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OFERTE SERVICIU
l Executam reparatii acoperis, 
dulgherie, tabla Lindab, taiem 
antene si executam tinighigerie. 
0748636365, 0751523158.

l Mars Commercial Center SRL 
angajează personal de serviciu 
pentru un post vacant în cadrul 
societăţii, locaţie în sectorul 1, 
cunoaşterea limbii engleze sau 
arabe constituie un avantaj; oferim 
salariu şi condiţii de muncă moti-
vante. CV la office@marscenter.ro 

l SC Athos Foods SRL, CUI: 
31028567, cu sediul în Pieleşti, 
judeţul Dolj, angajează: funcţionar 
administrativ, referent de speciali-
tate în administraţia publică, 
administrator cumpărări, agent 
servicii clienţi. Cerinţe: studii 
medii, fără experienţă, limba 
străină nu este obligatorie. 
Tel.0744.597.517.

l Promoterm din Chiajna, anga-
jează Mecanic Întreținere Sediu şi 
Șofer Marfă. Noul coleg trebuie să 
verifice clădirea şi să se asigure de 
funcționalitatea echipamentelor ce 
deservesc societatea şi a utilităților 
sediului. Trebuie să asigure suport 
la livrarea mărfii pe duba 3,5T 
(echipamente de instalații) şi la 
organizarea depozitului, împreună 
cu gestionarul. 0752.166.335.

l Primăria Comunei Secusigiu, cu 
sediul în localitatea Secusigiu, 
strada Principală, număr 275, 
judeţul Arad, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: Șofer categoria 
D; -Numele funcţiei: 1 post vacant, 
Șofer categoria D -Serviciul Trans-
port, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 08.01.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 11.01.2018, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 11.01.2018, ora 
11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-Permis de conducere categoria D 
-vechime minim 10 ani; -Studii 
medii; -Vechime în muncă post 
şofer- minim 10 ani; -Atestat trans-
port persoane valabil; -Aviz psiho-
logic nu mai vechi de 60 zile. 
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 Primăriei 
Secusigiu, în localitatea Secusigiu, 
nr.275, la biroul Resurse umane. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Secusigiu, nr.275, 
persoană de contact: Danina Dan, 
telefon:  0257.411.320,  fax: 
0257.411.303, e-mail: primariase-
cusigiu@yahoo.com

l Primăria Comunei Slati-
na-Timiş, județul Caraş-Severin, 

organizează concurs de recrutare, 
în perioada 08-10 ianuarie 2018, 
pentru ocuparea, pe perioadă 
determinată, a unei funcții 
contractuale vacante de consilier 
juridic IA la Compartimentul 
implementare proiecte finanțate 
din fonduri externe nerambursa-
bile. Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Comunei Slati-
na-Timiş, astfel: -Proba scrisă în 
data de 08.01.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
10.01.2018, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concursul organizat 
pentru ocuparea funcției contrac-
tuale de consilier juridic IA, candi-
dații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiințelor juridice, 
specializarea drept; -vechime în 
specialitate: minim 6 luni; -îndepli-
neşte condițiile prevăzute la art.3 
din Regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publ ice ,  aprobat  pr in  HG 
nr.286/2011. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 27.12.2017, ora 
16.00, la sediul Primăriei Comunei 
Slatina-Timiş. Actele se vor 
depune la secretarul comisiei de 
concurs: doamna Găina Maria 
Mirabela, consilier în cadrul 
Compartimentului financiar, 
resurse umane, proiecte internațio-
nale, al aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Slati-
na-Timiş. Relații suplimentare 
privind condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs se obțin la sediul 
Primăriei Slatina-Timiş, din locali-
tatea Slatina-Timiş, str.Principală, 
nr.32, județul Caraş-Severin, şi la 
telefon: 0255.260.844, e-mail: 
primaria@slatinatimis.ro.

l Spitalul Orăşenesc de Urgenţă 
Târgu-Cărbuneşti, cu sediul în 
localitatea Târgu-Cărbuneşti, str.
Eroilor, nr.51, judeţul Gorj, organi-
z e a z ă ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcţii contractuale vacante, 
după cum urmează: -asistent 
medical generalist debutant: 2 
posturi vacante secţia pediatrie; 
-asistent medical generalist debu-
tant: 1 post vacant secţia cardio-
logie; -asistent medical generalist 
debutant: 2 posturi vacante CPU; 
-asistent medical generalist: 4 
posturi vacante CPU; -registrator 
medical debutant: 1 post vacant 
secţia ATI; -secretar debutant: 1 
post vacant secţia ATI; -infirmieră 

debutantă: 1 post vacant comparti-
ment neonatologie; -infirmieră 
debutantă: 1 post vacant secţia 
obstetrică-ginecologie; -infirmieră 
debutantă: 1 post vacant CPU; 
-îngrijitor curăţenie: 1 post vacant 
CPU; -brancardieri: 2 posturi 
vacante CPU; -portar: 1 post 
vacant serviciul administrativ; 
-spălătoreasă: 1 post vacant servi-
c iu l  garderobă-spălător ie . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 08.01.2018, 
ora 9.00; -Interviul în data de 
11.01.2018, ora 9.00. Condiţii gene-
rale de participare: a)Are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul 
în România; b) Cunoaşte limba 
română scris şi vorbit; c) Are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d) Are capaci-
tate deplină de exerciţiu; e) Are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza fişei de aptitudine 
eliberată de către medicul de medi-
cina muncii; f) Îndeplineşte condi-
ţiile de studii potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g) Nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs şi 
a ocupării funcţiei contractuale 
sunt: -Diplomă de absolvire a şcolii 
sanitare postliceale, diplomă de 
absolvire a învăţământului supe-
rior de 3 ani în specialitate sau 
diplomă de licenţă în specialitate, 
pentru posturile de asistent 
medical generalist; -Pentru postul 
de infirmieră debutantă: -diplomă 
de absolvire a şcolii generale sau 
liceu şi curs de infirmiere absolvit; 
-fără vechime; -Pentru posturile de 
registrator medical debutant: 
-diplomă de absolvire studii medii 
şi să deţină certificat/atestat/ 
adeverinţă absolvire cursuri de 

