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OFERTE SERVICIU
l SC angajeaza soferi profesionisti pentru Comunitate,
salar actractiv limba germana
si engleza incepatori prezinta
avantaj.Tel; 0749373858 sau
00436641538595.
l Angajam bucatari si ajutori
de bucatari cu experienta,
venit avantajos! 0735.869.001.
Rugam seriozitate!
l Premium IT Technologies
SRL cu sediul in Maresal
Averescu 15B/C, etaj 1, Sector
1, Bucuresti, angajeaza 1
persoana pentru pozitia
Calculator Pret Cost si 1
persoana pentru pozitia Ingrijitor Cladiri. 0726.527.285,
office@premiumitt.ro.
l Școala Gimnazială nr. 1
Ciorogîrla, judeţ Ilfov organizează concurs de recrutare în
vederea ocupării pe perioadă
nedeterminată a următoarei
funcţii contractuale de
execuţie vacante de: -1 post
muncitor întreținere- Structura: Școala Gimnazială nr. 2
Dîrvari. Concursul se organizează la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Ciorogîrla din str.
Șos. București nr. 110, comuna
Ciorogîrla, județul Ilfov, în
data de 07 Decembrie 2017,
ora 11:00, proba scrisă și proba
practică. Interviul va avea loc
în data de 12 Decembrie 2017,
ora 11:00. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul unităţii
de învăţământ şi la numărul
de telefon 021/350.32.30.
l Primăria comunei Strunga,
judeţul Iaşi, cod fiscal
4541041, organizează concurs
pentru ocuparea pe durată
nedeterminată, a următoarelor
posturi de natură contractuală, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului
comunei Strunga, judeţul Iaşi:
-1 post de execuţie personal
contractual de şofer II
microbuz şcolar, nivel studii
generale/ profesionale/ medii,
minim 5 ani vechime în specialitatea de şofer/ conducător
auto transport persoane; -1
post de execuţie personal
contractual muncitor IV
(cantonier), compartiment
administrativ-gospodărire,
nivel studii generale/ profesionale, fără vechime; -1 post de
execuţie personal contractual
șofer II buldoexcavator-tractor, compartiment
situaţii de urgenţă, nivel studii
generale/ profesionale, fără
vechime. Probele stabilite
pentru concurs: -selecţia de

Marți, 14 noiembrie 2017

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
dosare; -proba scrisă;
-interviu. Condiţii de desfăşurare a concursului: -data
limită până la care se pot
depune dosarele de înscriere–
28.11.2017, orele 15.00, în
termen de 10 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a; -data la care se
va publica anunţul în M.O.–
14.11.2017; -data, ora şi locul
de desfăşurare a probei scrise–
11.12.2017, orele 10.00, la
sediul Primăriei comunei
Strunga, judeţul Iaşi; -data,
ora şi locul de desfăşurare a
interviului– 14.12.2017, orele
10.00, la sediul Primăriei
comunei Strunga, judeţul Iaşi.
Condiţiile de participare la
concurs, tematica şi bibliografia de concurs sunt afişate
la sediul Primăriei comunei
Strunga, judeţul Iaşi şi pe
site-ul primăriei-www.primaria-strunga.ro la Anunţuri şi
Evenimente– Angajări. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
numărul de telefon–
0232714440 sau 0767803872,
în intervalul orar 09.00-15.00,
luni- joi, vineri- 09.00-12.00,
persoană contact Ureche
Costel- secretarul comunei
care asigură secretariatul
comisiei de concurs.
l Căminul pentru persoane
vârstnice, cu sediul în localit a t e a S e b e ș , s t r. P e n e ș
Curcanu, nr.17, judeţul Alba,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -Infirmieră,
Număr posturi=1, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 08.12.2017,
ora 10.00; -Proba practică în
data de 11.12.2017, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-Studii -minim 10 clase;
- Ve c h i m e - n u n e c e s i t ă
vechime; -Curs infirmieră.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
până la data de 28.11.2017,
ora 13.00, la sediul Căminului
pentru persoane vârstnice
Sebeș. Relaţii suplimentare la
sediul Căminului pentru
persoane vârstnice Sebeș,
persoană de contact: Bumbu
Nicoleta, telefon:
0258.734.999, fax:
0258.731.772, e-mail: cpv_
sebes.alba@yahoo.com
l Consiliul Local al Comunei
Bicazu Ardelean, Judeţul
Neamţ, organizează concurs
de recrutare în vederea
ocupării postului contractual

