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OFERTE SERVICIU
l Firma SIHA Knit Fashion din Satu 
Mare, producatoare de articole trico-
tate, angajam sef sectie tricotat cu 
experienta pe un post similar intr-o 
sectie de tricotat format din masini 
Stoll, minim 3 ani, cunostinte bune de 
limba engleza. Pentru cei interesati va 
rugam sa ne contactati la nr.de tel: 
0728988775 sau resurseumane@siha.
ro.

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

l Consiliul Local al Comunei Bărbă-
tești, în calitate de Autoritate Publică 
Tutelară, anunță începerea procesului 
de recrutare și selecție pentru 3 (trei) 
poziții de membru în Consiliul de 
Administrație al Întreprinderii publice 
SC Apă Canal Buila SRL. Documen-
tele pe baza cărora se organizează 
procedura de selecție (condiții minime 
ce trebuie îndeplinite de candidați, 
documentele necesare depunerii 
candidaturii, criterii de evaluare, alte 
documente necesare pentru depunerea 
candidaturii, criterii de evaluare, alte 
documente și informații relevante 
pentru procedură) sunt disponibile pe 
site-ul Primăriei Comunei Bărbătești: 
www.primariabarbatesti.ro, secțiunea 
Procedura de selecție CA al SC Apă 
Canal Buila SRL. Termenul pentru 
depunerea dosarului de candidatură 
pentru poziția de membru în Consiliul 
de Administrație al Întreprinderii 
publice SC Apă Canal Buila SRL este 
07.01.2019, ora 13.00. Dosarul de 
candidatură se depune la Primăria 
Comunei Bărbătești, în plic închis, cu 
mențiunea „Candidatură pentru 
funcția de membru în Consiliul de 
Administrație al Întreprinderii publice 
SC Apă Canal Buila SRL”. Prezentul 
anunț se publică în conformitate cu 

prevederile art.29, alin.(7) din OUG 
nr.109/2011, precum și în presa locală 
și va fi postat pe site-ul Primăriei 
Comunei Bărbătești: www.primaria-
barbatesti.ro.

l Academia Romana - Filiala Iasi cu 
sediul in Iasi, bld. Carol I, nr. 8, orga-
nizeaza concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant conform HG 
286/23.03.2011 (actualizat), de Sef 
birou din cadrul Biroului Resurse 
Umane, Salarizare, norma intreaga, 
perioada nedeterminata. Concursul va 
consta in doua probe: proba scrisa in 
data de 09.01.2019, ora 10:00, si inter-
viul in data de 14.01.2019, ora 10:00. 
Conditii: Studii superioare absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta, in 
domeniul economic sau juridic. 
Vechime: o vechime totala in munca 
de minim 5 ani pe un post in conditiile 
detinerii unei diplome de absolvire 
studii superioare de specialitate econo-
mice sau juridice, din care minim 3 ani 
in domeniul resurselor umane si salari-
zare. Termenul de depunere a dosa-
relor este 18.12.2018, ora 14:00. Relatii 
suplimentare la telefon 0332101115, 
Biroul Resurse Umane, Salarizare si la 
sediul Filialei.

l Primăria Comunei Măgurele, cu 
sediul în localitatea Măgurele, sat 
Măgurele, numărul 226, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: muncitor calificat- un post, 
conform HG 286 /23 .03 .2011 . 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba practică în data de 28.12.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
03.01.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii minim 10 clase+școala profesi-
onală sau studii medii; -vechime în 
muncă minim 5 ani; -să îndeplinească 
condiţiile medicale necesare. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Măgurele, 
judeţul Prahova. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Comunei Măgurele, 
persoană de contact: Ionescu Monica, 
telefon: 0244.217.701, 0725.224.249, 
fax: 0244.217.401, e-mail: primarie@
magurele-ph.ro.

l Școala Gimnazială „Andone 
Cumpătescu”, cu sediul în localitatea 
Rafaila, judeţul Vaslui, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de administrator 
financiar (0,5 normă), conform HG 
nr.286/2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
28.12.2018, ora 8.00; -Proba interviu în 
data de 28.12.2018, ora 14.00. Condiții 
specifice: -studii superioare economice 
absolvite cu diplomă de licență; 
-vechime minimă în specialitatea 
studiilor absolvite 2 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Școlii Gimnaziale „Andone Cumpă-
tescu” Rafaila. Relaţii suplimentare la 
sediul Școlii Gimnaziale „Andone 
Cumpătescu”, persoană de contact: 
Ciolan Iulia, telefon: 0754.232.469, 
fax:  0235.459.253,  e-mail :  sc .
rafaila2016@yahoo.com.

