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OFERTE SERVICIU
l Locuri de munca in Anglia.
Cautam:Carer, Registred
Nurse (cu PIN), vorbitoare de
limba engleza, care sa lucreze
in ingrijirea batranilor, la case
de batrini, Devon si Bishops
Stortford. Contact pe:conewood02@gmail.com -Full
time. Contract de munca sigur.
Posibilitatea sustinerii interviului ONLINE pentru candidatii. Decontare bilet de avion;
Instruire/Training la locul de
munca si diploma de specializare in domeniu. Salariu motivant: minim 8.10 lire/ora, peste
1600 lire/luna. Cum ne dorim
sa fii? Cerinte: Persoane organizate, responsabile, flexibile,
empatice, motivate; fara antecedente penale. OBLIGATORIU: Respectarea
contractului pentru o perioada
de minim 6 luni. Ce vei face?
Responsabilitati: Sa asiste
clientii care au nevoie de
ajutor; Sa ajute clientii cu
probleme de imobilitate si alte
dizabilitati; Sa respecte politicile companiei.
l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială
,,Elie Carafoli” INCAS Bucureşti, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de
Administraţie, organizează
concurs pentru următoarele
grade profesionale: CS I- 3
posturi, CS II- 3 posturi, CS
III- 5 posturi, CS- 10 posturi.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul INCAS Bucureşti sau prin telefon la numerele: 0769.054.966- Camelia
Bogăţeanu, Compartiment
Resurse Umane, 0788.398.961Ghemuleţ Marilena, secretariat
Departament Cercetare
Dezvoltare. Termen depunere
dosare: 24.11.2017.
l Colegiul Tehnic „Edmond
Nicolau”, cu sediul în: loc.
Focşani, str.1 Decembrie 1918,
nr.10, jud.Vrancea, organizează
concurs pentru ocuparea unui
post contractual de casier-magaziner pe durată nedeterminată.
Condiţii specifice de participare
la concurs: -Nivelul studiilor:
medii; -Vechime: min.10 ani pe
un post de casier-magaziner;
-Cunoştinţe operare pe calculator. Data-limită până la care
candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este la
09.11.2017. Date contact: Secretariat -tel. 0771.606.775.
l Primăria Mischii, cu sediul
în localitatea Mischii, str.
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Eroilor, nr.5, judeţul Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei publice
temporar vacante de:
-Inspector asistent, 1 post,
compartiment situaţii de
urgenţă, conform Legii
nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici, consolidată 2009. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 06 noiembrie 2017,
ora 10.00; -Proba interviu în
data de 09 noiembrie 2017, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare
absolvite cu diplomă de licenţă,
respectiv studii superioare de
lungă durată în specialitatea
juridic sau ştiinţe administrative; -vechimea necesară exercitării funcţiei publice de
execuţie: 1 an. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 8 zile
de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Primăriei
Mischii. Relaţii suplimentare la
sediul: Primăria Mischii,
persoană de contact: Dumitrescu Gabriela, telefon:
0758.833.006, fax:
0251.450.194, e-mail: mischii@
cjdolj.ro.
l Şcoala Gimnazială „Radu
Tudoran”, Comuna Blejoi, cu
sediul în localitatea Blejoi,
strada Principală, numărul
510, judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante
de: Îngrijitor, 1 normă,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
17.11.2017, ora 09.00; -Proba
interviu în data de 17.11.2017,
ora 14.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: studii generale
sau medii, meseria nu necesită
calificare specială; -vechime:
minim 3 ani; -ştie să folosească
ustensilele de lucru, precum şi
produsele de curăţenie; -abilităţi de relaţionare-comunicare
cu întreg personalul din învăţământ; -cunoştinţe din legislaţia
specifică locului de muncă;
-cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi
PSI. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Şcolii
Gimnaziale „Radu Tudoran”,
Comuna Blejoi. Relaţii suplimentare la sediul Şcolii

Gimnaziale „Radu Tudoran”,
Comuna Blejoi, persoană de
contact: Eftemie Anca, telefon:
0720.051.323, e-mail: scoalaradutudoran@gmail.com
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l Colegiul Tehnic „Edmond
Nicolau”, cu sediul în localitatea Focşani, strada 1 Decembrie 1918, nr.10, judeţul
Vrancea, organizează concurs
pentru ocuparea următorului
post, aprobat prin HG nr.
286/2011, modificat şi
completat de HG nr.1027/2014.
Denumirea postului: -casier-magaziner, 1 post vacant
contractual pe durată nedeterminată. Condiţii specifice de
participare la concurs: -Nivelul
studiilor: medii; -Vechime:
minim 10 ani pe un post de
casier-magaziner; -Cunoştinţe
operare pe calculator. Data, ora
şi locul de desfăşurare a
concursului: -Proba scrisă:
Data de 20.11.2017, ora 11.00,
la sediul Colegiului Tehnic
„Edmond Nicolau”; -Proba de
interviu: Data de 22.11.2017,
ora 11.00, la sediul Colegiului
Tehnic „Edmond Nicolau”.
Data-limită până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de
09.11.2017. Date contact:
Secretariat, telefon:
0771.606.775.

Nucleare cu sediul în Bucureşti, b-dul Libertăţii nr. 14,
sector 5, organizează la data de
20 noiembrie 2017, ora 10.00
(proba scrisă) la sediul din str.
Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs
pentru ocuparea pentru perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante de
natură contractuală: -consilier
gr. IA în cadrul Direcţiei Ciclul
Combustibilului Nuclear–
Compartimentul Garantii
Nucleare, Protectie fizica si
Minerit; -consilier gr. IA în
cadrul Direcţiei Ciclul
Combustibilului Nuclear–
Compartimentul Controlul
Sistemelor de Management;
-consilier gr. I în cadrul Direcţiei Autorizare Utilizare Radiatii
Ionizante–
Compartimentul Surse Medicale de Radiatii Ionizante;
-consilier gr. IA în cadrul
Direcţiei Autorizare Utilizare
Radiatii Ionizante– Compartimentul Surse Medicale de
Radiatii Ionizante; -consilier gr.
II în cadrul Direcţiei Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante– Compartimentul Zona
2 Muntenia; -consilier gr. IA în
cadrul Direcţiei Supraveghere
Utilizare Radiatii Ionizante–
Compartimentul Zona 3 Transilvania– 2 posturi; -consilier
gr. IA în cadrul Direcţiei
Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante– Compartimentul Zona 4 BucureştiIlfov– 2 posturi; -şef serviciu în
cadrul Serviciului Managementul Resurselor; -consilier
gr. IA în cadrul Compartimentului Relaţii Publice. Dosarele
de concurs se depun până la
data de 09.11.2017, până la ora
15.00 la sediul din str. Zalic nr.
4, sect. 6, la Compartimentul
Resurse Umane, persoane de
contact Ghinea Petruta/
Cernat Magdalena, telefon
021.316.34.93/ int. 131.
Concursul constă în: -proba
scrisă, care se va desfăşura la
C.N.C.A.N., sediul din str.
Zalic, nr. 4, sect. 6, în data de
20.11.2017, ora 10; -interviul se
va desfăşura în data de
24.11.2017 la sediul din str.
Zalic, nr. 4, sect. 6, ora 10.
Contestaţiile se vor depune de
către candidaţii nemultumiţi în
termen de o zi lucrătoare de la
data afişării rezultatului pentru
fiecare probă susţinută (selecţie
dosare, probă scrisă, interviu),
iar termenul prevăzut pentru
soluţionarea acestora este de o
zi. Bibliografia şi tematica sunt
pe www.cncan.ro.

