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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l SC Piro Can Baclava cu sediul în 
Mihăilești, Str.Prunilor, nr.19, camera 
1, județ Giurgiu, J52/780/2017, CUI 
RO38292352 angajează lucrător 
comercial cod COR 522303 și mani-
pulant mărfuri cod COR 933303. CV 
la Piro_baclava@yahoo.com.

l Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna 
anunță scoaterea la concurs în cadrul 
proiectului „Dezvoltare Locală Inte-
grată în Orașul Zlatna” ID 115241, a 
2 posturi de experți. Informații supli-
mentare se pot obține accesând 
pagina web: https://liceulzlatna.webs.
com/proiecte.htm.

l Primăria Comunei Vidra -Ilfov 
organizează în data de 21.02.2019 
concurs recrutare pentru 1 post de 
Inspector. Detalii la nr. 021-361.22.66.

l SCDVV BUJORU scoate la concurs 
în data de 21 februarie 2019 un post de 
auditor intern și un post de jurist. 
Condiții: studii juridice, vechime minim 
5 ani pentru auditor, respectiv 7 ani 
pentru jurist. Dosarele de concurs se vor 
depune la sediul unității din Tg.Bujor 
până la data de 14 februarie 2019. Conți-
nutul dosarelor și bibliografia de concurs 
se găsesc pe site-ul instituției- www.scdvv 
bujoru.ro. Relații suplimentare la tel. 
0747.011.913.

l Primăria comunei Bogaţi, judeţul 
Argeș  organizează în  data  de 
21.02.2019, ora 10.00 - proba scrisă, 
concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcției contractuale 
de execuție vacante de referent IA  în 
cadrul Căminului Cultural Bogaţi. 
Data și ora interviului se vor afișa 
odată cu rezultatele la proba scrisă. 
Condiţiile de participare la concurs 
sunt următoarele: Condiţii generale 
prevăzute de art. 3 al Regulamentului 
cadru aprobat prin HG 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiţii specifice: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul științelor econo-
mice; minimum 6 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Dosarul de 
înscriere la concurs se depune până la 
data de 13.02.2019 la sediul Primăriei 
comunei Bogaţi, din comună Bogați, 
sat Bogați,  judeţul Argeș. Condiţiile 
de desfășurare a concursului și de 
participare la concurs, precum și bibli-
ografia sunt afișate la sediul Primăriei 
Bogaţi, anexă la anunţ. Relaţii supli-
mentare se obţin la sediul Primăriei 
Bogaţi, telefon: 0248655003.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Prahova, cu sediul în loca-
litatea Ploiești, str.Unirii, nr.2, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -numele funcţiei: asistent 

registrator, treapta II- 2 posturi; refe-
rent, treapta II- 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 21.02.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 26.02.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Pentru asistent 
registrator, treapta II: -studii: medii; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 6 luni. Pentru referent: -studii: 
medii; -vechime în specialitatea studi-
ilor: minim 6 luni. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Oficiului de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară Prahova. Relaţii 
suplimentare la sediul OCPI Prahova, 
Ploiești, str.Unirii, nr.2, telefon: 
0244.519.569, interior: 206, fax: 
0244.592.295.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Prahova, cu sediul în loca-
litatea Ploiești, str.Unirii, nr.2, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante pe perioadă determinată de 
36 luni: numele funcţiei: consilier 
cadastru, gradul ll; număr posturi- 3 
posturi; consilier cadastru debutant; 
număr posturi- 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 21.02.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 26.02.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Pentru consilier 
cadastru: -studii -studii universitare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă, specializarea cadastru, 
geodezie; -vechime în specialitatea 
studiilor: minim 6 luni. Pentru consi-
lier cadastru debutant: -studii de 
specialitate: studii universitare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau cu diplomă -specializarea 
economică; -nu sunt condiţii de 
vechime. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, și la sediul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Prahova. Relaţii suplimen-
tare la sediul OCPI Prahova, Ploiești, 
str.Unirii, nr.2, telefon: 0244.519.569, 
interior: 206, fax: 0244.592.295 și pe 
site-ul OCPI Prahova: www.ocpiph.ro/
angajare.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, 
cu sediul în localitatea Slatina, str.
Bulevardul Sfântul Constantin Brân-
coveanu, nr.3, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale temporar vacante de 
execuţie de: -Compartiment Centru 
Spa: -fiziokinetoterapeut (număr 
posturi: 2), perioadă determinată, 
conform temeiului legal HG 286/2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-depunere dosare concurs: 31.01.2019-
06.02.2019; -selecția dosarelor: 
07.02.2019; -proba scrisă: 14.02.2019, 
ora 10.00; -interviul: 19.02.2019, ora 

10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: Condiţii speci-
fice: -studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
în specializarea fiziokinetoterapeut; 
-atestat de liberă practică; -vechime în 
specialitatea studiilor: minimum 6 
luni. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Compartiment Juridic, 
Relaţii cu Publicul, Resurse Umane, 
de luni până joi, între orele 08.00-
16.30, vineri, între orele 08.00-14.00, 
sau la telefon: 0349.738.657.