temporar vacant de asistent
medical comunitar, Serviciul
Public de Asistență Socială,
funcție de execuție pe perioadă determinată, conform
HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul se organizează la
sediul Primăriei Bicazu Ardelean- sala de şedinţe în data de
29.11.2017, ora 11.00, proba
scrisă, iar interviul în data de
04.12.2017, ora 11.00. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 5 zile
lucrătoare de la data publicării
la sediul Primăriei Comunei
Bicazu Ardelean, secretariat-compartiment resurse
umane. Condiţiile specifice
participarea la concurs: -studii
de școală sanitară postliceală
sau echivalentă ori studii postliceale prin echivalare
conform OG nr.797/1997,
privind echivalarea studiilor
absolvenților liceelor sanitare
promoțiile 1976-1994, inclusiv,
cu nivelul studiilor postliceale
sanitare, dovedite cu diplomă
de absolvire; -certificat de
membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenților Medicali; -adeverința că sunt cu
cotizația de membru la zi și nu
au abateri de la Codul de
etică și deontologie profesională; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei contractuale: minim 6
luni. Relatii suplimentare se
pot obține la Primăria Bicazu
Ardelean, Compartiment
resurse umane, telefon:
0233.255.301.
l System Group France,
filiala de grup italian
SYSTEM GROUP, specializată în fabricarea de ţevi de
polietilenă pentru canalizare şi
apă pluvială caută URGENT
pentru uzina situată în IS
SUR TILLE, lânga DijonFranţa, trei operatori de
producţie. Tipul de contract:
Contract durată indeterminată cu o perioadă de probă de
3 luni. Orar de lucru: în schimburi: cinci echipe a câte opt
ore (ciclu de: 05h00-13h00= 2
zile, 13h00-21h00= 2 zile,
21h00-05h00= 2 nopţi şi 4 zile
liber). Responsabilităţi: să
asigure fabricarea tuburilor de
polietilenă în conformitate cu
regulile de securitate, productivitate şi calitate, să asigure
transportul cu motostivuitorul
a paleţilor cu tuburi înspre
locurile de stocare predefinite
de responsabilul de parc, să
asigure ambalarea şi paletizarea pe liniile de producţie a
tuburilor fabricate în atelierul

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

de producţie, să asigure verificarea vizuală a tuburilor în
funcţie de criteriile definite de
laboratorul de calitate.
Cerinţe: experienţa profesională în domeniul industrial de
minim 2 ani, liceu profil tehnic
sau şcoala profesională
tehnică, permis B, cunoşterea
limbii franceze sau engleze
constitue un avantaj. Profil:
persoană serioasă, conştiincioasă, punctuală şi responsabilă. Capacitatea de a lucra în
schimburi şi de a avea spiritul
de echipă. Postul este liber
imediat. Salariu şi beneficiile
se stabilesc la interviu. Firma
SYSTEM GROUP France
asigură cazare în perioada de
probă. Aşteptăm cu interes
CV-urile dvs direct pe e-mailul
nostru: contab_sgf@tubi.net
sau la numărul de fax:
0033.380.95.11.96 pentru o
analiză mai eficientă a candidaturii dvs! 08/11/2017
Director System Group
France.

Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon: 0332106173
/0332101115.

l Academia Română Filiala
Iaşi, Institutul de Arheologie,
organizează în ziua de
18.12.2017, la ora 10.00
concurs pentru ocuparea
postului de cercetător științific
gradul III, în domeniul Arheologia preistorică pe teritoriul
carpato-nistrean, specializarea
Neo-Eneoliticul de pe teritoriul României. Concursul se
va desfăşura conform Legii
319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se
depune întermen de 30 de zile
de la data publicării anunţului
în ziar. Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la
Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon: 0332106173 /
0332101115.

l Academia Română – Filiala
Iaşi, Institutul de Arheologie,
organizează, în ziua
de 19.12.2017, la ora 12.00,
concurs pentru ocuparea
postului de cercetător științific, cu jumătate de normă,
în domeniul Arheologia în
Imperiul Roman și în Barbaricum (sec. I-VI), specializarea Romani şi „barbari” la
Dunărea de Jos. Concursul se
va desfăşura conform Legii
319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se
depune în termen de 30 de zile
de la data publicării anunţului
în ziar. Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la
Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon: 0332106173/
0332101115.

l Academia Română – Filiala
Iaşi, Institutul de Arheologie,
organizează, în ziua de
18.12.2017, la ora 12.00,
concurs pentru ocuparea
postului de asistent de cercetare, cu normă întreagă, pe
perioadă nedeterminată, în
domeniul Arheologie preistorică pe teritoriul carpato-nistrean, specializarea
Paleoliticul pe teritoriul
României. Concursul se va
desfăşura conform Legii
319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se
depune în termen de 30 de zile
de la data publicării anunţului
în ziar. Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la

l Academia Română Filiala
Iaşi, Institutul de Arheologie,
organizează în ziua de
19.12.2017, la ora 10.00
concurs pentru ocuparea
postului de cercetător științific
gradul III, în domeniul Arheologia și istoria mileniului I p.
Chr., specializarea Istoria
economică la sfârșitul Antichității și începutul epocii migrațiilor la Dunărea de Jos.
Concursul se va desfăşura
conform Legii 319/2003
privind Statutul personalului
de cercetare-dezvoltare.
Dosarul de concurs se depune
în termen de 30 de zile de la
data publicării anunţului în
ziar. Informaţii suplimentare
se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la
Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon: 0332106173/
0332101115.

