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SELECȚII DE OFERTE
Subscrisa AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, 
identificata cu CIF 25931349, nr. de ordine 
în tabloul practicienilor în insolvenţă: 0399, 
având sediul social: str. Poet Grigore 
Alexan drescu nr.83, sector 1, Bucureşti, 
reprezentata legal prin practician în insol
venţă Nistor Mandache Ioan, desemnata în 
calitate de LICHIDATOR JUDICIAR prin 
sentinta din data de 13.02.2013, pronunţată 
in dosarul 29140/3/2012, aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a, Com
pletul 6, al debitoarei SC LIBAROM AGRI 
SRL, identificată cu CUI 11301637, nr. 
înreg. la Reg.Com.: J40/12430/1998; având 
sediul social in Bucuresti, Str. Gral Con
stantin Budisteanu, nr. 24, et.1, Sector 1, 
ANUNȚĂ
Organizarea selecției de oferte pentru 
angajarea in conformitate cu dipozitiile art. 
23 din Legea 85/2006 a unui contabil/a 
unei societati de contabilitate pentru 
actualizarea si tinerea evidentei contabile a 
debitoarei pe perioada lichidarii.
Criteriile ce trebuie avute în vedere la 
întocmirea ofertei sunt prețul şi modalitatea 
de plată a onorariului.
Ofertele se vor depune la sediul lichida
torului judiciar/transmite prin fax sau email, 
până la data de 25.03.2019, ora 16.00. 
Informaţii suplimentare la telefonul: 
021.212.17.36.

Subscrisa AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, 
identificata cu CIF 25931349, nr. de ordine 
în tabloul practicienilor în insolvenţă: 0399, 
având sediul social: str. Poet Grigore 
Alexandrescu nr.83, sector 1, Bucureşti, 
reprezentata legal prin practician în insol
venţă Nistor Mandache Ioan, desem nata în 
calitate de LICHIDATOR JUDICIAR prin 
sentinta din data de 13.02.2013, pronunţată 
in dosarul 29140/3/2012, aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a, Com
pletul 6, al debitoarei SC LIBAROM AGRI 
SRL, identificată cu CUI 11301637, nr. înreg. 
la Reg.Com.: J40/12430/1998; având sediul 
social in Bucuresti, Str. Gral Constantin 
Budisteanu, nr. 24, et.1, Sector 1, 
ANUNȚĂ
Organizarea selecției de oferte pentru 

angajarea in conformitate cu dipozitiile art. 
23 din Legea 85/2006 a unui avocat/Casa 
de avocatura in vederea recuperarii 
creantelor de la debitorii (persoane juridice) 
avand sediul in Romania, Bulgaria, Grecia, 
Liban si Iordania.
Criteriile ce trebuie avute în vedere la 
întocmirea ofertei sunt prețul şi modalitatea 
de plată a onorariului.
Ofertele se vor depune la sediul lichida
torului judiciar/transmite prin fax sau email, 
până la data de 25.03.2019, ora 16.00. 
Informaţii suplimentare la telefonul: 
021.212.17.36.

Subscrisa AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, 
identificată prin CIF 25931349, nr. de 
ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă: 
0399, având sediul social în Mun. Bucureşti, 
str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 83, 
sector 1, reprezentată legal prin practician 
în insolvenţă Ioan Nistor Mandache, în 
calitate de LICHIDATOR JUDICIAR al 
debitoarei CENTRUL DE FORMARE, 
MANAGEMENT SI CONSULTANTA SRL, 
identificată prin CUI 16934044, nr. înreg. la 
Reg.Com.: J40/18305/2004; având sediul 
social în Bucureşti Sectorul 5, Sos. Viilor, 
Nr. 38, desemnată în această calitate prin 
Sentința din data de 10.07.2018, 
pronunţată în Dosarul nr. 32569/3/2017, 
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia 
aVIIa Civila, Completul C2, 
ANUNȚĂ
Organizarea selecției de oferte pentru 
angajarea in conformitate cu dipozitiile art 62 
alin (6) din Legea 85/2014 a unui contabil/a 
unei societati de contabilitate pentru 
actualizarea si tinerea evidentei contabile a 
debitoarei pe perioada lichidarii.
Criteriile ce trebuie avute în vedere la 
întocmirea ofertei sunt prețul şi modalitatea 
de plată a onorariului.
Ofertele se vor depune la sediul lichidatorului 
judiciar/transmite prin fax sau email, până 
la data de 25.03.2019, ora 16.00. 
Informaţii suplimentare la telefonul: 
021.212.17.36.

Subscrisa AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, 
identificată prin CIF 25931349, nr. de 
ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă: 

0399, având sediul social în Mun. Bucureşti, 
str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 83, 
sector 1, reprezentată legal prin practician 
în insolvenţă Ioan Nistor Mandache, în 
calitate de LICHIDATOR JUDICIAR al debi
toarei CENTRUL DE FORMARE, MANA
GEMENT SI CONSULTANTA SRL, identifi
cată prin CUI 16934044, nr. înreg. la Reg.
Com.: J40/18305/2004; având sediul 
social în Bucureşti Sectorul 5, Sos. Viilor, 
Nr. 38, desemnată în această calitate prin 
Sentința din data de 10.07.2018, pronun
ţată în Dosarul nr. 32569/3/2017, aflat pe 
rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia aVIIa 
Civila, Completul C2, 
ANUNȚĂ
Organizarea selecției de oferte pentru 
angajarea in conformitate cu dipozitiile art 
62 alin (6) din Legea 85/2014 a unei per
soane specializate în vederea întocmirii 
planului cadastral al imobilului din Bucureşti 
Sectorul 5, Şos. Viilor, Nr. 38 şi intabularea 
acestuia conform dispoziţiilor legale.
Criteriile ce trebuie avute în vedere la 
întocmirea ofertei sunt prețul şi modalitatea 
de plată a onorariului.
Ofertele se vor depune la sediul lichi
datorului judiciar/transmite prin fax sau 
email, până la data de 01.04.2019, ora 
16.00. 
Informaţii suplimentare la telefonul: 
021.212.17.36.

DECESE

FAMILIA îndoliată anunță cu durere 
decesul celei care a fost DORA 
GÎTIN (Doara Josan). Dumnezeu să 
o odihnească în pace!

pIERDERI aCTE
S.C. RIVER SUPER SLOT SRL, CUI 
30960545, J06/733/2012, cu sediul in 
Bistrita, str Mihai Eminescu, nr.14, jud. 
Bistrita Nasaud, declara pierderea unui nr. 
de 1 certificat constatator la punctul de 
lucru din: 1. MUN. Baia Mare, str. Scolii, nr. 
1/3, jud. Maramures.
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BerBeC
O perioadă favorabilă în plan profesional, care vă 
motivează să munciți intens. Riscați să ajungeți la 
epuizare. Menajați-vă și relaxați-vă mai mult. Evitați 
orice fel de exces! Este o zi foarte bună pentru a da 
un nou avânt relației cu persoana iubită.