l Comisia Naţională pentru
Controlul Activităţilor

l Spitalul Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait

l Școala Gimnazială Nr.1, cu
sediul în localitatea Mogoșoaia,
șoseaua București-Târgoviște,
nr.107, judeţul Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea
funcției contractuale vacante
de: îngrijitor clădiri, 1 post,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura la
sediul instituției astfel: -Proba
scrisă în data de 21 noiembrie
2017, ora 10.00; -Proba de
interviu în data de 21 noiembrie 2017, ora 12.00; -Proba
practică în data de 21 noiembrie 2017, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -nivelul
studiilor: gimnazial sau medii;
-vechime: nu se solicită. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul instituției.
Relații suplimentare la sediul
instituției, persoană de contact:
Costea Rodica Elena, telefon/
fax: 021.351.66.94/
0761.012.053, e-mail: scoalamogosoaia@yahoo.com

Sîrbu” cu sediul în Bucureşti,
str. Calea Giuleşti nr. 5, sector
6, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor de: Şef
Birou RUNOS cu studii S, 1
post-Biroul RUNOS, vacant
(contractual); conform HG nr.
286 / 2011, HG nr. 1027 / 2014
şi Dispoziţia Primarului
General al Municipiului Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 22.11.2017,
ora 09.00; -Proba interviu în
data de 27.11.2017, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Condiţii generale: - cetăţenia
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European
şi domiciliul în România; cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; - vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- capacitate deplină de exerciţiu; - stare de sănătate corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie
sau de unităţile sanitare abilitate; - îndeplineşte condiţiile de
studii şi, după caz, de vechime
sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor posturilor
scoase la concurs; - (candidatul
/candidata) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei,
de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiţii specifice:
- Nivel de studii – Facultate
(diplomă de licenţă in specialitatea biroului); - vechime în
specialitate: - minim 2 ani; cursuri de specializare/perfecţionare în resurse umane.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs până
la data de: 08.11.2017, ora
14.00, la sediul Spitalului
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu”
Bucureşti, Str. Calea Giuleşti
Nr.5, Sector 6. Relaţii suplimentare la Spitalul Clinic de
Obstetrică şi Ginecologie „Prof.
Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti,
persoane de contact: Ref. Spec.
I Butum Marinela, Ref. Spec.
II. Năstase Silviu Dan, telefon:
021/303.50.50. Manager, Dr.
Moisa Ovidiu-Marcel.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l SC Servicii Publice Podari
SRL, organizează, la sediul din
Com.Podari, Sat. Podari, Str.
Dunării, Nr.67, Județul Dolj,
concurs de recrutare pentru
ocuparea postului vacantAgent de Intervenție, Pază şi
Ordine. Concursul se organizează în două etape: prima
etapă, în data de 08.12.2017proba scrisă; a doua etapă, în
data de 11.12.2017- proba de
interviu. Pentru a putea participa la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
1.Condiții generale: Conform
art.3, din HG Nr.286/2011, cu
modificările introduse de HG
Nr.1027/2014. Condiții specifice: a)Studii medii finalizate;
b)Absolvent al cursului de calificare de bază ,,Agent de securitate", cu atestat pentru
exercitarea ocupației de agent
de pază; c)Vechime- minim 2
ani; d)Experiența anterioară
constituie avantaj; e)Permis de
conducere, categoria B; d)
disponibilitatea de a lucra în
program prelungit. Dosarele de
înscriere se vor depune până la
data de 07.11.2017, ora 13.00,
la sediul SC Servicii Publice
Podari SRL, din Com.Podari,
Sat Podari, Str. Dunării, nr.67,
jud.Dolj. Informații suplimentare cu privire la documentele
aferente concursului, tematică
și bibliografie, se afișează la
sediul societății, sau se pot
obține la telefon
0351.427.030/0351.427.028.
l SC Servicii Publice Podari
SRL organizează, la sediul din
Com.Podari, Sat. Podari, Str.
Dunării, Nr.67, Județul Dolj,
concurs de recrutare pentru
ocuparea postului vacantCasier încasator. Concursul se
organizează în două etape:
prima etapă în data de
08.12.2017- proba scrisă, a
doua etapă în data de
11.12.2017- proba de interviu.
Pentru a putea participa la
concurs candidații trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 1.Condiții
generale: Conform art.3, din
HG nr. 286/2011, cu modificările introduse de HG
Nr.1027/2014. 2.Condiții specifice: a)studii medii finalizate, b)
vechime- minim 6 ani, c) experiența anterioară constituie
avantaj; d) nivel mediu de
cunoștințe în operare calculator; e) disponibilitatea de a
lucra în program prelungit.
Dosarele de înscriere se vor
depune până la data de
07.11.2017, ora 13.00, la sediul
SC Servicii Publice Podari

II

anunțuri

SRL, din Com.Podari, Sat
Podari, Str.Dunării, nr.67, jud.
Dolj. Informații suplimentare
cu privire la documentele
aferente concursului, tematică
și bibliografie, se afișează la
sediul societății sau se pot
obține la telefon
0351.427.030/0351.427.028.
l SC Servicii Publice Podari
SRL organizează la sediul din
Com.Podari, Sat. Podari, Str.
Dunării, Nr.67, Județul Dolj,
concurs de recrutare pentru
ocuparea postului vacantRealizator Emisiuni TV.
Concursul se organizează în
două etape: prima etapă, în
data de 08.12.2017- proba
scrisă; -a doua etapă, în data de
11.12.2017- proba de interviu.
Pentru a putea participa la
concurs candidații trebuie să
îndeplinească cumulativ, următoarele condiții: 1.Condiții
generale: Conform art.3, din
HG Nr.286/2011, cu modificările introduse de HG Nr.
1027/2014. 2.Condiții specifice:
a) Studii medii finalizate,
studiile superioare constituie
avantaj, b) vechime- minim 2
ani; c) experiența anterioară
constituie avantaj; d)aspectul
plăcut, personalitatea și abilitățile de comunicare, sunt importante; e)disponibilitatea de a
lucra în program prelungit.
Dosarele de înscriere se vor
depune până la data de
07.11.2017, ora 13.00, la sediul
SC Servicii Publice Podari
SRL, din Com.Podari, Sat
Podari, Str.Dunării, nr.67, jud.
Dolj. Informații suplimentare
cu privire la documentele
aferente concursului, tematică
și bibliografie, se afișează la
sediul societății sau se pot
obține la telefon
0351.427.030/0351.427.028.