l Primaria Comunei Magurele, Judetul Prahova organizeaza concurs pentru
ocuparea postului de contabil,
pe perioada determinata la
serviciul public de alimentare
cu apa si canalizare magurele.
Concursul va avea loc in data
de 04.12.2017, orele 10, la
sediul Primariei Magurele,
situat in comuna Magurele,
sat Magurele, nr. 226, judetul
Prahova. Cei interesati pot
depune dosarele de participare
la concurs pana in data de
29.11.2017, orele 12. Dosarele
vor contine urmatoarele acte:
Cerere de participare la
concurs; Curriculum vitae;
Copie Xerox B.I./C.I.; Cazier
judiciar; Diploma de studii in

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
original si copie xerox; Aviz
medical; Recomandare de la
ultimul loc de munca; Copie
Xerox carnet de munca (unde
este cazul). Concursul consta
in doua probe si anume: Proba
Scrisa. Interviu. Nota minima
pentru a fi declarat admis este
minim 7 (sapte). Rezultatele
concursului vor fi afisate la
sediul Primariei Magurele pe
data de 05.12.2017, orele
14.00. Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la secretarul Primariei Magurele
telefon fix 0244217701 si mobil
0725224249.
l Primăria Comunei Bascov,
Judeţul Argeş organizează
concurs pentru ocuparea
postului vacant - persoană
contractuală, respectiv: 1 post
muncitor necalificat, treapta I,
în cadrul Serviciului Public
Salubritate, în data de
11.12.2017 , ora 10:00- proba
scrisă 13.12.2017, ora 10:00 proba practică şi 15.12.2017,
ora 10:00 – interviul, în cadrul
Primăriei comunei Bascov,
s a l a d e ș e d i n ț e , p a r t e r.
Condiţii de participare la
concurs: muncitor necalificat,
treapta I – serviciul public
salubritate. 1) Studii generale;
2) Vechimea necesară ocupării
funcției- minimum 5 ani.
Dosarele se depun în termen
de 10 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial. Persoană
de contact: Constantinescu
Elena Mihaela, telefon:
0248/270 525, interior 107.
l Primăria Comunei Bascov,
Judeţul Argeş organizează
concurs pentru ocuparea
postului vacant - persoană
contractuală, respectiv: șofer,
treapta II, în cadrul compartimentului Deservire Instituții
Publice de Învățămînt, în data
de 12.12.2017, ora 10:00 proba scrisă şi 14.12.2017, ora
10:00 – interviul, în cadrul
Primăriei comunei Bascov,
s a l a d e ș e d i n ț e , p a r t e r.
Condiţii de participare la
concurs: șofer, treapta ii –
compartiment deservire instituții publice de învățământ. 1)
Studii medii cu diplomă de
bacalaureat; 2)Vechimea necesară ocupării funcțieiminimum 3 ani. 3)Permis de
conducere : B, C, D și E; 4)
Certificat eliberat de Autoritatea Rutieră Română pentru
transport rutier public de
persoane; 5) Certificat eliberat
de Autoritatea Rutieră
Română pentru transport
rutier de mărfuri; 6) Cartela
conducătorului auto (card
tahograf). Dosarele se depun
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în termen de 10 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial.
Persoană de contact: Constantinescu Elena Mihaela, telefon:
0248/270 525, interior 107.

PRESTĂRI SERVICII
Orice aveţi nevoie -Servicii
integrate Operaţiuni Reg.
Com., legal, contabilitate,
traduceri, consultanţă, înfiinţări firme, redactări,
deplasări. Intraţi pe site-ul
https://edmaconsulting.
com/, completaţi formularul sau scrieţi un e-mail
la: businessconsultingedma@gmail.com, nr.
telefon 0770219728.

