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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l SC Mono Bau SRL, cu sediul în Loc.
Gheorgheni, jud.Harghita, pune la dispoziție 
16 de locuri de muncă pentru muncitori 
necalificați în construcții și 5 posturi de 
mecanic. Detalii la tel. 0744.691.401.

l U.M.02214 București, din Ministerul 
Apărării Naționale, organizează concursuri 
de ocupare pe perioadă nedeterminată a 
unui post de personal civil contractual 
contabil IA și muncitor calificat I. 
-17.12.2018 (proba scrisă) -la sediul 
U.M.02214 București, strada Antiaeriană, 
nr.6-8, Sector 5, București. Data limită de 
depunere a dosarelor, la sediul U.M.02214 
București este 10.12.2018, ora 15.30. Date de 
contact: tel.021/410.01.50 interior 0358, 
persoană de contact: Mihai baciu, secretar.

l Primăria Comunei Clinceni cu sediul în 
comuna Clinceni, str. Principală nr. 107A, 
județ Ilfov, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată și 
completată de H.G. nr. 1027/2014: -6 posturi 
de Muncitor calificat –Compartiment Moni-
torizare Unităţi de Învăţământ; -2 posturi de 
Îngrijitor –Compartiment Monitorizare 
Unităţi de Învăţământ; -1 post de Referent 
–Compartiment Monitorizare Unităţi de 
Învăţământ; -1 post de Inspector de speciali-
tate D -Compartiment Administrativ Sport. 
Condiţii specifice de participare la concurs 
pentru postul de Muncitor calificat: -studii 
medii/ generale; -vechime în muncă: 1an. 
Condiţii specifice de participare la concurs 

pentru postul de Îngrijitor: -studii generale; 
-vechime în muncă: 1an. Condiţii specifice 
de participare la concurs pentru postul de 
Referent: -studii medii; -vechime în muncă: 
10ani. Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru postul de Inspector de speci-
alitate D: -studii superioare. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: Proba 
scrisă/ practică: data 08.01.2019, ora 11:00, 
la sediul instituției. Proba interviu: data 
11.01.2019, ora 11:00, la sediul instituției. 
Data limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de concurs este 
de 10 zile lucrătoare de la afișare, la sediul 
instituției. Date contact: tel.: 021.369.40.41.

l Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobi-
liară Vrancea organizează concurs pentru 
ocuparea  a 1 (unu) post vacant, pe perioada 
nedeterminată, după cum urmează: Refe-
rent treapta IA: - 09 ianuarie 2019 -ora 10 
proba scrisă; -15 ianuarie 2019 -ora 10 
interviu. Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 3 din 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Detalii privind condiţiile specifice, biblio-
grafia și tematica de concurs sunt disponi-
bile accesând pagina oficială (www.vnocpi.
ro) sau la avizierul instituției. Relații supli-
mentare se obțin la sediul Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea 
din Focșani str. Cuza vodă nr. 69, Biroul 
Juridic, Resurse Umane, Secretariat și 
Petiții, telefon 0237/228754 - int. 21.

l Spitalul Județean de Urgență Slatina, jud.
Olt, str.Crișan, nr.5, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de șef 

serviciu, grad I, cu nivel de studii superioare, 
pe durată nedeterminată, la Serviciul de 
management al calității serviciilor medicale. 
Condiţii specifice de participare: -studii 
superioare cu diplomă de licență; -minimum 
2 ani vechime în specialitate; -absolvent al 
cursului de pregătire în domeniul calității și 
serviciilor medicale. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina în data de 4.01.2019, ora 
9.00- proba scrisă și în data 9.01.2019, ora 
9.00- proba interviu. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina- Serv.RUNOS, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului, 
până în data de 19.12.2018 și trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. Bibli-
ografia de concurs este afișată la sediul 
unităţii și pe site-ul spitalului (www.spjsla-
tina.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina- Serv.RUNOS sau la nr.de telefon: 
0349.802.550.

l Primăria Comunei Andreiașu de Jos, 
judeţul Vrancea, organizează la sediul său 
din comuna Andreiașu de Jos, judeţul 
Vrancea, în data de 07.01.2019, ora 10.00 
(proba scrisă), data și ora interviului vor fi 
comunicate ulterior, concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
următoarelor funcţii publice de execuție 
vacante: -Consilier, clasa I, grad profesional 
debutant, în cadrul Compartimentului 
Contabilitate, Taxe și Impozite Locale- 1 
post; -Referent, clasa III, grad profesional 
superior, în cadrul Compartimentului 
Agricol- 1 post. Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modi-
ficările și completările ulterioare. Condițiile 
specifice necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcției publice: 
*Consilier, clasa I, grad profesional debu-
tant, în cadrul Compartimentului Contabili-
tate, Taxe și Impozite Locale: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă 
de licenţă; -nu este necesară vechimea. 
*Referent, clasa III, grad profesional supe-
rior, în cadrul Compartimentului Agricol: 
-studii liceale; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 9 ani. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune la sediul instituţiei în 
termen de 20 zile de la publicare. Condiţiile 
de participare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul Primăriei Andreiașu de 
Jos, județul Vrancea. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0374.054.984.

l Muzeul Județean de Istorie și Arheologie 
Maramureș, cu sediul în localitatea Baia 
Mare, strada Monetăriei, nr.1-3, judeţul 
Maramureș, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractual vacante de 
supraveghetor, 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 

