscris in C.F. nr.
100120, nr. cadastral 100120, compus din
“teren intravilan curti constructii, in suprafata
masurata de 76 mp, in suprafata din acte
de 75 mp, cu destinatia terenuri aflate in

intravilane (TDI) si cu urmatoarele constructii:
C1 - locuinta in suprafata de 66 mp”, la pretul
de 22.500,00 EUR, (reprezentand 75% din
pretul stabilit conform raportului de evaluare,
potrivit dispozitiilor art. 846 alin. 8 N.Cod Proc.
Civ. ). Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra imobilului urmarit să anunţe în
scris executorul judecatoresc, înaintea datei
stabilite pentru vânzare. Invitam pe toti care vor
sa cumpere imobilul să se prezinte la data, locul
si ora stabilita pentru vanzare, avand asupra lor
cartea de identitate si pana la aceasta data sa
prezinte oferta de cumparare. Ofertantii trebuie
sa consemneze la LIBRA INTERNET BANK SUCURSALA CONSTANTA in contul de LEI nr.
RO67 BREL 0002 0006 2121 0101, sau in contul
de EURO nr. RO13BREL0002000621210200,
cel mai tarziu pana la termenul de vanzare,
o garantie de participare de cel putin 10 %
din pretul de pornire a licitatiei imobilului.
Informatii
la
telefon:
0341.100.056.

Dosar nr. 2/2017 S.C.P.E.J. Deaconescu Adrian
si Deaconescu Marius Ionut, reprezentata de
executor judecatoresc Deaconescu Marius
Ionuț, din circumscriptia Curtii de Apel Ploiesti,
cu sediul in Targoviste, str.Radu Gioglovan,
bl.51, sc.A, ap.1-2, jud.Dambovita, aduce la
cunostinta generala ca, in data de 10 IANUARIE
2020, ora 11:00, va avea loc la S.C.P.E.J.
Deaconescu Adrian si Deaconescu Marius
Ionut, din Targoviste, str.Radu Gioglovan,
bl.51, sc.A, ap. 2, jud. Dambovita, vanzarea la
licitatie publica a imobilelor: apartament cu
nr.6, din blocul de garsoniere, situat in orasul
Gaesti, str. 1 Decembrie 1918, nr. 109, et. 1,
jud. Dambovita, compus din o camera si sas, in
suprafata construita de 23,00 mp, avand numar
cadastral 175/1/6, inscris in CF nr. 70301-C1U53 a localitatii Gaesti, provenita din conversia
de pe hartie a Cartii Funciare nr.3126 a loc.
Gaesti, impreună cu dreptul de co-proprietate
asupra partilor din imobil care prin natura sau
destinatia lor sunt in co-proprietate fortata si
perpetua în cota indiviza de 23/1541, precum
si cu dreptul de proprietate asupra terenului
aferent în cota parte indiviza de 7/476, la pretul
de 7.320,00 lei, ce nu contine T.V.A.; apartament
cu nr.26, din blocul de garsoniere, situat în
orașul Gaesti, str.1 Decembrie 1918, nr.109,
et.3, jud.Dambovita, compus din o camera
si sas, in suprafata construita de 24,00 mp,
avand numar cadastral 175/3/26, inscris in CF
nr.70301-C1-U6 a localitatii Gaesti, provenita
din conversia de pe hartie a Cartii Funciare
nr.3145 a loc.Gaesti, impreuna cu dreptul de coproprietate asupra partilor din imobil care prin
natura sau destinatia lor sunt in co-proprietate
fortata si perpetua in cota indiviza de 24/1541,
precum si cu dreptul de proprietate asupra
terenului aferent în cota parte indiviza de
7/476, la pretul de 7.636,00 lei, ce nu contine
T.V.A. și apartament cu nr.1, situat în Targoviste,
B-dul Independentei, bl. Baia Comunala, nr.2,
jud.Dambovita, spatiu comercial, compus din 7
incaperi, 2 holuri, in suprafata construita de 133
m.p., avand numar cadastral 2514/-1/1, inscris
în CF nr.70765-C1-U2 a localitatii Targoviste,
provenita din conversia de pe hartie a Carții
Funciare nr.8303 Bis a loc.Targoviste, impreuna
cu dreptul de co-proprietate asupra partilor din
imobil care prin natura sau destinatia lor sunt
in co-proprietate fortata si perpetua in cota
indiviza de 133/2522, precum si cu dreptul
de proprietate asupra terenului aferent în
cota parte indiviza de 61/1155, la pretul de
18.736,00 Euro-echivalent in lei, la cursul BNR
din data plații, ce nu contine T.V.A., potrivit
raportului de evaluare, intocmit de evaluator
pentru proprietati imobiliare POPESCU LIVIU
prin AVAKRED SRL, aflat la dosarul de executare
silita, proprietatea debitoarei COBADI IMPEX
SRL cu sediul in Mun. Targoviste, str. Cooperatiei
nr.6A, jud.Dambovita. Imobilele nu sunt grevate
de drepturile de uz, uzufruct, abitatie sau
servitute, fiind grevate de: procesul verbal
de sechestru pentru bunuri imobile nr.13949
din 31.03.2017, emis de DGRFP PLOIESTI
-ADMINISTRATIA PENTRU CONTRIBUABILI
MIJLOCII - SERVICIUL EXECUTARE SILITA
si adresa nr.2/2017 din 02.10.2019, de
notare urmarire silita imobiliara in dosarul de
executare silita nr.2/2017, aflat pe rolul SCPEJ
Deaconescu Adrian si Deaconescu Marius Ionut
- pentru imobilul ap. cu nr.6; cererea de urmarire
silita din 09.11.2015, in dosarul de executare
silita nr.94/2015 al BEJ Matei Sebastian,
in favoarea creditoarei ARYADEL LOGISERV
SRL; contractul de ipoteca autentificat sub
nr.635 din data de 25.02.2016, de catre NP
Neagu Victor, rectificat prin incheierea de
rectificare autentificata sub nr.17 din data
de 10.03.2016, emisa de N.P. Neagu Victor,
fiind intabulat dreptul de ipoteca in favoarea
START SA; procesul verbal de sechestru pentru
bunuri imobile nr.13951 din 31.03.2017,
emis de DGRFP PLOIESTI -ADMINISTRATIA
PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII - SERVICIUL
EXECUTARE SILITA si adresa nr.2/2017
din 02.10.2019, de notare urmarire silita
imobiliara in dosarul de executare silita
nr.2/2017, aflat pe rolul SCPEJ Deaconescu
Adrian si Deaconescu Marius Ionut - pentru
imobilul apartament cu nr.26; somatia nr.181
din 06.11.2012, emisa in dosarul executional
nr.181/2012 al BEJ Tanase Dragos Iulian,
pentru creditoarea BCR SA Bucuresti; somatia
din 28.03.2015, emisa in dosarul executional