CITAȚII
l Se citează Cucu Silvia la 6
noiembrie 2017, în dosarul
20602/193/2016 al Judecătoriei
Botoşani.
l Se citează Florariu Mihai, în
dosar 427/193/2016 al Judecătoriei Botoşani, la data de 21
noiembrie 2017.
l Ilovan Adrian, reclamant in
dosar nr, 1761/265/2016 al
Judecatoriei Nasaud, cheama
in judecata paratii Sandu
Ioachim si Bichigean Ana,
pentru termenuldin data de 05
decembrie 2017.
l Chifa Marian, reclamant in
dosar nr. 3286/265/2016 al
Judecatoriei Nasaud, cheama
in judecata paratii Gălăţan
Ioan, Gălăţan George, Gălăţan
Alexandru, Gălăţan Dumitru,
Gălăţan Saveta, Epure Raveca,
Pop Firinoana, pentru
termenul din data de 05 decembrie 2017.
l Patrascan Nela, reclamanta
in dosar nr. 399/265/2016 al

Judecatoriei Nasaud, cheama
in judecata paratii Patrascan
Angelina, Patrascan Petru,
pentru termenul din data de
05decembrie 2017.
l SC Aspadif SRL, reclam a n t a i n d o s a r n r.
3397/265/2016 al Judecatoriei
Nasaud, cheama in judecata
paratele Pavelea Ana-Maria,
Pavelea Aurelia, pentru
termenul din data de 05 decembrie 2017.
l Cute Lucretia, reclamanta in
dosar nr. 340/265/2017 al Judecatoriei Nasaud, cheama in
judecata paratii Raiger george,
Daichndt Sofia, pentru
termenul din data de 05 decembrie 2017.
l Lorintiu Lucretia, reclamanta in dosar nr. 1136/2017 al
Judecatoriei Nasaud, cheama
in judecata paratii Nicolae
Olariu, Olar Ioan, Olariu
Zenobie, Olariu Fecla, pentru
data de 15 noiembrie 2017.
l Buga Emil, coreclamant in
dosar nr. 1937/265/2017 al
Judecatoriei Nasaud, cheama
in judecata pe parata Ursa
Ana, pentru data de 21 noiembrie 2017.
l Prin sentinta civila nr.
1111/2017 pronuntata in dosar
nr. 668/265/2016 al Judecatoriei
Nasaud, s-a admis actiunea
formulate de Macesanu Florentina-Remtuta impotriva sotului
Macesanu Georgel, astfel s-a
dispus dcesfacerea casatoriei
din vina paratului, reclamanta
sa-si reia numele de Bujor.
Pronuntata in sedinta publica
29 iunie 2017.
l Se citează numiții Terente
Ionel, Valciu Crinela Ciliola
Emilia și Miron Romulus
Marius Ioan, în calitate de
p â r â ț i î n d o s a r u l n r.
1038/265/2017 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Andronesi Nastasia, având ca obiect
uzucapiune, succesiune, ș.a., cu
termen la 08.11.2017
l Se citează numita Strugari
Silvia, în calitate de pârât în
dosarul nr. 1397/265/2014 al
Judecătoriei Năsăud, în proces
cu Andrei Vasile și Maria,
având ca obiect uzucapiune,
succesiune, ș.a., cu termen la
07.11.2017
l Numitii: Bratu Tatiana Lucica, cu domiciliul legal în:
sat Pechea, str. Zimbrului, nr.
108, com. Pechea, jud. Galați,
Bratu Costel, cu domiciliul
legal în: sat Pechea, str.
Zimbrului, nr. 108, com.
Pechea, jud. Galați, sunt citați
la Tribunalul Galați la data de
16.11.2017, în dosarul civil nr.
3407/121/2017, sala 3, ora 08,30
în proces cu D.G.A.S.P.C.
Galaţi, având ca obiect deschiderea procedurii de adoptie
internă în vederea exprimării

JOI / 26 OCTOMBrie 2017
consimțământului la adopție.
l Numita Cocoşilă Ştefania
Geanina este citată la Judecătoria Roşiorii de Vede, în
dosarul civil nr. 1804/292/2017,
având ca obiect divorţ cu
minori, pentru termenul din
06.12.2017, în proces cu Cocoşilă Alexandru Claudiu.
l Toţi cei interesaţi a face
opoziţie la constatarea dobândirii dreptului de proprietate
prin uzucapiune de către
Dumitrescu Gheorghe-Valentin, Lupu Marianne-Gertrude și Dumitrescu Gabriela
prin joncțiunea posesiei cu cea
a autorilor Roth Marta și
Dumitrescu Gheorghe, asupra
imobilului situat în Râșnov, str.
Cetății, nr. 5, județul Brașov,
înscris în CF 112178 Râșnov,
top 1156, constituit din casă și
teren de 40mp (suprafață reală
măsurată 255mp), sunt invitaţi
la Judecătoria Zărneşti la data
de 09.01.2018, ora 09,00 în
dosar 941/338/2017.
l Romania. Judecatoria
Sannicolau Mare-Timis. Dosar
nr. 818/295/2017. Citatie nr.
818/295/2017. Paratele Schneider angela, domiciliata in
Germania, loc. Oberasbach –
90522, Str. Floder strasse nr. 1 si
Bartole Elisabet – Crista, domiciliata in Germania, loc. Furt84095, Str. Wassermann strasse
nr. 21, sunt citate la Judecatoria Sannicolau Mare, in data
de 15.11.2017, orele 09:00, in
proces cu reclamantii Gabor
Elena-Zorita – CNP
2501012352351 si Gabor Mihai
– CNP 1410524352351, domiciliati in loc. Grabati nr. 325, jud.
Timis, cauza avand ca obiect
“hotare care sa tina loc de act
authentic de vanzare-cumparare”.

