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OFERTE SERVICIU
l S.C. PRO- Design S.R.L. 
angajează: 16 sudori, 12 lăcătuşi 
constr. metalice şi navale, 2 tubu-
latori navali. Cerinţe pentru 
ocuparea postului: curs de califi-
cari, experienţă minimă de 1 an.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa 
localitatea Bucureşti, Şos.
Vergului, Nr.12, Sector 2, organi-
zează la sediul spitalului concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante contractuale de 
execuţie, perioadă nedetermi-
nată, conform HG nr.286/2011, 
de: -registrator medical debutant 
-Fişier în cadrul Secţiei Clinice 
Diabet zaharat, nutriţie şi boli 
metabolice; -infirmier debutant 
-Compartiment Oftalmologie; 
-asistent medical principal radio-
logie -PL -Laborator radiologie şi 
imagistică medicală. Condiţiile 
generale şi specifice pentru: 
Registrator medical debutant: 
-diplomă de studii medii de 
specialitate sau diplomă de studii 
medii; -fără vechime. Infirmieră 
debutantă: -şcoală generală, fără 
vechime. Asistent medical prin-
cipal radiologie -PL: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă; -examen pentru 
obţinerea gradului de principal; 
-5 ani vechime în specialitate. 
Data concursului: 11.10.2017, 
ora  10 .00  -proba  scr i să ; 
16.10.2017 -interviul, ora 10.00.
Data-limită de depunere a dosa-
relor: 04.10.2017, până la ora 
15.00. Calendarul de desfăşurare 
a concursului, bibliografia şi 
tematica se afişează la sediul şi 
pe site-ul spitalului: www.spital-
malaxa.ro. Date de contact: 
E c . A n g h e l  D a n i e l a , 
tel.021.255.50.85.

l Şcoala Gimnazială „Leonida 
Marineanu” Tia Mare, cu sediul 
în localitatea Tia Mare, strada 
Mihai Viteazul, numărul 92, 
judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -1 post 
muncitor calificat (cu atribuţii de 
fochist  centrale termice), 
c o n f o r m  H G  2 8 6 / 2 0 1 1 . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scr isă în data de 
11.10.2017, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 12.10.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -şcoala profesională sau 
cursuri de fochist; -vechime 
minim 3 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Şcolii Gimna-
ziale „Leonida Marineanu” Tia 
Mare. Relaţii suplimentare la 
sediul: Şcoala Gimnazială 
„Leonida Marineanu” Tia Mare, 
persoană de contact: Gircoveanu 
F e l i x  C o r n e l ,  t e l e f o n : 
0753.045.056, fax: 0249.534.379, 
e-mail: scoalatiamare@yahoo.
com.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, Judeţul Teleorman, 
strada Libertăţii, nr.1, organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea  următorului post 
contractual vacant: -1 post de 
asistent medical debutant în 
cadrul Laboratorului de Analize 
Medicale al Spitalului. Condiţii 
specifice de participare la 
concurs asistent medical de labo-
rator debutant: -Absolvent al 
şcolii postliceale specialitatea 
laborator; -Certificat de membru 

eliberat de Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generalişti; -Fără 
vechime. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă, în data de 
11.10.2017, ora 10.00, proba 
scrisă, iar data şi ora interviului 
vor fi anunţate după rezultatul 
probei scrise. Dosarele se depun 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă în  termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului şi trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia şi relaţii suplimentare la 
avizierul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, la serviciul 
RUNOS sau la telefoanele: 
0247.306.723/0247.306.758.

l Spitalul Orăşenesc Lipova, cu 
sediul în localitatea Lipova, 
strada Aurel Vânătu, numărul 
11, judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor vacante contractuale, pe 
durată nedeterminată cu timp 
parţial (4 ore), de: -Asistent 
medical -Compartiment Nosoco-
miale, 1 post. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 11 octombrie 2017, ora 
9.00; -Proba interviu în data de 
11 octombrie 2017, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă; 
-minim 6 luni vechime în specia-
litate; -certificate de participare 
la pregătiri privind gestionarea 
deşeurilor medicale provenite din 
unităţi sanitare, prevenirea infec-
ţiilor nosocomiale. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-

pare la concurs până la data de 
04 octombrie 2017, ora 12.00, la 
sediul Spitalului Orăşenesc 
Lipova, serviciul  Resurse 
Umane. Concursul se va desfă-
şura în baza HG 286/2011. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Orăşenesc Lipova, 
strada Aurel Vânătu, numărul 
11, persoană de contact: Chisan 
Simona, telefon: 0257.563.047 
sau pe: www.spitalulipova.ro. 