l Comuna Beclean, cu sediul în loca-
litatea Beclean, str.Principală, nr.196, 
judeţul Brașov, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiilor publice vacante 
de:  1 .consi l ier,  grad principal 
-contabil, număr posturi: 1. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: superioare absolvite 
cu diplomă de licenţă în domeniul 
știinţe economice; -vechime: minim 5 
ani în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice; -cunoș-
tinţe operare calculator nivel mediu. 
2.consilier, grad asistent -comparti-
ment contabilitate -achiziţii publice; 
număr posturi: 1. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii : 
-studii:  superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul tehnic; 
-vechime: minim 1 an în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice; -cunoștinţe operare calculator 
nivel mediu. Concursul se va desfă-
șura la sediul Primăriei Comunei 
Beclean astfel: -Proba scrisă în data 
de 04.03.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 06.03.2019, ora 
10.00. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Beclean. 
Relaţii suplimentare și coordonatele 
de contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: la sediul instituției: 
Primăria Comunei Beclean, persoană 
de contact: Marinescu Elena -secretar 
comună, telefon/fax: 0268.518.668, 
e-mail: secretariat@comunabeclean.ro

l Şcoala Gimnazială Specială Nr.1, 
cu sediul în localitatea Călărași, str.
București, nr.72, judeţul Călărași, 
anunţă amânarea concursului , 
conform HG nr.286/2011, pentru 
ocuparea postului de contractual 
vacant de administrator patrimoniu 
organizat iniţial: -Proba scrisă în data 
de 12.02.2019, ora 11.00; -Proba prac-
tică în data de 14.02.2019, ora 11.00; 
-Proba interviu în data de 14.02.2019, 
ora 14.00, la o dată care se va comu-
nica ulterior. Prin acest anunţ venim 
în completarea celui publicat în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, nr.61/18.01.2019, pagina 4-5, 
cod 192521.

l Primăria Comunei Bucșani, 
judeţul Dâmboviţa, cu sediul în 
comuna Bucșani, sat Bucșani, strada 
Principală, nr.1228, cod fiscal: 

4344490, organizează concurs în 
vederea ocupării postului contractual 
vacant de: 1.paznic -Compartiment 
„Pază Comunală”. Condiţii de parti-
cipare: -Studii generale; -Atestat 
pentru exercitarea profesiei de agent 
de securitate; -Fără vechime. Dosa-
rele se vor depune la secretarul loca-
lităţii în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Dosarele de concurs 
vor conține, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.6 din 
HG 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Proba scrisă 
va avea loc în data de 21 februarie 
2019, ora 10.00. Data și ora susţinerii 
interviului se vor comunica după 
susţinerea probei scrise. Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei Comunei 
Bucșani, strada Principală, nr.1228, 
jud.Dâmboviţa, persoană de contact: 
Rotaru Adrian -secretar localitate, 
t e l e f o n :  0 2 4 5 . 2 3 5 . 0 4 1 ,  f a x : 
0245.235.041. Condiţiile de desfășu-
rare a concursului, bibliografia și alte 
date necesare se pot afla de la sediul 
instituţiei sau de pe pagina web: 
www.bucsani.ro. 

l Primăria Comunei Dobroești -județ 
Ilfov organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcţiei publice de execuţie 
vacante de: -1 post referent, clasa III, 
grad profesional superior- Serviciul 
Asistență Socială și Autoritate Tute-
lară-  Compart iment  Asistență 
Socială. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999, Statutul Func-
ţionarilor Publici, r2, cu modificările 
și completările ulterioare, la care se 
adaugă condiţiile de participare 
pentru funcția publică de execuție de 
referent, clasa III, grad profesional 
superior -Serviciul Asistență Socială și 
Autoritate Tutelară -Compartiment 
Asistență Socială: -studii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minimum 7 ani; 
-cunoștințe operare în domeniul 
tehnologiei informației -nivel avansat. 
Condițiile de desfășurare a concur-
sului: -dosarele de înscriere se depun 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Dobroești, Cuza Vodă, nr.23, 
comuna Dobroești, judeţul Ilfov. 
Persoană de contact este doamna 
Tudor Natalia-Emanuela, referent, 
clasa III, grad profesional principal, 
P r i m ă r i a  D o b r o e ș t i ,  t e l e f o n : 
021.255.33.20. Data organizării 
concursului: -proba suplimentară 
(eliminatorie) în domeniul tehnologiei 
informații lor -nivelul  avansat: 
01.03.2019, ora 09.00; -proba scrisă 
-06.03.2019, ora 10.00; -interviul va 
avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de 
la afișarea rezultatelor probei scrise. 
Locul de desfășurare a concursului, 
inclusiv proba suplimentară (elimina-
torie) în domeniul tehnologiei infor-
mațiilor -nivelul avansat, va avea loc 
la sediul Primăriei Dobroești, din str.
Cuza Vodă, nr.23, Comuna Dobroești, 
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jud.Ilfov. Alte informaţii referitoare 
la organizarea concursului, procedura 
de organizare și desfășurare a probei 
suplimentare în domeniul tehnologiei 
informațiilor pot fi obţinute la telefon: 
021.255.33.20.

l Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie”, 
cu sediul în localitatea Teregova, str.
Principală, nr.349, judeţul Caraș-Se-
verin, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei  contractuale 
vacante de administrator de patri-
m o n i u ,  1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 21.02.2019, ora 14.00; -Proba 
interviu în data de 22.02.2019, ora 
14.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: superi-
oare economice (cu diplomă de 
licență); -vechime: 2 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Liceului Tehnologic 
„Sf.Dimitrie” Teregova. Relaţii supli-
mentare la sediul Liceului Tehnologic 
„Sf.Dimitrie”, persoană de contact: 
G r o z ă v e s c u  L i n d a ,  t e l e f o n : 
0255.260.293.

