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OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi de TIR, 
Danemarca –Norvegia . 
Condiții de muncă și salarii 
avantajoase. Relații la telefon: 
+4528351103, +452341883. 
E-mail: job.drivers@intercar-
go-scandinavia.dk

l  Ș c o a l a  G i m n a z i a l ă 
Hermann Oberth -predare în 
limba germană maternă, 
Voluntari jud. Ilfov, organi-
zează în perioada 27-29 
noiembrie 2017 concurs intern 
pentru următoarele speciali-
tăți: învățământ preșcolar, 
învățământ primar, învăță-
mânt primar limba română, 
limba engleză, limba germană 
maternă, educație muzicală, 
matematică-informatică. 
Persoanele interesate vor 
trimite CV și scrisoare de 
intenție pe adresa: contact@
scoala-germana.ro

l Oficiul de Cadastru și 
Pub l i c i ta te  Imob i l i a ră 
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, 
B-dul 1907, Nr. 1, Sc. B, Jud. 
Giurgiu, organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante de 
execuţie, pe perioadă determi-
nată de 36 de luni, din cadrul 
Biroului Înregistrare Sistema-
tică-Serviciului Cadastru, 
pent ru  implementarea 
Programului naţional de 
cadastru și carte funciară, 
conform H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările și completările 
u l t e r i o a r e ,  d u p ă  c u m 
urmează: 1 post de consilier 
cadastru gradul II. Concursul 
se va desfășura astfel: Proba 
scrisă în data de 21.11.2017, 
ora 10.00; Proba interviu în 
data de 24.11.2017, ora 10.00. 
Pentru part ic iparea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: Consilier cadastru 
gradul II; nivelul studiilor: 
studii universitare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau diplomă de 
absolvire,  specializarea 
cadastru, geodezie, topografie, 
măsurători terestre; vechime 
în muncă: minim 6 luni. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
până la data de 13.11.2017, 
ora 16.00, la sediul Oficiului 
de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Giurgiu. Locul de 
desfășurare al concursului: 
sediul Oficiului de Cadastru și 
Pub l i c i ta te  Imob i l i a ră 
Giurgiu. Relaţii suplimentare 
la sediul instituţiei, Giurgiu, 

B-dul 1907, Nr. 1, Sc. B, Jud. 
Giurgiu, tel. 0246.216.444, int. 
120, Biroul Juridic, Resurse 
Umane, Secretariat și Petiţii, 
e-mail gr@ancpi.ro sau pe 
site-ul: www.ocpigiurgiu.ro.

l Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă Nr.1 Popești, cu 
sediul în localitatea Popești, 
strada   Principală, numărul 
40, judeţul Bihor, organizează 
concurs pentru ocuparea 
funcţ i i lor  contractuale 
vacante, conform Hotărârii de 
Guvern 286/23.03.2011, de: -1 
post muncitor cu atribuții de 
fochist; -1 post asistent 
medical. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 21.11.2017, ora 
09.00; -Proba interviu în data 
de 21.11.2017, ora 15.00; 
-Proba practică în data de 
21.11.2017, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
u r m ă t o a r e l e  c o n d i ţ i i : 
Muncitor cu atribuții de 
fochist: studii: generale sau 
liceale; -vechime: 1 an; -cunoș-
tințe și abilități practice în 
domeniile: instalaţii termice și 
sanitare, tâmplărie și electrici-
tate (dovedite cu acte); Asis-
tent medical: -studii: diplomă 
de absolvire Liceul Sanitar 
sau Școală Postl iceală; 
-vechime în muncă în speciali-
tatea studiilor necesare 
ocupării postului: 6 luni; 
-membru al Ordinului Asis-
tenţilor Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenţilor Medi-
cali din România cu certifi-
catul vizat pe anul în curs. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Centrului 
Școlar de Educație Incluzivă 
Nr.1 Popești. Relaţii supli-
mentare la sediul: Centrul 
Școlar de Educație Incluzivă 
Nr.1 Popești, persoană de 
contact: Pintiuța Eva, telefon: 
0 2 5 9 . 3 2 7 . 7 9 1 ,  f a x : 
0259.327.790.  

l Spitalul Municipal Olte-
niţa, cu sediul în localitatea 
Oltenița, str.Argeșului, nr.134, 
judeţul Călărași, organizează 
concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, 
conform HG 286/2011, astfel: 
-1 post de muncitor calificat 
IV -instalator încălzire 
centrală gaze staţia centrală 
de oxigen; -1 post de muncitor 
calificat IV zidar -faianţar 
-muncitor întreţinere clădiri, 
instalaţie apă, lumină încăl-

zire; -1 post de muncitor cali-
ficat IV -liftier -muncitor 
deservire, întreţinere lifturi. 
Concursul se va desfășura la 
sediul spitalului menționat 
mai sus, astfel: -Proba scrisă: 
în data de 21.11.2017: -ora 
9.00 -muncitor calificat IV 
instalator încălzire centrală 
gaze staţia centrală de oxigen; 
-ora 11.30 -muncitor calificat 
IV zidar -faianţar muncitori 
întreţinere clădiri; -ora 14.00 
-muncitor calificat IV -liftier 
-muncitor deservire, întreţi-
nere lifturi. -Interviul: -data 
de 23.11.2017: -ora 9.00 
-muncitor calificat IV insta-
lator încălzire centrală gaze 
staţia centrală de oxigen; -ora 
11.00 -muncitor calificat IV 
zidar -faianţar muncitor între-
ţinere clădiri; -ora 13.00 
-muncitor calificat IV -liftier 
-muncitor deservire, întreţi-
nere lifturi. Condiţii generale 
pentru  part ic iparea  la 
concurs:  -are cetăţenie 
română, -cunoaște limba 
română, scris și vorbit; -are 
vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale; -are 
capacitatea deplină de exer-
ciţiu; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului 
pentru care candidează; -înde-
plinește condiţiile de studii și, 
după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la 
c o n c u r s ;  - n u  a  f o s t 
condamnat. Condiţii specifice: 
1.muncitor calificat IV -insta-
lator încălzire centrală gaze 
staţia centrală de oxigen: 
-școală profesională, diplomă 
calificare în specialitate; 
-adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate; 
-vechime în specialitatea nu 
este necesară. 2.muncitor cali-
ficat IV zidar -faianţar 
-muncitor întreţinere clădiri, 
instalaţie apă, lumină încăl-
zire: -școală profesională, 
diplomă calificare în speciali-
tate; -adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănă-
tate; -vechimea în muncă nu 
este necesară. 3.muncitor 
calificat IV -liftier -muncitor 
deservire, întreţinere lifturi: 
-școală profesională, certificat 
de calificare în specialitate, 
autorizaţie de liftier; -adeve-
rinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate; -vechimea 
în muncă nu este necesară. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
până la data de 13.11.2017, 
ora 14.00. Relaţii suplimen-
tare la sediul spitalului, 
persoană de contact: Topâr-
ceanu Emil ia ,  te lefon: 

0242.515.931, interior: 237, 
fax: 0242.510.673. 