l În conformitate cu prevederile 
Legii nr.95/2006, privind reforma 
în domeniul sănătăţii, cu modifi-
cările şi completările ulterioare şi 
ale OMS nr.284/2007, privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi desfăşurare a 
concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea  funcţiilor specifice 
comitetului director din spitalele 
publice, modificat de art.1 din 
OMS nr.954/2017, Spitalul Orăşe-
nesc Lipova, cu sediul în Lipova, 
strada Aurel Vânătu, numărul 
11, judeţul Arad, organizează 
concurs/examen pentru ocuparea 
funcţiilor specifice comitetului 
director al unităţii, după cum 
urmează: -1 post de director 
medical. La concurs/examen se 
pot înscrie candidaţii care înde-
plinesc, cumulativ, criteriile 
generale şi specifice. Criteriile 
generale sunt următoarele: a)au 
domiciliul stabil în România; b)
nu au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care i-ar 
face incompatibili cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în 

care a intervenit reabilitarea; c)
au o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; d)nu au 
vârsta de pensionare, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
Criteriile specifice sunt următoa-
rele: 1.sunt absolvenţi de învăţă-
mânt universitar de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul medi-
cină, specializarea medicină; 2.
sunt confirmaţi cel puţin medic 
specialist; 3.au minimum 5 ani 
vechime în specialitatea respec-
tivă. Concursul/examenul pentru 
ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director al unităţii se 
va organiza în data de 11 octom-
brie 2017, ora 09.00- proba scrisă, 
respectiv data de 11 octombrie 
2017, ora 13.00 -susţinere orală a 
proiectului de specialitate, ora 
15.00 -interviul de selecţie, la 
sediul unităţii. Data-limită până 
la care se pot depune actele 
pentru dosarul de concurs este 04 
octombrie 2017. Bibliografia 
pentru concurs/examen şi teme-
le-cadru pentru proiectul de 
specialitate se afişează la sediul 
Spitalului Orăşenesc Lipova şi se 
publică pe site-ul spitalului: 
www.spitalulipova.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefonul: 0257.563.047- Biroul 
Resurse Umane.

l Unitatea Administrativ Terito-
rială Tătăranu, județul Vrancea, 
cu sediul în localitatea Tătăranu, 
strada Principală, numărul 96, 
județul Vrancea, în baza Legii 
nr.188/1999, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post 
vacant pe perioadă nedetermi-

nată pentru funcția publică: 1)
Denumirea postului: Referent, 
clasa III, grad profesional asis-
tent, compartiment financiar 
contabil -impozite şi taxe. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: 
studii liceale cu diplomă de baca-
laureat; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului: 6 luni. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: 
-Proba scrisă: data de 19.10.2017, 
ora 11.00, la sediul instituţiei; 
-Proba interviu se va stabili în 
termen de 5 zile de la data probei 
scrise. Data, ora şi locul inter-
viului se vor afişa la sediul insti-
tuției după proba scrisă. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul 
instituției în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial. Relații la tele-
fonul: 0237.248.005.

l Şcoala Gimnazială Buciu-
meni, cu sediul în localitatea 
Buciumeni, strada Principală, 
număr 272, judeţul Dâmboviţa, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Numele funcţiei: 
Administrator financiar; -Număr 
posturi: 0,50, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 11.10.2017, ora 9.00; 
-Proba interviu în data de 
16.10.2017, ora 9.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
s u p e r i o a r e  î n  d o m e n i u l 
economic; -vechime: minim 3 
ani, viză Control Financiar 
Preventiv. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-

ANUNŢ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A          
DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

  Unitatea administrativ teritorială MUNTENI-BUZĂU 
din judeţul Ialomiţa anunţă publicarea documentelor          
tehnice ale cadastrului pentru Sector Cadastral nr. 1,      
începând cu data de 20 septembrie 2017, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Primăriei Munteni-Buzău, str. 
Primăriei, nr. 116, judeţul Ialomiţa, conform art. 14, 
alin. (1) și (2) din Legea    Cadastrului și Publicităţii                
ImobiliareImobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.
 Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depunse la sediul primariei și pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Vesuvius is a world leader in the development, manufacturing and marketing of high performance specialty ceramics and             
refractory products for demanding industrial applications and in particular in steel making industry.

The Flow Control Systems division of Vesuvius is dedicated to the conception, engineering, assembly and commissioning of steel 
flow control equipment, including mechanical devices, hydraulic, automation and robotics.

We are recruiting for the Flow Control Systems division a (m/f):

Automation Field Service Engineer 
He will join the Customer Service Team reporting to the Flow Control Systems Automation Manager Europe, while based in Romania.
PreferencePreference will be given to an Automation Engineer or Technician with Professional experience for Automation Installation, 
Commissioning and Trouble Shooting.

This position will require to travel internationally up to 80% of the time.