Este o zi bună pentru atragerea de noi investi-
tori sau parteneri într-un proiect nou. Profitați de 
această conjunctură astrală favorabilă pentru a 
face planuri de viitor, mai ales în ceea ce privește 
colaborările, parteneriatele sau proiectele de grup. 

raC
Parcurgeți o perioadă cu potențial excelent în plan 
profesional. Sunteți avansat sau vise încredințează o 
sarcină deosebită, a cărei rezolvare vă poate aduce 
avansarea. Implicați-vă cu hotărâre, pentru a putea 
profita de această configurație astrală benefică. 

Leu

FECIOARĂ

S-ar putea să fiți nevoit să renegociați aspectele 
financiare ale unui parteneriat. Ar putea fi vorba și 
despre o sumă de bani legată de o moștenire, un 
partaj ori un împrumut. În relația cu persoana iubită 
ar putea apărea anumite tensiuni. 

BALANŢĂ
O zi favorabilă la locul de muncă sau în afaceri. 
Aveți șanse de reușită în negocieri, în interviuri de 
angajare, concursuri, examene. În plan sentimental, 
este o perioadă bună pentru a relansa relația cu 
persoana iubită. 

SCOrPiOn
La locul de muncă sau în afaceri este posibil să 
survină evenimente neașteptate, care vă obligă să 
vă schimbați programul. Un proiect nou ar putea 
să tensioneze relația cu colegii sau cu partenerii de 
afaceri. Folosiți-vă resursele de calm și diplomație!

SĂGETĂTOR
Vă resimțiți după eforturile depuse în ultima vreme 
în plan profesional. Sunt recomandate activitățile 
care necesită mai puțin efort și mai multă ingeniozi-
tate. Petreceți cât mai mult timp împreună cu copiii 
(dacă aveți), cu persoana iubită sau relaxându-vă.

CaPriCOrn
În plan profesional, este o zi favorabilă conceperii 
unor proiecte sau metode originale, ingenio-
ase, inovatoare. În cămin aveți posibilitatea să 
dezamorsați eventualele tensiuni și să îmbunătățiți 
relațiile cu părinții. 

VĂRSĂTOR
O zi cu mari șanse de succes în negocieri, examene 
sau interviuri de angajare. Sunteți convingător și 
reușiți să impuneți respect. În a doua parte a zilei 
este posibil să apară tensiuni în relațiile cu rudele 
sau cu vecinii. 

PEŞTI
S-ar putea să nu fiți într-o stare de spirit prea bună. 
Amânați activitățile care necesită capacitate de con-
centrare. Este o perioadă foarte bună pentru a găsi 
noi metode de creștere a veniturilor. Sunt favorizate 
ideile ingenioase și abordările originale. 

Sunteți indispus și irascibil, probabil din cauza 
acumulării unor frustrări. Încercați să vă detașați 
și să vă relaxați. Profesional, este posibil să apară 
câștiguri suplimentare sau să descoperiți o modali-
tate de a creste veniturile în scurt timp. 

Este o zi favorabilă inițiativelor originale, îndrăznețe. 
În plan profesional se întrevede o călătorie de 
afaceri sau începerea unui curs ori a unui studiu de 
perfecționare. În a doua parte a zilei aveți ocazia să 
îmbunătățiți relația cu rudele partenerului de viață.

Hor scop
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ANUNT PUBLIC 1. SECTORUL 1 AL 
MUNICIPIULUI BUCURESTI cu sediul in 
Bucuresti, sector 1, Bd.Banu Manta, nr.9, 
cod fiscal 4505359, beneficiar al docu
mentatiei “PLAN URBANISTIC ZONAL 
COORDONATOR AL SECTORULUI 1 din 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI”, localitatea 
Bucuresti, sector 1, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu pentru planul mentionat si 
declansarea etapei de incadrare. Prima 

versiune a planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr.1 (in 
spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 9:0012:00. Observatii 
comentarii si sugestii se primesc in scris la 
sediul A.P.M.B., in termen de 18 zile de la 
data publicarii anuntului.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., 
avand sediul in Bucuresti, sector 3, Calea 
Vitan nr.242, parter, titular al Planului 
Urbanistic Zonal: Construire hale industriale 
cu regim de inaltime P+2E, amplasat in 

comuna Glina, satul Catelu, strada Apusului 
si Industriei, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a avizului 
favorabil. Planul Urbanistic Zonal poate fi 
consultat la Directia de Urbanism din cadrul 
Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/ 
comerntarii si sugestii se primesc in scris la 
Directia de Urbanism din cadrul Consiliului 
Judetean Ilfov din Str.Ernest Juvara nr.35, 
sector 6, Bucuresti.

S.C. ELSID S.A., cu sediul in str.Unirii, nr.5, 
Titu, inregistrata la O.N.R.C. cu C.U.I. nr. 
943038, titular al planului PUZ 

“ACTUALIZARE P.U.Z. STRADA GHETA
RILOR NR. 1921, SECTOR 1, BUCURESTI”, 
mun. Bucuresti, sector 1, Str. Ghetarilor 
nr.1921, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu pentru planul mentionat si declansarea 
etapei de incadrare. Prima versiune a planului 
poate fi consultata la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Bucuresti din Aleea Lacul 
Morii nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), 
sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00
12.00. Observatii/ comentarii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M.B., in termen 
de 18 zile de la data publicarii anuntului.