nr.1696/2012 al BEJ Lumperdean Florin,
pentru creditoarea Bancpost SA Bucuresti;
adresă notare urmarire silita imobiliara în dosar
executare nr.170/2016 din 20.12.2016, al BEJ
Stancu Paulica, pentru creditoarea GROUP ABI
CONSULT SRL; procesul verbal de sechestru
pentru bunuri imobile nr.13767 din 27.03.2017,
emis de DGRFP PLOIESTI -ADMINISTRATIA
PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII - SERVICIUL
EXECUTARE SILITA; incheierea din 22.04.2016
emisa de Judecatoria Targoviste, in dosarul
nr.3397/315/2016, fiind notata urmarirea
silita in favoarea creditoarei LIN IMPEX SRL;
contractul de locatiune imobiliara nr.101 din
02.04.2018, incheiat intre ADBIT MARKETING
ONLINE SRL si debitoare, pe o perioada de 49,
de la data de 02.04.2018 si adresa nr.2/2017
din data de 02.10.2019, de notare urmarire
silita imobiliara in dosarul de executare silita
nr.2/2017, aflat pe rolul SCPEJ Deaconescu
Adrian si Deaconescu Marius Ionut - pentru
imobilul spațiu comercial situat in Targoviste.
Toti cei care pretind vreun drept asupra
imobilelor urmarite sa-l anunte executorului
judecatoresc inainte de data stabilita pentru
vanzare, in termenele si sub sanctiunile
prevazute de lege. Cei care vor sa cumpere
imobilele, sa se prezinte la termenul de vanzare,
la locul fixat in acest scop si pana la acel termen
sa prezinte oferte de cumparare, ofertantii
avand obligatia sa depuna pana la termenul
de vanzare, o garantie reprezentand 10 % din
pretul de pornire al licitatiei. Relatii la telefon:
0245 611 635 sau 0723 627 416. Executor
judecatoresc Deaconescu Marius Ionut.