l Autoritatea Națională de Regle-
mentare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilități Publice -ANRSC, cu sediul 
în strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, 
București, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual de 
conducere, vacant, pe durată nedeter-
minată, de director adjunct, gradul 
profesional II, la Direcția financiar, 
contabilitate, administrativ. Condiții 
specifice: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul universitar, administrativ, 
juridic, economic, tehnic etc., vechime 
în specialitatea studiilor de minimum 
4 ani. Concursul se organizează în 
data de 03.01.2019, ora 13.00 -proba 
scrisă și în data de 08.01.2019, ora 
10.00 -interviul, la sediul ANRSC. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune la sediul ANRSC până la data 
de 19.12.2018, inclusiv, după urmă-
torul program: de luni până joi, între 
orele 08.30-16.00, și vineri, între orele 
08.30-13.30. Condițiile de participare, 
bibliografia și actele solicitate candida-
ților pentru dosarul de înscriere se 
afișează la sediul instituției și pe 
pagina de internet: www.anrsc.ro. 
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul ANRSC și la numărul de 
telefon: 021.317.97.51, int.167.

l Primăria Comunei Birchiș, cu 
sediul în localitatea Birchiș, strada 
Principală, nr.162, judeţul Arad, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
muncitor calificat IV, un post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba practică în 
data de 7.01.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 10.01.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: studii 
generale cel puţin; -vechime: minim 2 
ani; -să deţină permis de conducere 
categoria TR sau categoria C. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Unităţii Administrativ-Terito-
riale -Comuna Birchiș, judeţul Arad. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Birchiș, judeţul Arad, 
persoană de contact: Olescu Mirela, 
secretar, telefon: 0257.434.443, fax: 
0257.434.500, e-mail: primariabir-
chis@yahoo.com.

l Biblioteca Judeţeană „Antim 
Ivireanul” Vâlcea, cu sediul în locali-
tatea Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, 
nr.26, judeţul Vâlcea, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: referent 
specialitate, studii superioare, grad 
profesional I, 1 post, perioadă nedeter-
m i n a t ă  ( c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011, actualizată). 
Concursul se va desfășura la sediul 
instituției din str.Carol I, nr.26, Râmni-
cu-Vâlcea, judeţul Vâlcea, astfel: 
-Proba scrisă: în data de 28 decembrie 
2018, ora 10.00; -Proba interviu: în 
data de 07 ianuarie 2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: 1.Condiţii de studii și 
competențe: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă în dome-
niul economic sau juridic, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul economic sau juridic; 
-competenţe de utilizare a calculato-
rului -candidaţii vor prezenta docu-
mente care să ateste deţinerea 
competenţei de operare calculator. 2.
Condiţii de vechime în muncă: minim 
5 ani. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Bibliotecii Judeţene 
„Antim Ivireanul” Vâlcea, din Râmni-
cu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26, judeţul 
Vâlcea, începând cu data de 05 decem-
brie 2018 până pe data de 18 decem-
brie 2018, ora 16.00 (inclusiv), 
data-limită până la care se pot depune 
actele pentru dosarul de concurs. 
Relaţii suplimentare se pot obține la 
secretariatul Bibliotecii Judeţene 
„Antim Ivireanul” Vâlcea, din Râmni-
cu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26, judeţul 
Vâlcea, persoană de contact: Dragomir 
Iuliana, telefon: 0250.739.221, fax: 
0250.739.221. Condiţiile de participare 
și de desfășurare a concursului, 
precum și bibliografia vor fi afișate la 
sediul Bibliotecii Județene Vâlcea și pe 
site-ul instituției: www.bjai.ro.

l Școala Gimnazială „Gheorghe 
Șincai” Florești, cu sediul în locali-
tatea Florești, strada Andrei Mure-
șanu, nr.1, județ Cluj, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de îngrijitor, 
conform HG nr.286/23.03.2011, modi-
f i c a t ă  ș i  c o m p l e t a t ă  d e  H G 
nr.1027/2014. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
28.12.2018, ora 9.00; -Proba practică în 
data de 28.12.2018, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii generale/medii; 
-vechime 5 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Școlii Gimnaziale „Gheorghe 
Șincai” Florești. Relaţii suplimentare 
la sediul Școlii Gimnaziale „Gheorghe 
Șincai” Florești, persoană de contact: 
Morar Liana-Daniela,  telefon: 
0264.265.134, fax: 0264.265.134, 
e-mail: scoala_sincai_floresti@yahoo.
com.