l Spitalul Clinic Căi Ferate 
Craiova, cu sediul în locali-
tatea Craiova, Str.Știrbei 
Vodă, nr.6, judeţul Dolj, orga-
nizează concurs, conform HG 
286/23.03.2011,  pentru 
ocuparea unui post contrac-
tual vacant de muncitor IV- 
fochist, normă întreagă, 
perioadă nedeterminată. 
Concursul se va desfășura la 
sediul unităţii din localitatea 
Craiova, Str.Știrbei Vodă, nr.6, 
Sa la  d idact ică ,  as t fe l : 
-Rezultat validare dosar 
concurs: 14.11.2017. -Probe 
concurs: -Proba scrisă în data 
de 21.11.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
24.11.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
liceale/școală profesională; 
-deţinerea unui certificat de 
calificare pentru meseria de 
fochist pentru cazane de joasă 
presiune. Condiţii specifice: 
nu se solicită vechime. Candi-
daţii vor depune dosarul de 
participare la concurs până la 
data de 13.11.2017, inclusiv, 
ora 16.30, la sediul unităţii din 
str.Știrbei Vodă, nr.6, Craiova. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Str.Știrbei Vodă, nr.6, Craiova, 
persoană de contact la 
Compartimentul RUNOS, 
telefon: 0251.532.436, interior: 
167.

l Spitalul Municipal Sighi-
șoara, judeţul Mureș, organi-
zează, în conformitate cu HG 
nr.286/2011, concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante pe peri-
oadă nedeterminată: 1.infir-
mieră debutantă (4 posturi); 
2 .brancardier  (1  post) . 
Condiții specifice: -diplomă de 
absolvire a școlii generale; 
-fără condiţii de vechime. 
Concursul se va desfășura la 
sediul Spitalului Municipal 
Sighișoara, Str.Zaharia Boiu, 
nr.40, astfel: -proba scrisă: 
21.11.2017, ora 11.00; -inter-
viul: 27.11.2017, ora 11.00. 
Dosarele de înscriere se depun 
la Biroul RUNOS al Spitalului 
Municipal Sighișoara, în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la data afișării anunțului, 
respectiv până în data de 
13.11.2017, la ora 15.00. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Biroul RUNOS, 
telefon: 0265.771.656, interior: 
229 și pe site-ul Spitalului 
Municipal Sighișoara: www.
spitalsighisoara.ro

l Consiliul Local al Comunei 
Bicazu Ardelean, Judeţul 
Neamţ, organizează concurs 
de recrutare în vederea 
ocupării postului contractual 
temporar vacant de asistent 
medical comunitar Serviciul 
Public de Asistenţă Socială 
-funcție de execuție pe peri-
oadă determinată, conform 
HG nr. 286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Bicazu Arde-
lean- sala de ședinţe în data 
de 14.11.2017, ora 11.00, 
proba scrisă, iar interviul în 
data de 17.11.2017, ora 11.00. 
Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în 
termen de 5 zile lucrătoare de 
la data publicării, la sediul 
Primăriei Comunei Bicazu 
A r d e l e a n ,  s e c r e t a r i a t 
-Compartiment Resurse 
umane. Condiţiile specifice 
participarea la concurs: -studii 
de școală sanitară postliceală 
sau echivalentă ori studii post-
l iceale  pr in echivalare 
conform OG nr.797/1997, 
privind echivalarea studiilor 
absolvenților liceelor sanitare 
promoțiile 1976-1994, inclusiv, 
cu nivelul studiilor postliceale 
sanitare, dovedite cu diplomă 
de absolvire; -certificat de 
membru al Ordinului Asisten-
ților Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenților Medi-
cali; -adeverința că sunt cu 
cotizația de membru la zi și nu 
au abateri de la Codul de etică 
și deontologie profesională; 
-vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei contractuale: minim 6 
luni. Relatii suplimentare se 
pot obține la Primaria Bicazu 
Ardelean, Compartiment 
Resurse umane, telefon: 
0233.255.301.

l Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Neamţ, 
cu sediul în municipiul Piatra 
Neamţ, str. Mihai Eminescu, 
nr. 26 bis, organizează concurs 
pentru ocupare a 1 post 
temporar vacant, până la 
revenirea titularului de drept 
pe post, funcţie contractuală 
de execuţie, perioadă determi-
nată:  1. Serviciul Cadastru- 1 
post consilier cadastru gradul 
I (contract individual de 
muncă pe perioadă determi-
nată). Concursul se va desfă-
ș u r a  d u p ă  c a l e n d a r u l 
următor: -proba scrisă- în 
data de 14.11.2017, ora 10.00. 
-proba interviu- în data de 
21.11.2017, ora 10.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de 

la sediul O.C.P.I. Neamţ, la 
adresa sus- menţionată, 
telefon 0233-23.48.70.  

l Anunț concurs pentru post 
c o n t r a c t u a l .  P r i m ă r i a 
comunei Nănești cu sediul în 
loc. Nănești, jud. Vrancea, 
organizează în baza H.G. nr. 
286/2011 cu  modificările și 
completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual 
vacant: Denumirea postului- 
consilier IA -post vacant 
contractual pe perioadă nede-
terminată în cadrul comparti-
mentului  contabi l i tate . 
Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studi-
i lor :  s tudi i  super ioare 
economice, finante-banci, 
absolvite cu diplomă de 
licență. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: 
Proba scrisă:- data de 28 
noiembrie 2017, ora 10.00, la 
sediul instituţiei. Proba de 
interviu: - data de 30 noiem-
brie 2017, ora 10.00, la sediul 
institutiei. Data limită până la 
care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile lucră-
toare de la data afișării anun-
ţului pentru ocuparea postului 
respectiv 20 noiembrie 2017, 
ora 16,00. Date contact:  
s e c r e t a r  c o m u n ă , 
tel.0237.633.400.

l Anunt. Spitalul Clinic 
Judetean Mures organizeaza, 
in perioada 17.11.2017-
05.12.2017, concurs pentru 
ocuparea urmatoarelor 
posturi vacante, pe perioada 
nedeterminata: Zugrav la 
Formatia de muncitori II-1 
post; Zidar la Formatia de 
muncitori II-1 post. Conditii 
specifice de participare la 
concurs: Pentru zugrav: 
Diploma de calificare in 
meseria de zugrav; Nu nece-
sita  vechime in meserie; 
Pentru zidar: Diploma de 
calificare in meseria de zidar; 
Nu necesita vechime in 
meserie. Calendarul de desfa-
s u r a r e  a  c o n c u r s u l u i : 
30.10.2017-10.11.2017 -depu-
nere dosare; 17.11.2017 - 
selectie dosare; 20.11.2017, 
ora 10.00 -afisare rezultate 
selectie dosare; 21.11.2017, 
ora 1000- depunerea contesta-
tiilor cu privire la selectia 
dosare lor ;  22 .11 .2017-  
afisarea rezultatelor solutio-
narii  contestatiilor cu privire 
l a  s e l e c t i a  d o s a r e l o r ; 
23.11.2017, ora 10.00- proba 
scrisa; 24.11.2017, ora 1000- 
afisare rezultate la proba 
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scrisa; 27.11.2017, pana la ora 
10.00- depunerea contestati-
i l o r  l a  p r o b a  s c r i s a ; 
28.11.2017- afisarea rezulta-
telor privind solutionarea  
contestatiilor la proba scrisa; 
29.11.2017, ora 1000- inter-
viul; 29.11.2017, ora 15.30 
-afisare rezultate interviu; 
04.12.2017, pana la ora 15.30- 
depunerea contestatiilor cu 
privire la  rezultatele  inter-
viului; 05.12.2017-  afisarea 
rezultatelor solutionarii  
contestatiilor cu privire la 
interviu; 05.12.2017- afisarea 
rezultatelor finale. Detalii 
privind metodologia, desfasu-
rarea probelor  de concurs si 
bibliografia  sunt disponibile 
accesand pagina oficiala a 
spitalului:  www.spitaljude-
teanmures.ro.  Relatii supli-
mentare se obtin la sediul 
unitatii din str. Bernady 
Gyorgy nr. 6,  camera 11 - 
Serviciul R.U.N.O.S,  telefon 
0771-786265/0365-882572. 
Manager, Dr.Ovidiu Girbovan