Dosar nr 111/E/2019 Data 30.12.2019
ANUNȚ/PUBLICAȚIE DE VÂNZARE conf. art. 762
Cod procedură civilă Subsemnatul TALIANU
Eduard Cristian, executor judecătoresc în
circumscripția Curții de Apel Craiova, cu sediul
în Târgu Jiu, str. Traian, bl. 7, parter, jud. Gorj,
OP 1, CP 50. În conformitate cu dispozițiile art.
762 alin. (1) Cod procedură civilă, aducem la
cunoștiință generala că în ziua de 15.01.2020,
orele 12:00, va avea loc în sat Godinesti, com
Godinesti, jud. Gorj, vânzarea la licitație publică
a: -unui numar de 20 bovine din care doi vitei
de circa 3 saptamani(la data sechestrarii), o
bovina fara crotalie de culoare brun inchis, sex
feminin si 17 bovine cu crotalii : avand pretul de
incepere al licitatiei de 50% din pretul afisat
adica din cel de evaluare: 1 - bovina cu seria
crotaliei RO506009567851: - rasa metis; data nasterii: - sex femel; G=aprox 85,00kg,
Pu=9,00 lei/kg,val.= 765,00 lei 2 - bovina cu
seria crotaliei RO503009567852: - rasa metis;
- data nasterii; - sex mascul; G=aprox. 95,00kg,
Pu=9,00 lei/kg,val.= 855,00 lei; 3 - bovina cu
seria crotaliei RO500009567853: - rasa metis;
- data nasterii; - sex mascul; G=aprox. 70,00kg,
Pu=9,00 lei/kg,val.= 630,00 lei; 4 - bovina cu
seria crotaliei RO507009567854: - rasa metis; data nasterii; - sex mascul; G=aprox. 100,00kg,
Pu=9,00 lei/kg,val.= 900,00 lei; 5 - bovina cu
seria crotaliei RO501009567856: - rasa metis;
- data nasterii; - sex femel; G= aprox. 70,00kg,
Pu=9,00 lei/kg,val.= 630,00 lei; 6 - bovina cu
seria crotaliei RO506009567858: - rasa metis; data nasterii; - sex mascul; G= aprox. 100,00kg,
Pu=9,00 lei/kg, val.= 900,00 lei; 7 - bovina cu
seria crotaliei RO508009567860: - rasa metis;
- data nasterii; - sex femel; G= aprox. 70,00kg,
Pu=9,00 lei/kg, val.= 630,00 lei; 8 - bovina cu
seria crotaliei RO505009567861: - rasa metis;
- data nasterii; - sex mascul; G= aprox. 70,00kg,
Pu=9,00 lei/kg, val.= 630,00 lei; 9 - bovina cu
seria crotaliei 7862: - rasa metis; - data nasterii;
- sex mascul; G= aprox. 70,00kg, Pu=9,00 lei/
kg, val.= 630,00 lei; 10 - bovina fără crotaliu: rasa metis; - data nasterii; - sex femel; G= aprox.
40,00kg, Pu=9,00 lei/kg, val.= 360,00 lei; 11 bovina fără crotaliu: - rasa metis; - data nasterii;
- sex mascul; G=aprox. 40,00 kg, Pu=9,00 lei/
kg, val.= 360,00 lei; 12 - bovina cu seria crotaliei
RO50004627079: - rasa metis; - data nasterii;
- sex femel; G=aprox. 250 kg, Pu=9,00 lei/kg,
val.=2.250,00 lei; 13 - bovina cu seria crotaliei
RO507004598581: - rasa metis; - data nasterii;
- sex femel; G=aprox.250,00kg, Pu=9,00 lei/kg,
val.=2.250,00 lei; 14 - bovina cu seria crotaliei
RO504004598582: - rasa metis; - data nasterii;
- sex femel; G=aprox.250,00kg, Pu=9,00 lei/kg,
val.=2.250,00 lei; 15 - bovina cu seria crotaliei
RO509009083257: - rasa metis; - data nasterii;
- sex femel; G=aprox.250,00kg, Pu=9,00 lei/kg,
val.=2.250,00 lei; 16 - bovina cu seria crotaliei
RO506003873051: - rasa metis; - data nasterii;
- sex femel; G=aprox.250,00kg, Pu=9,00 lei/
kg, val.=2.250,00 lei; 17 - bovina cu seria
crotaliei RO502009567859: - rasa metis; data nasterii; - sex femel; G=aprox.70,00kg,
Pu=9,00 lei/kg, val.=630,00 lei; 18 - bovina cu
seria crotaliei RO508009567857: - rasa metis;
- data nasterii; - sex mascul; G=aprox.70,00kg,
Pu=9,00 lei/kg, val.=630,00 lei;; 19 - bovina cu
seria crotaliei RO504009567855: - rasa metis;
- data nasterii; - sex femel; G=aprox.70,00kg,
Pu=9,00 lei/kg, val.=630,00 lei; 20 - bovina
fără crotaliu: - rasa metis; - data nasterii;
- sex femel; G=aprox.250,00kg, Pu=9,00
lei/kg, val.=2.250,00 lei; proprietatea
debitorului PLOPIS Florin- Vasile, Comuna
Drăguţeşti, sat Tilvesti, nr. 288, județul Gorj,
la cererea creditorului urmaritor BOCEANU
Maria, cu domiciliul în Comuna Godineşti,
sat Godinesti, nr. 600, județul Gorj, prin
avocat BLIDARU I. ION CABINET DE AVOCAT
în temeiul titlurilor executorii reprezentate

de Sentinta 4209/15.06.2018 a Judecatoriei
Tg-Jiu si Decizia nr. 1101 din 08.07.2019 a
Tribunalului Gorj și încheierile executorului
judecătoresc, pentru realizarea obligațiilor
prevăzute de acestea. Prețul de evaluare al
bunurilor mobile a fost stabilit prin raportul
de expertiză depus la data de 02.12.2019
si erata din 17.12.2019 realizate de expertul
TUTOVEANU IULIANA expert tehnic autorizat,
care se află depuse la dosarul de executare
silită. Prezenta publicație de vânzare (anunț
de vânzare) a fost întocmită în conformitate cu
dispozițiile art. 762 Cod procedură civilă, se
va afisa cu cel putin 5 zile inainte de tinerea
licitatiei la sediul executorului judecătoresc, la
locul ținerii licitației, se va transmite în vederea
afișării la sediul Judecătoria Târgu Jiu, la sediul
Primăriei Godineşti . Se va comunica partilor si
va fi publicata intrun ziar precum si pe pagini
de internet create in acest scop. Bunurile se
vand liber de sarcini. Somăm pe toți cei care
pretind vreun drept asupra bunurilor urmărite
descrise mai sus să îl anunțe pe executorul
judecătoresc înaintea datei stabilite pentru
vânzare. Invităm pe toți cei care doresc să
cumpere bunurile scoase la licitație publică
să se prezinte la data, locul și ora stabilite,
iar până la această dată să prezinte oferte de
cumpărare. În conformitate cu dispozițiile art.
768 alin. (1) Cod procedură civilă, participanții
la licitație trebuie să consemneze la dispoziția
executorului judecătoresc, cel mai târziu până
la începerea licitației, o garanție de participare
de cel puțin 10% din prețul de începere al
licitației pentru bunurile pe care intenționează
să le cumpere. În conformitate cu dispozițiile
art. 768 alin. (2) Cod procedură civilă, creditorii
urmăritori sau intervenienți nu au obligația de
a depune garanția de participare. Executor
judecătoresc, TALIANU Eduard Cristian