Key Responsibilities:
• Shop Test of Project Equipment at Manufacturing Site, Ghlin, Belgium
• Installation, Supervision and Commissioning of Project Equipment at Customer Sites including Planning Project Meetings with 
Customer and Sub Contractors
• Operation and Maintenance Training• Operation and Maintenance Training
• Optimization of the regulation
• Technical Reporting to the Project Manager in order to complete the Commissioning up to a Proper Customer Acceptance and 
Satisfaction
• Technical Feedback and sharing of the field experiences for the continuous improvement of the Product and of the Customer 
Satisfaction
• Provide a level of Customer Support that enhances the relationship with the Customer and increases the Company profile
• Ensure that all activities are performed with due regard to the health and safety standards applicable to the activity• Ensure that all activities are performed with due regard to the health and safety standards applicable to the activity

 Knowledge, experience and skills needed:
• Automation/Electrical Engineering Education
• 2 to 10 years of Industrial Experience
• Knowledge and basic experience in electricity (low voltage)
• Knowledge and basic experience in PLC programming and in regulation (PID)
• The motivation/ability to learn the detailed aspects of the installation and operation of our Systems
• Capable of Managing and Leading Operators and Sub-contractors at Site• Capable of Managing and Leading Operators and Sub-contractors at Site
• Proactive and Self-motivated with a flexible approach to working hours
• Fluent in English

INTERESTED CANDIDATES please email CV and supporting letter to Laurence Malherbe at Laurence.malherbe@vesuvius.com
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ţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Şcolii Gimna-
ziale Buciumeni. Relaţii supli-
mentare  la  sed iu l  Şco l i i 
Gimnaziale Buciumeni, persoană 
de contact: Pavel Viorica, telefon: 
0787.564.625. 

CITAȚII  
l Numitul Lupu Ionel cu 
ultimul domiciliu cunoscut in sat 
Bucesti, com.Ivesti, judetul 
Galati, este citat la judecatoria 
Galati pe data de 10.10.2017, ora 
9, complet cc9n, sala 5, in calitate 
d e  p a r a t  i n  d o s a r u l 
1083/233/2017 avand ca obiect 
tagada paternitate, in contradic-
toriu cu reclamanta Lupu Elena.

l Numitul Boboc Gheorghe 
Sorin, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Bucuresti, str.Aleea 
Stupilor nr.3, bl.F9, sc.3, ap.33, 
sector4, este citat la Judecatoria 
sectorului 4 Bucuresti pe data de 
10 octombrie 2017, ora 9, camera 
222, Completul C1 civil si azil 
(fond funciar) in calitate de parat 
in Dosarul nr.231/4/2017 in 
proces cu Boboc Gheorghe in 
calitate de reclamant.

l În vederea soluţionării cauzei 
civile nr.2819/322/2017 privind 
cererea dvs, având ca obiect 
dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului în 
localitatea Marcusa, judeţul 
Covasna, înscris în cartea 
funciară nr.23881 nr.top.100, jud.
Covasna, provenit din conversia 
de pe hârtie a cărţii funciare 
vechi nr.1070 Marcusa, în supra-
faţă de 328mp. Conform dispozi-
ţiilor art.130 din Decretul-Lege 
nr.115/1938, raportat la decizia 
ICCJ nr.19/05.10.2015 pronun-
ţată în recurs în interesul legii, vă 
comunicăm alăturat prezentei 
Somaţia emisă de Judecătoria 
Târgu Secuiesc, cu menţiunea să 
faceţi publicarea ei în două ziare 
de largă răspândire, dintre care 
unul de circulaţie naţională, pe 
cheltuiala reclamantului.

l Se citează numita DESPINA 
CRISTIANA, de către reclamanta 
Stanciu Ioana, prin procurator 
Stanciu Constantin, la Judecătoria 
Piteşti, la termenul din 31.10.2017, 
Complet C2-2, în Dosarul nr. 
19154/280/2012*, având ca obiect 
rezoluţiune contract.

l Numiţii Pasciuti Stefano şi 
Pasciuti Gabrielle, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Piteşti, 
strada I.C. Brătianu (fost nr.27), 
jud. Argeş, sunt citaţi la interoga-
toriu, la Tribunalul Specializat 
Argeş, în data de 28.09.2017, ora 
11,00, în calitate de pârâţi în 
dosarul nr. 119/1259/2016, în 
contradictoriu cu Fulgeanu 
Amalia Elena.

l România. Judecătoria Lugoj, 
20 Decembrie, nr.13, Lugoj. Jude-
cătoria Lugoj, Camera 18. Desti-
natar :  Szabo  Mar ia  Ida , 
Necunoscut, judeţul Timiş. 
Dosarul  nr.779/252/2017, 
Materia: Civil, Stadiul procesual 
al dosarului: Fond, Obiectul 
dosarului: uzucapiune. Citaţie 
emisă la 11 septembrie 2017. 
Stimată doamnă/Stimate domn, 
sunteţi chemat în această 
instanţă, camera 18, Complet c7, 
în data de 18 octombrie 2017, ora 
9.00, în calitate de pârât, în 
proces cu Sisak Marian Marius în 
calitate de petent. Pentru a vizu-
aliza unele documente din dosar, 
accesaţi www.curteapeltimisoara.
ro secţiunea Dosare şi folosiţi 
parola:********. Aveţi obligaţia 
de a nu divulga parola altor 
persoane. Prin afişare la uşa 
instanţei. Prin înmânarea citaţiei, 
sub semnătură de primire, 
personal ori prin reprezentant 
legal sau convenţional ori prin 
funcţionarul sau persoana însăr-
cinată cu primirea corespon-
denţei pentru un termen de 
judecată, cel citat este prezumat 
că are în cunoştinţă şi termenele 
de judecată ulterioare aceluia 
pentru care citaţia i-a fost înmâ-
nată. Preşedinte Judecătoria 
Lugoj. Grefier.