S.C. ELONDO S.R.L. În faliment, In 
bankruptcy, En faillite, CUI: RO16177956; 
J27/284/2004, cu sediul social în P. Neamţ, 
str. Bistriţei nr.16, bl. F17, sc.A, et.1, apt.4, 
jud. Neamţ; prin lichidator judiciar TIMOFTE 
INSOLV SPRL, desemnată prin Sentinţa 
Civilă nr.232/F din data de 26.04.2017, 
pronunţată de Tribunalul  Neamţ –Secția 
a–II–a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, în dosarul nr.158/103/2014, anunţă, 
în conformitate cu dispoziţiile Legii 85/2006 
şi a regulamentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 01.02.2018 
şi a Hotărârii adunării creditorilor din data de 
12.02.2019, vânzarea prin licitație publică, a 
următoarelor bunuri mobile din patrimoniul 
debitoarei:
1. Maşină de matlasat cu ață continuă tip 
MMS 12000 –1 buc. Prețul de pornire al 
licitației este prețul de evaluare diminuat cu 
20%, exclusiv TVA, respectiv 61.680 Euro, 
exclusiv TVA, echivalent în lei la cursul BNR 
din ziua plății.
2. Maşină pentru tăierea marginilor tip MMS 
5000 –2 buc. Prețul de pornire al licitației 
este prețul de evaluare diminuat cu 20%, 
exclusiv TVA, respectiv 8.672 Euro, exclusiv 
TVA/bucată, echivalent în lei la cursul BNR 
din ziua plății.
3. Maşină automată pentru arcuri elicoidale 
tip MMS 60 –2 buc. Prețul de pornire al 
licitației este prețul de evaluare diminuat cu 
20%, exclusiv TVA, respectiv 28.912 Euro, 
exclusiv TVA/bucată, echivalent în lei la 
cursul BNR din ziua plății.
4. Maşină automată montare arcuri tip MMS 
180 –2 buc. Prețul de pornire al licitației este 
prețul de evaluare diminuat cu 20%, exclusiv 
TVA, respectiv 11.888 Euro, exclusiv TVA/
bucată, echivalent în lei la cursul BNR din 
ziua plății.
Bunurile mobile descrise mai sus se află în 
garanția creditoarei Garanti Bank SA.
5. Stocuri de produse finite şi mărfuri din 
industria mobilei precum şi un stoc de 
mărfuri de natura articolelor de îmbrăcăminte 
pentru copii şi femei aflate în garantia 
creditorului Alpha Bank Romania SA. Prețul 
total de pornire al licitației pentru întregul 
stoc este prețul de evaluare diminuat cu 
15%, exclusiv TVA, respectiv 266.680 euro 
exclusiv TVA, echivalent în lei la cursul BNR 
din ziua plății. Listele detaliate se pot 
consulta la sediul lichidatorului judiciar.
Vânzarea tuturor bunurilor mobile se va 
efectua atât individual cât şi în bloc, pe 
grupe de produse (în măsura în care se 
înregistrează o intenție de achiziționare a 
acestor bunuri în bloc), prin licitație publică 
cu strigare, pornind de la prețul de 
evaluare, exclusiv TVA, în condițiile 
precizate în regulamentul de vânzare şi ale 
dispozițiilor legii insolvenței. Vânzarea în 
bloc va avea prioritate în raport de vânzarea 
individuală.
Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului 
lichidatorului judiciar din P. Neamţ, str.Aleea 
Plaiului nr.10, bl. B1, sc.B, parter, apt.23, 
jud.Neamţ, la data de 25.03.2019, ora 14,00. 
În cazul în care bunurile mobile urmărite nu 
vor fi adjudecate la termenul de licitație 
pentru care se întocmeşte prezenta publi
cație, se va proceda la organizarea unor alte 
termene de licitație publică, în aceleaşi 
condiții, în următoarele zile: 01.04.2019, ora 
14,00, 08.04.2019, ora 14,00, 15.04.2019, 
ora 14,00, 22.04.2019, ora 14,00, 29.04. 
2019, ora 14,00, 06.05.2019, ora 14,00, 
13.05.2019, ora 14,00, 20.05.2019, ora 
14,00 și 27.05.2019, ora 14,00. Preţul de 
pornire la aceste licitaţii va fi valoarea de 
piață, diminuată cu 20%, exclusiv TVA, 
pentru bunurile descrise la punctele 14 şi 
valoarea de piață diminuată cu 15%, exclusiv 
TVA, pentru bunurile descrise la punctul 5.

Persoanele care pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile urmărite, sunt invitate săl 
încunoştiințeze, în scris, pe lichidatorul 
judiciar înainte de data fiecărei licitații, 
întrucât, după această dată, o asemenea 
situație juridică nu mai poate fi luată în 
considerare. În conformitate cu disp.art.53 
din Legea 85/2006, privind procedura 
insolvenţei, bunurile înstrăinate de 
lichidatorul judiciar sunt dobândite libere de 
orice sarcini.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor 
proceda la depunerea documentelor 
necesare aşa cum sunt prevăzute în caietul 
de sarcini ce va putea fi achizitionat de la 
sediul lichidatorului judiciar, precum şi a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al 
licitației, în contul special al debitoarei, 
deschis la Garanti Bank SA Sucursala Piatra 
Neamţ. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
lichidatorul judiciar la telefoanele 
0233272861; 0744995468 sau la sediul 
acestuia.

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, 
lichidator judiciar al UDVARHELYI HIRADO 
S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
organizează licitație publică cu strigare 
pentru vanzarea în bloc a bunurilor mobile, 
imobile şi a stocurilor falitei în data de 
25.03.2019, in Cluj Napoca, str. Ludwig van 
Beethoven, nr.29A. Documentația de înscri
ere va putea fi depusă până la ora 13:00, în 
ziua anterioară licitației. În caz de neadjude
care, licitațile se vor repeta în datele de 
01.04.2019, 08.04.2019, 15.04.2019 și 
22.04.2019 în aceleaşi condţii.Informații su
pli mentare se pot obține la telefon:  
0264/432.603.

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL- 
lichidator judiciar al  OPTICTEL SRL (în 
faliment, in bankruptcy, en faillite) organizează 
licitație publică cu strigare în vederea vânzării 
bunului mobil  remorcă, în data de 
20.03.2019, în Cluj Napoca, str. Ludwig van 

Beethoven, nr.29A. Documentația de înscri
ere va putea fi depusă până la ora 13:00, în 
ziua anterioară licitației. În caz de neadju
decare, licitațile se vor repeta în datele de 
27.03.2019, 03.04.2019, și 10.04.2019 în 
aceleaşi condţii. Informații suplimentare se 
pot obține la tel: 0264/432.603.

Cabinet Individual de Insolventa BRATU 
DANIELA, cu sediul in Soimus nr.295 jud.
Hunedoara, lichidator judiciar al SC 2 VEST 
CRISCIOR SRL, anunta vanzarea prin 
licitatie publica a unei statii pentru furnizare 
a carburantilor (BENZINARIE), situata in 
localitatea Criscior, str. Principala, jud.
Hunedoara, compusa din:
 Imobil P+E, 124 mp;
 Teren aferent 1750 mp.
Licitatia va avea loc in data de 20.03.2019, 
ora 10.00 la sediul lichidatorului judiciar. 
Pretul de pornire al licitatiei este de 172.090 
LEI, pret redus cu 50% fata de pretul de 

evaluare al bunului.                    
Garantia de participare este de 10% din 
valoarea bunului. Caietul de sarcini si alte 
informatii suplimentare la sediul lichida
torului sau la telefon 0724.619999.

S.C. ACVA COM S.R.L. Botoşani în 
faliment, vinde fermă piscicolă 100 ha,  com. 
Vorniceni, jud. Botoşani. Preț vînzare 127.500 
euro +T.V.A. Tel: 0744/85.31.58.