competenţă operator calculator; 
-Pentru postul de secretar debu-
tant: -diplomă de studii medii; 
-Pentru posturile de brancardier: 
-diplomă de studii medii şi curs de 
prim-ajutor; -Pentru postul de 
portar: -certificat de calificare 
profesională pentru exercitarea 
profesiei de portar/agent de pază şi 
să deţină atestat privind absolvirea 
cursului de calificare profesională 
pentru exercitarea profesiei de 
agent de pază; -Pentru postul de 
spălătoreasă: -diplomă de absolvire 
a şcolii generale sau liceu. Condiţii 
de vechime: -Asistent medical 
generalist: -minim 6 luni vechime 
în domeniu sau adeverinţă de 
susţinere a examenului de asistent 
medical generalist debutant; -Asis-
tent medical generalist debutant: 
-fără vechime; -Registrator 
medical debutant: -fără vechime; 
-Secretar debutant: -fără vechime; 
-Pentru postul de portar: -fără 
vechime; -Pentru postul de spălă-
toreasă: -fără vechime; -Pentru 
postul de brancardier: -fără 
vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Orăşenesc de 
Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, din 
strada Eroilor, numărul 51, judeţul 
Gorj. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Orăşenesc de 
Urgenţă Târgu-Cărbuneşti , 
persoană de contact: referent Feti-
t o i u  Va l e n t i n ,  t e l e f o n : 
0253.378.165, fax: 0253.378.085, 
e-mail: sp_carb@yahoo.com.

l Liceul cu Program Sportiv 
Focşani, cu sediul în localitatea 
Focşani, str.1 Decembrie 1918, 
nr.10, judeţul Vrancea, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-Îngrijitor, 1 post, conform HG 
286/2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba practică în data 
de 09.01.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 10.01.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii generale; -vechime în 
muncă de minim 3 ani; -disponibi-
litate pentru muncă în două schim-

buri. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în perioada 12-27.12.2017, între 
orele 12.00-16.00, la secretariatul 
liceului. Relaţii suplimentare la 
avizierul unităţii şi la telefon: 
0237.215.150, persoană de contact: 
Cernat Florica. 

l Centrul Județean de Resurse şi 
Asistență Educațională Galați, cu 
sediul în localitatea Galați, str.
Portului, nr.55B, judeţul Galați, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -mediator şcolar: 2 
p o s t u r i ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 9 ianuarie 2018, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 10 ianu-
arie 2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 12 ianuarie 
2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -absolvent de liceu (cu 
examen de bacalaureat), filieră 
vocaţională -specializare mediator 
şcolar sau absolvent al oricărui alt 
profil, urmat de un curs de formare 
profesională cu specializarea medi-
ator şcolar, recunoscut de Minis-
terul  Educaţie i  Naționale ; 
-cunoscător al limbii, culturii şi 
problematicii comunităţii locale 
pentru care sunt necesare serviciile 
de mediere şcolară (comunitatea 
Școlii Gimnaziale Barcea, comuna 
Barcea, județul Galaţi, şi zona 
unităților şcolare: Școala Gimna-
zială Nr.15 „Elena Cuza” şi Școala 
Gimnazială Nr.16, Municipiul 
Galați, județul Galați, şi comuni-
tatea acestora); -nu sunt condiții de 
vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Centrului Județean de 
Resurse şi Asistență Educațională 
Galați, din strada Portului, nr.55B 
(internatul Liceului Tehnologic 
Industrial de Marină, etajul 3), 
Municipiul Galați, la Secretariat 
-începând cu data de 12 decembrie 
2017 (ora 08.00) până pe 27 
decembrie 2017, inclusiv (ora 
16.00). Relaţii suplimentare la 
sediul Centrului Județean de 
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Resurse și Asistență Educațională 
Galați, persoană de contact: 
Maricuț Marilena,  telefon: 
0236.311.158, fax: 0236.411.021, 
mobil: 0742.454.081.

l Centrul de Îngrijire și Asistenţă 
pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Mislea, cu sediul în loca-
litatea Mislea, strada Radu Paisie, 
numărul 14, judeţul Prahova, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -Coordonator personal 
de specialitate- 1 post; -Asistent 
social practicant- 1 post; -Maseur- 
1 post; -Asistent medical principal- 
1 post; -Asistent medical- 1 post; 
-Spălătoreasă- 1 post; -Infirmiere- 
3 posturi; -Muncitor necalificat 
bucătărie- 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de 26.01.2018, ora 08.30; 
-proba interviu în data de 
30.01.2018, ora 08.30. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Coordonator personal 
de specialitate: -studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă, specializarea: 
medicină, asistenţă socială, psiho-
logie; -minim 3 ani vechime în 
funcţie de conducere; -minim 10 
ani vechime în muncă; Asistent 
social practicant: -studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă, specializarea 
asistenţă socială; -aviz de exerci-
tare a profesiei de asistent social 
eliberat de Colegiul Asistenţilor 
Sociali din România; -minim 6 
luni vechime în specialitate; 
-minim 6 luni vechime în muncă; 
Maseur: -studii medii; -diplomă de 
absolvire cursuri de masaj/reflexo-
terapie; -minim 6 luni vechime în 
muncă; Asistent medical principal: 
-diplomă de absolvire a școlii sani-
tare postliceale; -autorizaţie de 
liberă practică; -adeverinţă promo-
vare examen de grad principal; 
-vechime în specialitate 5 ani; 
-minim 5 ani vechime în muncă; 
Asistent medical: -diplomă de 
absolvire a școlii sanitare postli-
ceale; -autorizaţie de liberă prac-
tică; -minim 3 ani vechime în 
muncă; Spălătoreasă: -studii gene-
rale; -minim 6 luni vechime în 
muncă; Infirmieră: -studii gene-
rale; -curs de infirmieră; -minim 6 
luni vechime în muncă; Muncitor 
necalificat bucătărie: -studii gene-
rale; -minim 6 luni vechime în 
muncă. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 27.12.2017, ora 
12.00. Pentru informaţii suplimen-
tare se va lua legătura cu doamna 
Draghia Mioara -referent Resurse 
Umane în cadrul Centrului de 
Îngrijire și Asistenţă pentru 
Persoane Adulte cu Handicap 
Mislea, la numărul de telefon: 
0244.356.611, interior: 234 sau 
direct la sediul instituţiei.