CITAȚII
l Oprea Constantin, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Ciochina, sat Borduşelu, judeţul Ialomiţa, este
citat la Judecătoria Slobozia,
în dosarul nr. 7657/312/2016,
pentru termenul din
29.11.2017, ora 9:00, în calitate
de pârât, în proces cu Oprea
Nicoleta, dosarul având ca
obiect divorţ fără minori.
l Se citează paratul Stoica
Ionuț la Judecătoria Moineşti,
dosar 1088/260/2017, termen
18.01.2018, reclamant
Gherasim Violeta.
l Numitul Boghiţoi Alin
Radu, domiciliat în sat Hilişeu
Crişan, comuna Hilişeu Horia,
jud. Botoşani, este citat pentru
data de 7 decembrie 2017, la
Judecătoria Dorohoi, în
d o s a r u l d e d i v o r ţ n r.
1243/222/2017, în calitate de
pârât, reclamantă fiind
Boghiţoi Andreea Nicoleta.
l Societatea Monitorizare
GPS AG SRL, cu sediul în
București, B-dul Unirii nr.45,
tronson 2 B, bl. E3, sc.3, et.6,
ap.76, Sector 3, înmatriculată
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
B u c u r e ș t i , s u b n r.
J40/6155/2011, cod unic de
înregistrare 28511676, este
chemată la Judecătoria
Brașov, camera Sala J2,
complet C28 – Urgențe, în
data de 05 decembrie 2017, ora
13.00, în calitate de debitor, în
proces cu societatea T.E.L.L.
Security Systems SRL, în calitate de creditor, în dosarul nr.
19481/197/2017, având ca
obiect ordonanța de plată.
l Dosar nr.1377/245/2016.
Judecătoria Iaşi. Secţia Civilă.
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Şedinţa publicată în data
06.04.2017. Sentinţa Civilă
nr.6132/2017. În numele legii
hotărăşte: Admite cererea
formulată de reclamantul
Trifan Marian, cu domiciliul
procedural ales la mandatar
Galit Claudia în Jud.Iaşi, în
contradictoriu cu pârâta Rusu
Tatiana, cu domiciliu în sat.
Blindeşti, comuna SculeniUngheni- Republica Moldova,
citată prin publicitate, prin
curator special avocat Burtan
Cristina. Desface prin divorţ
căsătoria încheiată la data de
25.06.2007, înregistrată în
Registrul de Stare Civilă al
Direcţiei Locale de Evidenţă a
Persoanelor Iaşi- Serviciul
Stare Civilă, sub nr.971 din
data de 25.06.2007, din culpa
comună a soţilor. Dispune
efectuarea menţiunilor corespunzătoare pe actul de căsătorie înregistrat în Registrul de
Stare Civilă al Direcţiei Locale
de Evidenţă a Persoanelor
Iaşi- Serviciul Stare Civilă, sub
nr.971 din data de 25.06.2007.
Ia act că părţile nu şi-au modificat numele de familie la
încheierea căsătoriei. Ia act de
faptul că nu s-a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată.
Cu drept de apel în termen de
30 zile de la comunicare.
Cererea de apel se va depune
la Judecătoria Iaşi. Pronunţată în şedinţa publică, azi
04.05.2017.
l Tudor Valentin Claudiu şi
Gantner Gilbert Andre, ambii
cu domiciliu în Franţa, pârâţi
în dosarul 3970/183/2016 al
Judecătoriei Băileşti, sunt
chemaţi pe data de 29.11.2017,
ora 8.30, complet 1, în proces
cu Lungu Ştefan şi Lungu
Iulia.
l Toma Claudia Mirela, Toma
Liliana Cristina sunt chemate
la Judecătoria Slobozia la
termenul din 12 decembrie
2017 de Bucur Nicolae în
dosarul 886/312/2013.

DIVERSE
l SC Solus Pro SRL, cu sediul
social in Bucuresti, sector 2,
str. Baia de Arama, nr.1,
Tronson B3, Bl B, etaj 7,
ap.119, CUI 33639486,
J40/11307/2014, mail bacriavasile@gmail.com, tel
0731/036.222, doreste sa
obtina autorizatie de mediu la
punctul de lucru situat in
Bucuresti, Sector 5, str. Inclinata nr. 129, Cladirea C27,
pentru activitatea de - “Fabricarea ambalajelor din lemn”
CAEN 1624; “ Fabricarea

altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta,
paie si alte materiale vegetale
impletite” CAEN 1629 si “
Fabricarea de mobila n.c.a.”
CAEN 3109 avand ca principalele faze ale procesului
tehnologic: aprovizionarea si
depozitarea materiei prime,
producerea diferitelor articole
din lemn , livrarea catre beneficiari. Masurile de protectie a
factorilor de mediu sunt: Apa:
retea oras; Aer: filtre de aer;
Sol: Platforma betonata;
Gestiunea deseurilor: Pubele.
Observatiile publicului formulate in scris/informatiile
privind potentialul impact
asupra mediului se depun/pot
fi consultate la sediul Agenţia
pentru Protecţia Mediului
Bucureşti Aleea Lacul Morii,
Nr.1, Sector 6, Bucuresti, Cod
Postal 060841, Fax: 021/ 430
66 75; Telefon: 021/ 430 66 77;
in timp de 10 zile lucratoare
dupa data publicarii prezentului anunt.
l Pentru aceste motive, în
numele legii, hotărăşte.
Admite cererea formulată de
reclamanta Rusu Lina CNP
2600212390704 cu domiciliul
în mun. Iaşi, Str. Vitiultori Nr.
22, Judeţ IAŞI în contradictoriu cu pârât Măric Ion prin
Baroul Vrancea la av. Filote
Cătălina cu sediul în mun.
Focşani, jud. Vrancea, având
ca obiect acţiune în constatare.
Constată că s-a prescris
dreptul pârâtului de a cerere
executarea silită a sultei, în
cuantum de 53.431.647 lei
vechi, instituită în favoarea
acestuia prin sentinţa civilă nr.
2130/22.06.2005 pronunţată de
judecătoria Focşani în dosarul
nr. 226/2005 modificată prin
decizia civilă nr. 73/16.02.2006,
pronunţată de Tribunalul
V r a n c e a î n d o s a r u l n r.
1177/C/2005. Constată stinsă
ipoteca legală înscrisă pe
numele pârâtului în Cartea
funciară nr. 54237 Comuna
Vânători. Dispune rectificarea
Cărţii funciare nr. 54237
Comuna Vânători în sensul
radierii ipotecii legale înscrise
pe numele pârâtului. Ia act că
nu s-au solicitat cheltuieli de
judecată. Cu drept de apel în
30 de zile de la comunicare,
care se va depune la Judecatoria Focşani, sub sancţiunea
nulităţii. Pronunţată în şedinţă
publică, astăzi, 22.09.2017.
Preşedinte, Focşa Ioana.
G r e f i e r, O a n c e a A n c a
Ramona.
l Anunt privind elaborare
plan urbanistic de detaliu