03.01.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 08.01.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: a)Studii 
medii, cu diplomă de bacalaureat; b)
Vechime în muncă: minimum 6 ani; c)
Disponibilitate la program de lucru în zilele 
de sâmbătă, duminică și sărbători legale 
datorită specificului instituţiei muzeale, cu 
acordarea zilelor libere corespunzătoare 
celor lucrate; d)Adaptabilitate la munca în 
echipă. 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 
instituției din Baia Mare, str.Monetăriei, 
nr.1-3, în intervalul orar 9.00-15.00. Relaţii 
suplimentare la sediul instituției: Baia Mare, 
str.Monetăriei, nr.1-3, persoană de contact: 
Bîrle Eugenia Maria, telefon: 0262.211.924, 
fax:  0262.211.927,  te lefon mobi l : 
0740.438.116.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Vâlcea organizează în temeiul Hotărârii 
Guvernului nr. 286/2011, concursul din 
perioada 08 ianuarie 2019 - 11 ianuarie 2019 
pentru ocuparea unor posturi contractual 
vacante cu încadrare pe perioadă nedetermi-
nată, după cum urmează: 1.La Biroul 
Economic 1 post consilier gradul IA; - studii 
de specialitate:studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalent în domeniul știinţelor economice; 
- vechime în specialitatea studiilor: minim 6 
ani și 6 luni. 2. La Serviciul Publicitate 
Imobiliară ; 1 post asistent registrator prin-
cipal gradul I; - studii de specialitate:studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalent, profilul 
științe juridice - specializarea  drept; - 
vechime în specialitatea studiilor:minim 3 
ani și 6 luni; 1 post referent treapta IA 
pentru Biroul de Relații cu Publicul - 
Horezu; studii medii, absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; vechime în muncă: minim 6 
ani și 6 luni; 1 post referent treapta I pentru 
Biroul de Relații cu Publicul - Drăgășani; 
studii medii, absolvite cu diplomă de bacala-
ureat; vechime în muncă: minim 3 ani și 6 
luni; 1 post referent treapta I pentru Biroul 
de Relații cu Publicul - Brezoi; studii medii, 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
vechime în muncă: minim 3 ani și 6 luni; 1 
post referent treapta II pentru Biroul de 
Relații cu Publicul - Bălcești;  studii medii, 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
vechime în muncă: minim  6 luni. Data, ora 
și locul de desfășurare a probei scrise:08 
ianuarie 2019 la sediul Oficiului de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară Vâlcea, str.General 
Praporgescu, nr.22, camera - sala de ședinţe, 
orele 9,30. Data, ora și locul de desfășurare a 
interviului: 11 ianuarie 2019 la sediul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Vâlcea, str.General Praporgescu, nr.22, 
camera - sala de ședinţe, orele 9,30. Data 
limită de depunere a dosarelor:19 decembrie 
2018, orele 16.30, la sediul Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea str.
General Praporgescu, nr.22, camera- secre-
tariat. Date de contact ale persoanei care 

asigură secretariatul comisiei de concurs: 
Popa Mihaela, telefon 0250-744150.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Iași, organizează concurs, în baza HG 
286/2011 cu modificările și completările 
ulterioare, la sediul Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Iași, Str. C. Negri, 
nr.48, în data de 03.01.2019, ora 10,00 proba 
scrisă și în data de 09.01.2019, ora 10,00 
proba interviu, pentru ocuparea posturilor 
contractuale de execuție vacante, pe peri-
oadă determinată, astfel: -2 posturi consilier 
cadastru debutant vacante -perioadă deter-
minată - Serviciul Cadastru -Birou Înregis-
trare Sistematică. Cerințele Postului: -studii 
de specialitate: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă sau studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență -în domeniul  cadastru, geodezie; 
-abilități comunicare; -cunoștințe operare 
PC, sisteme informatice utilitare. -2 posturi 
asistent registrator principal debutant 
vacante -perioadă determinată -Serviciul 
Cadastru -Birou Înregistrare Sistematică. 
Cerințele postului: -studii de specialitate: 
studii universitare de licență  absolvite cu 
diplomă sau studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență -în 
domeniul  drept; -abilități comunicare; - 
cunoștințe operare PC, sisteme informatice 
utilitare; -nu se solicită vechime. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Iași, Str. C. Negri, nr. 48, registratura 
OCPI Iași, în decurs de 10 zile lucrătoare de 
la publicare, respectiv până în data de 
20.12.2018, inclusiv, orele 16.30. Condițiile 
de participare la concurs, tematica și biblio-
grafia de concurs pot fi consultate la sediul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Iași și pe site-ul: www.ancpi.ro. Relații 
suplimentare se pot obține la telefon 
0232.316797 -Serviciul Juridic, Resurse 
Umane, Secretariat și Petiții.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Iași, organizează concurs, în baza HG 
286/2011 cu modificările și completările 
ulterioare, la sediul Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Iași, Str. C. Negri, nr. 
48, în data de 03.01.2019, ora 10,00 proba 
scrisă și în data de 09.01.2019, ora 10.00 
proba interviu, pentru ocuparea posturilor 
contractuale de execuție vacante, pe peri-
oadă nedeterminată, astfel: -1 post de consi-
l i e r  g r a d u l  I I  v a c a n t  - p e r i o a d ă 
nedeterminată în cadrul Serviciului Juridic, 
Resurse Umane, Secretariat și Petiții din 
cadrul O.C.P.I. Iași. Cerințele postului: 
-studii de specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă sau studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență -în domeniul economic, finanțe, 
marketing, management, drept, știinţe admi-
nistrative, comunicare si relatii publice, 
informatică. -vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: minim 6 luni; 
-abilități comunicare; -cunoștințe operare 
PC, sisteme informatice utilitare. -1 post 
consilier cadastru gradul IA vacant -peri-
oadă nedeterminată -Serviciul Cadastru 
-Birou Avize și Recepții. Cerințele postului: 
-studii de specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă sau studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență -în domeniul  cadastru, geodezie; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: 6 ani și 6 luni; -abilități 
comunicare; -cunoștințe operare PC, sisteme 
informatice utilitare. -1 post consilier 
cadastru debutant vacant -perioadă nedeter-
minată -Serviciul Cadastru -Birou Avize și 
Recepții. Cerințele postului: -studii de speci-
alitate: studii universitare de licență  absol-
vite cu diplomă sau studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență 
-în domeniul  cadastru, geodezie; -abilități 
comunicare; -cunoștințe operare PC, sisteme 
informatice utilitare; -nu se solicită vechime. 
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Dosarele de înscriere la concurs se depun la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Iaşi, Str. C. Negri, nr. 48, - regis-
tratura OCPI Iaşi, în decurs de 10 zile 
lucrătoare de la publicare, respectiv până în 
data de 20.12.2018, inclusiv, orele 16.30. 
Condițiile de participare la concurs, tema-
tica şi bibliografia de concurs pot fi consul-
tate la sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Iaşi şi pe site-ul: www.
ancpi.ro. Relații suplimentare se pot obține 
la telefon 0232.316.797 -Serviciul Juridic, 
Resurse Umane, Secretariat şi Petiții.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpăr colecția completă „Magazin 
Istoric” în stare bună, ofer număr special “ 
Basarabia”. Tel. 0730924944.

ÎNCHIRIERI
l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Ilfov, cu sediul în București, șos.P.D.Ki-
seleff, nr.34, sector 1, tel. 021.224.60.85, fax: 
021.224.60.84, e-mail: if@ancpi.ro, web: 
www.ocpiilfov.ro, își anunță intenția de a 
închiria un spațiu de depozitare pentru o 
perioadă de 4 ani, în suprafață utilă de 
1.500mp amplasat în zona de nord a capi-
talei sau pe o rază de 10km în jurul zonei de 
nord. Locația va avea acces la linia de 
centură, drum național/județean, va dispune 
de utilități, autorizație ISU valabilă și va fi 
îngrădită. Informații suplimentare se pot 
găsi pe: www.ocpiilfov.ro/achiziții publice.