l România. Judecătoria Lugoj, 
20 decembrie, nr.13, Lugoj. Jude-
cătoria Lugoj, Camera 18. Desti-
natar: Szabo Ioan, Necunoscut, 
ap.4, judeţul Timiş. Dosarul 
nr.779/252/2017, Materia: Civil, 
Stadiul procesual al dosarului: 
Fond, Obiectul dosarului: uzuca-
piune. Citaţie emisă la 11 
septembrie 2017.  Stimată 
doamnă/Stimate domn, sunteţi 
chemat în această instanţă, 
camera 18, Complet c7, în data 
de 18 octombrie 2017, ora 9.00, în 
calitate de pârât, în proces cu 
Sisak Marian Marius în calitate 
de petent. Pentru a vizualiza 
unele documente din dosar, acce-
saţi www.curteapeltimisoara.ro 
secţiunea Dosare şi folosiţi 
parola:********. Aveţi obligaţia 
de a nu divulga parola altor 
persoane. Prin afişare la uşa 
instanţei. Prin înmânarea cita-
ţiei, sub semnătură de primire, 
personal ori prin reprezentant 
legal sau convenţional ori prin 
funcţionarul sau persoana însăr-
cinată cu primirea corespon-
denţei pentru un termen de 
judecată, cel citat este prezumat 
că are în cunoştinţă şi termenele 
de judecată ulterioare aceluia 
pentru care citaţia i-a fost înmâ-
nată. Preşedinte Judecătoria 
Lugoj. Grefier.

l Pe rolul  Judecător ie i 
Câmpina se află spre soluţio-
nare dosarul nr. 8545/204/2016 
în care reclamanta este Parohia 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi 

Gavril” Urleta şi pârâta Locali-
tatea Băneşti prin Primar, 
obiectul dosarului fiind consta-
tarea dreptului de proprietate 
pentru: suprafaţa de 2.185 mp. 
teren situat în com Băneşti, sat 
Urleta, str. Bisericii, nr. 161, jud. 
Prahova, reprezentând curtea 
bisericii, construcţiile existente pe 
terenul de mai sus, respectiv 
biserica nouă, biserica veche, 
praznicar, clopotniţa, magazie, şi 
grup sanitar, suprafaţa de 7.709 
mp. teren situat în com. Băneşti, 
sat Urleta, str. Bisericii, F.N. şi 
suprafaţa de 513 mp. teren situat 
în com. Băneşti, sat Urleta, str. 
Principală, nr. 117, jud. Prahova. 

DIVERSE
l  C R E D I T E  R A P I D E 
PENTRU SALARIAŢI ŞI 
PENSIONARI CU VÂRSTE 
CUPRINSE ÎNTRE 18 ANI-74 
ANI.  PENTRU DETALII 
APELAŢI: 0725.401.060.

l Urse Radu, avand domiciliul 
in Bucuresti, str.Vigoniei, nr.8, 
bl.10, sc.8, ap.250, sector 5, titular 
al planului P.U.Z.-ansamblu 
locuinte P+2E si functiuni 
complementare, amplasat in 
localitatea Berceni, judetul Ilfov, 
Tarla.20, Parcela 49/1/02,03, 
anunta publicul interesat asupra 
Deciziei etapei de incadrare luata 
in cadrul sedintei Comitetului 
Special constituit din data de   
15.02.2017, urmand ca prima 
versiune a planului sa fie supusa 
procedurii de adoptare de catre 
autoritatile competente, fara aviz 
de mediu. Observatii/comentarii 
si sugestii se primesc in scris la 
s e d i u l  A . P . M . I l f o v 
(tel.021/4301523) in termen de 10 
zile calendaristice de la publi-
carea  anuntului.

l Borcan Ion, avand domiciliul 
in Bucuresti, str.Lotrioarei, nr.7, 
bl.V32, sc.C, ap.115, sector 3, 
t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-ansamblu locuinte indivi-
duale P+1E+M si functiuni 
complementare,  amplasat in 
localitatea Berceni, judetul Ilfov, 