DIVERSE
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numită administrator judiciar
conform sentintei nr. 2934 din
data de 19.10.2017 pronunţată
de Tribunalul Ilfov, Secţia
Civilă, în dosarul 2193/93/2017,
anunţă deschiderea procedurii
generale a debitoarei Pulsar
Daniel’s Impex SRL, cu sediul
social în Loc. Popești Leordeni,
Sos. Olteniței nr. 205, Jud. Ilfov
înregistrată la ORC sub nr.
J23/1810/2002, CUI RO
14862375. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este
30.11.2017. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi publicarea in BPI a tabelului preliminar al creanţelor este
20.12.2017. Termenul limita
pentru definitivarea tabelului
creantelor este 15.01.2018.
Adunarea creditorilor are loc la
data de 22.12.2017 ora 10/:30 la
sediul administratorului judiciar.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numită lichidator judiciar
conform sentinta nr.2927 din
data de 19.10.2017,pronunţată
de Tribunalul Ilfov, Secţia
Civilă, în dosarul 732/93/2017,
anunţă deschiderea procedurii
simplificate a insolventei impotriva debitoarei Ana Tan Tex
SRL, cu sediul in Sat Stefanestii de Jos, com. Stefanestii de
Jos, str. Frasinului, nr. 1A,cam.
3, jud. Ilfov, J23/2315/2010,
CUI 27338454. Termenul
limită pentru depunerea cererilor de admitere a creantelor in
tabelul suplimentar este
01.12.2017. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
ntocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor este 01.01.2018.
Termenul pentru depunerea
eventualelor contestatii impotriva tabelului suplimentar va fi
de 7 zile de la publicare in BPI
a tabelului suplimentar.
Termenul pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al
creantelor este 01.02.2018.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numită lichidator judiciar
conform incheiere din data de
19.10.2017,pronunţată de
Tribunalul Dambovita, Secţia a
II-a Civilă, în dosarul
5638/120/2017, anunţă deschiderea procedurii simplificate a
insolventei impotriva debitoarei
Nico Prod Invest SRL, cu
sediul in loc. Targoviste, str.
Campulung, nr.7,cam.3, jud.
Dambovita, J15/446/2008, CUI

23635100. Termenul limită
pentru depunerea cererilor de
admitere a creantelor este
05.12.2017. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 15.12.2017.
Termenul pentru solutionarea
contestatiilor si pentru afisarea
tabelului definitiv al creanţelor
este 09.01.2018. Prima adunare
a creditorilor la data de
21.12.2017, ora 10:00 la sediul
lichidatorului judiciar .
l Via Insolv SPRL Ploieşti,
str. Banatului, nr. 1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244
519800, numită administrator
judiciar conform sentinta
nr.890 din data de 19.10.2017,
pronunţată de Tribunalul
Prahova, Secţia a II-a Civilă,
în dosarul 4389/120/2017,
anunţă deschiderea procedurii
generale a insolventei impotriva debitoarei Perla Zaganului Import-Export SRL, cu
sediul in loc.Valenii de Munte,
str. Dr. Davilla, nr.6, jud.
Prahova, J29/586/2014, CUI
33071059. Termenul limită
pentru depunerea cererilor de
admitere a creantelor este
04.12.2017.Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 22.12.2017.
Termenul pentru solutionarea
contestatiilor si pentru
afisarea tabelului definitiv al
creanţelor este 15.01.2018.
Prima adunare a creditorilor
la data de 22.12.2017, ora
10:00 la sediul administratoruluii judiciar .

l Administratorul Judiciar al
SC Nicolavin Prodcom SRL, cu
sediul în Ploieşti, str. Găgeni,
nr. 111A, bl. G1, sc. A, et. 8, ap.
29, Prah., J29/1586/2005, CUI
17808427, notifică debitoarea,
creditorii şi ORC Prahova că în
dos. nr. 6118/105/2017, aflat pe
rolul Tribunalului Prahova s-a
dispus deschiderea procedurii
generale a insolvenţei împotriva SC Nicolavin Prodcom
SRL, stabilindu-se: - termen
limită de depunere a cererilor
de admitere a creanţelor la
data de 05.12.2017; - termenul
limită de depunere de către
creditori a opoziţiilor la
sentinţa de deschidere a procedurii, la 10 zile de la primirea
notificării şi termenul de soluţionare a opoziţiilor care nu va
depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a
acestora; - termenul de verificare a creanţelor, de întocmire
şi publicare în BPI a tabelului
preliminar de creanţe la
27.12.2017; - termenul de definitivare a tabelului creanţelor
la 18.01.2018. Rel. Administrator judiciar Carduelis
Consulting IPURL, Ploieşti, str.
Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova.
Tel. 0722.634.777.
l Tempo Insolv SPRL anunta
deschiderea procedurii simplificate de insolventa privind
pe Gradinita Hello Kity Si
Jasmin SRL, cu sediul
in Comuna Tomsani, sat
Magula, nr. 64, jud. Prahova
J29/1380/2010, CUI 27676250,
Tribunalul Prahova, dosar nr.
7615/105/2017. Termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Biroul
Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr. 32510/2015. Nr.
339941/25.10.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile.
Anul 2017, Luna 10, Ziua 25. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că
în ziua de 10, luna noiembrie, ora 10.00, anul 2017, în localitatea Slobozia, str. Matei Basarab, nr.
14, et.3, cam.403, jud. Ialomița, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului VASILESCU CLAUDIUS DAN, licitația a treia. a) Clădire, apartament în suprafață utilă de
66 mp (suprafață construită 84 mp) compus din 3 camere și dependințe situat în Slobozia, str.
Lacului, bl. U15, sc. A, ap. 36, et. 8, împreună cu cota indiviză 9,68 mp din părțile comune și cota de
teren indiviz aferent construcției de 10,76 mp, prețul de pornire al licitației reprezentând prețul de
evaluare, diminuat cu 50% respectiv 63.526 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi
reale și privilegii, după caz: Creditori, Creditori: Statul Român - prin Ministerul Finanțelor Publice,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița - Proces - verbal de sechestru pentru bunuri
immobile nr. 312703/30.06.2015; Banca Românească S.A. - Contract de garantare
5307/17.03.2010 emis de F.N.G.C.I.M.M.; Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul
ﬁxat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la
licitație ofertanții depun până cel târziu în data de 08.11.2017, ora 16.30, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma
scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în
contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria mun. Slobozia; c)
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie
de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele ﬁzice române,
copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe actul de identitate/
pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă faptul că nu este
persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale
speciale, cum ar ﬁ obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele
asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Potrivit dispozitiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul
de Procedură Fiscală cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia masuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 178. Data aﬁșării:
25.10.2017.