CITAŢII
l Se citează Marcus Valentin cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Santana, str. Aradului, 
nr. 4,  pentru data de 09.01.2019, ora 9,00 la 
Judecătoria Chisineu Cris, camera 3, în 
dosarul nr. 567/210/2018, în calitate de pârât, 
în proces cu Statul Roman prin orasul 
Santana, în calitate de reclamant, pentru 
reziliere contract. În caz de neprezentare a 
părților, se va judeca în lipsă, dacă acest lucru 
este solicitat în scris de una din părți. 

l Se citează Marcus Alexandra Valentina 
cu ultimul domiciliu cunoscut în Santana, 
str. Aradului, nr. 4,  pentru data de 
09.01.2019, ora 9,00 la Judecătoria Chisineu 
Cris, camera 3, în dosarul nr. 567/210/2018, 
în calitate de pârât, în proces cu Statul 
Roman prin orasul Santana, în calitate de 
reclamant, pentru reziliere contract. În caz 
de neprezentare a părților, se va judeca în 
lipsă, dacă acest lucru este solicitat în scris 
de una din părți.

l Se citează Marcus Aurelia Loredana cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Santana, str. 
Aradului, nr. 4,  pentru data de 09.01.2019, ora 
9,00 la Judecătoria Chisineu Cris, camera 3, 
în dosarul nr. 567/210/2018, în calitate de 
pârât, în proces cu Statul Roman prin orasul 
Santana, în calitate de reclamant, pentru 
reziliere contract. În caz de neprezentare a 
părților, se va judeca în lipsă, dacă acest lucru 
este solicitat în scris de una din părți.

l Numita Ciobanu Maria, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în localitatea Topoloveni, Str.
Parcului, nr.10A, Bl.P40, Sc.B, Et.1, Ap.4, 
județul Argeş, este citată la Judecătoria 
Topoloveni pe data de 07.01.2019, ora 09.00, 
completul C1, în calitate de intimat în 
dosarul nr.1324/828/2018, în procesul de 
declararea judecătorească a morţii cu 
petentul Ciobanu Gheorghe.

DIVERSE
l Matriland.ro- site gratuit de matrimo-
niale. Nu solicităm date personale.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii generale de insolventa in dosarul 
nr. 2850/105/2018, Tribunal Prahova, 
conform sentinței nr. 859 din 21.11.2018 
privind pe SC Peda Business Util SRL, cu 
termenele: depunere declarații creanță 
07.01.2019, întocmirea tabelului preliminar 
al creanțelor 28.01.2019, întocmirea tabe-
lului definitiv 21.02.2019, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 01.02.2019, 
orele 12:00 la sediul administratorului judi-
ciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in 
faliment prin procedura simplificata in 
dosarul nr. 3066/105/2018, Tribunal 
Prahova, conform sentintei nr. 693 din 
11.1.2018 privind pe SC Tittytal Prod SRL, 
cu termenele: depunere declarații creanță in 
vederea intocmirii tabelului suplimentar 
23.11.2018, întocmirea tabelului supli-
mentar al creanțelor 21.12.2018, întocmirea 
tabelului definitiv consolidat 18.01.2019.

l Tabuia Marius anuntă elaborarea primei 
versiuni a planului/ programului P.U.Z. 
Construire locuinte individuale si functiuni 
complementare Zona Sanevit, şi declan-
şarea etapei de încadrare pentru obţinerea 
avizului de mediu. Consultarea primei 
versiuni a planului/ P.U.Z. Construire locu-
inte individuale si functiuni complementare, 
Zona Sanevit, zilnic între arele 8,30 -12. 
Comentariile şi sugestiile se vor transmite în 
scris la sediul  APM Arad, Splaiul Mure-
sului  FN, jud. Arad, în termen de 18 zile 
calendaristice de la data ultimului anunt. 

l Unitatea administrativ-teritorială Călă-
raşi, din judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.60, 61 începând cu 
data de 14.12.2018, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Comunei Călăraşi, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi 
a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările şi completările ulteri-
oare .  Cerer i le  de  rect i f icare  a le 
documentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l  SC Rewe (Romania) SRL cu sediul in 
loc.Stefanestii de Jos, str.Busteni, nr.7, jud.
Ilfov, CUI RO 13348610, J23/886/2005, 
anunta publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu 
pentru activitatea cod CAEN 4711 comert 
cu amanuntul in magazine nespecializate cu 
vanzare predominanta de produse alimen-
tare, bauturi si tutun; cod CAEN 1071; 
4724- coacerea si comercializarea produ-
selor congelate de panificatie& patiserie;  
desfasurata in Supermarket -la Punctul de 
lucru situat in Oras Victoria, str.Primaverii, 
nr.7, jud.Brasov. Observatiile publicului se 
primesc zilnic in scris la sediul APM.Brasov, 
str.Politehnicii nr.3, pe toata perioada deru-
larii procedurii.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tata prin asociat coordonator Liscan Aurel, 
in calitate de administrator judiciar al 
Mantser Group SRL desemnat prin sentinta 
civila din data de 03.12.2018, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila 
in dosar nr. 33479/3/2018, notificã deschi-
derea procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Mantser Group 
SRL, cu sediul social in Bucureşti Sectorul 
2, Sos. Colentina, Nr. 4, Bloc 3, Scara B, Etaj 
1, Ap. 50, CUI 22341297, nr. de ordine in 
registrul comertului J40/16356/2007. 
Persoanele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta impotriva 
Mantser Group SRL vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului Bucureşti - secţia a VII-a 
Civi la,  cu referire la dosarul  nr. 