CITAȚII  
l NUMITA CÂRMACIU C.
MARIA, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Germania, localitatea 
Koln, str. Georgsplatz, nr. 2A, este 
citată (chemată) în data de 17 
ianuarie 2018, ora 9.30, la Judecă-
toria Vaslui, cu sediul în Vaslui, str.
ing.  Badea Romeo, nr.  13, 
Completul 1 civil+minori, camera 
3, în calitate de pârât în dosarul nr. 
1638/333/2017, pentru cauza 
acțiune în răspundere contrac-
tuală, reclamantă fiind Agenția de 
Credite și Burse de Studii.

l Baciu Ionel, cu domiciliul 
cunoscut in localitateaTibanesti, 
str Bisericii, nr.5, jud Iasi, este 
chemat la Judecatoria Iasi, cu 
sediul in Iasi, strada Anastasie 
Panu nr.25, jud. Iasi, Complet C23, 
in ziua de 29.01.2018, ora 08.30 
a.m., in dosarul 25134/245/2016, in 
calitate de parat, in proces cu E.
ON Energie Romania SA  in cali-
tate de reclamant, avand ca obiect 
pretentii. 

l Kaftar Simona Claudia, cu 
domiciliul cunoscut in localitatea-
Tomesti, comuna Tomesti, str. 
Vioarei, nr. 394, jud Iasi, precum si 
in Iasi, strada Poitiers, nr. 12, jud. 
Iasi, este chemata la Judecatoria 
Iasi, cu sediul in Iasi, strada Anas-
tasie Panu, nr.25, jud. Iasi, 
Comple t  C22 ,  in  z iua  de 
30.01.2018, ora 08.39 a.m., in 
dosarul 5813/245/2017, in calitate 
de parat, in proces cu E.ON 
Energie Romania SA in calitate de 
reclamant, avand ca obiect cerere 
de valoare redusa.
 
l Vamesu Vasile, cu domiciliul 
cunoscut in localitateaFalticeni, 
str. 13 Decembrie, nr.35, jud 
Suceava, este chemata la Judeca-
toria Falticeni, cu sediul in Iasi, 
strada Republicii, nr.23, jud. 
Suceava, CompletC7, in ziua de 
01.02.2018, ora 09.00 a.m., in 
dosarul 87/227/2017, in calitate de 
parat, in proces cu E.ON Energie 
Romania SA in calitate de recla-
mant, avand ca obiect cerere de 
valoare redusa. 

l Tolan Danila, Tolan Ioan,Tolan 
Gavrila, Zapra Vasile sunt citaţi pe 
data de 18.01.2018 la Judecătoria 
Turda, în dos.nr. 2439/328/2016, în 
calitate de pârâţi.

l Letcanu Marin-Mihăiţă este 
citat în calitate de pârât la Judecă-
toria Roșiorii de Vede în data de 
14.12.2017 în dosarul civil 
3339/292/2017 având ca obiect 
stabilire locuinţă minor și autori-
tate părintească.

l Streinescu Constantin Marian, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Vedea, judeţul Teleorman, 
este citat la Judecătoria Roșiorii de 

Vede, în data de 31.01.2018, pentru 
d i v o r ţ ,  î n  d o s a r u l  n r. 
3427/292/2017.

l Numitul El Mahdy Hosam 
Hassan Shaban cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in localitatea 
Floresti, Str. Avram Iancu nr. 
486A, -Et. 1 Ap. 8, judetul Cluj, 
este cautat in calitate de parat in 
dosarul civ. Nr. 16665/211/2017 in 
procesul de divort cu reclamanta 
El Mahdy Iuliana Cristina

l Trocariu Ionela-Cristina, este 
citată în calitate de pârâtă, în 
dosarul nr. 281/198/2017, al Jude-
cătoriei Brezoi, pentru termenul 
din data de 08.01.2018, în proces 
de divorț cu reclamantul Trocariu 
Gheorghe.

l Numita Rozalia Elean cu domi-
ciliul in Ploiesti, str. Tarcau, Nr.52, 
jud. Prahova este citata la judeca-
toria Ploiesti in data de 06.02.2018 
ora 8.30 la sala 5 in calitate de 
parata in dosarul civil  nr. 
103312812017 in proces cu Ange-
lescu Catalin.

DIVERSE  
l Mihai Florinel Cristian prezinta 
in mod public scuze lui Florescu 
Adrian Stefan pentru incidentul 
produs in 16 iunie 2017 in Brasov.

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale de 
inso lventa  in  dosaru l  nr. 
8537/105/2017, Tribunal Prahova, 
conform Incheierii din 04.12.2017 
privind pe SC Grerom Industries 
SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță19.01.2018, întoc-
mirea tabelului preliminar al 
creanțelor 08.02.2018, întocmirea 
tabelului definitiv 05.03.2018, 
prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data 13.02.2018, orele 
12.00 la sediul administratorului 
judiciar din Ploiești, str. Ion Maio-
rescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
 
l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale de 
inso lventa  in  dosaru l  nr. 
7594/105/2017, Tribunal Prahova, 
c o n f o r m  S e n t i n t a  n r . 
986/20.11.2017 privind pe SC 
Ironesc Stil SRL, cu termenele: 
d e p u n e r e  d e c l a r a ț i i 
creanță 04.01.2018, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 
24.01.2018, întocmirea tabelului 
definitiv 19.02.2018, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc 
in data 29.01.2018, orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar 
din Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Proda-
groind 2012 Impex SRL desemnat 