anunțuri
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04.12.2017, termenul tabel
preliminar 13.12.2017, termen
tabel definitiv 05/01/2018,
adunarea creditorilor va avea
loc la 18/12/2017 ora 11 la
sediul lichidatorului judiciar
din Ploiesti, P-ta Victoriei, nr. 7,
bl. A Est, sc. D, ap. 51, judetul
Prahova.
l SC Poly Project SRL, cu
sediul in Ilfov Voluntari sos.
Pipera-Tunari nr. 134, inregistrata la O.N.R.C. cu CUI nr.
31234150, informeaza pe cei
interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea Autorizatiei de Mediu pentru
activitatea restaurant, cod caen
5610, desfasurata in Calea
Floreasca nr 246B et2 sect 1
Bucuresti, in incinta Mall
Promenada. Informatiile se pot
solicita la sediul Agentiei
Pentru Protectia Mediului
Bucuresti, din sector 6 Aleea
Lacul Morii nr1, intre orele
9-12, de luni pana vineri.
Propuneri sau contestatii se pot
depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la
data publicarii prezentului
anunt.
l Borcan Ion, avand domiciliul in municipiul Bucuresti,
sector 3, str. Lotrioara, nr. 7, bl.
V32, sc. C, et.6, ap. 115, titular
al planului P.U.Z.-construire
ansamblu locuinte individuale
si functiuni complementare
P+1E+M, amenajare circulatii,
utilitati, localitatea Berceni,
judet Ilfov, T24, P 57/2/8,
anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului Favorabil
pentru PUZ–construire locuinte individuale P+1E+M.

Documentatia a fost afisata
pentru consultare pe site-ul
Consiliului Judetean Ilfov si a
fost discutata in sedinta
CATU-nr.5C din data de
11.04.2017. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in
scris la Biroul de Urbanism in
cadrul Consiliului Judetean
Ilfov, cu sediul in municipiul
Bucuresti, str. Gheorghe Manu,
n r. 1 8 ,
sector
1
(tel.021/212.56.93), in termen
de 12 zile calendaristice de la
publicarea anuntului, incepand
cu data de 19.10.2017.
l Nica Petrisor Iulian, avand
domiciliul in judetul Ilfov,
Com.Cornetu, Sos.Alexandriei,
nr.73, titular al proiectului
P.U.Z.-,,construire locuinte
collective P+3’’ in Judet Ilfov,
Oras Bragadiru, str.Riul
Doamnei, nr. 15, anunta
publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere
a Avizului de oportunitate al
CJ Ilfov. Documentatia
putand fi consultata pe site-ul
Consiliului Judetean Ilfov .
Observatii/comentarii si
sugestii se primesc in scris la
Biroul de Urbanism in cadrul
Consiliului Judetean Ilfov, cu
sediul in municipiul Bucuresti,
str.Gheorghe Manu, nr.18,
sector 1 (tel. 021/212.56.93), de
luni pana vineri, intre orele
09:00- 14:00, incepand cu data
publicarii anuntului.
l SC Carl Reh Winery SRL
anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Modernizare
si renovare Crama la SC Carl
Reh Winery SRL” propus a fi
amplasat in jud Mehedinti,
intravilanul localitatii Oprisor.
Informatiile privind proiectul
propus pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Mehedinti,
Str.Baile Romane nr.3 si la
sediul titularului, in zilele de
luni pana vineri intre orele
8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agentiei pentru Protectia
Mediului Mehedinti, Str.Baile
Romane nr.3

SOMAȚII
l Somaţie emisă in temeiul art
130 din Decretul-Lege nr
115/1938, astfel cum s-a dispus
prin Incheierea de sedinţa din
data de 18.10.2017, privind
cererea inregistrată sub dosar
nr1619/246/2017 al Judecătoriei Ineu, formulată de petentul
Covaci Florin, domiciliat in
comuna Craiva, sat Chislaca nr
461, judeţul Arad, prin care
solicită să se constate ca a
dobândit dreptul de proprietate
in cota 1/1 parţi asupra imobilului inscris in CF nr 302836
Craiva, provenit din conversia
pe hârtie a CF vechi 666 Chişlaca, cu nr top 1197/27 compus
din teren intravilan, in suprafaţă de 1439 mp, prin uzucapiunea de 20 de la decesul
proprietarului tabular
Cismasiu suprafaţă de 1439
mp, prin uzucapiunea de 20 de
la decesul proprietarului
tabular Cismasiu Nicolae, de
sub B.1, decedat la data de
03.10.1962, prin joncţiunea
posesiei. Petentul susţine că a
posedat imobilul de mai sus in
mod paşnic, public, continuu şi
sub nume de proprietar, fără ca
alte persoane să facă acte de
deposedare sau tulburare, peste
20 de ani de la decesul proprietarului tabular. Toţi cei interesaţi au posibilitatea să depună
de indată opoziţie la Judecătoria Ineu, intrucât in caz
contrar in termen de o lună de
la ultima afişare sau publicare
se va proceda la analizarea
cererii petentilor cu privire la
constatarea dreptului de
proprietate.
l Se aduce la cunostinţă că pe
rolul Judecatoriei Arad se afla
dosarul nr 13851/55/2017, cu
termen de judecata la data de
29 noiembrie 2017, avand ca
obiect cererea reclamantului
Fibisan Gheorghe cu domiciliul
in sat Firiteaz, nr 340, comuna
Sagu, jud Arad, pentru constatarea dobandirii de catre
aceasta, prin uzucapiune, a
dreptului de proprietate asupra
cotei de 1/1 parti din imobilul
situate in loc. Firiteaz, jud
Arad, inscris in CF 305666
Sagu (CF vechi 1444 Firiteaz),
nr top 499-a-3-53, in suprafata
de 1440 mp, proprietatea tabulara a numitului Maris Vasile,
decedat la data de 07.06.1966.
Persoanele interesate pot face
opozitie la numarul de dosar
indicat mai sus in termen de o
luna de la data publicarii
prezentei somatii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Consiliul de
Administratie al Libra Internet
Bank SA, prin Presedintele
Consiliului de Administratie al
Libra Internet Bank S.A.,
Ovidiu Petre Melinte, convoaca
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor bancii la data de
04.12.2017, ora 17,00, la sediul
bancii din Str. Semilunei,
nr.4-6, sector 2, Bucuresti, cu