S.C. EMANUEL ONOFREI S.N.C. Botoşani 
 în faliment, vinde prin licitație publică 
deschisă cu strigare (Botoşani, str.1 
Decembrie 48), în 27.03.2019, orele 09.00, 
fermă creştere pui, situată în loc.Cucorăni, 
com. M.Eminescu, jud. Botoşani, compusă 
din: 5 (cinci) hale zootehnice şi buncăre, în 
suprafață construită la sol totală de 10.465 
m.p., magazie, post trafo şi teren=25.172 
m.p. Prețul de pornire =749.300 euro, la 
care se adaugă T.V.A. Tel:0744/85.31.58.

LICITaŢII

aici poate  
apărea anunţul 
dumneavoastră
mail: publicit@national.ro

OFERTE SERVICIU
Spitalul Clinic de Chirurgie OroMaxilo
Faciala “Prof. Dr. Dan Theodorescu” scoate 
la concurs urmatoarele posture conform 
HG 286/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare: 3 posturi de asistent medical 
generalist cu studii postliceale in cadrul 
Sectiei Clinice de Chirurgie Oro Maxilo 
Faciala 1 post de infirmier in cadrul Sectiei 
Clinice de Chirurgie Oro Maxilo Faciala 1 
post de infirmier debutant in cadrul Sectiei 
Clinice de Chirurgie Oro Maxilo Faciala 1 
post de baiesita in cadrul Sectiei Clinice de 
Chirurgie Oro Maxilo Faciala 1 post de 
ingrijitoare in cadrul Sectiei Clinice de 
Chirurgie Oro Maxilo Faciala 1 post de 
asistent medical cu studii postliceale in 
cadrul Cabinetului (Primiri) Urgente 
Stomatologice (Adulti si Copii) 1 post de 

registrator medical in cadrul Compar
timentului evaluare si statistica medicala 1 
post de Referent IA in cadrul Com
partimentului RUNOS Conditii pentru 
ocuparea posturilor vacante, conform 
OMS 1470/2011: Asistent medical gene
ralist cu studii postliceale: diploma de 
scoala sanitara postliceala sau echivalenta, 
sau diploma de studii postliceale prin 
echivalare, conform HG nr.797/1997, 
vechime in specialitatea postului 6 luni, 
concurs pentru ocuparea postului. Infir
mier debutant: scoala generala, concurs 
pentru ocuparea postului Infirmiera: 
scoala generala, curs de infirmiere, 6 luni 
vechime in activitate, concurs pentru 
ocuparea postului  Ingrijitoare: scoala ge
nerala, concurs pentru ocuparea postului 
Baiesita: scoala generala, concurs pentru 
ocuparea postului Registrator medical: 

diploma de studii medii de specialitate sau 
diploma de studii medii, vechime in 
specialitatea postului 6 luni, concurs pentru 
ocuparea postului. Referent IA: diploma 
de absolvire a invatamantului postliceal de 
specialitate sau diploma de bacalaureat, 
vechime in specialitate 6 ani si 6 luni, 
concurs pentru ocuparea postului. Dosarele 
de concurs se depun la Secretariatul 
spitalului din Calea Plevnei nr.1721, 
sector 1, Bucuresti pana la data de 
02.04.2019, ora 15.00. Proba scrisa va 
avea loc in data de 10.04.2019, ora 10.00, 
iar proba interviului/proba practica va 
avea loc in data de 16.04.2019, ora 10.00 
la sediul spitalului din Calea Plevnei nr.17
21, sector 1, Bucuresti. Informatii supli
men tare privind concursul se vor gasi pe 
siteul www.spitalomf.ro si la telefon 
021.315.88.55 int. 285.

ANUNT In baza prevederilor H.G.R.nr.286/ 
2011 pentru aprobarea Regulamentului
cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzator 

functiilor contractuale si a criteriilor de 
promovare in grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
buge tar platit din fonduri publice; Spitalul 

Or.”Sf. Spiridon” Mioveni cu sediul in 
Mio veni, Bd.Dacia, nr.131 A, organizeaza  
con curs/examen  pentru urmatorul post 
vacant contractual :

Perioada nedeterminata:

CONDITII DE PARTICIPARE
1.Conditii generale: Pentru a participa 
la concurs candidatii trebuie sa 
indeplineasca conditiile prevazute la art.3 
din HGR nr.286/2011: a)are cetatenia 
romana, cetatenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinand Spatiului Economic European 
si domiciliul in Romania; b)cunoaste 
limba romana, scris si vorbit; c)are varsta 
minima reglementata de prevederile 
legale; d)are capacitate deplina de 
exercitiu; e)are o stare de sanatate 
corespunzatoare postului pentru care 
candideaza, atestata pe baza adeverintei 
medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unitatile sanitare abilitate; f)

indeplineste conditiile de studii si, dupa 
caz, de vechime sau alte conditii specifice 
potrivit cerintelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnata definitiv 
pentru savarsirea unei infractiuni contra 
umanitatii, contra statului ori contra 
autoritatii, de serviciu sau in legatura cu 
serviciul, care impiedica infaptuirea 
justitiei, de fals ori a unor fapte de 
coruptie sau a unei infractiuni savarsite 
cu intentie, care ar faceo incompatibila 
cu exercitarea functiei, cu exceptia 
situatiei in care a intervenit reabilitarea 
2.Conditii specifice de ocu pare a 
posturilor: Asistent medical principal 
diploma de absolvire scoala postliceala 
sau echivalenta ; examen grad principal, 

autorizatie de libera practica; Tipul 
probelor de concurs: Proba scrisă va 
avea loc în data de 10.04.2019,  ora 
09.00  şi  proba practica/interviul în data 
de 12.04.2019, ora 09.00. Probele de 
concurs se vor desfasura la sediul 
institutiei din oras Mioveni, Bd.Dacia, 
nr.131A. Dosarul de inscriere la concurs 
se depune la serviciul resurse umane din 
cadrul Spitalului Orasenesc “Sf.Spiridon” 
Mioveni pana la data de: 02.04.2019 ora 
14.00. Tematica si bibliografia se afiseaza 
la sediul institutiei si pe pagina de internet 
a spitalului www.spitalmioveni.ro. Relatii 
la telefon 0730013 970 compartiment 
resurse umane –per soana de contact: 
Ec.Dinias Elena.

Nr. crt. Functia Felul postului Nr.posturi Sectia/compartiment

1. Asistent medical principal generalist  vacant 1 Compartiment primire urgente
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VÂNZĂRI AUTO
OPEL Vectra berlină, 2001, albastru 
metalic, 1800 CMC, 125 CP, ben zină fără 
plumb + GPL original, cli matronic, piele, 
bord com puter, tem po mat, jenţi alu miniu, 
118.000 km cu carte ser vice. 0722-605431; 
0723-863308.

Vindem maşini noi şi se cond-hand, asi-
gurăm şi fi nanţare în condiţii avan     tajoase. 
Tel: 0758-921060. 

CUMPĂRĂRI AUTO
CUMPĂR auto avariate/inun date/incen-
diate/neîn ma tri cu late, indiferent de stare. 
Plata şi actele pe loc. Asigur transport. Tel. 
0784404040.