CITAȚII  
l Se citează Romanciuc 
Lăcrămioara- Alina în calitate 
de pârâtă în dosarul nr. 
311/297/2014, la termenul din 
data 16.11.2017, la Judecă-
toria Săveni.

l Se citează E On Media 
Conex ADV SRL, în calitate 
de pârât, pentru data de 
06.11.2017, ora 8.30, în 
Dosarul nr. 2007/280/2017, la 
Judecătoria Piteşti, în proces 
cu RCS&RDS SA. 

l Domnul Pavel Cristofor 
Vasile cu domiciliul in Ploiesti, 
str. Bradetului, nr. 12, judetul 
Prahova, este chemat la Tribu-
nalul Prahova cu sediul 
in Ploiesti, str. Valeni, nr. 44, in 
data de 03.11.2017, in dosarul 
nr. 14552/281/2017, ora 8.30 in 
calitate de parat in proces cu 
Serviciul Public Finante 
Locale in calitate de petent.

l Barbu Niţă, ultimul domi-
ciliu: Amurgului, bl. D5, sc. 1, 
et .1, ap. 16, este chemat în 
instanţă  în calitate de pârât, 
la Judecătoria Sector 5, str .
Splaiul Independenţei nr. 5, 
Camera P01, Complet C 5 
minori 2017, în data de 6 
noiembrie 2017, ora 9.00, în 
dosarul 25104/302/2016,  de 
către reclamant Rada Aurica.

l Se citează Coconu Nicuşor, 
Zalum (Coconu) Anişoara şi 
Sîrbu Alexandru Valentin la 
Judecătoria Roşiorii de Vede, 

str. Mărăşeşti nr. 52 în data de 
22.11.2017, în dosar civil nr. 
845/292/2009*, reclamantă 
fiind Ţiparu Mariana.

l  S e  c i t e a z ă  n u m i ț i i 
S â n g e o r z a n  F l o r i a n , 
Sângeorzan Emil, Sângeorzan 
Dochia, Sângeorzan Lazăr, 
S â n g e o r z a n  A n t o n , 
Sângeorzan Savir, Sângeorzan 
Max im la  Judecător ia 
Năsăud, în calitate de pârâți, 
în dosarul 191/265/2017, cu 
termen la 12.12.2017.

l Anton Vasile, cu ultim 
domiciliu în Bucureşti -Mili-
tari, raionul Gheorghiu Dej 
(în prezent Bucureşti, sector 
6), este citat în calitate de 
p â r â t ,  î n  d o s a r u l  n r. 
11698/303/2016, aflat pe rolul 
Judecătoriei Sectorului 6 
Bucureşti, cu sediul în Str. 
Ştirbei Vodă nr.115, sector 1, 
Bucureşti, cu termen de jude-
cată la data de 16 Noiembrie 
2017, ora 10.30, complet 3 
-camera de consiliu mfu, 
camera 210, în contradictoriu 
cu Anton Gheorghe şi Anton 
Jenica, cu domiciliul ales la 
Cabinet de Avocat Jerlăianu 
Ionela-Olivia, Bucureşti, Str. 
N.G. Caramfil nr. 68-70, bl. 
22B, sc.1, et.3, ap.10, sector 1, 
pentru “declararea judecăto-
rească a morţii”.

l Badea Mihai-Marinel, cu 
ultimul domiciliu în Iaşi, str. 
Fântânilor, nr. 61, bl. B3, et. 6, 
ap. 60, jud.Iaşi, şi Badea 
Mariana, cu ultimul domiciliu 
în Iaşi, str.Fântânilor, nr.61, 
bl.B3, et.6, ap.60, jud.Iaşi, sunt 
chemați la Judecătoria Iaşi, 
Secția civilă, la data de 
04.12.2017, completul C33, 
o r a  8 , 3 0  î n  d o s a r  n r. 
28543/245/2016, în calitate de 
chemați în garanție /pârâți 
pentru evicțiune, în proces cu 
Ciolpan Ştefan, Ciolpan 
Ghenuța, Hanganu Valentin şi 
Hanganu Tomița în calitate de 
reclamanți şi Borhan Adri-
an-Iulian şi Munteanu Ralu-
ca-Andreea pârâți, litigiu ce 
are ca obiect revendicare 
imobiliară, rectificare carte 
funciară.

DIVERSE  
l Lichidatorul judiciar al SC 
Cabion Cons SRL  anunt 
deschiderea procedurii simpli-
ficate a falimentului preva-
zuta de Legea nr. 85/2014 in 
dosarul nr. 38188/3/2017 aflat 
pe rolul Tribunalului Bucu-
resti – Sectia a-VII-a Civila. 
Termenul limita pentru depu-

nerea  dec lara t i i l o r  de 
creanta 04.12.2017. Termen de 
verificare a creantelor, intoc-
mire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar al crean-
telor la 14.12.2017. Termen de 
intocmire si afisare a tabelului 
definitiv 08.01.2018. Sedinta 
adunarii generale a credito-
rilor la data de 19.12.2017.

l Lichidatorul judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL noti-
fică creditorii cu privire la 
deschiderea procedurii simpli-
ficate a insolvenței prevăzută 
de Legea nr. 85/2014, împo-
triva debitoarei SC Nightlife 
Bar SRL cu sediul în Bucu-
reşti, Sectorul 1, str. Darma-
nesti, nr.4, Camera nr.1, 
J40/3394/2012, CUI 29966056, 
în dosarul 35643/3/2017 aflat 
pe rolul Tribunalului Bucu-
reşti, Secția a-VII-a Civilă. 
Termenul limită pentru înre-
gistrarea cererii de admitere a 
creanțelor asupra averii debi-
torului -04.12.2017, termenul 
de verificare a creanțelor, de 
întocmire, afişare şi comuni-
care a tabelului preliminar de 
creanțe -12.12.2017, termenul 
de definitivare a tabelului 
creanțelor -28.12.2017. Urmă-
torul termen de judecată a fost 
f i x a t  p e n t r u  d a t a  d e 
12.02.2018. Pentru relații: 
021.318.74.25.