urmatoarea ordine de zi:
-Aprobarea deciziilor privind
remunerarea membrilor Comitetului de Directie al bancii.
Sunt convocati sa participe la
adunare toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor
bancii la data de 01.12.2017. In
cazul neintrunirii cvorumului
necesar la data primei convocari, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va
intruni la data de 05.12.2017,
ora 17.00, in acelasi loc si cu
aceeasi ordine de zi. Actionarii
pot participa la adunare
personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri
speciale, conform dispozitiilor
legale. Procura speciala se
depune la sediul societatii
conform prevederilor
legale. Presedintele Consiliului
de Administratie al Libra
Internet Bank S.A., Ovidiu
Petre Melinte.
l SC Nuclear&Vacuum SA,
înmatriculată la ORC Ilfov cu
nr.J23/1216/2002,
CUI:RO481419, în conformitate cu prevederile Legii
31/1990, actualizată, a actului
constitutiv, prin Preşedinte al
Consiliului de Administraţie,
convoacă Adunarea Generala
Extraordinară a Acţionarilor
pentru data de 27.11.2017, ora
14.00, la sediul societăţii situate
în Oraş Măgurele, Str.Atomiştilor, nr.409, Jud.ILFOV.
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor: 1.Aprobarea privind
«solicitarea de acordare a
eşalonării la plata a obligaţiilor
fiscale», utilizând şi garanţii
mobiliare, către Serviciul Fiscal
Orăşenesc Bragadiru. 2.Aprobarea mandatării dnei Iacob
Naturel Crina MagdalenaPreşedintele Consiliului de
Administraţie al SC Nuclear&Vacuum SA, să efectueze toate
demersurile legale şi să
semneze toate documentele
necesare pentru înregistrarea
hotărârii adoptate. În cazul în
care nu se îndeplineşte
cvorumul necesar în data de
27.11.2017, Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor
va avea loc pe data de
28.11.2017, la aceeaşi oră, în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine
de zi. Acţionarii reprezentând
individual sau împreună cel
puţin 5% din capitalul social au
dreptul: de a introduce puncte
pe ordinea de zi, cu condiţia ca
fiecare punct să fie însoţit deo
justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare
de Adunarea generală, în
termen de cel mult 15 zile de la
data convocării; de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi
a adunării, în termen de cel
mult 15 zile de la data publicării convocării; drepturile
prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise
în atenţia dnei Iacob Naturel
Crina Magdalena prin poşta
sau servicii de curierat la

adresa societăţii sau la fax:
021.457.59.94 şi pentru identificare, aceste persoane vor anexa
solicitării dovezile care să le
ateste identitatea. Dreptul de
vot se poate exercita direct,
prin reprezentant sau prin
corespondenţă, formularele de
procura şi buletinele de vot
prin corespondenţă sunt disponibile la secretariatul societăţii,
precum şi „Procedura privind
exercitarea dreptului de vot”,
începând cu data de
27.10.2017, între orele 9.0016.00.

LICITAȚII
l Anunt de participare la licitatia publica deschisa cu oferta
in plic sigilat pentru: “Concesionarea unei suprafete de
580.000 mp teren apartinand
domeniului privat al Comunei
Braesti, in vederea concesionarii unor suprafete de teren
pentru construirea unor case de
locuit si anexe in com. Braesti,
jud. Iasi”. 1. Denumirea,
adresa: Primaria comunei
Braesti tel/fax 0232.320300,
e-mail: primaria_comunei_
braestiiasi@yahoo.com. 2.
Procedura de atribuire aplicata: licitatie deschisa cu oferta
in plic sigilat. 3. Locul desfasurarii: Primaria comunei Braesti
tel/fax 0232.320300. 4. Biroul
de la care se poate solicita
documentatia de atribuire:
Primaria comunei Braesti tel/
fax 0232.320300, compartimentul urbanism. 5.Costul
documentatiei de atribuire: 20
lei chitanta Primaria Braesti. a)
Termenul limita de primire a
ofertelor 23.11.2017 ora 10.00.
b)Adresa la care se transmit
ofertele: Primaria comunei
Braesti tel/fax 0232.320300. c)
Limba sau limbile in care
trebuie redactate ofertele:
romana. 6. Data, ora si locul
deschiderii ofertelor:
24.11.2017 ora 12.00. 7.
Garantia de participare in
suma de 50 lei. Documente
care dovedesc eligibilitatea: 1.
Copie C.I.; 2. Declaratie pe
propria raspundere. 8. Perioada de timp in care ofertantul
trebuie sa isi mentina oferta
valabila: 30 zile. 9.Criteriul de
atribuire a contractului: oferta
cea mai avantajoasa din punct
de vedere economic (pretul cel
mai mare). 10. Alte informatii:
cerinte minime de calificare
impuse de autoritatea contractanta-pretul de pornire al licitatiei va fi trecut in caietul de
sarcini …lei/mp/an, lei/ha, care
se va indexa anual cu indicele
oficial al inf latiei, conform
prevederilor Hotararii Consiliului Local al Comunei
Braesti, jud. Iasi.
l Primăria orașului Pătârlagele, cu sediul în orașul Pătârlagele, Str N.Bălcescu, Nr.108,
jud.Buzău, scoate la licitație
publică deschisă cu strigare în
vederea vânzării unui Autoturism Fiat, an fabricație 2003 și
a unui autoturism de teren
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Chevrolet Niva an fabricație
2006, care nu mai sunt în stare
de funcționare.Prețul minim de
pornire la licitație este de 3.000
lei pentru Fiat și 10.000 lei
pentru autoturismul de teren
Chevrolet Niva. Licitația va
avea loc în data de 13.11.2017,
orele 10:00 la sediul Primăriei,
unde pot fi văzute și bunurile,
iar în caz de neadjudecare, se
va relua licitația în data de
20.11.2017, orele 10:00,
respectiv 27.11.2017, orele
10:00 la sediul Primăriei. Cu
cel mult 5 zile înaintea datei
stabilite pentru licitație de
vânzare a bunurilor, persoanele
interesate sunt obligate să
depună la primărie: a)
Chitanța de achitare a cotei de
cheltuieli de participare la licitație, în cuantum de 1% din
valoarea bunului eliberată de
casieria primăriei; b) Copie a
certificatului de înmatriculare
la Registrul Comerțului și a
codului fiscal, pentru persoanele juridice române sau actul
de identitate pentru persoanele
fizice. Relații suplimentare
puteți obține la tel.
0238/550001,fax 0238/550001.
Primar, Gherghiceanu Ion.
l Lichidator judiciar, societăţi
profesionale de insolvenţă,
asociate prin contract, YNA
Consulting SPRL şi Consultant
Insolvenţă SPRL, cu sediul
procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr.
18, jud. Mehedinţi, anunţă licitaţie publică cu strigare pentru
vânzarea bunurilor mobile şi
imobile existente în proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, cu sediul în
Drobeta-Turnu-Severin, str.
I.C. Brătianu, nr. 11, parter,
camera 2, judeţul Mehedinţi,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi
sub nr. J25/276/2012, având
cod de identificare fiscală
nr.6633311, aflată în procedura
de faliment, conform sentinţei
nr. 177/2016 din şedinţa publică
din data de 16.05.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în
dosar nr. 6902/101/2012, după
cum urmează: 1.*Teren intravilan cu St= 5.564mp, nr.
cadastral 30243, Structura
metalică- hală cu Sc= 2.524mp
şi Su= 2.406mp situată în
Caransebeş, str.Ardealului, FN,
Judeţul Caraş-Severin*, la
preţul de pornire a licitaţiei de
183.848,00Euro (echivalentul
în lei la cursul BNR din ziua
plăţii), valoarea nu include
TVA; 2.*Sistem de Cântărire
AE60/16 de 80 tone, la preţul
de pornire a licitaţiei de
3.261,00Euro exclusiv TVA;
3.*Sistem de Cântărire
AE60/16 de 60 tone, la preţul
de pornire a licitaţiei de
1.569,00Euro exclusiv TVA.
Licitaţia va avea loc la punctul
de lucru al debitoarei situat în
localitatea Timişoara, str.Enric
Baader, nr.13, jud.Timiş, la
data de 07.11.2017, ora 13.00,
iar în cazul în care bunurile nu
vor fi valorificate, licitaţia va fi