prin hotararea din data de 
07.12.2017, pronuntata de Tribu-
nalul Ilfov, Sectia Civila in dosar 
nr. 2085/93/2017, notificã deschi-
derea procedurii insolventei preva-
zuta de Legea nr.  85/2014 
împotriva Prodagroind 2012 
Impex SRL, cu sediul in Sat 
Fundeni, Comuna Dobroești, 
Strada Spicului, Nr. 38A, Ap. 2, 
Judet Ilfov, CUI 30107182, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J23/1102/2012. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta impotriva Prodagroind 
2012 Impex SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalul 
Ilfov, Sectia Civila, cu referire la 
dosarul nr. 2085/93/2017, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii 
debitorul 20.01.2018; b) termenul 
de verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 
10.02.2018; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 05.03.2017; d) data 
primei sedinte a adunarii generale 
a creditorilor 15.02.2017, ora 14.00; 
e) adunarea generala a asociatilor 
la data de 18.12.2017, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al DMC 
Finance Consulting Clasic SRL 
desemnat prin hotararea din data 
de 06.12.2017, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII -a  Civ i la  in  dosar  nr. 
8362/3/2017, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura simp-
lificata prevazuta de Legea 
nr.85/2014 împotriva DMC 
Finance Consulting Clasic SRL, cu 
sediul in București Sectorul 3, Str. 
Liviu Rebreanu, Nr. 6, Bloc B1, 
Scara 1, Etaj 2, Ap. 11, CUI  
27369817, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/8593/2010. Persoa-
nele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta nascut 
dupa data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva DMC 
Finance Consulting Clasic SRL 
vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului București - Secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul 
nr. 8362/3/2017, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 08.01.2018; b) termenul 
limita pentru verificarea crean-
telor, intocmirea, afisarea si comu-
nicarea tabelului suplimentar al 
creantelor 29.01.2018; 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 26.02.2018.

l SC. Smart Management Invest 
S.R.L. anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere e acordului de mediu 
pentru proiectul - Construire staţie 
distribuţie carburanţi și GPL, 
spălătorie auto, acces auto și 
împrejmuire propus a fi realizat in 
Curtici, str. Cloșca, nr. 2, jud. Arad  
Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi  consultate la sediul 
APM Arad din Arad, str. Splaiul 
Mureș, FN, jud. Arad și la sediul 
beneficiarului din Arad, str. Visi-
nului, nr. 84, jud. Arad, in zilele de 
luni - vineri, intre orele 8:00 - 
16.30. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Arad 
din Arad, str. Splaiul Mureșu-
lui,FN, jud. Arad.

l Giba Ovidiu Laurentiu, titular 
al P.U.Z.-,,construire ansamblu 
locuinte colective P+4, comert-ser-
vicii”, in localitatea Bragadiru, str.
Alunului, nr.45, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinerea a Avizului Favo-
rabil pentru P.U.Z.-,,construire 
ansamblu locuinte colective P+4, 
comert-servicii”. Documentatia a 
fost afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean Ilfov, 
cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. 
Gheorghe Manu, nr.18, tel. 
021.212.56.93, in termen de 12 zile 
calendaristice de la data publicarii 
anuntului.

l Cismaru Alina, titular al P.U.Z.- 
,,construire 8 locuinte S+P+2’’, in 
localitatea Buftea, str.Ion Vlad, 
nr.80, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu  si 
declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 09:00-11:00. 
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Observatii si sugesti se primesc in 
scris la sediul A.P.M.Ilfov in 
termen de 15 zile de la data publi-
carii anuntului.

l Nica Petrisor,  t itular al 
P.U.Z.-,,construire ansamblu locu-
inte colective P+3’’, in localitatea 
Bragadiru, str.Raul Doamnei, 
nr.15, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de mediu  si declan-
sarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consul-
tata la sediul Agentiei  Protectia 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr.1 (in spatele benzinariei 
Lukoil), sector 6, de luni pana joi 
intre orele 09:00-11:00. Observatii  
si sugesti se primesc in scris la 
sediul A.P.M.ILFOV in termen de 
15 zile de la data publicarii anun-
tului.

SOMAȚII  
l Se aduce la cunoștința celor 
interesați că reclamanții Roșca 
Ana, Marin Elena, Irimie Mariana 
– Lavinia și Samoilă Manuela au 
solicitat  Judecătoriei Brașov să se 
constate că au dobândit prin 
uzucapine  dreptul de proprietate 
asupra imobilului identificat cu 
CF. 4536  Prejmer, top. Nr. 6699, în 
suprafață de 716 mp și au 
dobândit dreptul  de  proprietate 
prin intervertirea în fapt a posesiei 
asupra imobilelor  identificate cu 
CF nr. 4646 Prejmer, top. 6698 în 
suprafață de 885 mp și CF nr. 3521 
Prejmer, top nr. 8469/6696 în 
suprafață  de 882 mp, total  2483 
mp, CF 2950, top. Nr. 9557/6700. 
Persoanele interesate pot face 
opoziție la Judecătoria Brașov cu 
precizarea că, în caz contrar, în 
termen de o lună de la emiterea 
celei din urmă publicații, se va 
trece la judecarea cererii. Somația 
face parte din încheierea pronun-
țată la data de 15.11.2017, în 
dosarul civil nr. 18044/197/2015 al 
Judecătoriei Brașov cu termen la 
data de 17.01.2018, sala J1, C11, 
ora 09.00.  Prezenta se  afișează la 
Judecătoria Brașov, un exemplar 
la Primăria Prejmer, un exemplar 
la imobilul în litigiu și un exemplar 
la Oficiul de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Brașov și se publică 
din grija petentei intr-un ziar de 
largă răspândire națională.

l Somație. Se aduce la cunoștința 
publică faptul că pe rolul Judecă-
toriei Târgu Secuiesc există dosarul 
civil 3606/322/2017, având ca 
obiect dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune de 
către reclamanta Sebestyen Maria 
Magdolna, asupra imobilului 
înscris în CF nr. 23193 al comunei 
Lemnia nr.top.11672/1/1, CF vechi 
5290 Lemnia, cu o suprafață 
înscrisă în CF de 3384mp și din 
care suprafața de 1987 mp are 
categoria de folosință arătură în 

intravilan, iar suprafața de 1397 
mp are categoria de folosință 
arătură în extravilan, precum și 
asupra lotului nr.I, cu nr.top.nou 
1167222/1/2/1 pe o suprafață de 
460 mp. Toți cei interesați pot să 
facă opoziție.