OFERTE SERVICIU
ANGAJĂM vânzător chioşc presă cu expe-
rienţă în domeniu. Condiţii avantajoase. 
Telefon: 0213180797.

Ai experienţă în network marketing? Atunci 
ai o şansă uriaşă! Firma abia intrată oficial 
pe piaţa din România în octombrie 2013 
caută distribuitori pentru un produs unic, 
revoluţionar, care se adresează tuturor. 
Relaţii la tel: 0736338757.

MCIN-UMP organizeaza concurs pentru 
ocuparea postului contractual vacant de 
referent (perioada determinata/ norma 4 
ore/ zi/ timp inegal), astfel: Studii medii 
absolvite cu diploma de bacalaureat. 10 
ani experienta de lucru dovedita prin 
documente in unul/ mai multe din dome-
niile: programe comunitare cu incidenta in 
domeniile cetateniei active europene/ 
cultura. Locul/ Data Proba scrisa: 15.04. 
2019. Sediul MCIN, Bd. Unirii nr. 22, sector 
3, Bucuresti, (Sala/ ora vor fi comunicate 
odata in urma selectiei dosarelor); Data 
interviu: 19.04.2019, Locul/ Data pana la 
care se pot depune dosarele: Sediul MCIN-
UMP, sala 503, 05.04.2019, ora 14:30. 
Contact: Claudia Ciobanu 021.222.84.79, 
www.umpcultura.ro

MEDITAŢII
OFER meditaţii matema tică clasele V-VIII. 
Tele fon: 0726/529160.

Dau meditaţii limba engleză începători şi 
avansaţi. Bucureşti. Telefon 0721518795.

CITAŢII
Judecatoria Sannicolau Mare reclamanta 
Barla Alisa Sorina cu ultimul domiciliu 
cunoscut in com Lenauheim nr.171 in 
prezent cu domiciliul necunoscut este 
chemata la aceasta instanta personal la 
interogatoriu pentru data de 22.05.2019 
complet C3 in proces cu paratul Barla 
Ciprian in dosar 3450/295/2018 avand ca 
obiect divort presedinta Csaba Bela Nasz 
grefier Nutas Lacramioara

DIVERSE
PROSPER MOD S.R.L., avand sediul in 
Strada Aleea Dornei, nr.12, bloc 17, ap.36, 
sector 6, localitatea Bucuresti, beneficiar 
al documentatiei „PLAN URBANISTIC 
ZONAL -CONSTRUIRE IMOBIL CU REGIM 
DE INALTIME 2S+DS+P+3E+4R CU 
FUNCTIUNE DE LOCUIRE COLECTIVA“, 
strada Filioara, nr.3, localitatea Bucuresti, 
sector 1, anunta publicul interesat asupra 
parcurgerii etapei de incadrare in cadrul 
sedintei Comitetului Special Constituit din 
data de 15.03.2018 urmand ca planul/
programul sa fie supus procedurii de 
adoptare fara aviz de mediu. Comentarii 
privind decizia etapei de incadrare se 
primesc in scris la sediul A.P.M. Bucuresti, 
in termen de 10 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului.

S.C. ELSID S.A., cu sediul in str.Unirii, nr.5, 
Titu, inregistrata la O.N.R.C. cu C.U.I. nr. 
943038, titular al planului PUZ “ACTUA-
LIZARE P.U.Z. STRADA GHETARILOR NR. 
19-21, SECTOR 1, BUCURESTI”, mun. 
Bucuresti, sector 1, Str. Ghetarilor nr.19-
21, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a avizului 
de mediu pentru planul mentionat si 
declansarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr.1 (in 
spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de 
luni pana joi intre orele 9.00-12.00. 
Observatii/ comentarii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M.B., in 

termen de 15 zile de la data publicarii 
anuntului.

ANUNT PUBLIC 2. SECTORUL 1 AL 
MUNICIPIULUI BUCURESTI cu sediul in 
Bucuresti, sector 1, Bd.Banu Manta, nr.9, 
cod fiscal 4505359, beneficiar al docu-
mentatiei “PLAN URBANISTIC ZONAL 
COORDONATOR AL SECTORULUI 1 din 
MUNICIPIUL BUCUREȘTI”, localitatea 
Bucuresti, sector 1, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu pentru planul 
mentionat si declansarea etapei de 
incadrare. Prima versiune a planului poate 
fi consultata la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Bucuresti din Aleea 
Lacul Morii nr.1 (in spatele benzinariei 
Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 
9:00-12:00. Observatii/ comentarii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.B., in termen de 15 zile de la data 
publicarii anuntului.

NOTIFICĂRI
La 20 Martie 2019, in dosarul nr.997/90/ 
2018, Tribunalul Valcea a dispus deschi-
derea procedurii simplificate de insolventa 
impotriva EUMEDIA SRL, CUI: 16556615.
Va rugam sa depuneti la Tribunalul Valcea, 
cererile dvs. de creanta intocmite si 
timbrate conform art.104 din Legea 
85/2014, cu mentiunile:
Termen limita pentru: 
-depunerea creantelor: 24.04.2019; 
-verificarea creantelor, intocmirea, afisarea 
si comunicarea tabelului preliminar al 
creantelor: 08.05.2019;
-afisarea tabelului definitiv al creantelor: 
29.05.2019.

BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS 
S.P.R.L., în calitate de administrator 
judiciar, 

NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii generale a insol-
venţei împotriva SOCIETĂŢII AGRICOLE 
IZVOARE EPURENI, conform Sentinţei 
civile nr.1607/2018 din data de 07.11.2018, 
pronunţată de Tribunalul Iaşi- Secţia II 
civilă-faliment, în dosarul nr.8154/99/ 
2014*.
În data de 05.04.2019, ora 12.00, la sediul 
administratorului judiciar Business Support 
Solutions S.P.R.L. din mun. Iaşi, Calea 
Chişinăului, nr.17, et.4, cam. 405, jud. Iaşi, 
se convoacă Adunarea Generală Extraor-
dinară a Asociaţilor, cu următoarea ordine 
de zi: Desemnarea administratorului special 
al debitoarei Societatea Agricolă Izvoare 
Epureni.
În cazul în care pe data de 05.04.2019 nu 
se întruneşte cvorumul prevăzut de lege, 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Asociaţilor este convocată pentru data de 
08.04.2019, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi 
cu aceeaşi ordine de zi.