BEJ Duica Claudiu vinde la licitatie publica
imobilul-teren situat in comuna Gruiu, sat
Silistea Snagovului, jud. Ilfov, avand nr. cadastral
nr.2889, inscris in CF vechi nr.2540 a localitatii
Gruiu, compus din suprafata totala de 2.640
mp, tarla 22/II, lotul 11, parcela cadastrala
140/II/11, urmarit silit in dosarul executional
nr.65/2018. Pretul de pornire este de 3.960
euro, reprezentand 75% din pretul de 5.280
euro. Licitatia va avea loc in data de 21.01.2020,
ora 13:00, la sediul BEJ Duica Claudiu din
Bucuresti, Splaiul Independentei nr.1, bl.16,
sc.2, et.3, ap.41, sector 5, tel.021.317.42.20.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept
asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe
executorul judecatoresc inaintea datei stabilite
pentru vanzare. Invitam pe toti cei care doresc
sa cumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte
la data, locul si ora stabilita pentru vanzare,
avand asupra lor cartea de identitate si pana la
aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art.839 alin.1 lit.1) N.Cpc.,
ofertantii trebuie sa consemneze la dispozitia
executorului judecatoresc, cel mai tarziu pana
la termenul de vanzare, o garantie de participare
de cel putin 10% din pretul de pornire a licitatiei
imobilului, in suma de 396 euro. BEJ Duica
Claudiu vinde la licitatie publica imobilul-teren
comuna Gruiu, sat Silistea Snagovului, jud.
Ilfov, vand nr. cadastral 3986, inscris in CF
nr.4309 a localitatii Gruiu, urmarit silit in dosarul
executional nr.65/2018. Pretul de pornire este
de 9.600 euro, reprezentand 75% din pretul
de 12.800 euro. Licitatia va avea loc in data
de 21.01.2020, ora 13:30, la sediul BEJ Duica
Claudiu din Bucuresti, Splaiul Independentei
nr.1, bl.16, sc.2, et.3, ap.41, sector 5,
tel.021.317.42.20. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului urmarit
sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea
datei stabilite pentru vanzare. Invitam pe toti cei
care doresc sa cumpere imobilul urmarit silit sa
se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru
vanzare, avand asupra lor cartea de identitate
si pana la aceasta data sa prezinte oferte de
cumparare. Potrivit dispozitiilor art.839 alin.1
lit.1) N.Cpc., ofertantii trebuie sa consemneze
la dispozitia executorului judecatoresc, cel mai
tarziu pana la termenul de vanzare, o garantie de
participare de cel putin 10% din pretul de pornire
a licitatiei imobilului, in suma de 960 euro.

Primul termen B.E.J. Vintila Marius- Andrei cu
sediul în Târgu Mureş, str. Bolyai, nr. 6, sc. B etaj
1, ap. 2, jud. Mureş, prin executor judecătoresc
Vintila Marius- Andrei, vinde prin licitaţie publică
organizată, la sediul său, în data de 15.01.2020
ora 14:30, imobilul situat în Târgu Mureș, str.
Parângului, nr. 8, ap.27, jud. Mureș, înscris în
Cartea Funciară nr. 120310-C1-U8 a localității
Târgu Mureș, nr. top. 3848/63/XXVII, compus din
apartament cu 3 camere și dependințe având S.u
= 61,54 mp, și cota de 2,68% cote parti comune,
Cf. Col. 32110 la pretul de 258.100 lei (pret
stabilit prin expertiza) în dosarul execuţional
nr. 223/E/2016. Sunt somați toţi cei care
pretind vreun drept asupra imobilului urmărit
să anunţe executorul judecătoresc înaintea
datei stabilite pentru vânzare, în termenele
şi sub sancţiunile prevăzute de lege. Sunt
invitați toţi cei care doresc să cumpere imobilul
urmărit să se prezinte la termenul de vânzare, la
locul fixat în acest scop şi până la acel termen
să prezinte oferte de cumpărare. Ofertanții
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sunt obligați să depună, până la termenul
de vânzare, o garanție de 10% din prețul de
pornire al licitației. Informații suplimentare pe
www.registru.uniuneaexecutorilor.ro. Publicația
poartă semnătura şi ştampila executorului
judecătoresc.

Cumparari diverse
ANTICARIAT, cumpărăm cărţi vechi/ noi, plata pe
loc, deplasarea gratuită. 0737.638.171