33479/3/2018, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii 
de admitere a creantelor asupra averii debi-
torului 18.01.2019; b) termenul de verificare 
a creantelor, de intocmire, afisare si comuni-
care a tabelului preliminar de creante 
07.02.2019; c) termenul pentru intocmirea  
si afisarea tabelului definitiv la 04.03.2019; 
d) data primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 11.02.2019, ora 14.00; e) 
adunarea generala a asociatilor la data de 
14.12.2018, ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

l Subscrisa Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de lichidator judiciar 
provizoriu în dosarul nr. 1472/111/2015 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a II-a 
Civilă, privind pe debitoarea Inferal Com 
SRL, CUI 16069547, număr de înregistrare 
în Registrul Comerțului J05/71/2004, îi 
notifică pe toți creditorii debitoarei privind 
faptul că prin hotărârea nr.1094/F/2018 din 
data de 09.11.2018 pronunțată de Tribu-
nalul Bihor, în dosarul nr.1472/111/2015/A3* 
s-a dispus începerea procedurii falimentului 
față de societatea debitoare mai sus mențio-
nată, în temeiul art.145 alim.(1) lit.C din 
Legea 85/2014. Prin hotărârea amintită s-a 
fixat termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanțelor născute în 
cursul procedurii la data de 21.12.2018, 
termenul limită pentru verificarea crean-
țelor, întocmirea şi publicarea tabelului 
suplimentar la data de 18.01.2019, termenul 
limită de întocmire a tabelului definitiv 
consolidat la data de 15.02.2019. Lichida-
torul judiciar provizoriu a convocat şedința 
adunării creditorilor pe data de 28.03.2018, 
la ora 14:00, la sediul acestuia din Oradea, 
str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, 
ordinea de zi urmând a fi: confirmarea 
lichidatorului judiciar provizoriu, aprobarea 
onorariului acestuia şi desemnarea comite-
tului creditorilor.

l Se comunică încheierea din 16.11.2018 
data de Judecătoria sector 3 Bucureşti, 
dosar civil 10441/301/2017 prin care s-a 
admis cererea de îndreptare materială, 
pârâtei Petrea Anca în contradictoriu cu 
reclamanta Parnica Viorica. Pentru aceste 
motive, în numele legii, dispune: Admite 
cererea de îndreptare a erorii materiale 
formulată de reclamanta Parnica Viorica 
CNP-25401172221213, domiciliată în Iaşi, 
şos. Națională, nr.184, bl.A1, sc.D, et.3, 
ap.10, județ Iaşi, cu domiciliul procesual 
ales la Cab. Av. Simionescu Sorina, din Iaşi, 
str. Sf.Lazăr, nr.2, județ Iaşi, în contradic-
t o r i u  c u  p â r â t a  P e t r e a  A n c a , 
CNP-2790818221282, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Comuna Bârnova, sat Todirel, 
județ Iaşi, citată prin curator special Teodo-
rescu Luiza Melania, din Bucureşti, str. 
Moineşti, nr.12, bl.204, sc.A, et.2, ap.16, 
cam.1, sector 6 şi prin afişare la uşa 
instanței. Îndreaptă eroarea materială din 
cuprinsul considerentelor şi dispozitivului 
Sentinței civile nr. 8690/05.07.2018 pronun-
țată în dosarul nr. 10441/301/2017 în sensul  
că adresa corectă a apartamentelor este sos. 
Gării Cățelu, nr. 170A. În baza art.442 al.3 
C.p.civ mențiunea se va face pe ambele 
exemplare ale hotărârii. Cu apel în 30 de 
zile de la comunicare. Cererea de apel se va 
depune la Judecătoria Sectorului 3. Pronun-
țată în şedință publică, astăzi, 16.11.2018.

l Denumire județ: Prahova, denumire 
UAT: Vadu Săpat, sector cadastral: 28. 
OCPI Prahova anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr.28, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14 alin.(1) şi (2) 
din Legea cadastrului şi a publicității Imobi-
liare nr. 7/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Data de început a 
afişării: 12.12.2018. Data de sfârşit a afişării: 
09.02.2019. Adresa locului afişării publice: 

Primăria Vadu Săpat, Comuna Vadu Săpat, 
nr.193. Repere pentru identificarea locației: 
centrul satului, Primăria Vadu Săpat, 
Comuna Vadu Săpat, nr.193. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei Vadu 
Săpat, Comuna Vadu Săpat, nr.193 şi pe 
site-ul ANCPI. Alte indicații utile pentru cei 
interesaț i :  t e l .0244 .442 .178 ,  fax : 
0244.442.595, e-mail: vadusapat_ph@
yahoo.com. Informații privind Programul 
național de cadastru şi carte funciară 2015-
2023 se pot obține pe site-ul ANCPI, la 
adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.

SOMAŢII
l Dosar nr. 1320/246/2018. Somatie emisa 
in temeiul art. 130 din Decretul Lege nr. 
115/1938, astfel cum s-a dispus prin Inche-
ierea de Sedinta publica din data de 
22.11.2018, privinf cererea formulate de 
reclamanta Caprariu Floare, cu domiciliul 
in comuna Sicula nr. 91, jud. Arad impo-
triva paratului cu domiciliul necunoscut 
Toth Stefan, prin care solicita a se constata 
ca, a dobandit dreptul de proprietate in cota 
de 1/1 parti asupra imobilului teren intra-
vilan inscris in CF nr. 307945 Sicula, (CF 
vechi 1979 Sicula), cu numar administrative 
659, identificat cu nr. top 1019/34-50, in 
suprafata de 1439 mp, pe titlu de uzuca-
piune, prin jonctiunea posesiilor. Recla-
manta, a aratat ca, asupra imobilului descris 
ami sus, a exercitat de peste 70 de ani, o 
posesie pasnica, si sub nume de proprietar. 
Toti cei interesati au posibilitateta sa depuna 
de indata opozitie la Judecarea Ineu, 
intrucat in caz contrar in termen de o luna 
de la ultima afisare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii petentilor cu 
privire la constatarea dreptului de proprie-
tate. 

ADUNĂRI GENERALE
l Completarea Convocatorului Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor 
convocată pentru data de 17/18 decembrie 
2018 („AGEA”). În conformitate cu preve-
derile art.117(1) din Legea societăților nr. 
31/1990, astfel cum a fost modificată, ale 
prevederilor actului constitutiv al Societății 
(„Actul Constitutiv”). Consiliul de Adminis-
trație al Certasig -Societate de Asigurare şi 
Reasigurare SA, o societate pe acțiuni, cu 
sediul în Bucureşti, Str.Nicolae Caramfil, 
nr.61B, Sector 1, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr.J40/9518/2003, CUI: 
12408250, societate autorizată de Autori-
tatea de Supraveghere Financiară, Registrul 
as igurator i lor  ş i  reas igurator i lor 
-RA-021/2003, Codul LEI (Legal Entity 
Identifier)- 549300TNR84EPNR2QH36 
(„Societatea”) întrunit la data de 
29.11.2018, având în vedere solicitarea de 
completare a ordinii de zi, înregistrată sub 
nr.4972/28.11.2018 transmisă de reprezen-
tantul Certasig Holdings SA, acționar 
majoritar al Societății, deținând 99,24147% 
din capitalul total al Societății, pentru supli-
mentarea ordinii de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor cu următoa-
rele puncte: 1.Includerea unei proceduri 
pentru exercitarea dreptului de preferință al 
acționarilor minoritari ai Societății în cadrul 
procedurii de majorare a capitalului social 
al Societății cu suma 4.000.000RON, sumă 
rezultată prin conversia datoriei certe, 
lichide şi exigibile, reprezentând împrumut 
acordat de către acționarul Certasig 
Holdings SA, şi majorarea capitalului social 
cu o sumă suplimentară 23.471,20RON 
reprezentând aport în numerar al acționa-
rilor minoritari, care pot subscrie acţiuni 
proporţional cu cota deţinută de aceştia la 
data de referință stabilită pentru adunarea 
generală a acţionarilor. 2.Sub rezerva apro-
bării majorării capitalului social de către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