l Institutul de Urgență pentru Boli 
Cardiovasculare „Prof.Dr.C.C.Iliescu” 
București organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale temporar vacante, pe 
perioadă determinată, conform Hotă-
rârii Guvernului 286/2011: -2 posturi 

economist specialist IA; -1 post refe-
rent de specialitate debutant. Condiții 
de desfășurare a concursului: 1.Ultima 
zi pentru depunerea dosarelor de 
înscriere: 11.12.2018, ora 12.00; 2.Data 
și ora organizării probei scrise: 
19.12.2018, ora 9.00; 3.Data și ora 
interviului: 27.12.2018, ora 9.00; 4.
Locul depunerii dosarelor și al organi-
zării probelor de concurs: sediul insti-
tutului din Șoseaua Fundeni, numărul 
258, sectorul 2 -Serviciul RUNOS. 
Condiții specifice de participare la 
concurs pentru postul de: -economist 
specialist IA: studii -diplomă de 
licență în specialitate, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate; -referent de 
specialitate debutant: studii -diplomă 
de licență în specialitate, condiția de 
vechime nu este obligatorie. Anunțul 
de concurs, bibliografia și tematica 
sunt afișate la avizier și pe site-ul 
unității: www.cardioiliescu.ro, secți-
unea Informații -Concursuri. Relații 
suplimentare se obțin la Serviciul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n : 
031.425.15.19.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Municipiul Sebeș organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a unei funcţii de 
conducere vacante -personal contrac-
tual: 1 post-director la Centrul 
Cultural “Lucian Blaga” Sebeș. 
Probele stabilite pentru postul de 
director sunt: proba scrisă și interviul. 
Data, ora și locul desfășurării concur-
sului: -27.12.2018, ora 11:00 Parcul 
Arini, NR. 1 (sediul Primăriei Munici-
p i u l u i  S e b e ș )  - p r o b a  s c r i s ă ; 
-07.01.2019, ora 11,00 Parcul Arini, 
NR. 1 (sediul Primăriei Municipiului 
Sebeș) -proba interviu. Termenul de 
depunere al dosarelor de înscriere: 
19.12.2018, ora 16,00; La depunerea 
dosarelor, actele se prezintă în copie și 
în original. Condiţii de participare 
pentru postul de director scos la 
concurs: -Candidatul trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevăzute 
de art. 3 din H.G. NR.286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. -Studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licență în specialitatea științele comu-
nicării; -studii de masterat sau postu-
niversitare în domeniul administraţiei, 
management ori în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei; -certi-
ficat care să ateste cunoașterea unei 
limbi străine de circulație internațio-
nală la nivel avansat; -Vechime în 
specialitatea studiilor : minim 9 ani. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul Municipiului Sebeș.

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

CITAŢII
l În data de 05.12.2018, este chemat 
pârâtul Dumbravă Ion, la Judecătoria 
Slatina, în dosarul nr: 9913/311/2017, 
în contradictoriu cu reclamanta Barbu 
Floarea și pârâții Precup Elena și 
Nedelcu Constantin.
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l Pe rolul Judecătoriei Roşiori de 
Vede, cu termen de judecată la data de 
11 decembrie 2018, figurează dosarul 
având numărul 3448/292/2018, având 
ca obiect rezilierea contractului de 
întreţinere autentificat sub nr.926/9 
august 2013, la BNP Tamara Morcov, 
cu sediul în Roşiori de Vede, judeţul 
Teleorman, având ca pârât pe Vasi-
lescu-Panea Adrian, cu ultim domi-
ciliu în Bucureşti, Calea Crângaşi, nr. 
10, bl. 19A, sc. A, et.1, ap.2.