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

( P. U . D . c o n f o r m L e g i i
350/2001 si completarile ulterioare) in Bucuresti, Sector 3,
Str. Vantului Nr. 33A S.C.
Sinteza SRL, Orfeas Grup
SRL, SC JC Brothers SRL
aduce la cunostinta publicului
interesant initierea P.U.D
sector 3, Str.Vantului Nr.33A
cu functiunea locuinte
S+P+4E+5R conform certificatului de urbanism nr.2807
din 16.12.2016, si supune spre
consultare aceasta documentatie de urbanism. Initiator,
S.C. Sinteza SRL, Orfeas
Grup, SC JC Brothers SRL,
Elaborator, SC Draft Project
SRL, documentatia poate fi
consultata la directia de urbanism PMB sector 3 si la adresa
Calea Dudesti, nr. 191, Sector.
3, incepand cu data de
06.11.2017 timp de 20 zile
intre orele 10.00 si 17.00
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentata
prin asociat coordonator
Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al Neo
Expert Mobilier SRL
desemnat prin hotararea din
data de 10.11.2017, pronuntata de Tribunalul Bucuresti,
Sectia a VII-a Civila in dosar
nr. 20134/3/2017, notificã
deschiderea falimentului prin
procedura simplificata prevazuta de Legea nr.85/2014
împotriva Neo Expert Mobilier
SRL, cu sediul in Bucureşti
Sectorul 1, Calea Dorobanţi,
Nr. 135-145, Cam. 1, Bloc 10,
Scara B2, Etaj 7, Ap. 123, CUI
27027652, nr. de ordine in
registrul comertului
J40/5803/2010. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta
nascut dupa data deschiderii
procedurii insolventei impotriva Neo Expert Mobilier SRL
vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata
la grefa Tribunalului Bucureşti
- Secţia a VII-a Civila, cu refer i r e l a d o s a r u l n r.
20134/3/2017, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor in
tabelul suplimentar al creantelor 18.12.2017; b) termenul
limita pentru verificarea
creantelor, intocmirea, afisarea
si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor
08.01.2018; 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 31.01.2018.
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l SC Bega Turism SA, titular
al PUZ- Dezvoltare zonă
mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi locuire
în regim de înălţime
S+P+6E+ER" pe terenul situat
în Municipiul Timişoara, str.
Divizia 9 Cavalerie, nr.19, jud.
Timiş, aduce la cunoştinţa
publicului că decizia etapei de
încadrare din procedura de
reglementare conform HG
nr.1076/2004 este cea de adoptare a planului fără aviz de
mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10
zile calendaristice, la sediul
APM Timiş, B-dul.Liviu
Rebreanu, nr.18-18A, Timişoara.
l SC Bega Tehnomet SA,
titular al PUZ- Dezvoltare
zonă mixtă: comerţ, servicii,
funcţiuni administrative şi
birouri în regim de înălţime
P+8E" în Timişoara, str.Bdul
Industriei, nr.2, jud.Timiş,
aduce la cunoştinţa publicului
că decizia etapei de încadrare
din procedura de reglementare
conform HG nr.1076/2004 este
cea de adoptare a planului
fără aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în
termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timiş,
B-dul.Liviu Rebreanu,
nr.18-18A, Timişoara.
l Primăria comunei Schitu
Duca scoate la vânzare
AUTOGREDER BOMAG
SHM5NA fabricat în anul
1996 având masa totală 15,5
tone la preţul de 158.000 Lei.
Pentru mai multe detalii:
-telefon: 0232/324.306; -email:
primaria_schituduca@yahoo.
com.
l În perioada 20.11.201720.01.2018 are loc afișarea
documentelor tehnice ale
cadastrului din comuna Tansa,
județul Iași, pentru sectoarele
cadastrale 24, 28 (Schinetea,
Hodărăni, Marcoceni). Cetățenii sunt rugați să-și verifice
proprietățile din aceste locații.