l Subscrisa SP Evrika Insol-
vency IPURL reprezentata 
prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al Magnum 
Logistic SRL desemnat prin 
hotararea nr.5956 din data de 
24.10.2017,  pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII -a  C iv i l a  in  dosar 
nr.47261/3/2016, notificã 
deschiderea falimentului prin 
procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr.85/2014 
împotriva Magnum Logistic 
SRL, cu sediul in Bucureşti 
Sectorul 3, Strada Liviu 
Rebreanu, Nr. 6, Bloc B1, 
Scara 1, Etaj 2, Ap. 11 CUI  
28054892, nr. de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/4941/2012. Persoanele 
fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta 
nascut dupa data deschiderii 
procedurii insolventei impo-
triva Magnum Logistic SRL 
vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata 
la grefa Tribunalului Bucu-
reşti - Secţia a VII-a Civila, cu 
refer i re  la  dosarul  nr. 
47261/3/2016, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 

admitere a creantelor in 
tabelul suplimentar al crean-
telor 27.11.2017; b) termenul 
limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea 
si comunicarea tabelului supli-
m e n t a r  a l  c r e a n t e l o r 
12.12.2017; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la 
tabelul suplimentar va fi de 7 
zile de la publicarea in BPI a 
tabelului suplimentar; d) 
termen pentru intocmirea si 
afisarea tabelului definitiv 
consolidat 04.01.2018.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator judi-
ciar în dosarul 6310/111/2017 
aflat pe rolul Tribunalului 
Bihor, privind pe debitoarea 
S.C. Dorleon S.R.L. CUI 
28688830 J5/1268/2011 îi 
anunţă pe toţi creditorii socie-
tăţii sus menţionate că s-a 
deschis procedura prevăzută 
de Legea nr. 85/2014 şi, în 
consecinţă: 1. termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţei dumnea-
voastră asupra averii debi-
toarei S.C. Dorleon  S.R.L. 
este data de 11.12.2017; 2. 
termenul limită de verificare a 
creanţelor, întocmire, afişare şi 
comunicare a tabelului preli-
minar al creanţelor va fi data 
de 21.12.2017; 3. termenul 
pentru soluționare eventua-
lelor contestații va fi data de 
28.12.2017 şi termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv al 
c r e a n ț e l o r  v a  f i  d a t a 
15.01.2018; 3. prima şedinţă a 
adunării creditorilor va avea 
loc în data de 28.12.2017, ora 
12.00, la adresa Private Liqui-
da t ion  Group  IPURL, 
Oradea, str. Avram Iancu nr. 
2, ap.11, județul Bihor.

SOMAȚII  
l Se aduce la cunostinta ca pe 
rolul Judecatoriei Arad se afla 
dosarul nr. 13367/55/2017, cu 
termen de judecata la data de 
29 noiembrie 2017, avand ca 
obiect cererea petentei Feher 
Elisabeta cu domiciliul in 
mun. Arad, Str. Magurei nr. 
27, jud. Arad, pentru: consta-
tarea dobandirii de catre 
acestea, a dreptului de propri-
etate prin uzucapiune, asupra 
imobilului situate in Sederhat, 
Str. 4, nr. 57, oras Pecica, jud. 
Arad, inscris in CF 1412 
Variasul, nr top 205/12-b 
format din teren intravilan in 
suprafata de 922 mp, conform 
CF si 1152 mp, conform 
masuratorilor, proprietatea 
anterioara a numitului Mihai 
Huma (acelasi cu Homa 

Mihaly), cu ultimul domiciliu 
in mun. Arad, Str. Steagului 
nr. 35-37, jud. Arad a carui 
deces a fost inregistrat prin 
actul de deces 1332 din data 
de 15.06.1987. 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 Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al Societăţii 
IUB S.A. convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a 
Acţionarilor Societăţii IUB 
S.A., cu sediul în Voluntari, 
str. Bârsei nr. 2, jud. Ilfov, 
J23/801/2002,  CUI RO 
477949, în data de 31.11.2017, 
orele 12.00, la adresa aleasă 
din Bucureşti, şos. Orhideelor 
nr. 12 B, et. 5, sector 6, pentru 
toţi acţionarii societăţii înre-
gistraţi în registrul acţiona-
rilor societăţii, cu următoarea 
ordine de zi: •vânzarea imobi-
lului situat în Bucureşti, bd. 
Bucureştii Noi nr. 20-28, et. 4, 
ap. 32, sector 1, împreună cu 
cote părţi teren, la preţul de 
45.000 EUR, tva 5% inclus. 
Dacă nu se întruneşte condiţia 
de cvorum cerută, Adunarea 
Generală Extraordinară a 
Acţionarilor se va întruni la 
aceeaşi adresă, aceeaşi oră, în 
data de 01.12.2017. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon 0723.152.632, sau la 
sediul societăţii.

l Convocare. Consiliul de 
A d m i n i s t r a ţ i e  a l  S . C . 
”Girueta” S.A., persoană juri-
dică română, având CIF 
477558, atribut fiscal RO şi 
număr de ordine la Registrul 
Comerţului J23/1589/2004, cu 
sediul în comuna Jilava, şos. 
Giurgiului nr. 3-5, judeţul 
Ilfov, în temeiul prevederilor 
Actului Constitutiv al socie-
tăţii şi a prevederilor art. 117 
ind. 1 alin. 1 din Legea 
31/1990 republicată, având în 
vedere solicitarea acţionarului 
majoritar S.C. Comnord S.A. 
de a se completa ordinea de zi 
aferentă A.G.O.A. din data de 
17.11.2017, publicată în M.O. 
P a r t e a  a  I V- a  n r . 
3809/10.X.2017, cu următoa-
rele puncte: 1. Ratificarea şi 
însuşirea de către Societate a 
tututor modificărilor aduse 
contractului de credit MIH2-
2012-1043182 din data de 
14 .12 .2012 încheiat  cu 
UniCredit Bank S.A., în 
cadrul căruia Societatea are 
calitate de împrumutat solidar 

alături de ceilalţi împrumu-
t a ţ i :  C o m n o r d  S . A . 
(J40/493/1991, CUI 1590368) 
şi PROCEMA –Institut de 
Cercetare, Proiectare şi 
Producţie Experimentală în 
domeniul Construcţiilor şi al 
Materialelor de Construcţii 
S.A. (J40/171/1991, CUI 
1556536), prin semnătura 
reprezentaţilor societăţii 
menţionaţi la punctul 3, 
inclusiv modificările privind: 
(i) cooptarea noului împru-
mutat solidar, alături de 
ceilalţi împrumutaţi, respectiv 
a Procema Metal S.R.L. 
( J 4 0 / 5 8 6 9 / 2 0 0 0 ,  C U I 
1 3 1 3 4 8 5 3 )  î n  c a d r u l 
Contractul de credit MIH2-
2012-1043182 din data de 
14.12.2012, cu menţinerea 
garanţiilor constituite deja de 
Societate pentru garantarea, 
în solidar cu ceilalţi împrumu-
taţi, a facilităţii umbrela acor-
date de UniCredit Bank S.A. 
menţionaţi, indiferent de 
prelungirile şi alte modificări 
ulterioare, şi (ii) prelungirea 
scadenţei şi perioadei de utili-
zare şi majorarea valorii 
curente a facilităţii prin 
reacordarea şi repunerea la 
dispoziţia împrumutaţilor 
solidari mai sus menţionaţi, de 
către Unicredit Bank S.A., a 
sumei de 1.798.973,67 EUR 
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reprezentând partea din 
creditul neutilizată până la 
expirarea perioadei de utili-
zare şi anulată de bancă 
conform prevederilor contrac-
tului de credit MIH2-2012-
1 0 4 3 1 8 2  d i n  d a t a  d e 
14.12.2012. 2. Ratificarea de 
către societate a garanţiilor pe 
care societatea, în calitate de 
debitor solidar cu ceilalţi 
împrumutaţi menţionaţi la 
punctul 1, le va constitui 
asupra bunurilor societăţii 
pentru garantarea solidară a 
obligaţiilor împrumutaţilor 
solidari din contractul de 
credit MIH2-2012-1043182 
din data de 14.12.2012 privind 
suma de 1.798.973,67 EUR cu 
care se majorează creditul, 
care va fi reacordată şi repusă 
la dispoziţia împrumutaţilor 
solidari de către bancă. 3. 
Ratificarea şi însuşirea de 
către Societate a tuturor 
actelor şi faptelor îndeplinite 
şi ce vor fi îndeplinite de dl. 
Jovicic Milos, cetăţean sârb, 
identificat cu permis de şedere 
seria RO 0432104 eliberat la 
data de 17.10.2016 de către 
autorităţile române, cu reşe-
dinţa în România, str. Vasile 
Lascăr nr. 14, ap. 3, sector 2, 
Bucureşt i ,  având CNP 
7821112400012, în calitate de 
Director General al Societăţii, 