ADUNĂRI GENERALE  
l Princiar 90 S.A., b-dul Tudor 
Vladimirescu nr. 4, sector 5, Bucu-
rești, C.I.F. RO 405470, nr. de 
ordine în Registrul Comerţului: 
J40/244/05.02.1991. Convocare. 
Societatea Princiar 90 S.A., cu 
sediul social în București, sector 5, 
bd. Tudor Vladimirescu nr. 4, 
convoacă prin președintele Consi-
liului de Administraţie dl. Dumi-
tras Danut, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 26.01.2018 ora 12.00. 
Ordinea de zi pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
este următoarea: 1. Stabilirea 
remuneraţiei lunare a membrilor 
Consiliului de Administraţie. 2. 
Stabilirea remuneraţiei lunare a 
Directorului General. 3. Stabilirea 
remuneraţiei lunare a membrilor 
Comisiei de Cenzori. În situaţia în 
care Adunarea Generală a Acţio-
narilor nu întrunește cvorumul 
necesar de convocare sau luare a 
hotărârilor, a doua convocare 
pentru ședinţa Adunării Generale 
Ordinare a Princiar 90 S.A. va fi 
pentru data de 29.01.2018, ora 
12.00 la sediul societăţii Princiar 90 
S.A. din  București, sector 5, bd. 
Tudor Vladimirescu nr. 4. Princiar 
90 S.A., Președintele Consiliului de 
Administraţie Dumitras Danut.

l Președintele Consiliului de 
administraţie Muhammad Rafique 
Lakhani convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
societăţii Agromec Balaciu S.A., 
persoană juridică română, cu 
sediul în comuna Balaciu, Calea 
București nr. 2, Corp C14, parter, 
biroul nr. 1, judeţul Ialomiţa, înre-
gistrată în Registrul Comerţului 
sub nr. J21/458,/2012, cod fiscal 
RO 2069440 („Societatea”), din 
iniţiativa Consiliului de Adminis-
traţie, pentru data de 11.01.2018, 
orele 10.00, la sediul social al 
Societăţii.  În cazul în care 
adunarea generală convocată nu se 
va putea ţine la data primei convo-
cări, din lipsă de cvorum, o a doua 
adunare generală se va putea ţine 
pe data de 12.01.2018, ora 10.00, la 
sediul social al Societăţii. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0728118239. Adunarea 
Generală Ordinară se convoacă cu 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea ratificării Deciziei Consi-
liului de Administraţie din data de 
06.12.2017, prin care au fost adop-
tate următoarele hotărâri: Art. I. 
Aprobarea contractării, de către 
Societate, împreună cu Nutre 
Farming S.R.L. și Zimbrul S.A., a 

următoarelor facilităţi de credit, de 
la Raiffeisen Bank S.A. o facilitate 
de credit pe termen scurt “credit 
punte”, în valoare cumulata de 
10.000.000 RON, în scopul finan-
ţării a 80% din valoarea subvenţi-
ilor ce vor fi încasate de la Agenţia 
de Plăţi și Intervenţie în Agricul-
tură („APIA”), pentru anul agricol 
2017– 2018. Sublimita disponibilă 
pentru Societate va fi de 1.100.000 
RON. Maturitatea acestei facilităţi 
va fi nu mai târziu de 29.11.2018. 
Perioada de disponibilitate a 
acestei facilităţi va fi nu mai tarziu 
de 30.06.2018. Art. II. Aprobarea 
contractării, de către Societate, 
împreună cu Nutre Farming 
S.R.L. și Zimbrul S.A., a următoa-
relor facilităţi de credit, de la 
Raiffeisen Bank S.A. o facilitate de 
credit, pentru finanţarea/ refinan-
ţarea activităţilor agricole din anii 
agricoli 2017– 2018 și 2018– 2019, 
în valoare cumulată de 40.200.000 
RON. În cazul în care până la data 
de 29.11.2018, nu va interveni 
niciun caz de default, prezenta 
facilitate va fi prelungită automat 
cu un an, pentru finanţarea/ refi-
nanţarea activităţilor agricole din 
anii agricoli 2018– 2019 și 2019– 
2020. Sublimita disponibilă pentru 
Societate va fi de 4.200.000 RON. 
Maturitatea acestei facilităţi va fi 
nu mai târziu de 15.04.2019, 
respectiv 15.04.2020, în cazul 
prelungirii automate. Perioada de 
disponibilitate a acestei facilităţi va 
înceta nu mai tarziu de 29.11.2018, 
respectiv 29.11.2019, în cazul 
prelungirii automate. Art. III. 
Aprobarea constituirii, în favoarea 
Băncii, a următoarelor garanţii: a) 
Ipoteca mobiliară de prim rang de 
prioritate asupra culturilor (de 
toamnă și primavară), în suprafaţă 
cumulată minimă de 15.500 ha și 
asupra recoltelor aferente acestora, 
astfel cum vor fi identificate în 
contractele de ipotecă mobiliară, 
accesorii contractelor de facilitate; 
b) Ipoteca mobiliară asupra 
tuturor creanţelor prezente și 
viitoare, inclusiv drepturile 
aferente acestora (cum ar fi, dar 
fără a se limita la, beneficii, 
garanţii, eventuale drepturi de 
despăgubire, penalităţi de întâr-
ziere, daune interese, etc.), prove-
nite din orice contracte prezente și 
viitoare, încheiate și care vor fi 
încheiate între Societate și terţe 
persoane juridice, pre-agreate de 
către Banca, în baza cărora Socie-
tatea are dreptul să încaseze sume 
de bani, astfel cum vor fi identifi-
cate în contractele de ipotecă 
mobiliară, accesorii contractelor de 
facilitate; c) Ipoteca mobiliară de 
prim rang de prioritate asupra 
stocului de materii prime achiziţio-
nate de Societate după 01.07.2017, 
astfel cum vor fi identificate în 
contractele de ipotecă mobiliară, 
accesorii contractelor de facilitate; 
d) Ipoteca mobiliară de prim rang 
de prioritate asupra creanţelor 