l Rusz Anghelina, vaduva lui Nichita 
Obresaneasa, Nechita Sofron, Nechita 
Maria, Dereban Ilianeasa, nascuta 
Nichita, Glava Ilona sotia lui Turan 
Ilioneasa, Glava Lina, sotia lui Opra 
Ignat, Nechita Iuoneasa Glava. Glava 
Iozsef, Glava Maria, Oprea Ignat, 
Purv Vazul, Purv Athanas, Purv 
Vurvara, casatorita Togya si Nichita 
Ioan sunt citati in 7.02.2019, la judeca-
toria Turda, orele 12.00 in dosar civil 
1027/328/2018 pentru succesiune.

l Dosar Nr.1795/328/2018. Doamna 
Banyai Susana- prin Makkai Veronica 
este chemată în instanţă la Judecă-
toria Turda în Piața Romană, Nr.12, 
camera Sala 2, în ziua de 17.12.2018, 
Completul Complet Civil 10, ora 8.30, 
în calitate de Pârât, în proces cu Bele-
vici Pavel în calitate de Reclamant, 
Belevici Vasile în calitate de Recla-
mant, uzucapiune. În caz de neprezen-
tare a părţilor, judecata se va face în 
lipsă, dacă se solicită în scris acest 
lucru de către una din părţi.

l Prin sentința civilă nr.11076/2018, 
pronunțată la data de 25 octombrie 
2018 de Judecătoria Iaşi în dosar 
nr.29888/245/2017, în numele legii s-a 
hotărât: Admite cererea formulată de 
reclamanta Cozma Alexandra, 
CNP2900601226705, cu domiciliul 
procesual ales la cab. avocat Felecanu 
Sebastian din Iaşi, str.C.Negri, nr.60, 
bloc C4, Parter în contradictoriu cu 
p â r â t u l  C o z m a  D a n i e l , 
CNP1851228226771, cu domiciliul în 
Iaşi, str.Vasile Lupu, nr.90, bl.Z, sc.E, 
ap.3, Jud.Iaşi citat prin publicitate, 
prin curator special, avocat Nechita 
Ionuţ. Dispune ca autoritatea părin-
tească asupra minorului Cozma 
Alexandru-Cezar, născut la data de 
13.08.2010, să fie exercitată exclusiv 
de mama reclamantă. Respinge 
cererea domnului avocat Nechita 
Ionuţ privind majorarea remuneraţiei. 
Ia act de faptul că reclamanta va soli-
cita pe cale separată cheltuielile de 
judecată. Executorie provizoriu de 
drept conform art.448 C.proc.civ. Cu 
drept de apel în termen de 30 de zile 
de la comunicare. Cererea de apel se 
va depune la Judecătoria Iaşi. 
Pronuntata azi, 25.10.2018, prin 
punerea soluției la dispoziția părților 
prin mijlocirea grefei instanței.

DIVERSE
l Team  Insolv IPURL lichidator 
judiciar SC  Oltrusst Dayva SRL 
dosarul  25750/3/2018 Tribunal Bucu-
reşti  conform art. 117 al. 2) lit. f) 
Statutul UNPIR anunță: organizarea 
procedurii de selecţie a ofertantului de 
servicii  arhivistice a documentelor 
debitoarei aprox. 0,20 ml arhivă 
Oferta trebuie să corespunda standar-
delor de cost Statutul UNPIR. Oferta 
se comunica pana la 12.12.2018, 12,00  
e-mail officeteaminsolv@yahoo.com.

l Team  Insolv IPURL lichidator 

judiciar SC Labirint Prest SRL 
dosarul 927/95/2018 Tribunal Gorj 
conform art. 117 al. 2) lit. f) Statutul 
UNPIR anunță: organizarea proce-
durii de selecţie a ofertantului de 
servicii  arhivistice a documentelor 
debitoarei aprox. 0,90 ml arhivă 
Oferta trebuie să corespunda standar-
delor de cost Statutul UNPIR. Oferta 
se comunica pana la 12.12.2018, 12,00  
e-mail officeteaminsolv@yahoo.com.

l Borangic Mihail notifică pe Ghiniţă 
Dobriţa în vederea clarificări situaţiei 
din cimitirul Parohial Progresul la 
figura 55, parcela 4, în suprafaţă de 
3x3 mp. În termen de 30 de zile să se 
prezinte la cancelaria Parohiei 
Progresul din str. Ilie Oprea nr. 5 -7 
sect. 4 Bucureşti.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judi-
ciar conform sentintei nr. 423 din data 
de 27.11.2018 pronunţată de Tribu-
nalul Dambovita, Secţia a II-a Civilă, 
în dosarul nr.5615/120/2016, anunţă 
deschiderea procedurii generale a 
falimentului debitoarei Optim Trans 
SA, Moreni, str. Targovistei, nr.112, 
jud. Dambovita, J15/330/1991, CIF 
935256. Termenul limită pentru înre-
gistrarea cererii de admitere a crean-
ţelor nascute in cursul procedurii este 
10.01.2019. Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor este 
08.02.2019. Termenul pentru afişarea 
tabelului definitiv consolidat este 
07.03.2019.  