respectiv de dl .  Cirjan 
Bogdan- Mircea, cetăţean 
român, domiciliat în Bucu-
reşti, str. Delinesti nr. 2, bl. A5, 
sc. C, et. 1, ap. 35, sector 6, 
legitimat cu C.I. seria DP nr. 
129196 eliberată la data de 
13.05.2008 de către INEP, 
având CNP 1710506343251, 
în calitate de Administrator al 
Societăţii, până la data ţinerii 
A.G.O.A.  cu privire  la 
aducerea la îndeplinire a celor 
mai sus menţionate precum şi 
împuternicirea pentru viitor a 
dlui. Jovicic Milos, respectiv a 
dlui. Cirjan Bogdan- Mircea, 
cu drept de semnătură indivi-
duală, pentru ca oricare din ei, 
să duca la îndeplinire cele 
decise în cadrul A.G.O.A., 
acestea incluzând, nelimitativ: 
(i) reprezentarea cu puteri 
depline a Societăţii faţă de 
UniCredit Bank S.A. sau a 
oricărei alte persoane sau enti-
tăţi, (ii) negocierea şi agreerea, 
cu puteri depline şi după cum 
va considera că este în inte-
resul Societăţii, a termenilor şi 
condiţiilor de prelungire a 
contractului de credit mai sus 
menţionat şi a oricăror 
garanţii ale acestuia, inclusiv 
toate modificările ce vor fi 
aduse contractelor de credit şi/ 
sau contractelor de garanţie/ 
garanţiilor cu ocazia prelun-
girii (incluzând cu privire la 
modificări aduse Condiţiilor 
Generale de Creditare, modifi-
cări de dobândă, comisioane, 
obligaţii contractuale, cazuri 
de culpă, denunţare unilate-
rală, tipul creditului, scopul 
creditului, condiţiile de utili-
zare, alte clauze), toate modifi-
cările documentaţiei de 
finanţare şi garantare a credi-
telor mai sus menţionate 
acceptate de dl. Jovicic Milos, 
respectiv de dl .  Cirjan 
B o g d a n -  M i r c e a ,  p r i n 
semnarea amendamentelor la 
documentaţia de creditare/ 
garantare fiind însuşite şi obli-
gatorii pentru Societate şi (iii) 
semnarea tuturor documen-
telor încheiate în legatură cu 
cele mai sus ratificate şi/ sau 
necesare sau pe care le va 
considera necesare în legătură 
cu ducerea la îndeplinire a 
hotărârii şi a mandatului 
acordat de A.G.O.A., inclusiv 
actele adiţionale ale contrac-
telor de credit, contracte de 
garanţie şi/ sau acte adiţionale 
la contracte de garanţie/ 
garanţii existente şi orice alte 
documente de finanţare, deci-
ziile şi semnătura acestora 
fiind opozabilă societăţii, fără 
a mai fi necesară o nouă hotă-
râre a adunării generale a 

acţionarilor sau a consiliului 
de administraţie pentru 
acestea. În situaţia în care 
actele şi faptele supuse ratifi-
cării A.G.O.A. vizând punc-
tele 1, 2 şi 3 nu vor fi 
îndeplinite până la data ţinerii 
acesteia, ordinea de zi a 
A.G.O.A. va viza aprobarea 
aceloraşi acte şi fapte menţio-
nate la punctele 1, 2 si 3. 
Completează Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor societăţii pentru 
data de 17.11.2017, ora 12.00. 
Şedinţa Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor va 
avea loc la sediul societăţii din 
comuna Jilava, şos. Giurgiului 
nr. 3-5, judeţul Ilfov. La 
Adunarea Generală Ordinară 
sunt invitaţi să participe toţi 
acţionarii aflaţi în evidenţa 
Registrului Acţionarilor şi 
Registrului de Acţiuni la data 
de 07.11.2017. Pe ordinea de zi 
a Adunării Generale Ordi-
nare, sunt înscrise următoa-
rele probleme: 1. Realegerea 
în funcţia de administratori a 
membrilor Consiliului de 
Administraţie al societăţii 
având următoarea compo-
nenţă: -Jovicic Milos, domici-
liat în Bucureşti, de profesie 
economist, în funcţia de 
Administrator, Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie şi 
Director General al societăţii; 
-Cirjan Bogdan- Mircea, 
domiciliat în Bucureşti, de 
profesie inginer, în funcţia de 
Administrator şi membru în 
Consiliul de Administraţie; 
-Hidos Sorin, domiciliat în 
Bucureşti, de profesie inginer, 
în funcţia de Administrator şi 
membru în Consiliul de 
Administraţie; 2. Stabilirea 
remuneraţiei administrato-
rilor; 3. Stabilirea limitelor şi 
duratei mandatului adminis-
tratorilor aleşi; 4. Aprobarea 
modelului contractului de 
administrare; 5. Împuterni-
cirea Preşedintelui Consiliului 
de Administraţie să semneze 
actul constitutiv actualizat ca 
urmare a modificărilor surve-
nite; 6. Ratificarea şi însuşirea 
de către Societate a tututor 
modificărilor aduse contrac-
tului de credit MIH2-2012-
1 0 4 3 1 8 2  d i n  d a t a  d e 
14 .12.2012 încheiat  cu 
UniCredit Bank S.A., în 
cadrul căruia Societatea are 
calitate de împrumutat solidar 
alături de ceilalţi împrumu-
t a ţ i :  C o m n o r d  S . A . 
(J40/493/1991, CUI 1590368) 
şi PROCEMA –Institut de 
Cercetare, Proiectare şi 
Producţie Experimentală în 
domeniul Construcţiilor şi al 