Diverse
Astăzi 30.12.2019 s-au depus la Tribunalul
București sub numărul 39068/3/2019, actele
de constituire a Partidului Voința Românilor.
CABINET Individual de Insolvență Av. Popa
Gheorghe -Gligor, notifică deschiderea procedurii
simplificate a insolvenței în dosarul nr.
1856/107/2018, aflat pe rolul Tribunalului Alba,
prin Încheierea de ședință nr. 144/F/CC/2019
pronunțată la data de 20.11.2019 privind
debitoarea SC Ovi Gold Gym SRL Pianu de Sus,
cu termenele: înregistrare cereri de admitere a
creanțelor în tabelul preliminar este 27.01.2020,
întocmirea tabelului preliminar al creanțelor
04.02.2020, termen pentru soluționarea
eventualelor contestații formulate împotriva
tabelului preliminar al creanțelor și întocmirea
tabelului definitiv al creanțelor 25.02.2020,
adunarea creditorilor în data de 07.02.2020.
Informații suplimentare la tel. 0745.372.920,
e-mail: popajur@yahoo.com.
CII PLOP CONSTANTIN, desemnat administrator
judiciar în cauza nr.1999/103/2019 aflată pe
rolul Tribunalului Neamț, notifică deschiderea
procedurii generale a insolvenței împotriva
debitoarei SC MOGMET SRL Piatra Neamţ, jud.
Neamţ, CIF 24969280, J27/53/2009, fiind
stabilite următoarele termene: 10.01.2020
-depunerea cererilor de înscriere a creanţelor;
24.01.2020 -întocmirea tabelului preliminar;
31.01.2020 -Şedinţa Adunării creditorilor;
14.02.2020 -întocmirea tabelului definitiv;
10.03.2020, ora 12:00 -termen de control.
Lichidator judiciar provizoriu al debitoarei ASY
FAMILY SRL, cu sediul social in Oras Voluntari,
B-dul Voluntari, nr 85,et 3, ap. 6, judet Ilfov,
CUI 31373093, J23/843/2013, desemnat
conform Incheierii de sedinta din data de
01.04.2019, pronunţată de Tribunalul Ilfov,
Sectia Civila, in dosarul nr. 3340/93/2018, s-a
deschis procedura falimentului prin procedura
simplificata impotriva debitoarei. A fost
desemnat lichidator judiciar provizoriu TOPAZ
INSOLV SPRL cu sediul profesional in Bucuresti,
str Ing. Scarlat Varnav nr 38, ap. 2, sector 6.
Termen limită înregistrare declaraţii creanţă
07.02.2020, data postei; termen tabel preliminar
18.02.2020; termen tabel definitiv creanţe
16.03.2020. Cererile de admitere a creanţelor
se timbrează cu 200 lei si se depun la Grefa
Tribunalului Ilfov, Sectia Civila, o copie a cererii
fiind trasmisă lichidatorului judiciar provizoriu.
NOTIFICARE
PRIVIND
DESCHIDEREA
PROCEDURII FALIMENTULUI. Cabinet Individual
de Insolvență Jurca Claudiu Mihai, numit prin
Sentința nr. 379/F/29.11.2019, pronunțată
de Tribunalul Alba în Dosarul 454/107/2019,
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei
S.C. ROMEO LOGHIN CONSTRUCȚII S.R.L.
Alba Iulia, str. Vasile Goldiș nr. 14D, jud Alba
(CUI 17169544; J1/103/2005). În temeiul
dispozițiilor Art. 100 din Legea 85/2014,
comunicăm creditorilor debitoarei că: termenul
pentru înregistrarea cererilor de creanțe
este de 13.01.2020, termenul de verificare
a cererilor de creanţă şi întocmirea tabelului
suplimentar al creanțelor este la 23.01.2020,
termen de introducere a contestațiilor la tabelul
suplimentar este conform art. 111 alin. (2) din
Legea nr. 85/2014, termenul pentru afișarea
tabelului definitiv consolidat este la 17.02.2020.
Ședința Adunării creditorilor va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Alba Iulia, P-ța Iuliu
Maniu, nr. 11, (Hotel Transilvani), etaj I, Biroul 6,
jud Alba în data de 28.01.2020, ora 11.00, având
ca ordine de zi: Prezentarea situației debitoarei
falite; Confirmarea lichidatorului judiciar CII
Jurca Claudiu Mihai; Stabilirea onorariului
lichidatorului judiciar. Informații suplimentare
la Tel: 0744.666.158/ 0767.664.457; e-mail
claudiujurca.cii@gmail.com; Fax 0358.866.796.
NOTIFICARE
PRIVIND
DESCHIDEREA
PROCEDURII
FALIMENTULUI.
Cabinetul
Individual de Insolvență Jurca Claudiu Mihai,
desemnat prin Sentința nr. 413/F/16.12.2019,
pronunțată de Tribunalul Alba în Dosarul
1416/107/2019, în calitate de lichidator
judiciar provizoriu al debitoarei S.C. BLANCO
Y NEGRO CAFE S.R.L. Aiud (CUI 35214550;
J1/843/2015). În temeiul dispozițiilor art. 100
din Legea 85/2014, comunicăm creditorilor
debitoarei că: termenul pentru înregistrarea
cererilor de creanțe suplimentare este de
30.01.2020, termenul de verificare a cererilor
de creanță și întocmire a tabelului suplimentar
al creanțelor este la 07.02.2020, termen de
introducerea contestațiilor la tabelul suplimentar
este conform art. 111 alin. (2) din Legea nr.
85/2014, termenul pentru afișarea tabelului
definitiv consolidat este 02.03.2020. Adunarea
creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 11,
etaj I, Biroul 6, jud Alba în data de 12.02.2020,
ora 12.00, având ca ordine de zi: Prezentarea
rapoartelor întocmite în procedură; Confirmarea
lichidatorului judiciar CII Jurca Claudiu Mihai;
Stabilirea onorariului lichidatorului judiciar CII