Tarla.24, Parcela 57/2/8,  anunta 
publicul interesat asupra Deciziei 
etapei de incadrare luata in 
cadrul sedintei Comitetului 
Special constituit din data de 
29.03.2017, urmand ca prima 
versiune a planului sa fie supusa 
procedurii  de adoptare de catre 
autoritatile competente, fara aviz 
de mediu. Observatii/comentarii 
si sugestii se primesc in scris la 
s e d i u l  A . P . M . I l f o v 
(tel.021/4301523) in termen de 10 
zile calendaristice de la publi-
carea  anuntului.

l SC Therme Nord Bucuresti 
SRL, avand sediul in judetul 
Sibiu, municipiul Sibiu, str.B-dul.
Victoriei, nr.44A, titular al 
planului P.U.D.- construire 
piscina exterioara si spatii anexe,  
comuna Balotesti, satul Blaotesti, 
judet Ilfov, T124, P504/1/3, 
anunta publicul interesat asupra   
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului Favorabil  pentru 
PUD-construire piscina exteri-
oara si spatii anexe. Documen-
tatia a fost afisata pentru 
consultare pe site-ul Consiliului 
Judetean Ilfov. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc 
in scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul Consiliului Judetean Ilfov, 
cu sediul in municipiul Bucuresti, 
str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 
1 (tel.021/212.56.93), in termen 
de 15 zile  calendaristice de la 
publicarea anuntului, incepand 
cu data de 13.09.2017.

l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
lichidator judiciar conform 
incheierii din data de 14.09.2017 
pronunţată de Tribunalul 
P r a h o v a  î n  d o s a r u l 
6655/105/2017, anunţă deschi-
derea procedurii simplificate a 
insolventei Elen Gold Gym SRL 
Ploieşti, Bdul. Republicii, nr. 189, 
bl. 6A, sc. A, et. 7, ap. 27, jud. 
Prahova, J29/172/2012, CUI 
29681679. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor este 
30.10.2017. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 

întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor este 09.11.2017. 
Termenul pentru definitivarea 
tabe lu lu i  creanţe lor  es te 
04.12.2017. Prima adunare a 
creditorilor la data de 14.11.2017, 
ora 13/30 la sediul lichidatorului 
judiciar.

l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
lichidator judiciar conform 
incheierii din data de 14.09.2017 
pronunţată de Tribunalul 
P r a h o v a  î n  d o s a r u l 
6381/105/2017, anunţă deschi-
derea procedurii simplificate a 
insolventei Gaconati Savis SRL 
Ploieşti, str. Înfrățirii, nr. 7, bl. 5, 
sc. E, et. 2, ap. 89, jud. Prahova, 
J29/1673/2009, CUI 26229238. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţelor este 30.10.2017. 
Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor este 
09.11.2017. Termenul pentru 
definitivarea tabelului creanţelor 
este 04.12.2017. Prima adunare a 
creditorilor la data de 14.11.2017, 
ora 14/00 la sediul lichidatorului 
judiciar.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Service Financiar Contabilitate 
SRL desemnat prin hotararea 
din data de 15.09.2017,  pronun-
tata de Tribunalul rahova Sectia 
a II-a Civila, de Contencios 
Administrativ si Fiscal, in dosar 
nr. 4507/105/2016, notificã 
deschiderea falimentului prin 
procedura simplificata prevazuta 
de Legea nr.85/2014 împotriva 
Service Financiar Contabilitate 
SRL, cu sediul in Loc. Buşteni, 
Oraş Buşteni, Bulevardul Liber-
tăţii, Nr. 198, Constructia C1, 
Parter, Camera Nr. 1, Judet 
Prahova, CUI 3476280, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J29/1188/2015. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un 

drept de creanta nascut dupa 
data deschiderii procedurii insol-
ventei impotriva Service Finan-
ciar Contabilitate SRL vor 
formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului Prahova Sectia a 
II-a Civila, de Contencios 
Admministrativ si Fiscal, cu 
r e f e r i r e  l a  d o s a r u l  n r. 
4507/105/2016, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul 
suplimentar al  creantelor 
16.10.2017;b) termenul limita 
pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comuni-
carea tabelului suplimentar al 
creantelor 06.11.2017;c) termenul 
pentru depunerea contestatiilor 
la tabelul suplimentar va fi de 7 
zile de la publicarea in BPI a 
tabelului suplimentar; d) termen 
pentru intocmirea si afisarea 
tabelului definitiv consolidat 
05.12.2017.