prezente și viitoare, reprezentând 
sumele obţinute cu titlu de 
subvenţii ce se vor încasa de către 
Societate de la APIA, astfel cum 
vor fi identificate în contractele de 
ipotecă mobiliară accesorii 
contractelor de facilitate; e) 
Ipoteca mobiliară asupra sumelor 
reprezentând restituiri de taxa pe 
valoare adaugată (TVA) datorate 
de bugetul de stat Societăţii, astfel 
cum vor fi identificate în contrac-
tele de ipoteca mobiliară accesorii 
contractelor de facilitate; f) 
Ipoteca mobiliară asupra tuturor 
creanţelor prezente și viitoare, 
inclusiv drepturile aferente aces-
tora (cum ar fi, dar fără a se limita 
la, beneficii, garanţii, eventuale 
drepturi de despăgubire, penalităţi 
de întarziere, daune interese, etc.), 
provenite din orice contracte 
prezente și viitoare încheiate și 
care se vor încheia între Societate 
și Nutre SA sau asupra încasărilor 
Societăţii rezultate din diferenţa 
dintre preţul forward stabilit de 
Nutre SA și preţul de vânzare real, 
astfel cum vor fi identificate în 
contractele de ipotecă mobiliară 
accesorii contractelor de facilitate; 
g) Ipoteca mobiliară asupra 
tuturor conturilor curente și/ sau 
colectoare, deschise de Societate la 
Banca și asupra creanţelor Socie-
tăţii asupra terţilor ce vor fi înca-
sate prin conturile respective, 
astfel cum acestea vor fi identifi-
cate în contractele de ipotecă 
mobiliară accesorii contractelor de 
facilitate. Art. IV. Asociaţii sunt de 
acord că, pe perioada de valabili-
tate a Facilităţilor: (i) să nu facă 
nicio schimbare în structura acţio-
nariatului, de natură să afecteze 
controlul direct sau indirect asupra 
Societăţii (indiferent dacă prin 
deţinerea drepturilor de vot, prin 
contract sau altfel), sau (ii) să nu 
adopte nicio hotărâre în vederea 
reorganizării, fuziunii sau divizării 
Societăţii, fără aprobarea scrisă 
prealabilă a Băncii, până la matu-
ritatea Facilităţii. Art. V. Apro-
barea împuternicirii Dlui Joao 
Costa de Castro, să reprezinte 
Societatea, cu puteri depline, în 
vederea negocierii și semnării, în 
numele și pe seama Societăţii, în 
forma și conţinutul pe care le 
consideră adecvate, a Contrac-
tului/ Contractelor de Facilitate de 
Credit având ca obiect Facilitatea/ 
Facilităţile, a oricăror acte adiţio-
nale/ anexe la acesta/ acestea, 
necesare pentru prelungirea datei 
scadente sau pentru modificarea 
condiţiilor de creditare, a contrac-
telor de garanţie accesorii Contrac-
tului de Facilitate de Credit și a 
oricăror acte adiţionale/ anexe la 
acestea, precum și a oricăror alte 
documente necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri, chiar dacă nu au fost 
expres stipulate, semnătura 
persoanei mai sus menţionate fiind 
opozabilă Societăţii. 2. Diverse. 

Președintele Consiliului de Admi-
nistraţie Muhammad Rafique 
Lakhani.

LICITAȚII  
l Debitorul SC Sangria Com SRL 
-în faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse Și Asociații 
S.P.R.L., scoate la vânzare: 
Mijloace fixe (carmangerie) aparți-
nând SC Sangria Com SRL-în 
faliment, prețul de pornire al licita-
ției pentru fiecare bun în parte este 
diminuat cu 60% față de prețul din 
Raportul de evaluare întocmit în 
aprilie 2016, exclusiv TVA, iar lista 
cu aceste bunuri poate fi obținută 
de la lichidatorul judiciar. Prețul 
Caietului de sarcini este de 500 lei 
exclusiv TVA și poate fi achitat cu 
O P  î n  c o n t u l  n r . 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului  
judiciar Dinu Urse și Asociații 
SPRL sau în numerar la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
rești, Str. Buzești nr.71, et.5, sector 
1. Participarea la licitație este 
condiționată de consemnarea în 
c o n t u l  n r . 
RO77PIRB4211727014001000,  
deschis la Piraeus Bank Romania, 
Sucursala Panduri, până la data și 
ora stabilită pentru ședința de lici-
tație, a garanției de 10% din prețul 
de pornire al licitației pentru bunul 
pentru care se licitează și de achizi-
ționarea până la aceeași dată a 
Caietului de sarcini. Prima ședință 
de licitație a fost fixată în data de 
10.01.2018, ora 14.00, iar dacă 
acestea nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de lici-
tații vor fi în data de:  17.01.2018, 
24.01.2018, 31.01.2018, 07.02.2018, 
14.02.2018, 21.02.2018, 28.02.2018, 
07.03.2018 și 14.03.2018 ora 14.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzești 
nr.71, et.5, sector 1. Pentru relații 
s u p l i m e n t a r e  s u n a ț i  l a 
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com. 

l Debitorul SC Basti SA societate 
în reorganizare, prin administrator 
judiciar Dinu, Urse Și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Propri-
etate imobiliară industrială 
“ C o n s t r u c ț i e  C 1 - D e p o z i t 
(Șopron)” aflată în patrimoniul 
societății debitoare BASTI SA, 
edificată pe teren proprietatea 
societății Wylze Logistik SRL, 
situată în Str. Rezervoarelor Nr. 2, 
Mun. Ploiești, Județ Prahova. 
Prețul de pornire al licitației este 
de 2.340,00 Euro exclusiv TVA. 
Participarea la licitație este condi-
ționată de: -consemnarea în contul 
nr. RO22RZBR0000060004793446 
deschis la Garanti Bank SA -Ag. 
Ploiești Mihai Viteazul până la 
orele 14.00 am din preziua stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din 
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prețul de pornire a licitației; -achi-
ziționarea până la aceeași dată a 
Caietului de sarcini pentru propri-
etatea imobiliară industrială, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliară 
industrială prima ședință de lici-
tație a fost fixată în data de 
18.12.2017, ora 15.00, iar dacă 
bunul nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de lici-
tații vor fi în data de 08.01.2018, 
15.01.2018, 22.01.2018, 29.01.2018, 
ora 10:00. Toate ședințele de lici-
tații se vor desfășura la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din 
Ploiești, Str. Elena Doamna 
Nr.44A, Jud. Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare și vizionare apelați 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat 
și pe site www.dinu-urse.ro. 