Jurca Claudiu Mihai. Informații suplimentare
la Tel: 0744.666.158; e-mail claudiujurca.cii@
gmail.com; Fax 0358.866.796.
NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII
SIMPLIFICATE A INSOLVENȚEI. Cabinet Individual
de Insolvență Jurca Claudiu Mihai, numit prin
Încheierea nr. 415/F/17.12.2019, pronunțată
de Tribunalul Alba în Dosarul 2485/107/2019,
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei
FRÂNCU SEVER SABIN P.F.A. Com. Galda de
Jos, sat Cetea, str. Principală nr. 211, jud. Alba
(CUI 27630601; F01/2367/2010). În temeiul
dispozițiilor Art. 100 din Legea 85/2014,
comunicăm creditorilor debitoarei că: termenul
pentru înregistrarea cererilor de creanțe
este de 31.01.2020, termenul de verificare a
cererilor de creanţă şi întocmire a tabelului
preliminar al creanțelor este la 10.02.2020,
termen de introducere a contestațiilor la
tabelul preliminar este conform art. 111 alin.
(2) din Legea nr. 85/2014, termenul pentru
afișarea tabelului definitiv este 06.03.2020.
Prima ședință a Adunării creditorilor va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar din Alba Iulia,
P-ța Iuliu Maniu, nr. 11, (Hotel Transilvani), etaj
I, Biroul 6, jud. Alba în data de 14.02.2020,
ora 12.00, având ca ordine de zi: Prezentarea
rapoartelor întocmite de lichidatorul judiciar în
procedură; Desemnarea comitetului creditorilor;
Confirmarea lichidatorului judiciar CII Jurca
Claudiu Mihai; Stabilirea și aprobarea onorariului
lichidatorului judiciar. Informații suplimentare
la Tel: 0744.666.158; e-mail claudiujurca.cii@
gmail.com; Fax 0358.866.796.
Subscrisa ROVIGO SPRL în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei BEATRIX SRL (în faliment,
in bankruptcy, en faillite) desemnat prin
sentinţa civilă nr.1462/27.11.2019, pronunţată
de către Tribunalul Vâlcea, secţia a II-a Civilă de
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul
nr.1429/90/2019, NOTIFICĂ Toţi creditorii
BEATRIX SRL, cu sediul social în Sat Şirineasa,
Comuna Şirineasa, Nr.420, Judeţ Vâlcea, Cod
unic de înregistrare 23968414, înregistrată la
ORC sub nr. J38/628/2008, cu privire la faptul
că, prin sentinţa civilă nr.1462 din 27.11.2019,
Tribunalul Vâlcea a dispus intrarea societăţii
BEATRIX SRL în procedura simplificată de
faliment. Prin sentinţa nr.1462 din 27.11.2019,
instanţa a stabilit următoarele termene limită
în procedura de insolvenţă: a. Termenul limită
pentru depunerea cererilor creanţelor născute
în cursul procedurii la 16.01.2020; b. Termenul
limită pentru verificarea creanţelor născute
în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor
la data de 24.01.2020; c. Termenul limită
pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv
consolidat al creanţelor la 06.02.2020. Cererea
de admitere a creanţei în vederea înscrierii în
tabelul suplimentar va fi întocmită obligatoriu în
două exemplare din care unul pentru Tribunalul
Vâlcea, Secţia a II- a Civilă de Contencios
Administrativ şi Fiscal, cu precizarea:„referitor
la dosarul 1429/90/2019", iar al doilea
exemplar al cererii de admitere a creanţei
împreună cu toate anexele la aceasta va fi
comunicată administratorului judiciar la sediul
acestuia din Bucureşti, str. Mareşal Josef
Pilsudski (fosta Intrare Polonă), nr.2, parter,
sector 1. Exemplarului destinat Tribunalului
Vâlcea i se va anexa dovada achitării taxei de
timbru în valoare de 200 lei. În conformitate
cu prevederile art.146(6) din Legea 85/2014,
titularilor de creanţe care nu depun cerere de
admitere a creanţelor în termenul menţionat
mai sus, li se aplică în mod corespunzător
prevederile art.114 din Legea 85/2014.
Deschiderea procedurii de faliment se notifică
ORC Vâlcea.
Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvență
Siliște Adriana-Maria în calitate de lichidator
judiciar al debitorului Societatea Triplex Com
SRL, conform încheierii nr. 63 din data de
16.12.2019 pronunţată de Tribunalul Gorj,
Secţia a II-civilă, în dosarul 3269/95/2019,
în temeiul art. 147, art. 42, art. 99 şi art. 100
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică:
5.1. Deschiderea procedurii simplificate a
falimentului în temeiul art. 71 raportat la art.
65 şi art.67 din Legea nr. 85/2014 împotriva
debitorului SC Triplex Com SRL prin încheierea
nr.63 din data de 16.12.2019 pronunţată de
Tribunalul Gorj, Secţia a II-civilă, în dosarul
3269/ 95/2019, la cererea debitorului.
Creditorii debitorului SC Triplex Com SRL trebuie
să procedeze la înscrierea la masa credală a
acestuia, prin depunerea cererii de admitere a
creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită
pentru depunerea de către creditori a opozițiilor
la încheierea de deschidere a procedurii este de
10 zile de la primirea notificării, iar termenul de
soluționare a opozițiilor este de 5 zile de la data
expirării termenului de depunere a acestora;
În temeiul art.64 lit. a din Legea nr. 85/2014,
fixează termen pentru depunerea primului
raport la data de 28.01.2020. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor este 03.02.2020. În temeiul art. 114
din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de
admitere a creanţei până la termenul menţionat
atrage decăderea din drepturi privind creanţele
deţinute împotriva debitorului; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este: 11.02.2020; Termenul limită
pentru depunerea contestaţiilor la creanţe este
de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în
Buletinul Procedurilor de Insolvență; Termenul
pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv

al
creanțelor
09.03.2020;Deschiderea
procedurii simplificate a falimentului se notifică
debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj; Fixează
data ședinței adunării creditorilor la data de
12.03.2020 la sediul lichidatorului judiciar din
Municipiul Tg Jiu, strada Tudor Vladimirescu,
nr.17, parter, judeţul Gorj și convoacă creditorii
debitorului;
ULTRALEX SPRL în calitate de lichidator
judiciar provizoriu al SHALOM IMOBIL SRL, CUI
17044605, J06/950/2004 a fost deschisă
procedura simplificată a falimentului prin
sentinţa civilă nr. 622/2019 din 18 noiembrie
2019, a Tribunalului Bistriţa-Năsăud în dosar nr.
844/112/2019. Creditorii sunt invitaţi să depună
cereri de creanţe la grefa instanţei conform Legii
85/2014.