SOMAȚII  
l Prin cererea inregistrată sub 
dosar nr 506/246/2017 conexat la 
dosar 505/246/2017 reclamanta 
Laza Mariana-Claudia domici-
liată in Lipova, str A. Vlaicu nr 
18, jud Arad, in contradictoriu cu 
pârâta Mati Tiana cu ultimul 
domiciliu in Arad, str Aprodu 
Purice nr 9A, jud Arad si pârâtul 
Mureşan Ovidiu Mircea domici-
liat in Craiva nr 128, jud Arad, 
solicită inscrierea dreptului de 
proprietate asupra cotei de 1/3 
din imobilul inscris in CF 303042 
Beliu, CF vechi nr 43 Secaci, cu 
nr topografic 107/1; 107/2 
compus din teren intravilan in 
suprafaţă de 5205 m.p., nr admin 
vechi 31, nr admin nou 64 situată 
in sat Secaci (A1.1), a proprie-
tarei tabulare de sub B.I. defunct 
MATI (MATEI) TIANA, dece-
dată la data de 03.06.1990, şi cota 
de proprietate de 1/3 părţi din 
imobilul inscris in C.F. nr 43 
Secaci, cu nr topografic 420 
compus din teren arabil in supra-
fată de 2.574 m.p. a proprietarei 
tabulare de sub B.7. defuncta 
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MATI (MATEI) TIANA, dece-
dată la 03.06.1990, cota de 
proprietate de 1/3 parti din 
imobilul inscris in C.F. nr 43 
Secaci, cu nr topografic 421 
compus din păşune in suprafaţă 
de 3.578 m.p. a proprietarei tabu-
lare de sub B.7. defuncta MATI 
(MATEI) TIANA, decedată la 
data de 03.06.1990. In urma aces-
teia sunt somaţi, in baza art 130 
din Decretul-Lege nr 115/1938, 
toţi cei interesaţi de indată să 
inainteze opoziţie la Judecătoria 
Ineu deoarece in caz contrar, in 
termen de o lună de la această 
ultimă publicare se va proceda la 
soluţionarea cererii. Prezenta 
somaţie se va afişa timp de o lună 
la Tabla de afişare a Judecătoriei 
Ineu şi la Primăria Comunei 
Beliu.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator al Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acționarilor 
S.C. Instalații Carpați S.A., 
î n m a t r i c u l a t ă  s u b  n r. 
J40/27428/1992, CUI: 2630878, 
cu sediul în Bucureşti, Bd. 

Geniului nr. 2-4, sector 6. Admi-
nistratorul Unic al S.C. Instalații 
Carpați S.A., cu sediul în Bucu-
reşti, Bd. Geniului nr. 2-4, sector 
6, înregistrată la ORC de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti sub 
nr. J40/27428/1992, având CUI: 
2630878, în temeiul Legii nr. 
31/1990, republicată şi modifi-
cată, al prevederilor Actului 
Constitutiv al societății şi în baza 
Deciziei Administratorului Unic 
Răzvan Mircea Opriş: prin 
prezenta convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acțio-
narilor (AGEA) în data de 24 
Octombrie 2017, ora 12, la sediul 
S.C. Instalații Carpați S.A. din 
Bucureşti, Bd. Geniului nr. 2-4, 
sector 6. Acționarii îndreptățiți să 
participe la lucrările AGEA cu 
drept de vot sunt acționarii înre-
gistrați în Registrul Acționarilor 
cu data de referință 20 Octom-
brie 2017. AGEA va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
de către acționari a vânzării 
imobilului aflat în patrimoniul 
societății S.C. INSTALAȚII 
CARPAȚI S.A., situat în Bucu-
reşti, Bd. Geniului nr. 2-4, sector 
6, compus din clădire şi teren, la 
cel mai bun preț ofertat de către 
cumpărătorii angajați în nego-
cieri, imobil ce are destinația de 
birouri, sediu social, a cărei 
valoare depăşeşte jumătate din 
valoarea contabilă a activelor 
societății la data încheierii 
actului juridic de înstrăinare, aşa 

cum reiese din bilanțul societății 
la data de 31.12.2016. 2. Apro-
barea închirierii unui spațiu cu 
destinație de sediu social, până la 
radierea din Registrul Comer-
țului a S.C. Instalații Carpați 
S.A., societate dizolvată la data 
de 15.09.2017, hotărâre la care 
expiră termenul de formulare a 
unor eventuale opoziții la data de 
01.10.2017, hotărârea fiind publi-
cată în M. Of. partea a IV-a 
nr.3086/30.08.2017. 3. Aprobarea 
de către acționari a vânzării 
tuturor bunurilor mobile, echipa-
mentelor, materiilor prime şi 
materialelor, aflate în patrimo-
niul şi bilanțul S.C. Instalații 
Carpați S.A., prin licitație 
publică deschisă, conform meto-
dologiei propuse de Administra-
torul Unic şi Lichidatorul numit 
VALOR SPRL şi agreate de către 
Camera Deputaților, la prețul de 
pornire conform evaluărilor, 
inclusiv a bunurilor ce fac 
obiectul Legii nr. 267/2008 aşa 
cum a fost modificată şi comple-
tată prin Legea nr. 90/2016, recu-
perarea  cheltuielilor ocazionate 
de operatiunile de valorificare a 
acestor bunuri şi restituirea avan-
sului istoric rest de justificat. 4. 
Diverse. 5. Împuternicirea D-lui 
Răzvan Mircea Opriş, cetățean 
român şi a VALOR SPRL să 
reprezinte împreună sau separat 
S.C. Instalații Carpați S.A. la 
semnarea actului juridic de 
vânzare a bunului imobil din 
Bucureşti, Bd. Geniului nr. 2-4, 
sector 6. 6. Împuternicirea D-lui 
Răzvan Mircea Opriş, cetățean 
român şi a VALOR SPRL să 
reprezinte împreună sau separat 
S.C. Instalații Carpați S.A. în 
procedura de vânzare la licitație 
publică deschisă a acestor bunuri 
de la pct. 3 din ordinea de zi.  În 
cazul neîndeplinirii condițiilor de 
validitate la prima convocare, 
următoarea AGEA este convo-
cată pe data de 25 Octombrie 
2017, cu menținerea ordinii de zi, 
a orei şi a locului de desfăşurare.