modificarea Actului Constitutiv al Societății 
pentru a reflecta noul capital social al Socie-
tății după majorarea acestuia. 3.Sub rezerva 
aprobării majorării capitalului social de 
către Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciară, împuternicirea Consiliului de Admi-
nistrație să stabilească, la împlinirea 
termenului de subscriere pentru toți acțio-
narii, valoarea cu care se majorează capi-
talul social, precum şi să anuleze acțiunile 
rămase nesubscrise după expirarea peri-
oadei de subscriere. 4.Sub rezerva aprobării 
majorării capitalului social de către Autori-
tatea de Supraveghere Financiară, împuter-
nicirea Consiliului de Administrație să 
aprobe modificarea Actului Constitutiv al 
Societății pentru a reflecta noul capital 
social al Societății după majorarea acestuia. 
5.Sub rezerva aprobării majorării capita-
lului social de către Autoritatea de Suprave-
ghere Financiară, mandatarea persoanelor 
autorizate să semneze, în numele şi pe 
seama tuturor acționarilor prezenți la 
AGEA Actul Constitutiv al Societății, actu-
alizat. 6.În subsidiar, sub condiția aprobării 
punctului 1 de pe ordinea de zi şi, după caz, 
şi aprobarea şi finalizarea operațiunilor de 
majorare a capitalului social, precum şi sub 
rezerva aprobării reducerii capitalului social 
de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, împuternicirea Consiliului de 
Administrație să aprobe modificarea 
Actului Constitutiv al Societății pentru a 
reflecta noul capital social al Societății după 
reducerea acestuia. 7.Aprobarea ca redu-
cerea capitalului social al Societății să se 
realizeze prin micşorarea numărului de 
acțiuni, ca urmare a pierderilor înregistrate 
de Societate la sfârşitul exercițiului finan-
ciar 2017. 8.În subsidiar, sub condiția apro-
bării punctului 1 de pe ordinea de zi şi, după 
caz, şi aprobarea şi finalizarea operațiunilor 
de majorare a capitalului social, precum şi 
sub rezerva aprobării reducerii capitalului 
social de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, mandatarea persoanelor autori-
zate să semneze, în numele şi pe seama 
tuturor acționarilor prezenți la AGEA Actul 
Constitutiv al Societății, actualizat, ca 
urmare a reducerii capitalului social al 
Societății. Completează ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a Acțio-
narilor -stabilită pentru data de 17 decem-
brie 2018, care îşi va desfăşura lucrările la 
sediul Societății din Bucureşti, Str.Nicolae 
Caramfil, nr.61B, Sector 1, începând cu ora 
11.00. Ca urmare a acestei solicitări de 
completare, punctele de pe ordinea de zi se 
renumerotează, conținutul completat al 
ordinii de zi fiind următorul: Ordine de zi a 
Adunării Generale Extraordinare: 1.Apro-
barea propunerii Consiliului de Adminis-
trație ca Societatea să nu fie dizolvată în 
situația prevăzută de art.15324, alineatul 1 
din Legea societăților nr.31/1990, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 2.În subsi-
diar, sub condiția aprobării punctului 1 de 
mai sus şi sub rezerva aprobării de către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
aprobarea majorării capitalului social, prin 
conversia (compensare)  sumei de 
4.000.000RON, reprezentând împrumut 
acordat de către acționarul Certasig 
Holdings SA, în acțiuni în cadrul Societății. 
3.În subsidiar, sub condiția aprobării punc-
tului 1 de mai sus şi sub rezerva aprobării de 
către Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciară, aprobarea majorării capitalului social 
în numerar cu o sumă suplimentară 
23.471,20RON reprezentând aport în 
numerar al acționarilor minoritari care pot 
subscrie acţiuni proporţional cu cota deţi-
nută de aceştia la data de referință de 10 
decembrie 2018, prin emiterea a 117.356 de 
noi acțiuni nominale, în formă demateriali-
zată, cu valoarea nominală de 0,2RON/
acțiune la prețul de emisiune de 0,2RON/
acțiune. Fracțiunile de acțiuni egale sau care 
depăşesc 0,5 se rotunjesc devenind o 
acțiune, iar cele sub 0,5 nu se iau în conside-
rare. Acțiunile suplimentare emise pentru 
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majorarea capitalului social vor fi oferite 
spre subscriere acționarilor minoritari înre-
gistrați în registrul acționarilor al Certasig 
-Societate de Asigurare şi Reasigurare SA la 
data de referință de 10.12.2018, proporți-
onal cu numărul de acțiuni deținute de 
aceştia la data de referință. Termenul de 
exercitare a dreptului de preferință al acțio-
narilor minoritari va fi de o lună, cu înce-
pere din ziua publicării Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor 
pentru majorarea capitalului social în Moni-
torul Oficial al României, Partea a IV-a. 
Plata acțiunilor nou emise de către acțio-
narii minoritari subscriitori se va face la 
data subscrierii, în numerar, în contul Socie-
t ă ț i i  n u m ă r u l  R O 8 3 I N G B 
0001008188888910 deschis la Ing Bank NV 
Amsterdam Bucureşti. În termen de 15 zile 
de la data expirării perioadei de o lună de 
exercitare a dreptului de preferință mai sus 
menționată Consiliul de Administrație va 
determina numărul acțiunilor rămase 
nesubscrise după finalizarea perioadei de 
subscriere („Acțiunile Nesubscrise”) şi va 
anula Acțiunile Nesubscrise. 4.Sub rezerva 
aprobării majorării capitalului social de 
către Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciară, modificarea actului constitutiv al 
Societății pentru a reflecta noul capital 
social al Societății după majorarea acestuia, 
după cum urmează: Art.6.„Capital Social” 
se va modifica şi se va citi după cum 
urmează: „Articolul 6.Capital Social: 
6.1.Capitalul social al Societății este în 
valoare de [●]RON, divizat în [●]acțiuni 
nominale cu valoarea nominală de 0,2RON 
fiecare. Întregul capital social este subscris şi 
vărsat. 6.2Structura capitalului social al 
Societății este după cum urmează: [●]plătit 
în numerar din care [●]RON şi [●]EUR, 
calculat în lei la un curs valutar de [●]RON/
EUR.” Art.11.„Acționari. Structura Acțio-
nariatului” se va modifica şi se va citi după 
cum urmează: „Articolul 11.Acționari. 
Structura Acționariatului: 11.1.La data 
încheierii Actului Constitutiv, acționarii 
Societății sunt următorii: Certasig Holdings 
SA, o societate constituită şi organizată în 
baza legislației din Luxemburg, cu numărul 
de înregistrare B 90170 la RCS Luxemburg, 
cu sediul în Luxemburg, Avenue Monterey, 
nr.3, L-2314 Luxemburg, deținând un 
număr de [●]acțiuni, fiecare acțiune având 
valoare de 0,2RON, corespunzând unei 
contribuții la capitalul social de [●]RON, 
din care [●]RON şi [●]EUR la un curs 
valutar de [●]RON/EUR, reprezentând 
[●]% din capitalul social; şiAlți [●]acțio-
nari, care dețin împreună un număr de [●]
acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 
0,2RON, corespunzând unei contribuții la 
capitalul social de [●]RON şi [●]EUR, 
reprezentând [●]% din capitalul social. 
11.2.Structura completă a acționariatului 
este prezentată în Anexa 1, care urmează să 
fie considerată ca făcând parte integrantă 
din prezentul Act Constitutiv.” 5.Sub 
rezerva aprobării majorării capitalului 
social de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, împuternicirea Consiliului de 
Administrație să stabilească, la împlinirea 
termenului de subscriere pentru toți acțio-
narii, valoarea cu care se majorează capi-
talul social, precum şi să anuleze acțiunile 
rămase nesubscrise după expirarea peri-
oadei de subscriere. 6.Sub rezerva aprobării 
majorării capitalului social de către Autori-
tatea de Supraveghere Financiară, împuter-
nicirea Consiliului de Administrație să 
aprobe modificarea Actului Constitutiv al 
Societății pentru a reflecta noul capital 
social al Societății după majorarea acestuia. 
7.Sub rezerva aprobării majorării capita-
lului social de către Autoritatea de Suprave-
ghere Financiară, mandatarea persoanelor 
autorizate să semneze, în numele şi pe 
seama tuturor acționarilor prezenți la 
AGEA, Actul Constitutiv al Societății, actu-
alizat. 8.În subsidiar, sub condiția aprobării 