l Spitalul Municipal Urziceni orga-
nizează concurs în baza HG 286/2011 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante: un post de ingrijitoare pe 
perioadă nedeterminată în cadrul 
Secției de Chirurgie. Condiții speci-
fice în vederea participării la concurs: 
școală generală. Calendar desfășurare 
concurs: -15.02.2019 ora 15.00 -data 
limita depunere dosar; -22.02.2019 
ora 10.00 -proba scrisa; -25.02.2019 
ora 10.00- proba interviu. Un post de 
spălătoreasa pe perioadă nedetermi-
nată în cadrul Spălătoriei. Condiții 
specifice în vederea participării la 
concurs: școală generală. Calendar 
desfășurare concurs: -15.02.2019 ora 
15.00 –data limită depunere dosar; 
-25.02.2019 ora 11.00- proba scrisă; 
-27.02.2019 ora 11.00 -proba interviu. 
Condițiile generale de ocupare a 
posturilor sunt prevăzute în art.3 din 
HG 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Dosarele de 
concurs vor conține documentele 
prevăzute la art.6 din HG. 286/2011, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. Informații referitoare la organi-
zarea și desfășurarea concursurilor, 
bibliografiile și după caz tematicile, 
calendarele de desfășurare a concur-
surilor sunt afișate la sediul unității și 
pe www.spitalul-urziceni.ro. Relații 
sup l imentare  se  obț in  la  t e l . 
0243.255.375 int 131.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Constanța, cu sediul în 
Mun. Constanța, str. Mihai Viteazu 
nr.2B, jud. Constanța organizează, în 
temeiul H.G. nr. 286/2011, modificată 
ș i  completată,  concurs pentru 
ocuparea unui post vacant, încadrare 
pe perioadă nedeterminată corespun-
zător funcțiilor contractuale de 
execuție, după cum urmează: -Servi-

ciul Publicitate Imobiliară, Birou de 
Relații cu Publicul Hârșova; -1 post 
asistent registrator debutant. Cerin-
ţele postului: -studii medii, absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; -cunoș-
tințe operare PC. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 13.02.2019 
inclusiv, ora 16:30 la sediul OCPI 
Constanța, secretariat. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă: 
-22.02.2019, ora 09:00; -Interviul: 
-28.02.2019, ora 10:00. Relații supli-
mentare: la sediul OCPI  Constanța, 
Mun. Constanța, str. Mihai Viteazu 
nr.2B,    telefon 0241/488625, e-mail: 
ct@ancpi.ro și pe site-ul www.ocpict.
ro.

l Primăria Comunei Frecăţei, cu 
sediul în comuna Frecăţei,  sat 
Frecăţei, str. Mihai  Eminescu, nr. 101, 
județul Brăila, cod fiscal 4874658, 
organizează concurs în data de  
22.02.2019 ora 10:00 în vederea 
ocupări i  funcţie i  contractuale 
vacante: -Asistent comunitar, din 
cadrul compartimentului Asistență 
Socială. Calendarul Concursului; 
-21.02.2019 -selecția dosarelor; 
-22.02.2019 -Proba scrisă; -25.02.2019 
-Interviul. Condiții specifice: -studii  
de specialitate; -experiență de natura 
postului mimim 2 ani. Bibliografia și 
informații suplimentare vor fii afișate 
pe site-ul primăriei. Dosarele candi-
daţilor vor fi depuse la sediul institu-
ţiei, până la data de 15.02.2019, ora 
14:00. Secretariatul concursului este 
asigurat de Cristea Elena Responsabil 
RU tel 0764474225.

PRESTĂRI SERVICII
l Execut renovări complete: 
zugrăveli, instalații sanitare,  
e l e c t r i c e ,  f a i a n ț ă  e t c .  
www.constructorievaluati.ro. 

CITAŢII
l Umita Midvichi Ioana, cu ultim 
domiciliu cunoscut în Iași, Str. 
Parcului nr.18, bl.b3-5, sc. a, parter, 
ap.2, este citată la Judecătoria Iași, în 
ca l i tate  de  pârâta  în  dosarul 
nr.23713/245/2018, cu termen la data 
de 07.02.2019,complet nr. c10, sala 3, 
ora 8,30, reclamantă Veolia Energie 
Iași S.A.

l Se citează parata Covaci Mihaela 
domiciliu cunoscut com. Agăș, sat 
Agăș, jud. Bacău, la Judecătoria 
Moinești,  dosar 3879/260/2018, 
termen 19.02.2019, obiect suplinire 
consimțământ, reclamant Bahneanu 
Dumitru.    

l Voicu Roxana-Gabriela, din 
Drăgășani, str. Dr. Bagdasar, nr.74, 
jud.Vâlcea, cu domiciliul procesual la 
Fam.Stan Mihai, din Drăgășani, str. 
Dr. Bagdasar, bloc 27, sc.A, ap.14, jud.
Vâlcea, este citată la Judecătoria 
Drăgășani, jud.Vâlcea, pe data de 
06.02.2019, ora 08.30, în calitate de 
pârâtă, în dos. civ. nr. 914/223/2018, în 
proces cu Voicu Ionel-Daniel (divorţ).

l  Nagel Wyatt Payton este chemat 
la Judecătoria Pitești la 31.01.2019, 
ora 12.00, sala 3, c4-5, obiect divorț, 
de reclamanta Nagel Florina Magda-
lena.

DIVERSE
l  S u b s c r i s a  D a r a d a  I n s o l v 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reșiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 
21, Jud. Caraș-Severin; Nr. înregis-
trare U.N.P.I.R. RFO II - 0639/2012. 
Tel/Fax: 0355.429.116/0355.429.117, 
notifică începerea  procedurii de lichi-
dare și radiere împotriva debitorului 
S.C. A.M.R Project Construct S.R.L., 
prin Rezoluția nr. 313/16.01.2019, 
pronunţată de Tribunalul Caraș-Se-
verin, în Dosarul nr. 604/15.01.2019. 
Debitoarea are sediul social în Resita, 
b-dul Republicii bl. 22, sc. 1/A, ap. 9, 
jud. Caraș-Severin, nr. Registrul 
Comerţului J11/561/2007, CUI 
21959665. Creditorii debitorului S.C. 
A.M.R. Project Construct S.R.L. pot 
depune creanțele deţinute faţă de 
debitoare, însoţite de documentele 
doveditoare, la sediul lichidatorului 
judiciar, în termen maxim de 15 zile 
de la data publicării prezentului 
anunț.