LICITAȚII  
l SC FABISSIMO GROUP 
SRL, prin lichidator judiciar, 
anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică a bunurilor mobile aflate 
in patrimoniul acesteia. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
50 % din cel stabilit in raportul 
de evaluare incuviintat de 
Adunarea Creditorilor din 
18.11.2015. Licitaţiile vor avea 
loc pe data de: 25.09.2017, 
0 3 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  1 0 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
1 7 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  2 5 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
3 1 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  0 7 . 1 1 . 2 0 1 7 , 
14.11.2017,  21.11.2017 s i 
28.11.2017 orele 13.00  în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud Prahova. Relaţii 
suplimentare  0732405295,  
0344104525.

l Cabinet Individual de Insol-
venta Misu Anca Margareta, cu 
sediul în Ploiesti, str. Diligenței 
nr. 4, jud Prahova, desemnat 
lichidator al SC Bogman Edo 
Center SRL, societate in fali-
ment, cu sediul în Ploiesti, str. 
Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 228A, 
bl.129D, sc. A, ap. 9, Jud. 
Prahova,   în dosarul de faliment 
nr. 2568/105/2014 al Tribunalului 
Prahova, anunta scoaterea la 
vânzare prin licitatie publica cu 
strigare a urmatoarelor bunuri:1.
Doua parcele de teren intravilan 
situate in Baicoi, cartier Tufeni, 
tarla 6, Parcela A 271, Jud. 
Prahova, pret plecare diminuat 
cu 50% - 26.000 lei valoarea nu 
include TVA;2.Stoc de marfa, 
pret de plecare diminuat cu 50% 
- 45.370,22 lei valoarea nu 
include TVA;3.Obiecte de 
inventar, pret de plecare dimi-
nuat cu 50% - 330 lei valoarea nu 
include TVA.Licitatiile se vor 
d e s f a s u r a  î n  z i l e l e  d e 
25,26,27,28,29 septembrie 2017, 
02,03,04,05,06 octombrie 2017 
incepand cu ora 9:00, la adresa: 
Ploiesti, str. Diligentei nr. 4, jud 
Prahova.Termenul limita de 
depunere a garantiei de partici-
pare la licitatie, reprezentând 
10% din pretul de pornire, este 
ziua lucratoare anterioara tinerii 
licitatiei publice.Descrierea bunu-
rilor ce fac  obiectul licitatiei si 
conditiile de participare la lici-
tatie se regasesc în "Caietul de 
sarcini" ce se poate procura de la 
sediul lichidatorului judiciar 
Cabinet Individual de Insolventa 
Misu Anca Margareta contra 
sumei de 100 lei, exclusiv TVA.
Relatii suplimentare pot fi solici-
tate la telefon: 0736.419.826; 
0244.570.635.

l SC Vasi-Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmeaza:1 
Buc. Autobuz turistic BMC 
PROBUS 850 TBX, sasiu nr. 
NMC850RKT8DL00132, nr. 
inmatriculare IS-06-LJN, an. 
Fab. 2008- bun vandut  la 4425 
EUR+TVA.Persoanele care 
pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi scoase 
la vânzare au obligaţia, sub sanc-
ţiunea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
21.092017,ora 12.30, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi.
Licitaţia va avea loc la sediul 
lichidatorului din mun. Iaşi, str.
Vasile Lupu, nr. 43, jud. Iaşi, in 
data de 22 septembrie 2017 ora 
13.30 şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei şi ale regulamentului 
de vânzare aprobat de adunarea 
cred i tor i lor  d in  data  de 
04.08.2017.Pentru participarea la 

licitaţie, potenţialii cumpărători 
trebuie să se înscrie la sediul 
lichidatorului judiciar din mun. 
Iaşi, str.Vasile Lupu, nr. 43, jud. 
I a ş i ,  p â n ă  l a  d a t a  d e 
22.09.2017,ora 12.30. Adjude-
carea se va face în conformitate 
cu prevederile Regulamentului 
de organizare şi desfăşurare a 
licitaţiei, Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei 
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare şi desfăsu-
rare a licitaţiei.Ofertantii sunt 
obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie 
de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de 
incepere a licitatiei. Garantia se 
va depune in numerar, prin  plata 
in contul indicat de lichidator. 
Prezenta publicaţie de vânzare va 
fi afişată la  sediul lichidatorului 
judiciar (locul desfasurare a lici-
tatiei), la  Tribunalul Iasi-Jude-
cator Sindic, Consiliul Local Iasi 
precum şi la locul de dispunere a 
activului.Relaţii suplimentare se 
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
te lefoanele :  0232.240890; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