l Debitorul SC Drum Design 
Consult S.R.L. societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.IPAD 2 
Apple; 2.Ipad 2 Apple; 3.Laptop 
Acer; 4.Telefon Iphone 4. Prețul 
caietului de sarcini pentru 
imobilul aflat în proprietatea SC 
Drum Design Consult SRL este 
de 200 lei exclusiv TVA. Valoarea 
totală de piață a bunurilor supuse 
evaluării aparținând SC Drum 
Design Consult SRL este de 2761 
RON. Participarea la licitație este 
condiționată de: -consemnarea  
î n  c o n t u l  n r . 
RO54BREL0002001156560100 
deschis la Libra Internet Bank, 
până la data și ora stabilite pentru 
ședința de licitație, a garanției de 
10% din prețul de pornire al lici-
tației; -achiziționarea până la data 
și ora stabilite pentru ședința de 
licitație a caietului de sarcini ce se 
achită prin op în contul nr. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidato-
rului judiciar Dinu Urse și Asoci-
ații SPRL sau în numerar la 
sediul lichidatorului judiciar din 
București, Str. Buzești, nr.71 Et. 5  
sector 1. Lichidatorul judiciar a 
procedat la organizarea de licitații 
publice cu strigare, după cum 
urmează: Prima ședință de lici-
tație a fost fixată la data de 
13.12.2017, ora 14.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de lici-
tații au fost fixate în data de 
2 0 . 1 2 . 2 0 1 7 ,  1 0 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
17 .01 .2018 ,  ș i  24 .01 .2018 , 
3 1 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  0 7 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
1 4 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 1 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
2 8 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  0 7 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
14.03.2017, ora 14.00. Toate ședin-
țele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din București, Str. Buzești, 
nr.71, et. 5, sector 1. Pentru relații 

sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe 
site www.dinu-urse.ro.

l SC Centrul Logistic Și De 
Sevicii Berceni SRL, prin lichi-
dator judiciar CII Petcu Viorica, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică în data de 22.01.2018, ora 
14,00, la sediul lichidatorului din 
Ploiești, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova 
următoarele bunuri: Teren arabil 
extravilan St 7500 mp situat in 
com. Aricestii Rahtivani, jud. 
Prahova; In caz de neadjudecare 
in data de 22.01.2018, se vor orga-
niza inca 9 licitaţii in datele de 
29.01.2018, 05.02.2018, 12.02.2018, 
19.02.2018, 26.02.2018, 05.03.2018, 
12.03.2018 ,  19.03.2018 s i 
26.03.2018 ora 14,00.Taxa de parti-
cipare la licitaţie este de 100 RON 
plus TVA, garanţia de participare 
este de 10% din valoarea pretului 
oferit plus TVA. Achitarea lor se 
poate face cu ordin de plată în 
contul de lichidare sau numerar la 
sediul lichidatorului. Vânzarea se 
face în baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Inscrierea la licitaţie se va 
face cu cel putin o zi inainte de 
data licitatiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform art. 
53 din Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-
513366 sau 0244-597751.
 
l SC Iatan Company SA, prin 
lichidator judiciar CII Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică în data de 
22.01.2018 ora 14,30 la sediul 
lichidatorului din Ploiești, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, 
ap. 2, jud. Prahova următoarele 
bunuri: -  imobil situat în str. 
Nicolae Balcescu nr. 1, Câmpina, 
jud. Prahova compus din teren în 
suprafaţă de 5.179,80 mp și 
construcţiile existente pe teren 
( f a b r i c a  d e  p â i n e ,  s e c ţ i e 
producţie, moară, cabina poarta); 
- utilaje panificatie. In caz de 
n e a d j u d e c a r e  i n  d a t a  d e 
22.01.2018, se vor organiza lici-
taţii si in datele de 29.01.2018, 
05.02.2018 si 12.02.2018 la ora 
14,30. Taxa de participare la lici-
taţie este de 100 RON + TVA, 
garanţia de participare este de 
10% din valoarea pretului oferit 
plus TVA. Achitarea lor se poate 
face cu ordin de plată în contul 
de lichidare al debitoarei sau în 
numerar la sediul lichidatorului. 
Vânzarea se face în baza prevede-
rilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea 
la licitate se va face cel putin cu o 
zi inainte de data licitatiei. Bunu-
rile se vor vinde libere de sarcini 
conform art.  53 din Legea 
85/2006. Alte relaţii privind acti-
vele scoase la vânzare puteţi 
obţine la nr. de tel. 0244-513366 
sau 0244-597751.

l SC Lupu Confex S.R.L., prin 
lichidator judiciar CII Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică cu strigare în data de 
22.01.2018, ora   15.00  la sediul 
lichidatorului din Ploiești, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 
2, jud. Prahova următoarele 
bunuri: - terenuri si cladiri situate 
in Urlati, str. 1 Mai, jud. Prahova; 
- teren extravilan St – 22.366,35 
mp situat in Valea Bobului, Urlati, 
jud. Prahova; - autoutilitara VW 
LT35, an fabricatie 2003; - bunuri, 
echipamente tehnologice, birotica, 
materii prime, obiecte de inventar. 
In caz de neadjudecare in data de 
22.01.2018, se vor mai organiza 
licitatii, in zilele de 29.01.2018, 
05.02.2018 si 12.02.2018 la ora 
15.00. Taxa de participare la lici-
taţie este de 100 RON plus TVA, 
garanţia de participare este de 
10% din valoarea bunului plus 
TVA. Achitarea lor se poate face 
cu ordin de plată în contul de lichi-
dare aldebitoarei sau în numerar la 
sediul lichidatorului. Vânzarea se 
face în baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Inscrierea la licitaţie se va 
face cu cel putin o zi inainte de 
data licitaţiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform art. 
53 din Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-
513366 sau 0244-597751.
 
l SC Mis Prod Com S.R.L., prin 
lichidator judiciar  CII Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin 
l i c i t a ţ i e  p u b l i c ă  î n  d a t a 
de 22.01.2018, ora 15,30 la sediul 
lichidatorului din Ploiești, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, 
ap. 2, jud. Prahova autoturism 
Skoda Octavia an fabricatie 2003. 
In caz de neadjudecare in data de 
22.01.2018, se vor organiza lici-
taţii si in datele de 29.01.2018, 
05.02.2018 si 12.02.2018 ora 
15,30. Taxa de participare la lici-
taţie este de 100 RON plus TVA, 
garanţia de participare este de 
10% din valoarea pretului oferit 
plus TVA. Achitarea lor se poate 
face cu ordin de plată în contul de 
lichidare al SC Mis Prod Com 
S . R . L .  n r . 
RO22BTRL03001202D38907XX 
deschis la Banca Transilvania, 
Sucursala Ploiești sau în numerar 
la sediul lichidatorului. Vânzarea 
se face în baza prevederilor Legii 
nr. 85/2006. Inscrierea la licitaţie 
se va face cu cel putin o zi inainte 
de data licitatiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform 
art. 53 din Legea 85/2006. Alte 
relaţii privind activele scoase la 
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 
0244-513366 sau 0244-597751.
 