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, 
lichidator judiciar al ELIOT ENERGY SRL, 
J06/613/2009, CUI 26358399, notifică 
trecerea debitoarei în procedura simplifi-
cată a falimentului, prin sentinţa civilă 
pronunţată de Tribunalul Bistriţa Năsăud, 
la data de 20.03.2019 în dosarul nr.753/ 
112/2018.
Creditorii care dețin creanțe certe, lichide 
şi exigibile născute ulterior deschiderii 
procedurii de insolvență (26.09.2018), vor 
proceda la depunerea cererii de înscriere 
în tabelul creanțelor până la data de 
03.05.2019.
Cererea de înscriere a creanţei în tabelul 
suplimentar va fi însoţită de documentele 
justificative şi actele care atestă constituirea 
de garanţii, în copii certificate, precum şi 
de dovada plăţii taxei judiciare de timbru 
de 200 lei.
Termenul limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului suplimentar este 17.05.2019, 
termenul limită pentru depunerea 
contestaţiilor la creanţele născute în cursul 
procedurii este de 7 zile de la data publicării 
în BPI a tabelului suplimentar, termenul 
pentru depunerea tabelului definitiv 
consolidat este de 07.06.2019.

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, 
lichidator judiciar al EXMACHINA 
ENERGY SRL, J06/614/2009, CUI 
26358402, notifică trecerea debitoarei în 
procedura simplificată a falimentului, prin 
sentinţa civilă pronunţată de Tribunalul 

Bistriţa Năsăud, la data de 20.03.2019 în 
dosarul nr.736/112/2018.
Creditorii care dețin creanțe certe, lichide 
şi exigibile născute ulterior deschiderii 
procedurii de insolvență (26.09.2018), vor 
proceda la depunerea cererii de înscriere 
în tabelul creanțelor până la data de 
03.05.2019.
Cererea de înscriere a creanţei în tabelul 
suplimentar va fi însoţită de documentele 
justificative şi actele care atestă constituirea 
de garanţii, în copii certificate, precum şi 
de dovada plăţii taxei judiciare de timbru 
de 200 lei.
Termenul limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului suplimentar este 17.05.2019, 
termenul limită pentru depunerea 
contestaţiilor la creanţele născute în cursul 
procedurii este de 7 zile de la data publicării 
în BPI a tabelului suplimentar, termenul 
pentru depu nerea tabelului definitiv 
consolidat este de 07.06.2019.

Subscrisa, DIVIZIA CENTRALA DE 
INSOLVENTA SPRL, cu sediul în Craiova, 
str. Crinului, nr.60, jud. Dolj, prin Bucicoiu 
Valentin George  număr de înscriere în 
tabloul practicienilor în insolvenţă sub 
numarul RFO II - 0764, numar matricol 
2A0764, desemnată în calitate de 
administrator  judiciar al TRANSPORT 
INTER SRL cu sediul in Giurgiu, str.Negru 
Voda, nr.95, jud. Giurgiu si identificat prin 
CUI 15965174 -“în insolventa“, „in insol-
vency“, „en procedure collective“ avand 
nr. de înregistrare în Registrul Comerţului 
J52/450/2003, prin încheierea sau, după 
caz, sentinţa nr.46/2019, pronunţată, în 
dosarul nr.1957/122/2016,  a dispus 
deschiderea procedurii insolvenței acesteia 
stabilind urmatoarele termene: 
I. Termenul pentru depunerea cererii de 
admitere a creanţei 
Debitorul TRANSPORT INTER SRL cu 
sediul in Giurgiu, str.Negru Voda, nr.95, 
jud. Giurgiu si identificat prin CUI 15965174 
are obligaţia ca în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la 
art.28 alin.(1) din legea 85/2006 
corespondent al art.67 din legea 85/2014.
Creditorii debitorului  TRANSPORT INTER 
SRL cu sediul in Giurgiu, str.Negru Voda, 
nr.95, jud. Giurgiu si identificat prin CUI 
15965174, inclusiv cei care au înregistrat 
creanţe împotriva debitorului în perioada 
de observaţie sau ulterior, în perioada de 
reorganizare şi până la deschiderea pro-
cedurii falimentului, trebuie să procedeze 
la înscrierea la masa credală a acestuia, 
prin depunerea cererii de admitere a 
creanţei în condiţiile următoare:
Termenul pentru depunerea cererii de 
admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor în tabelul 
suplimentar al creanţelor este 29.03.2019.
În temeiul art. 76 din 85/2006 corespondent 
al art.114 din legea 85/2014, nedepunerea 
cererii de admitere a creanţei până la 
termenul menţionat atrage decăderea din 
drepturi privind creanţa/creanţele deţinute 
împotriva debitorului.
Alte termene stabilite prin sentinţa de 
intrare in faliment: 
Termenul limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor este 
04.04.2019.
Termenul pentru depunerea eventualelor 
contestaţii formulate împotriva tabelului 
suplimentar al creanţelor este de  7 zile de 
la publicarea în BPI a tabelului supli-
mentar.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv 
consolidat al creanţelor este 05.05.2019.

PIERDERI ACTE
SC AGROMEC UDA CLOCOCIOV SA, cu 
sediul social in localitatea Uda Clocociov, 
judetul Teleorman prin lichidator  AE MIREA 
INSOLV HOUSE IPURL declară: Pierdut 
certificat de inregistrare seria B nr. 0431388 
şi certificat constatator de autorizare emise 
pe numele S.C. AGROME UDA CLOCO-
CIOV SA, cu sediul social in localitatea 
Uda Clocociov, judetul Teleorman, înre-
gistrata la Registrul Comertului din 
Teleorman sub nr. J34/56/1997 avand CUI 
8173848.  Le declar nule.
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BerBeC
Sunteți cam visător și aveți tendința să neglijați 
problemele importante pe care le aveți de  
rezolvat. Nu este momentul să începeți noi 
activități, pentru că deciziile pe care le luați s-ar 
putea să fie greșite. 

Nu sunteți prea comunicativ și ar fi bine să evitați 
întâlnirile de afaceri. De asemenea, amânați 
deciziile importante în domeniul financiar.  
Este momentul să vă dedicați unor activități 
relaxante.

raC
Aveți șanse de succes în toate activitățile legate 
de cămin, dar și în societate. Puteți să vă faceți 
planuri de viitor. Ideile dvs. sunt apreciate atât 
de partenerul de viață, cât și de partenerii de 
afaceri. Evitați speculațiile de orice fel. 

Leu

FECIOARĂ

Sunteți mai sensibil decât de obicei, iar relațiile 
cu anturajul ar putea fi ușor tensionate. Fiți 
prudent și nu faceți promisiuni pe care nu 
sunteți sigur că le puteți respecta. Ar fi bine să 
vă dedicați timpul liber unor activități creative. 

BALANŢĂ
Au loc schimbări importante, care vă vor oferi 
multe satisfacții. Activitatea intelectuală intensă și 
puterea creativă de care dispuneți azi contribuie la 
succesul dvs. pe plan social. Aveți de luat o decizie 
importantă pe plan sentimental. 