SOMAȚII
l Somaţie emisă in temeiul
art. 130 din Decretul-Lege nr
115/1938, astfel cum s-a dispus
prin rezoluţia judecătorului
din data de 02.11.2017, privind
cererea inregistrată sub dosar
nr 1913/246/2017 al Judecătoriei Ineu, formulate de
petentul Covaci Mantu, domiciliat in comuna Craiva, sat
Chişlaca, nr 467, judeţul Arad,

cu domiciliul procesual ales la
Cabinet de avocat Leucuţa
Ioan, cu sediul profesional in
oraş Ineu, strada Republicii,
nr 290 F, judetul Arad, prin
care solicită să se constate că a
dobândit dreptul de proprietate prin joncţiunea posesiilor
asupra imobilului inscris in CF
nr 302828 Craiva, provenit din
conversia de pe hârtie a CF
vechi 536 Chişlaca, nr top
1197/31, compus din teren
intravilan in suprafaţă de 2877
mp, proprietatea Statului
Român. Petentul susţine ca a
posedat imobilul de mai sus in
mod paşnic, public, continuu
şi sub nume de proprietar, fără
ca alte persoane să facă acte
de deposedare sau tulburare,
peste 70 de ani, timp in care
toţi cei interesaţi au posibilitatea să depună de indată
opoziţie la Judecătoria Ineu,
intrucât in caz contrar in
termen de o lună de la ultima
afişare sau publicare se va
proceda la analizarea cererii
petenţilor cu privire la constatarea dreptului de proprietate.

ADUNĂRI GENERALE
l N r. i n r e g i s t r a r e
802/10.11.2017. Convocator.
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în
Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr.7A, jud.Mehedinti,
CIF: 31215824, înregistrată în
RFO II sub nr. 0649, în calitate
de administrator judiciar al
debitoarei SC Consov SGM
SRL, cu sediul în Bechet, str.
Nisipului nr. 6, jud. Dolj,
număr de înregistrare în registrul comerţului J16/1411/2014,
cod indentificare fiscală C.U.I.
33558055, numit prin Hotararea nr. 518 pronunțată la
data de 05.09.2017 în dosarul
nr. 4659/63/2017-Tribunalul
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Național
Dolj, în temeiul art. 53 alin.
(1)1 și art. 58 alin. (1) lit. g)2
din Legea 85/2014, convoacă
Adunarea Generală a Asociatilor S.C. Consov SGM S.R.L.
care se va desfășura în DATA
de 27.11.2017, ORA 12:00, la
sediul administratorului judiciar Consultant Insolventa
SPRL din Mun.Dr. Tr. Severin,
str.Zăbrăuțului, nr.7A, județul
Mehedinți. Ordine de zi: 1.
Desemnarea unui administrator special care să reprezinte interesele societății și ale
asociatilor și care să participe
la procedura de insolventa/
faliment a debitorului SC
Consov SGM SRL, precum și
stabilirea retribuției acestuia.
Accesul Asociatilor la
Adunarea Generală se face în
baza procurii speciale acordată persoanei fizice/juridice
care îi reprezintă. Asociatii
Societății au posibilitatea de a
vota prin corespondență. În
acest sens, pe baza convocatorului, acționarii vor prezenta,
în forma scrisă, sub semnătură
și cu aplicarea ștampilei,
comentariile și poziția lor cu
privire la fiecare aspect de pe
ordinea de zi. Administrator
judiciar, Consultant Insolvență
S.P.R.L.
l Consiliul Director al Asociaţiei TechAngels, persoană
juridică de naţionalitate
română, cu sediul în Bucureşti, str.Nicolae Filipescu
nr.39–41, sect.2, Bucureşti,
CIF:32132743, în temeiul atribuţiilor sale legale şi statutare
Convoacă Adunarea Generală
a Asociaţiei în data de
29.11.2017, ora 18.00, la sediul
Asociaţiei, cu următoarea
ordine de zi: Dezbaterea
raportului de activitate al
Consiliului Director; AproDGRFP Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Teleorman, cu sediul
în Alexandria, str. Dunării,
nr.188, jud. Teleorman, în
numele Direcției Generale
Regionale a Finanțelor Publice
Ploiești, cu sediul în Ploiești,
str. Aurel Vlaicu nr. 22, județul
Prahova, în calitate de reclamantă, înștiințează pe numitul Degan George, cu domiciliul cunoscut în Mihăilești, str.
Chirculești nr. 42, județul
Giurgiu, în calitate de pârât în
dosarul nr. 6822/740/2016,
aﬂat pe rolul Judecătoriei
Alexandria, că în dosarul de
față având că obiect acțiune
pauliană, este chemat în
judecată în calitate de pârât
(terț dobânditor) pentru termenul din la data de 21.11.
2017.
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
barea executării Bugetului de
venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru exerciţiul financiar
2017; Descărcarea de gestiune
a membrilor Consiliului
Director pentru exerciţiul
financiar 2017; Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale
ale Asociaţiei pentru anul
2018; Alegerea Preşedintelui
Asociaţiei; Aprobarea programelor Asociaţiei pentru anul
2018; Aprobarea proiectului
de Buget de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru exerciţiul financiar 2018. În cazul în
care în data de 29.11.2017 nu
se va întruni cvorumul
statutar pentru ţinerea
Adunării Generale a Asociaţiei, aceasta se convoacă
pentru data de 04.12.2017, la
ora 18.00, la sediul Asociaţiei,
cu aceeaşi ordine de zi.
l Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Nr. 166/10.11.2017.
Consiliul de Administraţie al
S.C. Nimb Pipera S.A., cu
sediul în Bucureşti, sector 2,
şoseaua Vergului, nr. 8, Corpul
C4, România, inmatriculată la
Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/11438/1992,
având cod unic de înregistrare
RO 324643. În temeiul Legii
nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare Legii nr. 297/2004
privind piaţa de capital, cu
modificările şi completările
ulterioare, convoacă:
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de
15.12.2017, ora 12:00 la sediul
societăţii situat în Bucureşti,
sector 2, şoseaua Vergului, nr.
8, Corpul C4, România,
pentru toţi acţionarii înregistraţi la S.C. NIMB PIPERA
S.A. Bucureşti, până la sfârşitul zilei de 11.12.2017, considerată dată de referinţă.
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea
următoarea ordine de zi: 1. –
Aprobarea completării activităţii societăţii cu următoarele
coduri C.A.E.N: 1399 –Fabricarea altor articole textile
n.c.a. 4632 –Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din
carne. 5210 –Depozitări. 2. –
Actualizarea Actului Constit u t i v, a v â n d î n v e d e r e
completarea acestuia cu cele
trei coduri CAEN. 3. –Aprobarea ca activităţile să se
desfăşoare atât la sediul principal din Bucureşti, cât şi la
sediul secundar situat în
comuna Filipeştii de Pădure,
str. Principală, nr. 941, jud.