IV

anunțuri

reluată, în aceleaşi condiţii, la
data de 14.11.2017, ora 13.00, la
data de 21.11.2017, ora 13.00, la
data de 28.11.2017, ora 13.00, la
data de 05.12.2017, ora 14.00,
respectiv la data de 12.12.2017,
ora 13.00. Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini şi
consemnarea unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire al
licitaţiei, până la începerea licitaţiei în contul unic de insolvenţă deschis la Banca
Comercială Carpatica, sub nr.
RO 98 CARP 0360 0076 6158
RO01. Invităm pe toţi cei care
vor să se prezinte la şedinţa de
licitaţie la termenul de vânzare,
la locul fixat în acest scop şi
până la acel termen să depună
oferte de cumpărare. Somăm pe
toţi cei care pretind vreun drept
asupra imobilelor să anunţe
lichidatorul judiciar înainte de
data stabilită pentru vânzare în
termen, sub sancţiunea prevăzută de lege. Informaţii suplimentare privind bunurile scoase
la licitaţie, la telefoanele:
0252.328.293, 0744.528.869,
0252.354.399, 0742.592.183,
0256.220.827 sau 0745.267.676
şi pe site-urile: www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.

16.11.2017 la aceeaşi oră, în
acelaşi loc.”

l Cash Control Management
SRL prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică
bunuri mobile Hyunday Sonata,
2007, diesel - 9.973,5 lei, Fiat
Doblo, 2007, diesel-5.043,5 lei,
masini de cusut, mobilier la
preţul de evaluare redus cu
50%. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare
de la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 02.11.2017,
ora 16/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în
ziua de 09.11.2017 si 16.11.2017
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Petroluc Serv SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie
publică bunuri mobile la
valoarea de evaluare redusa cu
50%. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare
de la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte
de data licitaţiei. Licitaţia va
avea loc în data de 03.11.2017,
ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax
0244 519800. In cazul neadjudecării, licitatiile vor fi reluate
la 10.11.2017 respectiv
17.17.2017 la aceeaşi oră, în
acelaşi loc.”

l Radcar Autoserv SRL prin
lichidator judiciar Via Insolv
SPRL scoate la vânzare prin
licitaţie publică bunuri mobile
la valoarea de evaluare redus
cu 50% autoutilitara Dacia
Papuc-PH 33 RDC, camion 2
usi, an fabricatie 2005, diesel2.150,00 lei si autoturism Dacia
Logan-PH 66 RDC, berlina 4
usi, an fabricatie 2005, benzina2.350,00 lei. Preturile nu contin
TVA. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare
de la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte
de data licitaţiei. Licitaţia va
avea loc în data de 02.11.2017,
ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax
0244 519800. In cazul neadjudecării, licitatiile vor fi reluate
la 09.11.2017 respectiv

l Radcar Autoserv SRL prin
lichidator judiciar Via Insolv
SPRL scoate la vânzare in bloc
prin licitaţie publică la valoarea
de evaluare redus cu 50% de
125.327,50 lei mijloace fixe (1
cabina vopsit, bormasine, prese,
testere, truse scule, sistem
reglare geometrie roti, mobilier,
etc) si stocuri la valoare de
evaluare de 22.375,50 lei (lampi,
oglinzi, geamuri oglinzi, , aripi,
capace oglinzi, suporturi, bari,
grile, capace, ornamente,
bandouri, trepte, panouri, flapsuri, spoilere, faruri, carenaje,
capete bara, filtre)Preturile nu
contin TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul
judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu
o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în data de
02.11.2017, ora 14/30 la sediul
lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova,
tel/fax 0244 519800. In cazul
neadjudecării, licitatiile vor fi
reluate la 09.11.2017 respectiv
16.11.2017 la aceeaşi oră, în
acelaşi loc.”

l Compania De Pază Unias
Security SRL-in faliment, cu
sediul social în Ploiesti, str.
Rafinorilor, nr. 4, modulul E1,
etaj, jud. Prahova,
J29/2907/2007, CUI 22722127
prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL scoate la vânzare
prin licitaţie publică la valoarea
de evaluare redusa cu 50%
autoturism M1 Dacia Logan an
2013 (13.400 lei). Valorile de
evaluare nu contin TVA.
Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare
de la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 03.11.2017,
ora 16/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 10.11.2017 si
17.11.2017 aceeaşi oră, în
acelaşi loc."

JOI / 26 OCTOMBrie 2017
l FC Petrolul SA prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publica in bloc pornind de la
valoarea de evaluare redusa cu
50%, respectiv suma de
37.545,19 lei fara TVA bunurile
mobile din patrimoniul debitoarei situate in incinta stadionului “Ilie Oana” - corp
administrativ (mobilier, electronice, obiecte IT, aere conditionate, etc). Persoanele interesate
vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi
vor depune documentele de
participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
06.11.2017, ora 14/00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va
fi reluată în ziua de 13.11.2017
si 20.11.2017 aceeaşi oră, în
acelaşi loc."
l FC Petrolul SA prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publica in bloc pornind de la
valoarea de evaluare redusa cu
50%, respectiv suma de
160.006,64 lei fara TVA bunurile mobile din patrimoniul
debitoarei situate in incinta
stadionului “Ilie Oana” stadion (canapele, dulapuri,m e s e , c o m o d e , T V, a e r e
conditionate, cusete, etc).
Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare
de la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 06.11.2017,
ora 14/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în
ziua de 13.11.2017 si 20.11.2017
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Clarex Impex SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie
publică stoc marfa materiale de
constructii, sanitare la preţul de
inventar redus cu 70% si cu un
discount pentru vanzarea
fortata de 30% (11.696,2 lei)
apartinand Clarex Impex SRL
incepand cu data de 06.11.2017,
ora 15.00. Persoanele interesate
vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi
vor depune documentele de
participare la licitaţie cu o zi
înainte de data licitaţiei. In
cazul neadjudecării vânzarile
vor fi reluate în zilele de
13.11.2017, respectiv 20.11.2017
la aceleasi ore la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800.
l Izo Building Cons SRL prin
lichidator judiciar Via Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin
licitaţie publică Dacia Double
Cab 1.9D, an de fabricatie 2004,