SCOrPiOn
Începeți ziua plin de optimism și cu o imaginație 
debordantă. Aveți toate șansele să vă faceți 
remarcat prin talentul artistic. Faceți cunoștință cu o 
personalitate din domeniul artelor, care va juca un 
rol important în cariera dvs.

SĂGETĂTOR
Nu aveți niciun moment de relaxare, dar imaginația 
și ingeniozitatea vă ajută să duceți totul la bun 
sfârșit. Puteți avea mari realizări pe plan financiar. 
Dacă vă stăpâniți nervozitatea cauzată de oboseala, 
relațiile cu partenerul de viață pot fi foarte bune. 

CaPriCOrn
Aveți șanse de reușită în tot ce faceți azi. Este un 
moment excelent pentru a susține examene, lucrări 
artistice și proiecte. Relațiile sentimentale decurg 
fără probleme deosebite. Acordați mai multă 
atenție problemelor cu care se confruntă familia.

VĂRSĂTOR
Sunteți hotărât să începeți o afacere, dar nu prea 
vă ajung banii. Dacă reușiți să vă puneți la lucru 
imaginația și inventivitatea, puteți face rost de suma 
necesară. Suferiți o dezamăgire în plan sentimental, 
care, însă, nu vă afectează prea mult.

PEŞTI
Este o zi favorabilă pentru planuri de viitor și pentru 
demararea unor noi activități în domeniul social.  
Relațiile cu prietenii și cu partenerul de viață ar 
trebui să fie foarte bune. Nu vă pripiți în luarea 
deciziilor importante!

Talentul dvs. creativ este apreciat în societate. 
Profitați de acest context favorabil pentru rezolvarea 
problemelor profesionale și în afaceri. Sfaturile unei 
rude mai în vârstă vă pot ajuta să evitați o problemă 
financiară. Primiți vizita unor prieteni de familie.

Puterea creativă de care dispuneți vă îndeamnă să 
începeți o activitate nouă. Aveți toate șansele de 
reușită pe plan intelectual și sentimental. Parcurgeți 
o perioadă favorabilă inspirației artistice, în care 
imaginația vă stimulează creativitatea. 

Hor scop
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Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ Istru S.P.R.L. 
Filiala Brăila, cu sediul în Brăila, bdul Al. I. Cuza, 
nr. 84, jud. Braila, nr. atestat U.N.P.I.R. RFO II 
0875, C.U.I. RO 36929620, tel. 0722.647.061 fax: 
0239/682 800, e-mail: anghel.todica@gmail.com, 
în calitate de lichidator judiciar al S.C. ALCO PLUS 
S.A. în faliment, cu sediul în Brăila, sos. Focsani, 
km. 5, lot 2/1/1, jud. Brăila, C.U.I. 11664136, 
număr de înregistrare la Registrul Comerţului 
J09/61/1999 organizează in data de 25 MARTIE 
2019, ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar 
din Braila, bdul Al. I. Cuza, nr. 84, licitatie publica, 
deschisa, cu strigare, conform Legii nr. 85/2006, 
in vederea vanzarii urmatoarelor bunuri imobile 
din patrimoniul societatii:
1. Proprietate construcţii indus triale „Ferma 1 
Mai” situată în Brăila, şos. Focşani, km. 5 (lot 4), 
compusă din teren în suprafață de 59.443,92 mp, 
pe care sunt amplasate construcţiile C80, C82, C84, 
C85, C87, C89, C91, C68, C73, C75, C76, C77, 
C79, C22-C24, C62, C65, C110, C111, C115, C116, 
C113, C123, C107 - C109, C95, C97, C100-C105 . 
Preţ de pornire 1.360.490 lei.
2. Proprietate rezidenţială compusă din teren intravilan 
situat în staţiunea Lacu Sărat, şos. Vizirului, km. 7, jud. 
Brăila, în suprafaţă de 384 mp şi construcţia C1 - Vila 
Nufărul – P+1+M, cu suprafata utilă totală de 863,88 
mp. Preţ de pornire 1.873.789 lei.
Prețurile de pornire a licitației nu contin TVA, 
taxa urmând a se aplica tranzacțiilor care se 
sub scriu normelor legale privitoare la T.V.A. în 
vigoare la data vânzării. Bunurile se vând adjude-
catarilor libere de sarcini.
Condițiile pe care trebuie să le îndeplineasca 
ofertanții pentru a participa la licitație sunt cuprinse 
in caietul de sarcini care se se poate achiziționa de 
la sediul lichida torului.
Relații suplimentare se obțin la tel. 0722.647. 061 
sau la sediul lichidatorului judiciar, telefon 
0239.682.944.  

S.C. EMANUEL ONOFREI S.N.C. Botoşani-în 
faliment, vinde prin licitație publică deschisă cu 
strigare (Botoşani, str.1 Decem brie 48), în 27.03.2019, 
orele 09.00, fermă creştere pui, situată în loc.
Cucorăni, com. M.Eminescu, jud. Botoşani, 
compusă din: 5 (cinci) hale zootehnice şi buncăre, în 
suprafață construită la sol totală de 10.465 m.p., 
magazie, post trafo şi teren=25.172 m.p. Prețul de 
pornire=749.300 euro, la care se adaugă T.V.A. 
Tel:0744/85.31.58. 

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, desemnată în 
calitate de lichidator judiciar al societății DIAMANT 
INTERNATIONAL PU BLISHING COMPANY SRL  
(în faliment, in bankruptcy, en faillite), organizează 
licitație publică cu strigare pentru vanzarea în bloc 
a stocului de carte din patrimoniul socie tății.
Licitația va avea loc în data de 26.03.2019 ora 15:00, 
in Cluj Napoca, str. Ludwig van Beethoven nr.29A, 
jud. Cluj. Documentația de înscriere va putea fi 
depusă până la ora 15:00, în ziua anterioară licitației. 
În caz de neadjudecare licitația se va repeta în datele 
de 05.04.2019, 12.04.2019, 19.04.2019, 26. 
04.2019, în aceleaşi condiții de participare. 
Prețul de pornire în cadrul acestor licitații este 
1.133.197,95 lei +TVA aplicabil conform dispozițiilor 
legale de la momentul vânzării.
Informații suplimentare se pot obține la tel: 
0264.432.603.

S.C. ACVA COM S.R.L. Botoşani -în faliment, vinde 
fermă piscicolă 100 ha,  com. Vorniceni, jud. 
Botoşani. Preț vînzare 127.500 euro +T.V.A. Tel: 
0744/85.31.58.

Lichidatorul judiciar al SC SPAZIOPLUS SRL 
organizeaza miercuri 27.03.2019 ora 12.00, licitatie 
publica cu strigare conform Legii nr.85/2014 pentru 
vanzarea bunurilor: Dacia Logan (2008) -1.142,40 
euro si VW Transporter (1994) -732 euro. Preturile nu 
contin TVA. Caietul de sarcini este disponibil la 
sediul lichidatorului judiciar Sima Laura. Informatii 
suplimentare la 0731.043.803, e-mail sima_laura@
yahoo.com.