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat coor-
donator Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al Elada Top SRL 
desemnat prin hotararea nr.7027 din 
data de 28.11.2018, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 72/3/2018, notifica 
deschiderea falimentului prin proce-
dura simplificata prevazuta de Legea 
nr.85/2014 împotriva Elada Top SRL, 
cu sediul in Bucureşti Sectorul 2, Str. 
Silvia, Nr. 92, CUI  16749233, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/14546/2004. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de 
creanta nascut dupa data deschiderii 
procedurii insolventei impotriva Elada 
Top SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
72/3/2018, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor in 
tabelul suplimentar al creantelor 
04.01.2019; b) termenul limita pentru 
verificarea creantelor, intocmirea, 
afisarea si comunicarea tabelului 
suplimentar al creantelor 01.02.2019; 
c) termenul pentru depunerea contes-
tatiilor la tabelul suplimentar va fi de 
7 zile de la publicarea in BPI a tabe-
lului suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului defi-
nitiv consolidat 28.02.2018.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat coor-
donator Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al Almas Invest 
Imobiliar SRL desemnat prin hota-
rarea din data de 29.11.2018, pronun-
tata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila in dosar nr. 46490/3/2017, 
notifica deschiderea falimentului prin 
procedura simplificata prevazuta de 

Legea nr.85/2014 împotriva Almas 
Invest Imobiliar SRL, cu sediul in 
Bucureşti Sectorul 6, Bulevardul Timi-
şoara, Nr. 60 D, biroul nr. 20, Etaj 1, 
CUI 19737152, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/10691/2012. 
Persoanele fizice si juridice care inre-
gistreaza un drept de creanta nascut 
dupa data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva Almas Invest 
Imobiliar SRL  vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
46490/3/2017, in urmatoarele conditii: 
a) termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor in 
tabelul suplimentar al creantelor: 10 
zile de la primirea notificării; b) 
termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului suplimentar al 
creantelor 08.01.2019; c) termenul 
pentru depunerea contestatiilor la 
tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar; d) termen pentru intocmirea 
si afisarea tabelului definitiv conso-
lidat 28.01.2018.

l Parchetul de pe Langa Tribunalul 
Ilfov avand sediul in orasul Buftea, 
Strada Stirbei Voda, Nr.18 judet Ilfov, 
titular al planului P.U.Z.-Sediu pentru 
Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov 
si Parchetul de pe langa Judecatoria 
Buftea, cod postal 070000, str. Stirbei 
Voda, Nr.53A, N.C.58463, jud.Ilfov, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
Avizului de Oportunitate. Documen-
tatia a fost afisata pentru consultare 
pe site-ul Primariei orasului Buftea. 
Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urbanism 
in cadrul  Primariei orasului Buftea, 
cu sediul in orasul Buftea Piata Mihai 
E m i n e s c u  n r.  1 ,  j u d .  I l f o v, 
(tel.031.8241231) incepand cu data de 
04.12.2018.

l S.C. OMV Petrom S.A prin S.C. 
Expert Petroleum Solutions S.R.L. 
titular al proiectului: ,,Traversare 
Valea Bratuia cu conducta de titei 
Parc 838 Ticleni – Parc15 Ticleni”, 
anunta publicul interest asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către 
APM Gorj, că nu este necesară evalu-
area impactului asupra mediului şi 
evaluarea adecvată, pentru proiectul 
propus a fi amplasat pe teritoriul 
administrativ al localitatii Ticleni, 
judeţul Gorj. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
APM Gorj din Târgu-Jiu, str. Unirii, 
nr. 76, în zilele de luni - vineri, între 
orele 8 - 16, precum şi la următoarea 
adresă de internet http://.apmgj.anpm.
ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul deci-
ziei de încadrare până la data de 
09.12.2018.