l SNPAP Târgu Ocna, anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Modernizare 
decantor și stație clorinare”, propus a 
se realiza în Tg. Ocna, str. Tisești, nr. 
137, jud. Bacău. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și 
la sediul titularului din Tg. Ocna, str. 
Tisești, nr. 137 în zilele lucrătoare, 
între orele 8.00-14.00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

l SC Eurogenetic SRL, cu sediul 
social în localitatea Balș, a depus 
documentaţia tehnică în vederea obţi-
nerii autorizaţiei de mediu pentru 
activitatea de Comerţ cu amănuntul 
al carburanţilor pentru autovehicule 
în magazine specializate, cod CAEN 
4730, punct de lucru în municipiul 
Drăgășani, str.Tudor Vladimirescu, 
nr.208, jud.Vâlcea. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului, str.
Remus Bellu, nr.6, Rm.Vâlcea. Even-
tualele contestaţii și sugestii legate de 
activitate se vor depune în scris sub 
semnătură și cu datele de identificare 
la APM Vâlcea.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii generale de insol-
venţă a debitorului SC Escape SRL, 
CIF: 18499630, J25/155/2006, dosar 
nr. 2596/101 anul 2018 -Tribunalul 
Mehedinti. Termen pentru depunerea 
cererilor de creanţă la 20.02.2019; 
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 13.03.2019; Termen 
pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la publi-

carea în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă a tabelului preliminar și 
pentru afișarea tabelului definitiv al 
creanţelor la 10.04.2019. Adminis-
trator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL Filiala Timis.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Administratorul unic 
al SC Uzina Concordia SA Câmpina 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor, care va avea loc 
la sediul  societăţi i  în data de 
07.03.2019, ora 13.00. Ordinea de zi: 
1.Prezentarea, discutarea și aprobarea 
bilanţului contabil pe anul 2018; 2.
Repartizarea profitului; 3.Prezentarea 
BVC pe anul 2019; 4.Diverse. În caz 
de neîntrunire a cvorumului, a doua 
convocare va fi în data de 14.03.2018, 
la aceeași oră și în același loc. Admi-
nistrator unic, Bratu Marcel.

l Președintele Consiliului de Admi-
nistraţie al .Societăţii COMET S.A. 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor COMET S.A., cu 
sediul în Voluntari, str. Bârsei nr.2, 
jud. depozit 27, complex industrial/ 
comercial Ilfov, J23/802/2010; CUI 
RO 1350870, în data de 14.03.2019, 
orele 12.00, la adresa aleasă din Bucu-
rești, șos. Orhideelor nr. 12 B, et.5, 
sector 6, pentru toţi acţionarii socie-
tăţii, cu următoarea ordine de zi: 
•Prelungirea mandatului administra-
torului Tomah Kahled A cu încă 4 
ani. •Prezentarea, discutarea şi apro-
barea Raportului de Activitate al 
Consiliului de  Administraţie și 
descărcarea de gestiune a Consiliului 
de Administraţie al societăţii pe anul 
2018. •Aprobarea raportului Audito-
rului financiar asupra situaţiilor 
financiare întocmite la data de 
31.12.2018. •Prezentarea, dezbaterea 
și aprobarea bilanţului contabil al 
societăţii pe anul financiar- fiscal 
2018, contul de profit și pierdere și 
anexele, după prezentarea raportului 
Consiliului de Administraţie și a 
raportului prezentat de Auditor. 
•Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli aferent anului financiar 
2019. Participarea se face personal 
sau pe bază de procură, care poate fi 
obţinută de la adresa din București, 
șos. Orhideelor nr. 12B, et.5, sector 6. 
Dacă nu se întrunește condiţia de 
cvorum cerută, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor se va întruni 
la aceeași adresă, aceeași oră, în data 
de 15.03.2019. Informaţii suplimen-
tare  se  pot  obţ ine  la  te le fon 
0723.152.632, sau la sediul societăţii.

l Președintele Consiliului de Admi-
nistraţie al .Societăţii  IUB S.A. 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor Societăţii  IUB 
S.A., cu sediul în Voluntari, str. Bârsei 
nr.2, jud. Ilfov J23/801/2002, CUI RO 
477949, în data de 14.03.2019, orele 
12.00, la adresa aleasă din București, 
șos. Orhideelor nr. 12B, et.5, sector 6, 
pentru toţi acţionarii societăţii înre-
gistraţi în registrul acţionarilor socie-
tăţii, cu următoarea ordine de zi: 
•Prelungirea mandatului administra-

torului Giza Elena cu încă 4 ani. 
•Prezentarea, discutarea şi aprobarea 
Raportului de Activitate al Consi-
liului de  Administraţie și descărcarea 
de gestiune a Consiliului de Adminis-
traţie al societăţii pe anul 2018. 
•Aprobarea raportului Auditorului 
financiar asupra situaţiilor financiare 
întocmite la data de 31.12.2018. 
•Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea 
bilanţului contabil al societăţii pe 
anul financiar- fiscal 2018, contul de 
profit și pierdere și anexele, după 
prezentarea raportului Consiliului de 
Adminis traţ ie  ș i  a  raportului 
prezentat de Auditor. •Aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli 
aferent anului financiar 2019. Partici-
parea se face personal sau pe bază de 
procură, care poate fi obţinută de la 
adresa din București, șos. Orhideelor 
nr. 12B, et.5, sector 6. Dacă nu se 
întrunește condiţia de cvorum cerută, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor se va întruni la aceeași adresă, 
aceeași oră, în data de 15.03.2019. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon 0723.152.632, sau la sediul 
societăţii.