Lichidatorul judiciar al SC ARTELINEA SRL 
organizeaza miercuri 27.03.2019 ora 12.30, licitatie 
publica cu strigare conform Legii nr.85/2014 pentru 
vanzarea bunurilor: Dacia Logan (2008) -1246,70 
euro si Renault Laguna (2002) -717,50 euro. Preturile 
nu contin TVA. Caietul de sarcini este disponibil la 
sediul lichidatorului judiciar Sima Laura. Informatii 
suplimentare la 0731.043.803, e-mail sima_laura@
yahoo.com.

Lichidatorul judiciar al SC DAVI PROTECT COMP 
SRL organizeaza miercuri 27.03.2019 ora 13.30, 
licitatie publica cu strigare conform Legii nr.85/2014 
pentru vanzare autoturism transport valori Opel 
Astra -800 euro,  TVA inclus. Caietul de sarcini este 
disponibil la sediul lichidatorului judiciar Sima Laura. 
Informatii suplimentare la 0731.043.803, e-mail 
sima_laura@yahoo.com.

Nr.
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Descriere comercială

Valoare de 
evaluare

(lei, fără T.V.A.)
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pornire

(lei, fără 
T.V.A.)

Proprietate imobiliară - Fost centru colectare Remat (punct 
de lucru Suceava) cu teren in suprafață totală de 30.122 mp, 
constructii in suprafață de 2.300,24 mp. și platformă betonată, 
situat în mun. Suceava, Calea Unirii, nr. 31A, jud. Suceava zona 
industrială, vizavi de Piaţa Agroalimentară si in apropierea 
unora dintre cele mai importante lanturi de magazine– Carrefour, 
Leroy Merlin, Dedeman, fiind pretabil la activităţi de producţie, 
depozitare, industriale, logistice, utilități.

Proprietatea este formată din:

7.814.200,00  lei 2.950.770,00 lei

A
ct
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 3

3-
3

Activ 33 aparținând Remat S.A.- în următoarea componență:

Teren intravilan construit la locul numit “După Gară”, în mun. Suceava, 
Calea Unirii, nr. 31A, jud. Suceava, St teren-23.168 m.p., St construită-
794,53 m.p., regim de înălţime: P, P+1, cu echipamente, linie CF industrială, 
platformă betonată (100%), împrejmuit, învecinat cu S.C. Muha S.R.L., zona 
CFR-S.C. Mobstrat S.A., propr. particulare, deschidere la Calea Unirii aprox. 
200 m.l.;

Identif. imobil: suprafață de 20.668 m.p., nr. cds. 1629/1 al C.F. nr. 826/
Burdujeni (nr. C.F. nou 36481/mun. Suceava); suprafaţă de 700 m.p., nr. 
cds. 4950 al C.F. 37146 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 5758 
Burdujeni); suprafaţa de 600 m.p., nr. cds. 4706/1 al C.F. 37367 (provenită 
din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 5987 Burdujeni) a localităţii Suceava; 
suprafaţă de 1.200 m.p., nr. cds. 334 al C.F. 37375 (provenită din conversia de 
pe hârtie a C.F. nr. 559 Burdujeni) a localităţii Suceava;

și

5.656.200,00 lei 1.979.670,00 lei

Activ 3 aparținând Nefero-Com S.R.L. în următoarea 
componență - Teren intravilan, St. 6.954 mp și Clădiri industriale, 
St. construită 1.505,71 mp,  amplasate în mun. Suceava, Calea Unirii, nr. 
31 A, jud. Suceava (Zona industrială “Valea Sucevei”, în spatele MES, vis-a-vis 
de Piața Angro), dispune de utilități, proprietatea este învecinată la NE – drum 
acces, SE – proprietate particulară, accesul se face pe Calea Unirii, pretabilă 
pentru activități industriale, compusă din: C1 – Hală Atelier  St. utilă 1.428,71 
mp, parter, 10 încăperi; C2 – Centrală Termică, St. utilă 77 mp; Platformă 
betonată, St. 5.449 mp. (CF. ned. nr. 5776/Suceava,  nr. cad. 1629/2)

2.158.000,00 lei 971.100,00 lei

LICITAŢII

S.C. Remat S.A. Iaşi, cu sediul în mun. 
Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, nr. de 
înreg. O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. 
RO1977144, S.C. Nefero-Com S.R.L. 

Iasi, cu sediul social în mun. Iaşi, b-dul 
Chimiei, nr. 14, jud. Iaşi, CUI 14413970, 
nr. de înregistrare la O.R.C. J22/430/2003, 
prin lichidator judiciar Management 

Reorga nizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., 
anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie 
publică cu strigare, în data de 08.04.2019, 
ora 12.00, a următoarelor active: 

Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada acestui fapt 
până la data 05.04.2019 ora 12.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, 
Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. 
Iaşi.
LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL 
LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN MUN. 
IAşI, ALEEA NICOLINA, NR. 82, C.P. 
700221, jUD. IAşI, PE DATA DE 
08.04.2019, ORA 12.00 şI SE VA 
DESFĂşURA ÎN CONFORMITATE CU 

PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006 
PRIVIND PROCEDURA IN SOL VENŢEI 
şI ALE REGULAMENTULUI DE 
VâNZARE APROBAT DE ADUNAREA 
CREDITORILOR.
Bunurile se vând libere de sarcini.
Componenţa şi descrierea activelor 
scoase la vânzare, precum şi condiţiile de 
participare (inclusiv condiţia prezentării 
dovezii de depunere a garanţiei de 
participare în valoare de 10% din valoarea 
de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în 
caietele de sarcini, care se pot procura de 
la sediul lichidatorului judiciar din mun. 

Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, 
jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, 
orele 09.00 – 16.00, până pe data de 
05.04.2019, ora 12.00, în baza unei cereri 
prealabile (24 de ore).
Relaţii suplimentare se pot obţine la tele-
foanele:
• Management Reorganizare Lichidare 
Iaşi S.P.R.L.: 
tel. 0232-243.864   0758.049.904, 
0751.083.082: fax: 0232-212.231  
email: vanzari@insolventa.ro
Lichidator judiciar,  Management Reorga-
nizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Dosar nr. 9134/99/2014 (610/2014)

Debitor: S.C. REMAT S.A. IAȘI

Nr. de înreg. O.R.C. J22/286/1991

C.U.I. RO1977144

Dosar nr. 3517/99/2015 (165/2015)

Debitor: S.C. NEFERO-COM S.R.L. IAȘI

Nr. de înreg. O.R.C. J22/430/2003

C.U.I. 14413970

<< în faliment>> <<in bankruptcy>> << en faillite>>

ANUNŢ DE VÂNZARE