Citatii
Demirel Ozcan este chemat la Judecatoria
Calarasi, cu sediul in Municipiul Calarasi, str.
Bucuresti nr.106, judetul Calarasi, in ziua
de 13.01.2020, ora 08:30, sala 2, complet
1, in dosarul civil nr.6521/202/2019, in
contradictoriu cu reclamanta Demirel Paraschiv
Mirela.
Dl BURTOI VIRGIL cu ultimul domiciliu în
Constanţa, str. Ciprian Porumbescu nr. 83,
este chemat la Judecătoria Constanţa în ziua
de 15 ianuarie 2020, Camera Sala 2, Complet
C1, ora 8:30, în calitate de pârât, în dosar nr.
24443/212/2019 având ca obiect declararea
judecătorească a morţii, în proces cu Burtoi
Giurgea Gabriel- Lian în calitate de reclamant.
Numitul Irimia Valentin, cu ultimul domiciliu
cunoscut in Mangalia, sos. Constantei nr.36A,
bl.C1, sc.C, et.4, ap.59, jud. Constanta, este
citat pentru data de 05.02.2020 la Judecatoria
Mangalia, in calitate de parat in dosarul civil nr.
4075/254/2018 in contradictoriu cu reclamanta
Irimia Mihaela pentru divort.
SE citează la Judecătoria Câmpeni la data de
14.01.2020, în dosar civil nr. 1950/203/2019
următorii pârâți cu domiciliul necunoscut:
Sabinei Emanoil Varciu n Joldis, Virciu Emanoil,
Butulescu Elisabeta, Virciu Laura, în proces cu
reclamanta Vesa Sabina -Olimpia.
Se citeaza -Dorobantu Violeta, nascuta in data
de 09.09.1956 în oraș Sulina judetul Tulcea,
cu domiciliul in municipiul Constanta, str.Berlin
nr.20, apt.3, judetul Constanta, administrator
statutar al S.C. Anna Med Estet S.R.L., cu sediul
in municipiul Constanta, aleea Cameliei nr.2,
bl.L3, sc.B, et.2,apt.32, judetul Constanta,

CUI 11281394, inmatriculata la Registrul
Comertului sub nr. J13/2719/1998, in calitate
de parat, conform prevederilor legii 85/2014,
la Tribunalul Constanta, sectia a II-a civila,sala
3, in data de 09.01.2020, ora 08.30, complet
F13, str.Traian nr.31 Constanta, in dosarul nr.
3997/118/2018/a1.
SE citează pârâtul Crișan Vasile, pentru termenul
din 16.01.2020, în dosarul 617/191/2019 al
Judecătoriei Blaj, având ca obiect Uzucapine, în
contradictoriu cu reclamanții Șandru Vasile și
Șandru Maria.
SE citează pârâții Oltean Sinefta, Oltean Anica,
Arin Sebastian, Oltean Iacob, Oltean Izidor și
Oltean Iova, pentru termenul din 16.01.2020,
în dosarul 618/191/2019 al Judecătoriei Blaj,
având ca obiect Uzucapine, în contradictoriu cu
reclamanții Șandru Vasile și Șandru Maria.
Se citează pârâţii PREDA CORNELIU OCTAVIAN,
cu ultimul domiciliul cunoscut în Bucureşti,
str. Cetatea Histria, nr. 2, bl. D1, sc. B, et. 2,
ap. 16, sector 6, şi BURLACU GILDA, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Bucureşti, sector 3, str.
Jean Steriadi nr. 20, bl. I.21, sc. H, ap. 115, ambii
pârţi prin curator special -av. Constantin Victor,
la Judecătoria sectorului 6, complet 12 civil (cu
adresa în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 115,
sector 1), în dosarul civil nr. 6192/303/2018,
pentru data 23.01.2020, orele 12.30, în proces
cu reclamantul CRISTEA DUMITRU, dosarul
având ca obiect cerere pentru obţinerea unei
hotârâri care să ţină loc de act autentic. În caz de
neprezentare a pârâţilor la proces, judecata se
va ţine în lipsa lor, conform codului de procedura
civilă.
Tribunalul București. Splaiul Independenței,
nr. 319 L, clădirea B, Sector 6, București,
Secția a-VI-a Civilă. Comunicare adresă
emisă la 30 decembrie 2019 pentru MASTER
HOSPITALITY CONSULTING SRL, cu sediul social
în București, sector 2, str. Pescarilor, nr. 2, bl.
26, sc. 2, et. Parter, ap. 20, cam 1. Dosar nr.
37394/3/2019. Materia: Litigii cu profesioniștii.
Stadiul procesual al dosarului: Fond. Obiectul
dosarului: Radiere. Stimată doamnă/Stimate
domn, în legătură cu dosarul având datele
de identificare de mai sus, în calitate de
Intimat, vă comunicăm că în termen de 25
de zile de la primirea prezentei comunicări,
sub sancțiunea decăderii din dreptul de a
mai depune probe și de a invoca excepții,
aveți obligația de a depune întâmpinarea.
Depuneți documentele solicitate și înscrisurile
doveditoare într-un exemplar pentru instanță și
câte un exemplar pentru fiecare parte, cf. art.
150 NCPC. Conform art 205 alin. (2) din Legea