diesel la preţul de evaluare
redus cu 50% de 2.168,50 lei
fara TVA. Persoanele interesate
vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi
vor depune documentele de
participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
07.11.2017, ora 15/30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va
fi reluată în ziua de 14.11.2017
si 21.11.2017 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l Izo Building Cons SRL prin
lichidator judiciar Via Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin
licitaţie publică in bloc stoc
marfa (polistiren, sarma, tabla,
coltar, ventil, tigla, martisoare)
la preţul de inventar redus cu
50% si cu un discount pentru
vanzarea fortata de 30% de
17.808,1 lei fara TVA. Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la
licitaţie cu cel putin o zi înainte
de data licitaţiei. Licitaţia va
avea loc în 07.11.2017, ora 16/00
la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în ziua de
14.11.2017 si 21.11.2017 aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
l Prunus Forest SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin
licitaţie publică bunuri imobile
la preţul de evaluare redus cu
10% (cladire complex) Plopeni,
str. Republicii, nr. 21,jud.
Prahova - spatiu administrativ,
suprafata utila 319 mp, data
construirii 1969 = la valoarea
de lichidare de 412.613,10 lei
fara TVA, (garsoniera) Plopeni,
str. Democratiei, nr. 6, bl. 31, sc.
A, et. 1, ap. 3, jud. Prahova,
suprafata utila 47,07 mp, data
construirii 1942 = la valoarea
de lichidare de 75.735,00 lei
fara TVA (terenul aferent
spatiului este in indiviziune
(21,08 m) si nu face obiectul
evaluarii), (constructii industriale) Plopeni Sat, comuna
Dumbravesti, punct gara, jud.
Prahova - cladire magazie(baraca metalica), baraca metalica, bazar, sopron, cabina wc,
baraca si platforma betonata,
suprafata utila 604,67 mp, data
construirii 1980 amenajata
partial in 2012 = la valoarea de
lichidare de 137.302,20 lei fara
TVA. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare
de la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 07.11.2017,
ora 13/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 14.11.2017,

21.11.2017, 28.11.2017 si
05.12.2017 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l Debitorul SC Comsig SA –
societate în dizolvare - lichidare,
cu sediul în Sighisoara, str.
Caraiman, nr. 1, jud. Mures,
CIF: 1225885, J26/176/1991,
prin lichidator Consultant
Insolvență SPRL, cu sediul ales
în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi,
scoate la vânzare bunul imobil
la pretul stabilit prin raportul de
evaluare după cum urmează: 1.
Proprietate imobiliara situata in
intravilanul Mun. Sighisoara,
str. Caraiman, nr. 1, jud. Mures
compusa din Cladire- Punct
alimentare nr. 7 avand suprafata construita de 79,31 mp si
suprafata utila de 70,21 mp;
Sopron cu o suprafata
construita de 33,93 mp si teren
intravilan cu S= 109 mp, Nr.
cadastral 1465/1/2 la pretul de
4.950 euro (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii, pret
neafectat de TVA). Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul
procedează la vânzarea bunului
imobil descris anterior, il reprez i n t a R e z o l u t i a n r.
10313/27.07.2017 privind inregistrarea procedurii de dizolvare cu lichidare si numirea
lichidatorului SC Consultant
Insolventa SPRL. Licitaţia va
avea loc în localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A,
jud. Mehedinţi la data de
21.11.2017 orele 11:00. Pentru a
participa la licitaţie, ofertanţii
sunt obligaţi să depună la sediul
ales al lichidatorului,din Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A,
jud. Mehedinți, telefon ,
0742592183, fax: 0252354399,
sau email: office@consultant-insolventa.ro; cel mai târziu până
în data de 20.11.2017 orele
11:00. - o ofertă de cumpărare şi
dovada consemnării cauţiunii
de 10% din preţul de pornire a
licitaţiei pentru bunurile imobile
pe care intenţionează să le
cumpere, în contul SC Comsig
SA deschis la BCR SA.Nr. cont:
RO13RNCB0191015637860001.
- Să depună contravaloarea
caietului de sarcină in sumă de
500,00 lei. Somam pe toti cei
care pretind vreun drept asupra
bunul imobil sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la telefon-fax
0742592183,
0756482035 sau 0256/220827,
email:office@consultant-insolventa.ro;, site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul
lichidatorului din localitatea
Dr.Tr. Severin, str.Zăbrăuțului,
nr. 7A, jud. Mehedinţi.

PIERDERI
l SC Victoria SA, J40/40/1991,
CF.RO.438192 declar pierdut si
nul act ANAF declaratie instalare, carte interventie si registrul
special pentru casa de marcat
tip DATECS model MP500RL,
seria 11018104.

l Declar pierdut titlul de
proprietate nr. 82513 emis la
data de 15.06.1999, emis de
Comisia Judeţeană pentru
Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenului, pe
numele Săndulache Zamfir.
l Pierdut atestat conducător
auto nr. 019310001 și cartela
t a h o g r a f
n r .
00000000070YN000, eliberate
de A.R.R. Tulcea pe numele:
Tincu Liviu. Se declară nule.
l SC Silvis International SRL,
cu sediul in Satu Mare, Str.
Ambudului nr. 31, jud.Satu
Mare, avand CUI 24035871,
declara pierdut certificat
constatator emis de Registrul
Comertului Satu Mare. Il declar
nul.
l Pierdut atestat marfă şi
atestat agabaritic emise de ARR
Craiova pe numele Anghel
Constantin. Le declar nule.
l Pierdut certificat profesional
persoane pe numele Goge
Mircea, eliberat de ARR Dolj.
Se declară nul.
l Pierdut Atestat de taximetrist
eliberat pe numele Ursu Adrian
Doru de către ARR Dolj. Se
declară nul.
l Pierdut Certificat Constatator Activităţi Autorizate la
terţi din 18.01.2010, emis de
ORC TB pentru Advance Real
Estate SRL, J40/17659/2007. Îl
declar nul.
l Pierdut certificat constatator
nr. 7493 / 01.09.2004 eliberat de
ORC Arad pentru SC Abrudelu
P&P SRL. IL declar nul.
l Pierdut carnet student
eliberat de U.A.V., Facultatea
de Stiinte Economice ECTS pe
numele Onisor Estera. Il declar
nul.

DECESE
Familia Adrian Vulpe
regretă trecerea la
viaţa veşnică a
nepreţuitei noastre
prietene

RODICA
GHEORGHIU
Om de o mare
nobleţe sufletească.
Sincere condoleanţe
familiei îndoliate!
Dumnezeu s-o
odihnească în pace!