Materialelor de Construcţii 
S.A. (J40/171/1991, CUI 
1556536), prin semnătura 
reprezentaţilor societăţii 
menţionati la punctul 8, 
inclusiv modificările privind: 
(i) cooptarea noului împru-
mutat solidar, alături de 
ceilalţi împrumutaţi, respectiv 
a Procema Metal S.R.L. 
( J 4 0 / 5 8 6 9 / 2 0 0 0 ,  C U I 
1 3 1 3 4 8 5 3 )  î n  c a d r u l 
Contractul de credit MIH2-
2012-1043182 din data de 
14.12.2012, cu menţinerea 
garanţiilor constituite deja de 
Societate pentru garantarea, 
în solidar cu ceilalţi împrumu-
taţi, a facilităţii umbrelă acor-
date de UniCredit Bank S.A. 
menţionaţi, indiferent de 
prelungirile şi alte modificări 
ulterioare, şi (ii) prelungirea 
scadenţei şi perioadei de utili-
zare şi majorarea valorii 
curente a facilităţii prin 
reacordarea şi repunerea la 
dispoziţia împrumutaţilor 
solidari mai sus menţionaţi,  
de către Unicredit Bank S.A., 
a sumei de 1.798.973,67 EUR 
reprezentând partea din 
creditul neutilizată până la 
expirarea perioadei de utili-
zare şi anulată de bancă 
conform prevederilor contrac-
tului de credit MIH2-2012-
1 0 4 3 1 8 2  d i n  d a t a  d e 
14.12.2012; 7. Ratificarea de 
către societate a garanţiilor pe 
care societatea, în calitate de 
debitor solidar cu ceilalţi 
împrumutaţi menţionaţi la 
punctul 1, le va constitui 
asupra bunurilor societăţii 
pentru garantarea solidară a 
obligaţiilor împrumutaţilor 
solidari din contractul de 
credit MIH2-2012-1043182 
din data de 14.12.2012 privind 
suma de 1.798.973,67 EUR cu 
care se majorează creditul, 
care va fi reacordată şi repusă 
la dispoziţia împrumutaţilor 
solidari de către bancă; 8. 
Ratificarea şi însuşirea de 
către Societate a tuturor 
actelor şi faptelor îndeplinite 
şi ce vor fi îndeplinite de dl. 
Jovicic Milos, cetăţean sârb, 
identificat cu permis de şedere 
seria RO 0432104 eliberat la 
data de 17.10.2016 de către 
autorităţile române, cu reşe-
dinţa în Romania, str. Vasile 
Lascăr nr. 14, ap. 3, sector 2, 
Bucureşt i ,  având CNP 
7821112400012, în calitate de 
Director General al Societăţii, 
respectiv de dl .  Cirjan 
Bogdan- Mircea, cetăţean 
român, domiciliat în Bucu-
reşti, str. Delinesti nr. 2, bl. A5, 
sc. C, et. 1, ap. 35, sector 6, 
legitimat cu C.I. seria DP nr. 

129196 eliberată la data de 
13.05.2008 de către INEP, 
având CNP 1710506343251, 
în calitate de Administrator al 
Societăţii, până la data ţinerii 
A.G.O.A. cu privire la ducerea 
la îndeplinire a celor mai sus 
menţionate precum şi împu-
ternicirea pentru viitor a dlui. 
Jovicic Milos, respectiv a dlui. 
Cirjan Bogdan- Mircea, cu 
drept de semnatură indivi-
duală, pentru ca oricare din ei, 
să ducă la îndeplinire cele 
decise în cadrul A.G.O.A., 
acestea incluzând, nelimitativ: 
(i) reprezentarea cu puteri 
depline a Societăţii faţă de 
UniCredit Bank S.A. sau a 
oricărei alte persoane sau enti-
tăţi, (ii) negocierea şi agreerea, 
cu puteri depline şi după cum 
va considera că este în inte-
resul Societăţii, a termenilor şi 
condiţiilor de prelungire a 
contractului de credit mai sus 
menţionat şi a oricăror 
garanţii ale acestuia, inclusiv 
toate modificările ce vor fi 
aduse contractelor de credit şi/ 
sau contractelor de garanţie/ 
garanţiilor cu ocazia prelun-
girii (incluzând cu privire la 
modificări aduse Condiţiilor 
Generale de Creditare, modifi-
cări de dobândă, comisioane, 
obligaţii contractuale, cazuri 
de culpă, denunţare unilate-
rală, tipul creditului, scopul 
creditului, condiţiile de utili-
zare, alte clauze), toate modifi-
cările documentaţiei de 
finanţare şi garantare a credi-
telor mai sus menţionate 
acceptate de dl. Jovicic Milos, 
respectiv de dl .  Cirjan 
B o g d a n -  M i r c e a ,  p r i n 
semnarea amendamentelor la 
documentaţia de creditare/ 
garantare fiind însuşite şi obli-
gatorii pentru Societate şi (iii) 
semnarea tuturor documen-
telor încheiate în legătura cu 
cele mai sus ratificate şi/ sau 
necesare sau pe care le va 
considera necesare în legatură 
cu ducerea la îndeplinire a 
hotărârii şi a mandatului 
acordat de A.G.O.A., inclusiv 
actele adiţionale ale contrac-
telor de credit, contracte de 
garanţie şi/ sau acte adiţionale 
la contracte de garanţie/ 
garanţii existente şi orice alte 
documente de finanţare, deci-
ziile şi semnatura acestora 
fiind opozabilă societăţii, fără 
a mai fi necesară o nouă hotă-
râre a adunării generale a 
acţionarilor sau a consiliului 
de administraţie pentru 
acestea. În situatia în care 
actele şi faptele supuse ratifi-
cării A.G.O.A. vizând punc-
tele 6, 7 şi 8 nu vor fi 

îndeplinite până la data ţinerii 
acesteia, ordinea de zi a 
A.G.O.A. va viza aprobarea 
aceloraşi acte şi fapte menţio-
nate la punctele 6, 7 şi 8. În 
situaţia în care Adunarea 
Generală nu va putea delibera 
şi vota în mod valabil o a doua 
Adunare Generală Ordinară 
este convocată pentru ziua de 
20.11.2017, la ora 12.00 în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine 
de zi. După publicarea convo-
cării, acţionarii reprezentând, 
individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social 
are/ au dreptul: a) de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi a 
adunărilor generale, în termen 
de cel mult 15 zile de la data 
publicării convocării, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de 
un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de adunarea 
generală; şi b) de a prezenta 
proiecte de hotărâre, în 
termen de 15 zile de la data 
publicării convocării, pentru 
punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunării generale. Aceste 
drepturi pot fi exercitate 
numai în scris (transmise prin 
servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice). Se preci-
zează că acţionarii ce vor fi 
împiedicaţi de anumite împre-
j u r ă r i  s ă  p a r t i c i p e  l a 
Adunarea Generală vor putea 
mandata, în conformitate cu 
art. 125 din Legea 31/1990 
republicată, printr-o procură 
specială o terţă persoană care 
să participe şi să voteze în 
numele lor şi pentru ei, în 
Adunarea Generală, în condi-
ţiile legii. Procurile speciale 
pot fi ridicate de la sediul 
societăţii începând cu data 
convocării şi vor fi depuse 
spre înregistrare la secretari-
atul adunării până cel târziu 
la data de 15.11.2017. Procu-
rile speciale vor putea fi trans-
mise spre înregistrare şi pe 
fax sau email în format pdf., 
reprezentantul acţionarului 
fiind obligat ca la data 
adunării generale să aibă 
asupra sa procura în original. 
Documentele privind proble-
mele incluse în ordinea de zi a 
Adunării Generale pot fi 
consultate la sediul societăţii, 
începând cu data convocării. 
Documentele aferente şedin-
ţelor, inclusiv propunerile de 
hotărâre şi procurile speciale 
pot fi obţinute de la dna. 
Ta p a i  M i h a e l a –  t e l . 
021/4501761. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie 
al S.C. Girueta S.A., Milos 
Jovicic.  
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LICITAȚII