l Convocarea Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor Socie-
tăţii ISAF -Societate de Semnalizări și 
Automatizări Feroviare S.A. Data 
29.01.2019. Președintele Consiliului 
de Administraţie al societăţii ISAF 
Societate de Semnalizări și Automati-
zări Feroviare SA -cu sediul social în 
București, Calea Giulești nr.14, cod 
060275, sector 6, nr. de înregistrare în 
Registrul Comerţului J40/1079/1991, 
CUI RO473734, cu un capital social 
subscris și vărsat de 840.170 lei, 
divizat în 84.017 acţiuni, cu o valoare 
nominală de 10 lei fiecare, denumită 
în continuare “Societatea” -Domnul 
Jacques Francois Marie Guillemot De 
Liniers, în temeiul art. 113 și art. 117 
din Legea 31/1990 privind Societăţile 
coroborat cu prevederile art.13 din 
Actul  constitutiv al  Societăţi i 
convoacă Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor Societăţii, 
pentru data de 04.03.2019, ora 11.00, 
la sediul social al Societăţii aflat în 
București, Calea Giulești, nr.14, sector 
6, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Propunerea și aprobarea încheierii de 
către Societate a unui contract de 
împrumut cu BRD Groupe Societe 
Generale SA sau ratificarea acestuia 
în măsura în care acest contract se va 
încheia de către Societate anterior 
datei aprobării Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor Socie-
tăţii, pentru o linie de credit în 
valoare de 1.000.000 Euro a cărui 
durată de valabilitate să fie de 1 an. 2. 
Aprobarea împuternicirii  Dlui. 
Jacques Francois Marie Guillemot De 
Liniers- Director General al Societăţii 
ca fie personal fie prin împuterniciri 
subsecvente sa negocieze condiţiile de 
creditare/ contractuale precum și 
comisioanele în relaţia cu BRD 
Groupe Societe Generale SA având 
dreptul să decidă după cum va consi-
dera de cuviinţă că este în interesul 
Societăţii și să semneze orice decla-
raţii și/sau înscrisuri și/sau contracte 
ce sunt necesar a fi date/ semnate în 
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numele Societăţii pentru aducerea la 
îndeplinire a rezoluţiei ce se va 
adopta cu privire la aspectele menţio-
nate la punctul 1 de mai sus precum 
şi îndeplinirea oricăror formalităţi 
necesare în legătură cu aceasta; 
Invităm pe această cale actionarii 
Societăţii ISAF -Societate de Semna-
lizări şi Automatizări Feroviare S.A. 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
la data de referinţă indicată mai jos, 
să participe la şedinţa Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor, în 
vederea întrunirii cvorumului cerut 
de actul constitutiv si de Legea nr. 
31/1990 privind societăţile, în vigoare. 
La această Adunare Generală sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să voteze 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de 22.02.2019 
stabilită ca dată de referinţă. Acţio-
narii înscrişi în Registrul Acţionarilor 
la data de referinţă menţionată, îşi 
pot exercita dreptul de vot direct sau 
prin reprezentant. Acţionarii pot fi 
reprezentaţi în Adunarea Generală de 
alţi acţionari sau de către terţi, prin 
împuternicire specială, dată chiar sub 
semnătura privată. Participarea la 
Adunarea Generală se face pe baza 
actului de identitate şi a împuterni-
cirii. Mandatele de reprezentare a 
acţionarilor trebuie înmânate Preşe-
dintelui Adunării în ziua desfăşurării 
acesteia, înaintea începerii ei. În situ-
aţia în care pe data de 04 martie 2019 
nu se întruneşte cvorumul cerut de 
lege şi de Actul Constitutiv al Socie-
tăţii, Adunarea Generală Extraordi-
nară a Societăţii este convocată 
pentru data de 05 martie 2019, în 
aceeaşi locaţie, la aceeaşi oră şi cu 
aceeaşi ordine de zi în măsura în care 
nu vor interveni completări ale aces-
teia potrivit prevederilor Legii 
31/1990 privind Societăţile. Orice 
propunere de completare a prezentei 
ordini de zi se poate face de acţionari 
care au împreună sau separat un 
procent de minim 5% din capitalul 
social. Propunerile trebuie făcute 
Consiliului de Administraţie, în scris, 
în cel mult 15 zile de la data publicării 
convocării, sub sancţiunea neluării lor 
în seamă.

LICITAŢII
l Dosar lichidare O.R.C. Prahova nr. 
96209/2017. Potrivit art. 237 din 
Legea nr. 31/1990 privind societățile, 
art. 761 C.pr.civ., Cabinetul Indivi-
dual de Insolvență Nicolau Florin, 
prin lichidator Florin Nicolau, aduce 
la cunoştință generală următoarele: în 
data de 11 februarie 2019, orele 15:30, 
va avea loc la sediul Cabinetului Indi-
vidual de Insolvență-Nicolau Florin 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, 
bl. 33S1, et. 6, ap. 6C, județul 
Prahova, vânzarea la licitație publică 
a bunului mobil: autoturism marca 
Fiat, tip Doblo - an fabricație 2005, 
număr înmatriculare PH-11-EIN, 
n u m ă r  i d e n t i f i c a r e 
7FA22300005365883, combustibil 
motorină, capacitate cilindrică 1910 
cmc, culoare galbenă. Preț de începere 
al licitației, cf. art. 762 alin. 2 lit. f C. 
pr. civ.: 7.400,00 lei (plus TVA). Toți 
cei care pretind vreun drept asupra 

bunului de mai sus sunt invitați să-l 
aducă la cunostintă lichidatorului, în 
scris, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Persoanele care doresc să 
cumpere bunul mobil menționat mai 
sus trebuie să se prezinte la termenul 
de vânzare, la locul desfăşurării licita-
ției, şi până la acel termen să depună 
la sediul C.I.I. Nicolau Florin oferte 
de cumpărare însoțite de dovada 
achitării unei garanții de participare 
reprezentând 10% din prețul de înce-
pere al licitației, aşa cum a fost menți-
onat mai sus, pentru bunurile pe care 
intenționează să le cumpere. Garanția 
va fi consemnată la orice unitate a 
Băncii Alpha Bank, pe numele şi la 
dispoziția Florin Nicolau - Cabinet 
Avocat, Cabinet Individual De Insol-
vență, în contul deschis la Alpha 
Bank Ploieşti, cod IBAN RO59 
BUCU 1811 3042 49202 - lei.  