l SC Intergepa Trans SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică în data de 22.01.2018 
ora 13,30 la sediul lichidatorului 

din Ploiești, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova, 
teren in suprafata de 14.854 mp cu 
platforma betonata, situat in 
Onesti, str. Gării nr. 3, jud. Bacau 
si urmatoarele constructii situate 
pe acesta:  Constructie sediu; 
Constructie atelier; Cladire buffet; 
Cladire statie carburanti; Cladire 
atelier. In caz de neadjudecare in 
data de 22.01.2018, se vor organiza 
licitatii si in datele de 29.01.2018, 
05.02.2018, 12.02.2018 ora 13,30. 
Taxa de participare la licitaţie este 
de 100 RON + TVA, garanţia de 
participare este de 10% din pretul 
oferit plus TVA. Achitarea lor se 
poate face cu ordin de plată în 
contul de lichidare sau în numerar 
la sediul lichidatorului. Vânzarea 
se face în baza prevederilor Legii 
nr. 85/2006. Inscrierea la licitatie se 
va face cu cel putin o zi inainte de 
data licitatiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform art. 
53 din Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-
513366 sau 0244-597751.

l Anunţ de participare licitaţie. 
Denumire instituţie: DJST Cluj. 
Condiţ i i  participare:  orice 
persoană fizică sau juridică, 
română ori străină, are dreptul de 
a participa la procedura pentru 
atribuirea contractului de închi-
riere. Cuantum și formă garanţie 
de participare: 3 (trei) chirii 
minime lunare, care se vor depune 
în numerar la casieria DJST Cluj. 
Descrierea bunurilor: -spaţiu în 
suprafaţă de 13,86mp compus 
dintr-o încăpere, cu destinaţia de 
birou, situat în incinta Sălii Spor-
turilor „H.Demian”, Cluj-Na-
poca, str. Splaiul Independenţei, 
nr. 6; -spaţiu în suprafaţă de 
26,97mp compus dintr-o încăpere, 
cu destinaţia de birou, situat în 
incinta Sălii Sporturilor „H. 
Demian”, Cluj-Napoca, str. 
Splaiul Independenţei, nr.6; 
-spaţiu în suprafaţă de 14,40mp 
compus dintr-o încăpere, cu desti-
naţia de magazin alimentar, situat 
în incinta Sălii Sporturilor „H.
Demian”, Cluj-Napoca, str.
Splaiul Independenţei, nr.6. Data, 
adresa și ora-limită a depunerii 
ofertelor: 09.01.2018, ora 10.00, 
sediul DJST Cluj, Cluj-Napoca, 
B-dul Eroilor, nr.40, jud.Cluj. 
Data, ora și locul deschiderii ofer-
telor: 10.01.2018, ora 10.00, sediul 
DJST Cluj, Cluj-Napoca, B-dul 
Eroilor, nr.40, jud.Cluj. Modul de 
obţinere a documentaţiei: înce-
pând cu data de 18.12.2017, pe 
baza de solicitare scrisă de la 
sediul DJST Cluj, c/val. docu-
mentaţiei fiind de 50Lei, achitată 
în numerar la casieria DJST Cluj.

l C.I.I. Șerbănescu Maria lichi-
datorul judiciar al debitoarei SC 
Cristelsi SRL, J29/746/1993, CUI 
RO3649364 cu sediul in Valenii de 

Munte Str. Progresului Nr. 20A, 
j u d e t u l  P r a h o v a ,  d o s a r 
nr.4469/105/ 2013 anunta organi-
zarea licitatiilor publice în zilele 
de vineri ora 13 la sediul din 
Ploiești Str. S.N. Milescu Nr. 2A, 
ap.7 Ploiești, pentru clădire 
magazin birouri situată în orașul 
Vălenii de Munte Str. N. Iorga Nr. 
43 Jud. Prahova zona garii DN1A 
înaltime P+E an constructie 2007, 
nr cadastral 1357, suprafată 101 
mp, zonă rezidential , reţele edili-
tare, energie electrică, apă , gaze, 
încălzire cu centrală proprie pe 
gaz, etaj compartimentat în 
birouri, hol, bucătărie, baie, cana-
lizare, telefonie, internet, la cel 
mai bun pret oferit. Relatii la 
tel.0744 672 341.

PIERDERI  
l Pierdut Document Control 
0068718 eliberat la data de 
26.07.2016, emis pentru SC MCF 
Impex Productie Constructii 
Import Export SRL. Se declara 
nul.
 
l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Cana General 
Trading SRL cu sediul in Com. 
Nicolae Balcescu, Sat Nicolae 
Balcescu, Judetul Constanta, 
J13/22/2008, CUI 17419381 
declara certificatul de inmatricu-
lare si statutul/anexele pierdute/
nule.
 
l Talenteengine SRL, cu sediul 
social în București, Str.Clucereasa 
E l e n a  4 8  A , a p . 1 ,  a v â n d 
CUI:33114664 și J40/5174/2014, 
declară pierdut Certificatul de 
înregistrare al societăţii.

l SC Consuela Info SRL, Roșiori 
de Vede, declar pierdut certificat 
constatator nr.11254 din data 
17.06.2014. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat de Înregis-
trare cu seria B și nr. 1935959 
aparţinând firmei DC Consulting 
S R L ,  C U I :  1 6 9 6 8 4 8 9 , 
J35/3468/23.11.2004, cu sediul în 
Timișoara, str. Versului, nr. 22, Et. 
3,  Ap. 15,  camera 1,  Jud. 
Timiș, eliberat de Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Timiș. Îl declarăm nul.

l Pierdut certificat de înregistrare 
al S.C. La Seratta Events S.R.L., 
cu sediul în oraș Otopeni, str. 
Ferme M nr. 11, biroul nr. 1, jud. 
Ilfov, cu J23/3821/2017, C.U.I. 
37977854, îl declar nul.

l Niagara Force S.R.L., cu sediul 
în jud. Ilfov, loc. Mogoșoaia, șos. 
București- Târgoviște nr. 215D, cu 
J23/2451/2014, C.U.I. 26191788, 
pierdut certificat constatator nr. 
48062/25.08.2014 pentru sediu 
social, îl declar nul.