Primaria si Consiliul Local 
al comunei Recea organi-
zeaza la sediul primariei din 
localitatea Recea, str. 
Primariei nr.2, in data de 
24.11.2017, ora 12.00 lici-
tatie publica cu strigare, 
pentru vanzarea unei 
suprafete de 3.375mp, iden-
tificata prin CAD 1322323, 
UAT Baia Mare, proprie-
tatea comunei Recea. 
Planul de amplasare, 
caietul de sarcini, conditiile 
de participare si informatii 
suplimentare se pot obtine 
de la Primaria comunei 
R e c e a ,  t e l e f o n 
0262.287.240, 0262.287.202 
sau E-mail  primaria-
recea2000@yahoo.com. 
Primar, Pavel Octavian.

l Penitenciarul Oradea  orga-
nizează prin prelungirea 
primului anunț dat in presă la 
sediul unității in data de 
10.11.2017 ora 10.00 licitație 
publică pentru închirierea unei 
suprafețe de 121 mp, cu scopul 
de selecţie a operatorilor servi-
ciilor de telefonie necesară 
exercitării dreptului deţinuţilor 
la convorbiri telefonice, catego-
riile de servicii de telefonie şi 
condiţiile de furnizare a aces-
tora. Prețul de pornire este 
2236,59, garanția de partici-
pare este in cuantum de 500 
lei. Caietul de sarcini si docu-
mentația privind desfăşurarea 
licitației se solicită pe e-mail: 
penitenciaruloradea@gmail.
com. Relații suplimentare la 
tel. 0259 419 881, int.118. Data 
limită de depunere a documen-
telor de calificare  la sediul 
unității este 10.11.2017 ora 
10.00. 

l Vlamar 4U SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică bunuri mobile 
la prețurile de evaluare reduse 
cu 50 %: masina taiat beton 
(1.577 lei), autoturism Peugeot 
Partner (3.380 lei), opturator 
pneumatic (219 lei). Preturile 
nu contin TVA. Licitaţia va 
avea loc în data de 02.11.2017, 
ora 15/00 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800.

l Rolida Com SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică proprietatea 
debitoarei situata in comuna 
Berceni, sat Corlatesti, tarla 

29, parcela 302/100, jud. 
Prahova ,  compusă  d in 
construcții edificate fără auto-
rizații la pretul de evaluare 
redus cu 50%, respectiv 
51.165,50 lei fără TVA. Terenul 
pe care sunt amplasate nu face 
obiectul vânzării. Licitaţia va 
avea loc în data de 02.11.2017, 
ora 14/00 la sediul lichidato-
rului, 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, 
16.11.2017, 23.11.2017, aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Zaco SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, 
anunta vanzarea prin nego-
ciere directa a proprietatii 
imobiliare apartinand debi-
toarei situata in Mizil, str. 
Mihai Bravu, nr. 108, Prahova 
compusa din cladire hotel 
P+2E cu Scsol de 272,10mp, 
Scd de 816,30 mp, cladire 
(bucatarie fast-food) cu Scsol 
de 60 mp, cladire spalatorie 
S+P+1E cu Scsol de 52,50 mp, 
Scd de 124,74 mp, teren intra-
vilan in suprafata totala de 
1.465 mp, precum si mijloace 
fixe, obiecte inventar, materiale 
auxiliare ce deservesc construc-
țiile. Terenul de 1215 mp este 
inscris in Cartea funciara nr. 
20918, nr. cadastral 20918, iar 
terenul de 250 mp este inscris 
in Cartea funciara nr. 20770, 
nr. cadastral 20770, terenuri 
asupra carora sunt instituite 
sechestre in favoarea SFO 
Mizil, ce vor fi radiate conform 
art. 53 din Legea nr. 85/2006, 
vanzare aprobata de Adunarea 
creditorilor din data de 
10.05.2017. Imobilele edificate 
pe teren nu au autorizatie de 
constructie. Cel mai mare pret 
oferit la data prezentului 
anunt este 442.342 lei (TVA 
inclus), pasul de supraofertare 
este de 10.000 lei. Persoanele 
interesate sunt obligate sa achi-
zitioneze caietul de prezentare 
de la sediul lichidatorului şi sa 
depuna oferta impreuna cu 
taxa de garanţie de 50.000 lei 
pana la data de 29.11.2017. 
Negocierea si incheierea 
actului de adjudecare se va 
face la data de 04.12.2017 ora 
15:00 la sediul lichidatorului 
din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax: 0244 
519800.

l Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de lichi-
dator judiciar al societății Ama 
Biodiesel S.R.L. societate în 
faliment, in bankruptcy, en 
faillite – procedură ce face 

o b i e c t u l  d o s a r u l u i  n r. 
42596/3/2015, aflat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti, având 
sediul în Bucureşti, str. Tuzla, 
nr.9-27, ap.B4, sector 2, CUI 
31218014, număr de înregis-
trare în Registrul Comerțului 
J40/5115/2014, în temeiul 
art.154 şi următoarele din 
Legea  85 /2014 ,  anunță 
vânzarea  insta laț ie i  de 
producție biodiesel, compusă 
din 3 linii de fabricație, precum 
şi a bazinele de stocare 
metanol, ulei şi biodiesel 
aferente acesteia, aparținând 
societății debitoare. Bunurile 
sunt scoase la vânzare prin o 
combinație între licitație 
publică şi negociere directă în 
conformitate cu prevederile 
art.154 alin.(2) din Legea 
85/2014 şi cu respectarea regu-
lamentului de vânzare aprobat 
de adunarea creditorilor. Sub 
sancțiunea inadmisibilității 
cererii de participare la proce-
dura de valorificare, persoa-
nele interesate, anterior 
formulării cererii de partici-
pare la licitație/negociere 
directă vor trebui să achizițio-
neze un caiet de sarcini ce va 
cuprinde informații privind 
insta laț ia  de  producț ie  
biodiesel, compusă din 3 linii 
de fabricație, precum şi a bazi-
nele de stocare metanol, ulei şi 
biodiesel aferente acesteia, la 
prețul de 1500 LEI + TVA şi să 
consemneze o garanție în 
valoare de 30% din prețul de 
vânzare în contul unic de insol-
vență. Licitația publică va avea 
loc în data de 03.11.2017 la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Oradea, str. Avram Iancu, 
nr.2, ap.11, jud. Bihor, înce-
pând cu orele 11:00. Prețul de 
strigare: 562.747,42 LEI. În 
situația în care bunurile nu se 
valorifică în cadrul licitației 
publice din data de 03.11.2017, 
începând cu ziua imediat 
u r m ă t o a r e l e ,  r e s p e c t i v  
04.11.2017 până la data de  
10.11.2017 ora 15:00, orice 
persoană interesată va putea 
formula ofertă de cumpărare 
care va cuprinde în mod obli-
gatoriu informații privind 
ofertant, prețul oferit, modali-
tatea de plată a prețului, cu 
mențiunea că termenul de 
plată a prețului nu poate 
depăşi 2 (două) zile de la data 
semnării contractului de 
vânzare. Ofertele de cumpă-
rare vor fi supuse spre apro-
bare adunării generale a 
creditorilor.  