l SC Senior Albu Company SRL-în 
faliment anunță vânzarea prin lici-
tație publică a bunului imobil, repre-
z e n t â n d  t e r e n  i n t r a v i l a n  c u 
construcții comerciale - “Strand 
Ciresa”, înscris în C.F. nr. 32129/
Oțelul Roşu, număr cadastral  32129 
- teren în suprafață de 11.652 mp, 
cadastral construcții 32129-C1, 
32129-C2, 32129-C3, 32129-C4, 
32129-C5, situat administrativ în 
Oțelu Roşu, cartier Ciresa, jud. 
Caraş-Severin.  Prețul de pornire al 
licitației  este de 90 % din prețul de 
evaluare, respectiv 1.466.122 Lei + 
T.V.A. Caietele de sarcini se pot achi-
ziționa de la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Reşița, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caraş-Severin, telefon  0355-429 116, 
prețul caietelor de sarcini fiind de 500 
lei + T.V.A. Licitația va avea loc în 
data de 13.02.2019, orele 13.00, la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Reşița, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caraş-Severin. 
În caz de neadjudecare, se va orga-
niza o nouă licitație în data de 
27.02.2019, orele 13.00. 

l SCM Tromet prin administrator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică proprie-
ta t e  imob i l i a ră  compusă  d in 
constructia C3 Hala turnatorie in 
regim de P+1E cu Sc = 806,26 mp, Sd 
= 1.038,73 mp, Su = 938,54 mp, 
situată in Ploiesti,str. Gh. Gr. Canta-
cuzino, nr. 348, jud. Prahova la prețul 
de 517.312 lei (scutit de TVA). 
Terenul intravilan pe care se af lă 
amplasată construcția este proprie-
tate de stat şi nu face obiectul 
vânzării. Licitaţia va avea loc în 
06.02.2019, ora 14/00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoa-
nele interesate vor achizitiona caietul 
de prezentare în suma de 1.000 lei + 
TVA de la sediul administratorului 
judiciar şi  vor depune taxa de 
garanţie de 10% din prețul de pornire 
cu cel putin o zi înainte de data licita-
tiei.

l Editura Cristimpuri SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 

scoate la vânzare prin licitaţie publică 
proprietate imobiliară, compusa din 
apartament cu două camere, situată 
in Boldeşti Scaieni, Calea Unirii, Nr. 
73, jud. Prahova, la prețul de 106.470 
lei. Licitaţia va avea loc în data de 
11.02.2019, ora 15:00 la sediul lichida-
torului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800.

l Editura Cristimpuri SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare în bloc prin licitaţie 
publică bunuri mobile (cărți religi-
oase, ceşti, căni) la prețul de 8.489 lei 
si cu un discount pentru vanzarea 
fortata de 30%. Licitaţia va avea loc 
în data de 04.02.2019, ora 15/30 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
11.02.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Servicii Apa-Canal Ceptura SRL 
prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare în bloc prin 
licitaţie publică pompa submersibila, 
placa compactoare MS100-3, taietor 
beton MF20-1S cu disc, contor 
Wolthan DN100 la prețul de evaluare 
de 3.214 lei + TVA. Licitaţia va avea 
loc în data de 01.02.2019, ora 14:30 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
08.02.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Trebor Exim SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică teren 
intravilan in suprafata de 5.857 mp si 
indiviz in suprafata de 161 mp, 
situate în Băicoi, jud. Prahova la 
pretul de 58.850 lei + TVA. Licitaţia 
va avea loc în data de 01.02.2019, ora 
14/00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în ziua de 08.02.2019 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
următoarele bunuri mobile: cameră 
termoviziune (9.493 lei), camera HD 
(1.513 lei), sistem wireless pentru 
monitorizare parametrii vitali (71.026 
lei), laptopuri (23.890≈1.480≈2.636 
l e i ) ,  s e r v e r e  ( 1 1 . 3 5 4 ≈ 4 6 . 5 6 9 ≈ 
33342≈2446 lei), tablete (1.326≈1.016 
lei), statie grafica (4.799 lei), smartpfo-
nuri (1.862≈1.751≈1.265≈1.548 lei), 
tensiometre (85≈256 lei), multifunctio-
nale (592≈480≈475 lei), scanere (5.777 
lei), etc. Preturile nu contin TVA. 
Licitaţia va avea loc în 07.02.2019, ora 
15/00 la sediul lichidatorului judiciar 
din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. 
Persoanele interesate vor achizitiona 
caietul de prezentare în suma de 500 
lei + TVA de la sediul lichidatorului şi 
vor depune taxa de garanţie de 10% 
din prețul de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei. În cazul 

neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 14.02.2019 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
următoarele bunuri mobile: stand 
mobil calibrare echipamente achizitie 
ECG EEG (158.516,25 lei), stand 
mobil teste de electrosecuritate 
(212.479,50 lei), videotelefon (697,50 
lei/buc). Preturile nu contin TVA. 
Licitaţia va avea loc în 07.02.2019, ora 
16/00 la sediul lichidatorului judiciar 
din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. 
Persoanele interesate vor achizitiona 
caietul de prezentare în suma de 500 
lei + TVA de la sediul lichidatorului şi 
vor depune taxa de garanţie de 10% 
din prețul de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în zilele de 14.02.2019, 21.02.2019 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Debitorul SC STIGO SRL - in 
faliment, in bankruptcy, en faillite cu 
sediul în Dr.Tr. Severin, str. Dumitru 
Gheata nr. 6, bl. CPL, sc. 1, et. 2, ap. 
28, jud. Mehedinţi, J25/389/2003, 
C . U . I .  1 5 7 7 2 3 6 0 ,   d o s a r  n r. 
4781/101/2017 pe rolul Tribunalului 
Mehedinti, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la 
vânzare bunul imobil la pretul stabilit 
prin raportul de evaluare după cum 
urmează:

l 1. Proprietate imobiliara de tip 
Garsoniera, o camera, Sc= 27 mp; 
Su= 23 mp, anul PIF 1977-1980, 
semidecomandat avand nr. cadastral 
si CF: 50286-C1-U1 (parti comune 
neevidentiate) situata in Dr.Tr. 
Severin, str. Dumitru Gheata nr. 6, 
bl.CPL, sc.1, et.2, ap. 28, jud. Mehe-
dinti, nr. cadastral vechi 3829/1/2/28, 
nr. CF vechi 14909, la pretul de 
10.400,00 Euro - pret neafectat de 
TVA (echivalentul in lei la pretul 
BNR din ziua platii). NOTA: Terenul 
pe care este situat blocul de garso-
niere are S= 597 mp si se af la in 
proprietatea Statului Roman. Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunului mobil descris anterior, il 
reprezinta Incheierea de sedinta din 
data de 22.11.2017 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 4781/101/2017 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinti. Lici-
taţia va avea loc în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la 
data de 12.02.2019, orele 12:00. Parti-
ciparea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea, a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al licitaţiei 
cu cel putin 2 ore inainte de ora licita-
tiei si achizitionarea caietului de 
sarcini in valoare de 500 lei. Cont 
deschis la Banca Comerciala Romana  
s u b  n r .  R O 7 3 R N C B 
0179034562350001. Invităm pe toti 
cei care vor sa se prezinte la şedinţa 
de licitaţie la termenul de vânzare, la 

locul fixat în acest scop şi pâna la acel 
termen să depună oferte de cumpă-
rare. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunului mobil sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relaţii la telefon 0742592183, 
0756482035, sau la sediul lichidato-
rului judiciar din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi email:office@
consultant-insolventa.ro. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvență SPRL, 
prin reprezentant ec. Emil Popescu.

l Banipor S.R.L., societate in reorga-
nizare, prin administrator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, scoate la 
vanzare prin licitatie publica, in bloc, 
proprietatea imobiliara situata in 
localitatea Targsoru Vechi, Sat Strej-
nicu, Str. Stadionului, nr. 31, Judetul 
Prahova, compusa din teren in supra-
fata totala de 668 mp, Tarlaua 25, 
Parcela Cc1061/1, Constructia C1 - 
abator, in suprafata construita de 234 
mp si suprafata utila de 201,40 mp, 
nr. cadastral 126-C1 si Constructia C3 
- magazie, in suprafata construita de 
13,78 mp si suprafata utila de 13,04 
mp nr. cadastral 126-C3, la pretul 
total de 261.892 lei (valoarea nu 
contine TVA), dupa cum urmeaza: - 
Constructia C1 - abator = 190.616 lei 
fara TVA; - Constructia C3 - magazie 
= 4.276 lei fara TVA; - Teren in supra-
fata totala de 668 mp = 67.000 lei fara 
TVA. Licitatiile se vor organiza in 
data de 05.02.2019, ora 11:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi valori-
ficate, aceasta este reprogramata 
p e n t r u  d a t a  d e  0 8 . 0 2 . 2 0 1 9 , 
12.02.2019, 15.02.2019, 19.02.2019, 
22.02.2019, 26.02.2019, 01.03.2019, 
05.03.2019, 08.03.2019, 12.03.2019, 
15.03.2019, 19.03.2019, 22.03.2019, 
26.03.2019, 29.03.2019, 02.04.2019, 
05.04.2018, 09.04.2019, 12.04.2019. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua 
cu 48 de ore inaintea datei tinerii lici-
tatiei, mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la sediul 
administratorului judiciar,  din 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, Judetul Prahova, la numerele 
d e  t e l e f o n / f a x : 
0728485605/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l M.D.M. Det Euroconsult S.R.L., prin 
lichidator, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
vinde prin licitatie publica, imobil situat 
in Comuna Băneşti, Punct Ciuper-
ceasca, Judeţul Prahova, compus din: 
C1 - Pensiune/Motel, în suprafaţă 
construită de 413,45 mp, suprafaţă utilă 
360,60 mp, data construcţiei 1970, reabi-
litată in anul 2006; teren extravilan curti 
constructii, în suprafaţă măsurată de 
7.740 mp; C 2 - Terasa cu copertina de 
lemn, în suprafaţă de 122,85 mp; plat-
forma dale colorate, în suprafaţă de 
148,82 mp; C3 – Construcţie deschisa cu 
destinaţia discotecă, în suprafaţă de 295 
mp; C4 – Construcţie cu destinaţia WC, 
în suprafaţă construită de 42 mp, supra-
faţă utilă de 27,97 mp, la preţul total de 
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658.660,50 lei (pret fara TVA). Licitatia 
se va tine la sediul lichidatorului in data 
de 05.02.2019, ora 14.00, iar in cazul in 
care proprietatea imobiliara nu se va 
vinde, licitatia se va tine in data de 
08.02.2019, 12.02.2019, 15.02.2019, 
19.02.2019, 22.02.2019, 26.02.2019, 
01.03.2019, 05.03.2019, 08.03.2019, 
12.03.2019, 15.03.2019, 19.03.2019, 
22.03.2019, 26.03.2019, 29.03.2019, 
02.04.2019, 05.04.2018, 09.04.2019, 
12.04.2019, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Cererile de inscriere la licitatie se 
depun in original la sediul lichidatorului 
judiciar insotite de toate documentele 
prevazute in regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 
48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii precum si achizitio-
narea regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la lichidatorulul judiciar, la 
adresa mai sus mentionata, la numerele 
de telefon 0787344547/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Octavy Forest S.R.L., societate in 
faliment, prin lichidator, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 31, Prahova, scoate la 
vanzare prin licitatie teren in supra-