l Şcoala Gimnazială nr. 280, cu 
sediul în Bucureşti, sector 5, str. 
Serg. Gh. Donici, nr. 4A, CUI 
33323539, scoate la licitaţie sala de 
sport, cu o suparafaţă de 450 mp 
pentru activităţi extraşcolare astfel: 
-Luni, Marţi, Miercuri, Joi: 20:00– 
22:00. -Vineri: 19:30– 22:00. 
-Sâmbătă: 09:00– 14:00. Sala nu 
este adecvată pentru fotbal şi mini-
fotbal. Licitaţia va avea loc în ziua 
de 17 octombrie 2017 la sediul 
şcolii. Informaţii suplimentare la 
telefon: 021/4234068 interior 207, 
0766385134.

PIERDERI  
l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto, transport marfă, eliberat de 
ARR Rm. Vâlcea, pe numele 
Miuță-Pîrjol Ionuț, din locali-
tatea Oteşani, județul Vâlcea. Se 
declară nul.

l Societarea Hander`S Invest-
menT SRL cu sediul social in 
Bucuresti, Sector 3, Logofat 
Tautu NR. 68A, Corp H- 
Confectii, Et.1, numar de inregis-
trare in Registrul Comertului 
J40/10939/2007 si CUI 21875971 
a pierdut certificatul de inregis-
trare si certificatul constatator de 
la sediul social. Le declara nule.

l Societarea Chara Developers 
SRL cu sediul social in Bucuresti, 
Sector 3, Intrarea Sectorului 
nr.10, parter, bl. C2, ap.10, numar 
de inregistrare in Registrul 
Comertului J40/8379/2007 si 

CUI 21649583 a pierdut certifi-
catul de inregistrare si certificatul 
constatator de la sediul social. Le 
declara nule.

l Remat Business Dinamic SRL, 
J23/1602/2012, CUI: 30298848, 
declara pierdut si nul Certificatul 
Constatator pentru activitati la 
terti nr.62797/17.11.2014.

l Pierdut Certificat de pregătire 
profesională a conducatorului 
auto seria 0081580002 pe numele 
Bîrligă Gheorghe-Cornel. Il 
declar nul.

l Pierdut Act de concesiune 
nr.45 din 15.03.1997, eliberat de 
Parohia Giuleşti Sărindar, pe 
numele Ciucă Floarea şi Murariu 
Elena pentru două locuri de veci, 
în Cimitirul Nou, figura 1, randul 
42, locul 7. Îl declar nul.

l Declar pierdute şi nule urmă-
toarele documente: card taho-
graf, certificat ADR, certificat 
transport marfă, eliberate de 
ARR Dolj pe numele Chiulea 
Iulian Leontin.

l Subscr i sa  Termoca lor 
Construct S.R.L. cu sediul în 
Bucureşti, sector 2, strada Iţcani, 
nr. 10A, apartament demisol 1, 
camera 1, J40/1494/2014, C.U.I. 
32767525, declar pierdut certifi-
catul constatator de la sediul 
social, emis de O.N.R.C. Bucu-
reşti. Îl declar nul.

l Firma S.C. LT Edil Invest S.
RL. cu sediul în strada Maximi-
lian Popper nr. 30, bl. F6, sc. 2, et. 
4, ap. 43, sector 3, Bucureşti, cod 
unic 24230678 cu nr. de înregis-
trare J40/12716/23.07.2008, declar 
pierdut certificatul de înregistrare 
cu seria B nr. 3024183.

l Declar pierdute şi nule 
carnetul de student şi legitimaţia 
de student emise de Universi-
tatea de Arhitecură şi Urbanism 
“Ion Mincu” pe numele de 
Mateescu Irina.

l S.C. Spicul S.A., str. Rudeni nr. 
94, Chitila, jud. Ilfov, C.U.I. RO 
445955, pierdut Marca ZGLOBY 
cu nr. de depozit M 2008 02942, 
nr. marca 093744, data de expi-
rare 28.03.2018, Marca cesionată 
către DGM New Planet RO 
S.R.L. Se declară nulă. 

DECESE
Soţia şi fiica anunţă cu adâncă 
durere trecerea în nefiinţă a celui 
care a fost ing. Alexe Valeriu 
(Miki) Sosievici. Corpul neînsu-
fleţit va fi depus la capela cimiti-
ru lu i  Be l lu ,  miercur i  20 
Septembrie. Înmormântarea va 
avea loc joi, 21 Septembrie, ora 
13,00, la cimitirul Bellu ortodox.
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