punctului 1 de mai sus şi, după caz, şi apro-
barea şi finalizarea operațiunilor de la 
punctul 2 şi următoarele de mai sus, apro-
barea reducerii capitalului social al 
s u b s c r i s e i  p â n ă  l a  v a l o a r e a  d e 
17.500.000RON. 9.Aprobarea ca reducerea 
capitalului social al Societății să se realizeze 
prin micşorarea numărului de acțiuni, ca 
urmare a pierderilor înregistrate de Socie-
tate la sfârşitul exercițiului financiar 2017. 
10.În subsidiar, sub condiția aprobării punc-
tului 1 de pe ordinea de zi şi, după caz, şi 
aprobarea şi finalizarea operațiunilor de 
majorare a capitalului social, precum şi sub 
rezerva aprobării reducerii capitalului social 
de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, împuternicirea Consiliului de 
Administrație să aprobe modificarea 
Actului Constitutiv al Societății pentru a 
reflecta noul capital social al Societății după 
reducerea acestuia. 11.În subsidiar, sub 
condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea 
de zi şi, după caz, şi aprobarea şi finalizarea 
operațiunilor de majorare a capitalului 
social, precum şi sub rezerva aprobării redu-
cerii capitalului social de către Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, mandatarea 
persoanelor autorizate să semneze, în 
numele şi pe seama tuturor acționarilor 
prezenți la AGEA Actul Constitutiv al 
Societății, actualizat, ca urmare a reducerii 
capitalului social al Societății. Acționarii 
Societății pot participa la Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acționarilor Certasig 
-Societate de Asigurare şi Reasigurare SA 
personal sau prin intermediul unui repre-
zentant, în baza unei procuri speciale, 
conform legii şi Actului Constitutiv al Socie-
tății. Procurile speciale în original vor fi 
depuse la sediul Societății cu 48 de ore 
înainte de data stabilită pentru Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor 
Societății. Data: 05.12.2018. Ivan Vohlmuth, 
Preşedinte Consiliu de Administrație.

LICITAŢII
● Primăria Comunei Rociu scoate la lici-
taţie publică deschisă tractorul DTC 683 
marca U 683 DT, înscris în inventarul 
Primăriei Comunei Rociu, judeţ Argeş. 
Licitaţia va avea loc în data de 13.12.2018, 
ora 10.00, la sediul Primăriei Rociu. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei Rociu sau 
la tel.0248.688.115.

● Anunț publicitar privind arendarea 
unui teren cu destinația agricolă -categoria 
de folosință neproductiv, proprietatea 
privată a județului Ialomița, situat în 
extravilanul comunei Giurgeni. La sediul 
Consiliului Județean Ialomița, situat în 
municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, 
județul Ialomița, va avea loc la data de 
09.01.2019, ora 11.00, licitație deschisă în 
vederea atribuirii prin arendare a unui 
teren cu suprafața de 307,6114ha, teren cu 
destinație agricolă -categoria de folosință 
neproductiv, situat în extravilanul comunei 
Giurgeni, aparținând domeniului privat al 
județului Ialomița, în vederea arendării 
pentru exploatația agricolă, conform 
Hotărârii Consiliului Județean Ialomița 
nr.138/28.11.2018. Terenul menționat mai 
sus se arendează pe o perioadă de 10 ani 
de la data semnării contractului de aren-
dare pentru: Cultura de cereale. Arendaşul 
poate solicita în scris, cu minim 12 luni 
înainte de expirarea duratei contractului 
de arendă, arendatorului reînnoirea 
acestui contract, potrivit art.1848, alin.(1) 
din Codul Civil. Contractul se poate 
reînnoi pe un termen egal cu cel inițial prin 
Hotărâre a Consiliului Județean Ialomița. 
Arenda minimă de pornire a licitației este 
de 1.000,00Lei/ha/an. Procedura de aren-
dare: licitație deschisă. Lansarea anunțului 
publicitar în 3 zile lucrătoare de la data 
aprobării documentației de arendare prin 