fata de 1.295 m.p. si  Constructiile 
C1 si C2 (locuinta parter + etaj si 
garaj), situate in Baicoi, Str. Indepen-
dentei, nr. 354, Judetul Prahova, la 
pretul de 600.000 lei (fara TVA). 
Licitatia se va tine in data de 
05.02.2019, ora 10.00, la sediul lichi-
datorului din Ploiesti, iar in cazul in 
care, bunurile nu vor fi adjudecate, 
l ic i tat ia  se  va t ine in data de 
08.02.2019, 12.02.2019, 15.02.2019, 
19.02.2019, 22.02.2019, 26.02.2019, 
01.03.2019, 05.03.2019, 08.03.2019, 
12.03.2019, 15.03.2019, 19.03.2019, 
22.03.2019, 26.03.2019, 29.03.2019, 
02.04.2019, 05.04.2018, 09.04.2019, 
12.04.2019, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Dosarul de prezentare si 
conditiile de participare se pot obtine 
numai de la sediul lichidatorului. 
Telefon/fax: 0244597808; mobil: 
0787344547, www.andreiioan.ro.

l Universalmontaj Darzeu SRL soci-
etate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, scoate 
la vanzare prin licitatie publica urma-
toarele bunuri: Renault Master DCI 
9 0  2 , 5  D i e s e l ,  1 4 + 1  l o c u r i 
PH-53-UMD 2003 - 6.305,75 lei; 
Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 

14+1 locuri PH-52-UMD 2003 - 
6.305,75 lei; Renault Master DCI 90 
2,5 Diesel, 14+1 locuri PH-51-UMD 
2003 - 6.305,75 lei. Preturile nu includ 
TVA. Licitatiile se vor organiza in 
data de 05.02.2019 ora 15:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi valori-
ficate, aceasta este reprogramata 
p e n t r u  d a t a  d e  0 8 . 0 2 . 2 0 1 9 , 
12.02.2019, 15.02.2019, 19.02.2019, 
22.02.2019, 26.02.2019, 01.03.2019, 
05.03.2019, 08.03.2019, 12.03.2019, 
15.03.2019, 19.03.2019, 22.03.2019, 
26.03.2019, 29.03.2019, 02.04.2019, 
05.04.2018, 09.04.2019, 12.04.2019, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Dosarul 
de prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la sediul 
l i c h i d a t o r u l u i .  Te l e f o n / f a x : 
0244597808; mobil: 0787344547, 
www.andreiioan.ro.

PIERDERI
l Pierdute Card Tahograf și Atestat 
profesional transport Marfă emise pe 
numele Goran Mihai Bogdan. Le 
declar nule.

l Subsemnatul  Popa Crist ian 
declar pierdute următoarele docu-

mente: atestat marfă, atestat ADR, 
atestat agabaritic, și cartelă taho-
graf. Se declară nule.

l Pierdut Permis de mecanic de 
locomotivă Nr. NSA RO 04630, pe 
numele Petrișor Gheorghe, din com. 
Albota, sat Gura Văii, jud. Argeș, 
eliberat de Autoritatea de Siguranţă 
Feroviară Română în  data  de 
11.05.2018 și Certificat comple-
m e n t a r  R O 7 1 2 0 1 8 0 6 6 4  d i n 
23.05.2018. Se declară nule.

l Subscrisa TECSTAL ISP SRL, 
înregis trată  la  ONRC sub nr.
J40/4091/2007, CUI: 21229300, cu 
sediul social în București, Sector 2, str.
Poiana cu Aluni, nr.4, bl.18A, sc.1, 
ap.3, declarăm pierdut Certificat de 
înregistrare seria B nr.3188326, 
eliberat la data 26.01.2016 de ONRC 
București pentru societatea sus menţi-
onată. Îl declarăm nul.

l SC Erkann Logistics SRL anunță 
pierderea în împrejurări necunoscute 
a autorizației de transport Tara 
Slovenia, Tip Terta Euro 1, Serie 
1400032.

l Pierdut certificat de membru CMDR 
provizoriu pe numele Cosma Flavius 
Andrei, cu seria ADJ, nr.2510097, eliberat 
la data de 20.03.2018. se declară nul.

l Declar pierdute și nule următoarele 
documente ce aparțin Florescu 
Eugenia Ștefania PFA: certificat de 
înregistrare eliberat de ORC Dolj și 
certificat constatator pentru punctul 
de lucru din com.Sadova, Dolj.

l Pierdut carnet și legitimație 
student eliberate de UEB pe numele 
Nastasia Nicu Carmen.

l SC Nails By Mada SRL, cu sediul 
social în București, Sector 3, Str. Jean 
Steriadi, nr. 19, bl. P20BIS, Sc.D, 
parter, Ap. 48, CUI: 30078745, Nr. 
Reg. Comerțului J40/4351/12.04.2012, 
a pierdut Certificatul constatator de la 
punctul de lucru situat în București, 
Sector 3, Calea Călărașilor, nr.168, bl. 
55, sc. A, parter, ap.2. Se declară nul.

l Pierdut certificat inregistrare pe 
numele SC Onix Confort SRL, seria 
B, nr.2351933 din 11.10.2010. Îl declar 
nul.