Prahova. 4. –Împuternicirea
doamnei Matei Liliana, pentru
aducerea la îndeplinire şi efectuarea formalităţilor necesare
la Monitorul Oficial şi de
asemeni publicarea într-un
ziar local. Acţionarii cu drept
de vot au posibilitatea de a
vota prin corespondenţă,
înainte de Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor.
Acţionarii persoane fizice pot
participa la şedinţă în nume
propriu sau prin reprezentare,
cu împuternicire dată unui alt
acţionar sau unei alte persoane
decât acţionar pe bază de
procură specială. Acţionarii
persoane juridice pot participa
la şedinţă prin persoana căreia
i s-a delegat competenţa de
reprezentare sau printr-o
persoană desemnată de aceştia
în condiţiile documentului lor
de constituire. În cazul în care
la data menţionată mai sus nu
se întrunesc condiţiile de validitate/ cvorumul de prezenţă
prevăzute de Legea nr. 31/1990
şi de Actul Constitutiv al
Societăţii, se convoacă şi se
fixează cea de-a doua Adunare
Generală a Actionarilor
pentru data de 18.12.2017, ora
12:00. S.C.Nimb Pipera S.A.
Preşedintele Consiliului de
Administraţie Monceanu
Emilian.

LICITAȚII
l Comuna Miroslava, judeţul
Iaşi, organizează licitaţie
publică deschisă, în data de
21.11.2017, orele 09.00 pentru
concesionare teren construire
locuinţe tineri şi specialişti din
comuna Miroslava în T72,
T74, T75 şi T78 (22 loturi).
Preţul minim de pornire al
licitaţiei publice deschise este
de: 0.42 Lei/ mp/ an- T74; 0.45
Lei/ mp/ an- T72; 0,44 Lei/ mp/
an-T75; 0,48 Lei/ mp/ an- T78.
Caietul de sarcini poate fi
obţinut de la Biroul Achiziţii
Publice din cadrul Primăriei
comunei Miroslava, judeţul
Iaşi. Costul Caietului de
sarcini este de 50 Lei. Data
limită pentru depunerea ofertelor: 20.11.2017, orele 16.00.
l Debitorul SC Alecris
Autocaf SRL – în faliment, in
bankruptcy, en faillite, cu
s e d i u l î n D r. Tr. S e v e r i n ,
str.B-dul Mihai Viteazu, nr. 16,
bl. M13, sc.2, et.3, ap.8, CIF:
22298510, J25/511/2007, dosar
nr. 977/101/2005 prin lichidator judiciar, Consultant
Insolventa SPRL, cu sediul în
Mun. Dr. Tr. Severin, str.
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la vânzare prin
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negociere directă cu pas de
supraofertare in cuantum de
245 lei (conform procesului
verbal al adunarii creditorilor
n r. 7 9 1 / 0 7 . 1 1 . 2 0 1 7 ) : 1 .
Automat bauturi calde Flymax
F300 functional - 700 lei TVA
inclus. 2. Automat bauturi
calde Flymax F300 functional
– 700 lei TVA inclus. 3.
Automat bauturi calde Flymax
F300 nefunctional – 300 lei –
TVA inclus. 4. Automat
bauturi reci si snack Fly 25 la
pretul de 250 lei- TVA inclus.
5. Automat bauturi reci si
snack Fly 25 la pretul de 250
lei -TVA inclus. 6. Automat
bauturi reci si snack Fly 25 la
pretul de 250 lei- TVA inclus.
Preţul negociat în condițiile
art. 156 din Legea 85/2014
între SC Alecris Autocaf SRL
prin lichidatorul judiciar
Consultant Insolvență SPRL și
persoana fizica Golumbina
Stefan Catalin este în sumă de
2.450,00 lei, TVA INCLUS.
Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea
bunului imobil * Automate
Bauturi * descris anterior, o
reprezinta sentinţei comerciale
de deschidere a procedurii de
faliment pronunțată de către
judecătorul sindic in dosarul
de insolvență nr. 977/101/2015.
Negocierea directă cu pas de
supraoferta va avea loc în Dr.
Tr.Severin, str.Zăbrăuțului,
nr.7A, jud. Mehedinţi în data
de 15.12.2017 orele 15:00.
Participarea la negocierea
directa cu pas de supraoferta
este condiţionată de consemnarea in contul unic de insolventa, până la data de
15.12.2017 orele 12,00 a unei
cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al negocierii directe si
depunerea unei oferte de
cumparare care sa respecte
pasul de supraofertare in
cuantum de 245 lei. Invităm
pe toti cei care vor sa se
prezinte la şedinţa de negociere directa la termenul de
vânzare, la locul fixat în acest
scop şi pâna la acel termen să
depună oferte de cumpărare.
Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra imobilului
sa anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege Relaţii
la tel: 0756482035.