hotărâre de Consiliu Județean Ialomița. 
Criteriul de atribuire al contractului de 
arendare este cel mai mare nivel al arendei 
ofertate- Lei/ha/an. Garanția de partici-
pare: în cuantum de 5% din suma datorată 
arendatorului, cu titlu de arendă minimă 
(de la care se porneşte licitația pentru 
primul an al arendei, calculată la supra-
fața de 307,6114ha). Caietul de sarcini se 
poate procura începând cu data publicării 
anunțului publicitar de la sediul Consi-
liului Județean Ialomița. Caietul de sarcini 
împreună cu instrucțiunile privind organi-
zarea şi desfăşurarea procedurii de aren-
dare se pot achiziționa la prețul de 20Lei. 
Termenul-limită de depunere a a ofertelor 
este data de 08.01.2019, ora 16.30, la regis-
tratura Consiliului Județean Ialomița. 
Data primirii solicitări de clarificări: 
27.12.2018. Deschiderea şi evaluarea ofer-
telor va avea loc în data de 09.01.2019, ora 
11.00, la sediul Consiliului Județean 
Ialomița. Valabilitatea ofertelor 90 zile de 
la data depunerii. Limba de redactare a 
ofertei: română. Comunicarea rezultatului 
licitației: în termen de 3 zile lucrătoare de 
la stabilirea ofertei câştigătoare. Încheierea 
contractului de arendare: în termen de 7 
zile lucrătoare de la data la care arenda-
torul a informat ofertantul despre accep-
tarea ofertei sale. Informații suplimentare 
la numărul de telefon: 0243.230.201, 
int.244, fax: 0243.233.000, Compartiment 
patrimoniu public şi privat, persoană de 
contact: consilier Șelaru Gheorghe.

● Continental 2000 SPRL -în calitate de 
lichidator judiciar, vinde prin licitaţie 
publică în data de 12.12.2018, ora 10.00, 
bunurile următoarelor societăţi comerciale 
aflate în faliment: 1.Sanily Expres SRL 
-Linie completă de vopsitorie auto compusă 
din: Cabină de vopsit 39.080Lei; Zonă de 
pregătire pentru vopsitorie 13.383Lei; 
Maşină de spălat pistoale 5.363Lei; Pistol de 
vopsire pentru lac, 2 buc., 651Lei/buc.; 
Pistol de vopsire straturi 479Lei; Pistol de 
vopsire retuş 375Lei; Manometru pentru 
pistol 78Lei; Baterie filtrare 3.920Lei; 
Furtun cauciucat siliconat 154Lei; Maşină 
de şlefuit cu diamant (2 buc.) 442Lei/buc.; 
Maşină de şlefuit tip rindea 586Lei; Maşină 
de polişat electrică 523Lei; Aspirator profe-
sional 3.091Lei; Furtun combinat 280Lei; 
Suport mobil vopsit piese separate 1.110Lei; 
Lampă uscare cu infraroşu 3.886Lei; 
Compresor de aer cu şurub 10.614Lei; 
Stand preparare vopsele 6.492Lei. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se va relua în data de 
19.12.2018 şi 09.01.2019 în aceleaşi condiţii. 
2.Militex SRL -Bunuri Imobile situate în 
localitatea Codlea, strada Halchiului, 
nr.19A, compuse din: Depozit P+M, 240mp- 
313.391Lei; Depozit produse finite, 235mp- 
218.147Lei, 
Corp B Gater lemn, 280mp- 255.690Lei; 
Hală reparaţii, 300mp- 279.201Lei. În caz 
de neadjudecare, licitaţia se va relua în data 
de 19.12.2018 şi 09.01.2019 în aceleaşi 
condiţii. 3.IL OIL PROREF SRL -1.
Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 413 
CD1 4025, 2140cmc, an de fabricaţie 2000, 
diesel, nefuncţională- 900.000km- 7.584Lei; 
2.Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 
313CDI, 2140cmc, an de fabricaţie 2003, 
diesel,  900.000km, nefuncţională- 
15.003Lei. La preţurile de pornire se 
adaugă TVA. Licitaţiile vor avea loc la 
biroul lichidatorului situat în Braşov, B-dul 
Iuliu Maniu, nr.68, bl.3, sc.C, ap.9. Pentru 
participarea la licitaţie este obligatorie 
achiziţionarea caietului de sarcini. Infor-
maţii suplimentare pe: www.conti-
nental2000.ro sau tel.0268.547.598, 
0728.137.515.

● Continental 2000 SPRL vinde prin 
licitaţie publică în data de 12 decembrie 
2018, ora 10.00, bunurile următoarelor 
societăţi comerciale aflate în faliment: 