134/2010 privind Codul de procedură civilă,
întâmpinarea trebuie să cuprindă: a) numele și
prenumele, codul numeric personal, domiciliul
sau reședința pârâtului ori, pentru persoanele
juridice, denumirea și sediul, precum și după
caz codul unic de înregistrare sau codul de
identificare fiscală, numărul de înmatriculare în
registrul comerțului ori de înscriere în registrul
persoanelor juridice și contul bancar, dacă
reclamantul nu le-a menționat în cererea de
chemare în judecată. Dispozițiile art. 148 alin. (1)
teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător.
Dacă pârâtul locuiește în străinătate, va arăta
și domiciliul ales în România, unde urmează să
i se facă toate comunicările privind procesul;
b) excepțiile procesuale pe care pârâtul le
invocă față de cererea reclamantului; c)
răspunsul la toate pretențiile și motivele de
fapt și de drept ale cererii; d) dovezile cu care
se apără împotriva fiecărui capăt de cerere,
dispozițiile art. 194 lit. e) fiind aplicabile în mod
corespunzător; e) semnătura.
UDREA ADRIAN si UDREA CRISTINA cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, sunteti chemati în instanţă
CORNETU din Sos.Alexandriei nr.138, Comuna
Cornetu, judetul Ilfov, camera Sala3, în ziua de
20.01.2020, Completul C1, ora 09:00,in calitate
de Pârâti, in dosarul nr.14604/1748/2018,
în proces cu ASOCIATIA DE PROPRIETARI
CONDOMINIUL BRANCOVENESC în calitate de
Reclamant, pretenţii. În caz de neprezentare
a părţilor, judecata se va face în lipsă, dacă
se solicită în scris acest lucru de către una din
părţi. Prin înmânarea citaţiei, sub semnătură
de primire, personal sau prin reprezentant legal
sau convenţional, pentru un termen de judecată,
cel citat este prezumat că are în cunoştinţă şi
termenele de judecată ulterioare aceluia pentru
care citaţia i-a fost înmânată.
UDREA LIVIU si UDREA CONSTANTA cu ultimul
domiciliu în Calmatuiu de Sus judetul Teleorman,
sunteti chemati în instanta CORNETU din Sos.
Alexandriei nr.138, Comuna Cornetu, judetul
Ilfov, camera Sala3, în ziua de 20.01.2020,
Completul C1, ora 09:00,in calitate de Pârâti,
in dosarul nr.14604/1748/2018, în proces cu
ASOCIATIA DE PROPRIETARI CONDOMINIUL
BRANCOVENESC în calitate de Reclamant,
pretentii. În caz de neprezentare a partilor,
judecata se va face în lipsa, daca se solicita
în scris acest lucru de catre una din parti. Prin
înmânarea citatiei, sub semnatura de primire,
personal sau prin reprezentant legal sau
conventional, pentru un termen de judecata,
cel citat este prezumat ca are în cunostinta si
termenele de judecata ulterioare aceluia pentru
care citatia i-a fost înmânata.

Decese

Pierderi acte
BIRTE A. VASILE I.I. CUI 32054631 declara
pierdute urmatoarele acte certificatul de
inregistrare, de rezolutie si constatator. Le
declara nule.
Pentru sc mitmol construct SRL CUI 22661208,
J12/4711/2007 anuntam pierdute si nule:
certificat de inregistrare emis ONRC Cluj,
certificate constatatoare emise ONRC Cluj,
certificat de inregistrare in scopuri de TVA emis
ANAF
Pierdut Carnet de auditor financiar -Certificat de
atestare a calitatii de auditor, emis de Camera
Auditorilor Financiari, pe numele Chingaru
Gabriela.
Pierdut Certificat Urbanism nr. 280/06.02.2018,
adresa: Drumul Gura Putnei, nr. 159D, sector 3,
București. Îl declar nul.
Pierdut Certificat de membru cu nr
64575/15.01.2019 si Aviz anual din data de
15.01.2019, emise de Colegiul Medicilor Calarasi
pe numele Ali Leila, le declar nule.
Pierdut atestat CPC MARFA numarul
0345344000 si ADR colete+cisterne numar
064442 pe numele RIMBU ION.
Pierdut atestat profesional transport marfă,
eliberat ARR Dâmbovița pe numele Duță
Constantin Cristian. Se declară nul.
Pierdut atestat profesional transport marfă, seria
D 00264264B eliberat de ARR Târgoviște pe
numele Dragomir Marian. Se declară nul.
Pierdut atestat psiholog cu drept de liberă
practică în supervizare -Comisia de apărare pe
numele Patrascu Ana Paraschiva.
Pierdut atestat transport marfă, eliberat de ARR
Dâmbovița pe numele Rădoi Andrei Gabriel. Se
declară nul.
TSM TREATMENT SURFACE MANUFACTURING
S.R.L. CUI 40471201, anunta pierderea
certificatului de înregistrare: B3900011, emis
pe data de 16.07.2019 si eliberat la data
16.07.2019. Il declar nul.
Tani Naoya decedat la data 27.06.2015 In
localitatea Tokyo Japonia conform certificatului
de deces nr.12603 din 27.06.2015, act
netranscris s-a eliberat Actul de concesiune pe
care il declar pierdut.
Pierdut act proprietate pt. casa din str. Lucifer
nr3, sector 5, Bucuresti pe numele Ivan Grigore
si Ivan Elistina. Declar nul.