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 sancţiunea decăderii, să
facă dovada acestui fapt până
la data de 16.11.2017,ora
12.30, la sediul lichidatorului
judiciar din Iaşi, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi, in
data de 17 noiembrie 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 creditorilor din
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. Iaşi,
până la data de 17.11.2017,ora
12.30. Adjudecarea 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
Regulamentul de organizare şi
desfăsurare 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
licitatiei), la Tribunalul
Iasi-Judecator Sindic, Consiliul Local Iasi precum şi la
locul de dispunere a activului.
Relaţii suplimentare se pot
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890

l S.C. Vasi-TraNS S.R.L.,
prin lichidator judiciar C.I.I.
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, a activelor
societăţii debitoare, după cum
urmeaza: 1 Buc. Autobuz
turistic BMC PROBUS 850

l Pierdut Atestat profesional
TAXI seria CPTX 0045174
emis pe numele Florea Florin
Gicu. Il declar nul.

PIERDERI
l Pierdut atestat marfa, Adr.
colete si adr cisterne, pe numele
Zidaru Tudor. Le declar nule.

l Pierdut Atestat profesional
transport marfă, eliberat de
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A.R.R. Argeş, pe numele
Petrişor Iulian, domiciliat în
Ştefăneşti – Argeş. Se declară
nul.
l Am pierdut un carnet de
student pe numele Cristea
Mihai. Tel.0735.174.103.
l Pierdut atestat taxi pe
numele Albina Ciprian Florin
având seria CPTX 132713
valabil pana la 23.01.2022.
Declar nul.
l Asociatia Belle Reve cu
sediul in Bucuresti Sector 6.
avand CIF 27842850, declar
pierdut carnet bilete spectacol
de la seria BR nr.801 la seria
BR nr.900. Il declar nul
l Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi declară nule următoarele bonuri valorice din
cadrul Programului 200€
pentru anul 2017: Seriile MEN
numărul 0002977, 0003057,
0003107, 0003179, 0003182,
0003217, 0003225.
l Declar pierdut contract
vânzare– cumpărare nr. 217
anul 2010 luna martie ziua 09,
încheiat de Biroul Notarial
Public Anca Negulescu Bucureşti, titular Sfârlea Ion.
l Pierdut original certificat
constatator eliberat în baza
declaraţiei 53535 din
12.02.2008 pentru Farmacia
CURANTUR, J40/21853/1993,
CUI 4746560, pentru sediul
social din Bucureşti, bd.
Constructorilor nr. 20, bl. 20A,
sector 6.
l Declar pierdută legimitaţie
de student seria 71148, eliberată de Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, pe
numele Murariu Alişan.
l Declar pierdute: certificat
de pregătire profesională ADR
şi certificat de pregătire profesională transport marfă, emise
de A.R.R. Bucureşti pe numele
Botezatu Cătălin.
l Drăguţ Neculae declar
pierdut carnet procese- verbale
cu seria R nr. 053844, 053845,
053846, 053847, 053848,
053849, 053850 emise de
Direcţia Generală de Poliţie
Locală şi Control a Municipiului Bucureşti. Le declar
nule.
l Vrincianu Ioan declar pierdute urmatoarele documente
EUROINS: politele MD
nr.0000100762; 0000100763;
0000100764. Le declar nule.