Hedon Unit SRL -Apartament cu 2 
camere, situat în municipiul Sf. 
Gheorghe, Bd. Gen.Grigore Bălan, bl.21, 
sc.A, ap.17, etaj 4, judeţul Covasna (lângă 
intersecţia semaforizată), cu suprafața 
utilă de 53mp, înscris în CF nr.23506. 
Tâmplărie PVC, uşă metalică, gresie, 
faianţă, parchet laminat- 97.580Lei. 
Smog 4X4 SRL: -1.Land Rover Range 
Rover, an fabricaţie 2008, diesel, 200kw, 
culoare albastru, funcţională, caroserie cu 
pete de corodare, 406.108km, 22.756Lei; 
2.Dacia Logan, an fabricaţie 2008, diesel, 
1461cmc, 50kw, funcţională, caroserie cu 
pete de corodare 299.000km, 5.450Lei; 
3.Stoc de marfă -accesorii  auto 
-23.472Lei; Mago Transport SRL -1.Teren 
intravilan situat în com.Vâlcele, jud.
Covasna, în suprafaţă de 65.121mp. Preţ 
1.79EUR/mp- 116.567Euro; 2. Fermă 
situată în loc.Araci, str.După Garduri, 
nr.351, judeţul Covasna, înscrisă în CF nr. 
23368, nr. cad. 23368-C1 a loc.Vâlcele, 
compusă din teren intravilan în suprafaţă 
de 4824mp, atelier depozit combustibil 
WC- 235mp, şopron metalic- 540mp, 
adăpost animale- 873mp şi sală de muls- 
282mp. Preţ total- 207.385Lei. Trans 
Kurier SRL -1.Teren de construcţie intra-
vilan situat în localitatea Arcuş, jud.
Covasna- zona „folyam” -în suprafaţă de 
5800mp. Preţ- 262.000Lei; 2.Teren de 
construcţie intravilan situat în localitatea 
Arcuş, jud.Covasna- zona „folyam” -în 
suprafaşp de 7600mp. PUZ -Depozite 
Vamale Arcuş. Terenurile sunt situate 
lângă depozitele vamale Arcuş, la o 
distanţă de cca.250m de DN12, ce leagă 
Sf.Gheorghe de Miercurea Ciuc. Preţ- 
362.000Lei. Ședinţele de licitaţie se vor 
relua săptămânal, în fiecare miercuri, la 
ora 10.00, până la data vânzării. 
Universal Tehnoproiect SRL –Teren 
intravilan în suprafaţă de 6000mp situat 
în loc.Codlea, judeţul Braşov, în apropiere 
de Mecanica Codlea. Terenul are acces 
auto, iar apa, canalizare,  electricitate, 
gaze se află în apropiere- 57.400Lei; RO 
&KRIST SRL -Utilaje de prelucrarea 
lemnului :  centru de  prelucrare 
CNC-64.386; presă monoetajată- 28.614; 
maşină de rindeluit- 5.166; maşină de 
frezat- 6.780; presă pai- 873; maşină 
dublă de formatizat- 9.306; circular cu 
tăiere numerică- 19.176; maşină de găurit 
orizontală- 3.846; presă de încleiat 
panouri- 8.742; circular universal defor-
matizat- 8.232; circular de spintecat- 
2.556; maşină de rindeluit profil cu 4 
feţe- 16.296; fierăstrău panglică de 
debitat- 3.954; freză cu ax vertical- 4.302; 
prespă hidraulică verticală- 5.298; presă 
hidraulică- 4.386; maşină de frezat 
normală- 6.426; agregat de găurit- 14.064; 
maşină de calibrat- 10.002; freză ax supe-
rior- 4.302; maşină de furniruit canturi- 
66; maşină de găurit universală- 5.274; 
pendulă- 3buc.- 3.040/buc.; cazan mic 
pentru presă- 1.566; maşină de frezat 
dinţi- 9.384; polizor dublu- 3 buc.- 402/
buc.; maşină de tăiat cu piatră de cauciuc- 
1.266; maşină de tăiat tabla cu role- 2.262; 
maşină de rabotat- 2.418; foarfecă ghilo-
tină- 5.622; maşină de şlefuit cu bandă- 
5.622. Preţurile sunt exprimate în lei. 
Ședinţele de licitaţie se vor relua la acelaşi 
preţ şi în aceleaşi condiţii în datele: 
19.12.2018, 09.01.2019 şi 16.01.2019. 
Thomas Mobil Impex -SRL -1.Cherestea 
de stejar 20mc- 22.800Lei. 2. Dispozitiv de 
aplicat adeziv- 215Lei. Maşină de şfefuit 
Heesemann- 6.475Lei. Fierăstrău 
pendular- 431 Lei. Phortos Security SRL 
-1.Dacia Solenza, an fabricaţie 2004, 
benzină, 1390cmc, 55kw, funcţională, 
uzură caroserie- 129.834km, 1.471Lei; 
2.Volkswagen Golf, an fabricaţie 1997, 
benzină, 1598cmc, 55kw, uzură caroserie, 
funcţională, 216.842km, 897Lei; Enimed 
Prim SRL -Electrocardiograf cu 12 canale 

BTL 08 LT EKG- 4.300Lei. Bypol Cargo 
SRL -Cauciucuri rulate -iarna, diverse 
mărimi şi tipuri -31buc. Preţ informativ- 
100Lei/buc. Tip Trans SRL -Teren intra-
vilan în suprafaţă de 7357mp situată în 
loc.Zagon- 29.590Lei. Licitaţia se va relua 
săptămânal, în ziua de miercuri, la ora 
10.00. Productie Frumoasa SRL -Auto-
tractor Roman, forestier an fabricaţie 
1980, nefuncţional- 5.225Lei; Semire-
morcă transport forestier- 2.177Lei; Gater 
Banzic- 1.524Lei; Fierăstrău panglică- 
3.483Lei; Eurocolor SRL -Nuanţator 
Dispencer pentru vopsea lavabilă 18 
canistre manual- 841Lei; nuanţator 
vopsele lavabile TM 300-16, 1.572 Lei; 
Agitatoare divese tipuri- 12 buc.- 
3.090Lei. Continental 2000 SPRL oferă 
spre vânzare prin negociere directă bunu-
rile următoarelor societăţi comerciale 
af late în faliment: Pilatimpex SRL 
-Bunuri mobile compuse din: Dacia 1304 
RI nefuncţională, dezmembrată- 377Lei; 
fierăstrău cu bandă orizontală FBO 600- 
490Lei; compresor de aer Fortek 850/500- 
1.244Lei; dispozitiv de ceaprăzuit cu 
panglică- 377 Lei; Eurocolor Retail SRL 
-Ustensile şi accesorii de zugrăvit- 
5.380Lei; Bish Imp SRL -casă în loc.
Hătuica, com.Catalina, nr.125, judeţul 
Covasna, compus din bucătărie de 
vară şi grădină, în suprafaţă totală de 
622mp; Utilităţi: energie electrică, 
reţea telefonie, acces auto- drum 
asfaltat. La preţurile de pornire se 
adaugă TVA. Vânzările vor avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Sfântu Gheorghe, str.Crângului, nr. 12, 
bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru participarea 
la licitaţie este obligatorie achiziţionarea 
caietului de sarcini. Garanţia de partici-
pare la licitaţie/negociere directă este de 
10% din preţul de pornire. Informaţii prin 
e-mail: contact@continental2000.ro sau la 
telefoanele: 0267.311.644, 0728.137.515 şi 
pe pagina de internet: www.conti-
nental2000.ro.

PIERDERI
● Subscrisa, Dywa Medical Solutions SRL, 
înregis trată  la  ORC-TB sub nr.
J40/5728/2016, CUI: 35976364, declarăm 
pierdut certificatul de înregistrare şi certifi-
catele constatatoare emise în baza Legii 
359/2004, de Registrul Comerțului. Le 
declarăm nule.

● Labour Protect S.R.L. cu sediul in 
B i s t r i ta ,  avand  CUI  22353291 , 
J06/854/2007 declar pierdut certificat 
constatator de suspendare. Il declar nul.

● Pierdut certificat constatator emis la data 
de 28.10.2014 de catre ORC Bucuresti pe 
numele Ber Medical SRL, cu sediul in Bucu-
resti, Sector 6, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, parter, 
pentru sediu secundar din Oradea, Str. 
Grivitei Nr. 11, jud. Bihor. Il declaram nul.

● Pierdut contract de vânzare cu plata în 
rate 3779/6 în baza contractului de vânzare 
-cumpărare nr. 1650 din 1991 şi adeverinţa 
în care reiese că este făcută plata integrală 
cu nr. 8250/14.08.1996.

● Pierdut ecuson taxi cu seria SC nr. 4120 
aferent auto B -110 -AYA al SC Cristaxi 
Service SRL.

● Pierdut act de concesiune din anul 1961 
pe numele de Breabăn Gabriela încheiat cu 
Parohia Mogoşoaia.

● Pierdut card tahograf eliberat de ARR 
Mehedinţi pe numele Ciocea Lucian 
-George. Se declară nul.