l Debitorul SC Kaproni SRL 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse Și 

Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Imobil "teren intra-
vi lan" ,  în  suprafață de 
3.189mp. situat în Com. Valea 
Călugărească, Sat Valea Popi, 
T 8 -A 270, Județ Prahova, 
p r e ț  p o r n i r e  l i c i t a ț i e 
-23.917,50Euro. 2.Imobil 
“teren intravilan“, în suprafață 
de 668 mp. situat  în Com. 
Valea Călugărească, Sat Valea 
Popi, T 20 -A 714, Județ 
Prahova, preț pornire licitație 
-5.010,00 Euro. 3.Utilaje 
confecționat cuie şi plasă în 
valoare de -44.715,25 Lei 
exclusiv TVA; 4.Mijloace fixe şi 
obiecte de inventar, aparținând 
SC Kaproni SRL în valoare de 
64.691,10 Lei exclusiv TVA; 
Prețul Regulamentului de lici-
tație pentru bunurile aflate în 
patrimoniul debitoarei SC 
Kaproni SRL este de 500,00 
Lei exclusiv TVA. Prețul de 
pornire al licitaților pentru 
imobile ”terenuri” aflate în 
patrimoniul SC Kaproni SRL 
reprezintă 50% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru 
fiecare teren în parte; -Prețul 
de pornire al licitaților pentru 
utilaje confecționat cuie şi 
plasa aflate în patrimoniul SC 
Kaproni SRL  reprezintă 25% 
din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în 
parte; -Prețul de pornire al 
licitaților  pentru mijloacele 
fixe şi obiecte de inventar apar-
ținând SC Kaproni SRL repre-
zintă 30% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte; -Listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de 
la lichidatorul judiciar cu un 
te le fon  în  prea lab i l  la 
021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO23BITRPH1RON031539CC01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucu-
reşti, Ag. Ploieşti până la orele 
14.00am din preziua  stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Regulamentului 
de participare la licitație 
pentru bunurile din patrimo-
niul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
terenuri, utileje, mijloace fixe şi 
obiecte de inventar, prima 
şedință de licitație a fost fixată 
în data de 10.11.2017, ora 
10.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, 
următoarele şedințe de licitații 
vor fi în data de 24.11.2017, 
08 .12 .2017,  06 .01 .2018, 

13.01.2018 ora 10.00. Toate 
şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna, 
Nr. 44A, Județ Prahova. 
Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relatii suplimentare si 
v i z i o n a r e  a p e l a t i  t e l . : 
0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anuntul poate fi vizu-
alizat si pe site www.dinu-urse.
ro 

l Debitorul SC PSV Indus-
tries SA societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse Și Asociații  SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Mijloace 
fixe, obiecte de inventar şi stoc 
de marfă, aparținând SC PSV 
Industries SA, în valoare de 
60.541,84 Lei exclusiv TVA. 
-Prețul de pornire al licitaților 
pentru autovehicule, mijloace 
fixe, obiecte de inventar şi stoc 
de marfă, aparținând SC PSV 
Industries SA reprezintă 50% 
din valoarea de piață inclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun 
în parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un 
t e l e fon  în  prea lab i l  l a 
021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO69BFER140000006862 RO01 
deschis la Banca Comecială 
Feroviară SA până la orele 
14.00am din preziua  stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Regulamen-
tului de licitație pentru bunu-
r i l e  d i n  p a t r i m o n i u l 
debitoarei, de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru 
mijloacele fixe, obiectele de 
inventar şi stoc de marfă 
prima şedință de licitație a 
fo s t  f i xa tă  în  da ta  de 
08.11.2017, ora 10.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor fi în 
d a t a  d e  1 5 . 1 1 . 2 0 1 7 ; 
22 .11 .2017;  29 .11 .2017; 
06.12.2017, ora 10.00. Toate 
şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploieşti, Str. Elena 
Doamna, Nr. 44A, Judet 
Prahova. Pentru relații supli-
mentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare şi vizio-
nare apelați tel.: 0753.999.028, 
dl. Cristian Ciocan. 

PIERDERI  
l Declar pierdute carnet şi 
legitimaţie de student pe 
numele Badea Ionuţ- Adrian, 
din cadrul Facultăţii de Filo-
sofie, Universitatea din Bucu-
reşti. Le declar nule.

l Pierdut atestat taxi seria 
CPTX nr. 0133628 eliberat de 
A.R.R. Bucureşti pe numele 
Cristea Tiberiu Lazăr.

l S.C. PGM Comimpex 
O n l i n e  S . R . L .  C . U . I . 
31631834, J40/6107/2013, din 
Bucureşti, Al. Livezilor nr. 31, 
bl. 8, ap. 14, sector 5, pierdut 
certificat de înmatriculare. Îl 
declar nul.

l S.C. BIO Metascan Tours 
S.R.L.  C.U.I. 25735520, 
J40/7511/2009, din Bucureşti, 
str. Dezrobirii nr. 14, bl. 24,  
ap. 3, sector 6, pierdut certi-
ficat de înregistrare Seria B nr. 
2428687. Îl declar nul.

l Pierdut atestat de instructor 
auto pe numele Ignat Lucian 
Alexandru, eliberat de Autori-
tatea Rutieră Română. Se 
declară nul.

l Chilli Logistic SRL, Bucu-
reşti, Aleea Blajel, nr. 11, bl.
V5, sc.1, et.7, ap.22, sector 3, 
J 4 0 / 1 2 1 7 / 2 0 1 7 ,  C U I : 
37007008, declară pierdut 
Certificatul de înregistrare 
S e r i a  B ,  n r . 
3242019/09.02.2017, emis de 
Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Bucu-
reşti. Îl declarăm nul.

l Chilli Logistic SRL, Bucu-
reşti, Aleea Blajel, nr.11, bl.V5, 
sc.1, et.7, ap.22, sector 3, 
J 4 0 / 1 2 1 7 / 2 0 1 7 ,  C U I : 
37007008, declară prierdute 
Certificatul constatator de la 
sediul social şi de la benefi-
c i a r i / t e r ţ i ,  n r . 
47553/09.02.2017, emise de 
Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Bucu-
reşti. Le declarăm nule.

l SC Auto Life SRL cu sediul 
in loc. Floresti, str. Tautului nr. 
46, ap. 14, jud.Cluj, avand 
CUI RO27276173, declar 
pierdut certificat constatator 
nr. 97667 din 11.08.2010 emis 
de Oficiul Registrului Comer-
tului de pe Langa Tribunalul 
Cluj din Str. Iasilor, nr. 24, loc. 
Cluj Napoca, jud.Cluj. Il 
declar nul.