l S.C. OMV Petrom S.A prin S.C. 
Expert Petroleum Solutions S.R.L. 
titular al proiectului: ,,Traversare 
Valea Porcului cu conducta de titei 
Parc 2 Balteni – Parc 3 Balteni”, 
anunta publicul interest asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către 
APM Gorj, că nu este necesară evalu-
area impactului asupra mediului şi 
evaluarea adecvată, pentru proiectul 
propus a fi amplasat pe teritoriul 
administrativ al localitatii Bilteni, 
judeţul Gorj. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 

APM Gorj din Târgu-Jiu, str. Unirii, 
nr. 76, în zilele de luni - vineri, între 
orele 8 - 16, precum şi la următoarea 
adresă de internet http://.apmgj.anpm.
ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul deci-
ziei de încadrare până la data de 
09.12.2018.

l S.C. OMV Petrom S.A prin S.C. 
Expert Petroleum Solutions S.R.L. 
titular al proiectului: ,,Traversare 
Valea Romanatului cu conducta de 
titei Parc 2 Balteni – Parc 3 Balteni”, 
anunta publicul interest asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către 
APM Gorj, că nu este necesară evalu-
area impactului asupra mediului şi 
evaluarea adecvată, pentru proiectul 
propus a fi amplasat pe teritoriul 
administrativ al localitatii Bilteni, 
judeţul Gorj. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
APM Gorj din Târgu-Jiu, str. Unirii, 
nr. 76, în zilele de luni - vineri, între 
orele 8 - 16, precum şi la următoarea 
adresă de internet http://.apmgj.anpm.
ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul deci-
ziei de încadrare până la data de 
09.12.2018.

l S.C. OMV Petrom S.A prin S.C. 
Expert Petroleum Solutions S.R.L. 
titular al proiectului: ,, Traversare 
Maroaia cu conducte de titei Parc 3 
Balteni - Parc 14 Ticleni si Parc 71 
Ticleni - Parc 14 Ticleni”, anunta 
publicul interest asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM 
Gorj, că nu este necesară evaluarea 
impactului asupra mediului şi evalu-
area adecvată, pentru proiectul 
propus a fi amplasat pe teritoriul 
administrativ al localitatii Ticleni, 
judeţul Gorj. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
APM Gorj din Târgu-Jiu, str. Unirii, 
nr. 76, în zilele de luni - vineri, între 
orele 8 - 16, precum şi la următoarea 
adresă de internet http://.apmgj.anpm.
ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul deci-
ziei de încadrare până la data de 
09.12.2018.

l S.C. OMV Petrom S.A prin S.C. 
Expert Petroleum Solutions S.R.L. 
titular al proiectului: ,,Traversare 
Valea Lumedia si Valea Lumedioara 
cu conducta de titei Parc 71 Ticleni –
Parc 14 Ticleni”, anunta publicul 
interest asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către APM Gorj, că nu 
este necesară evaluarea impactului 
asupra mediului şi evaluarea adec-
vată, pentru proiectul propus a fi 
amplasat pe teritoriul administrativ al 
localitatii Ticleni, judeţul Gorj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi moti-
vele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Gorj din 
Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele 
de luni - vineri, între orele 8 - 16, 
precum şi la următoarea adresă de 
internet http://.apmgj.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul deci-
ziei de încadrare până la data de 
09.12.2018.

l S.C. OMV Petrom S.A prin S.C. 
Expert Petroleum Solutions S.R.L. 
titular al proiectului: ,,Traversare 
Valea Lumedia si Valea Lumedioara 
cu conducta de titei Parc 3 Balteni - 
Parc 14 Ticleni”, anunta publicul 
interest asupra luării deciziei etapei de 

încadrare de către APM Gorj, că nu 
este necesară evaluarea impactului 
asupra mediului şi evaluarea adec-
vată, pentru proiectul propus a fi 
amplasat pe teritoriul administrativ al 
localitatii Ticleni, judeţul Gorj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi moti-
vele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Gorj din  
Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele 
de luni - vineri, între orele 8 - 16, 
precum şi la următoarea adresă de 
internet http:/ / .apmgj.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul deci-
ziei de încadrare până la data de 
09.12.2018.

l SP Suma Insolvency IPURL desem-
nata lichidator judiciar al Universal 
Romulus Construct SRL anunta 
deschiderea procedurii simplificate a 
falimentului prevazuta de Legea nr. 
85/2014 in dosarul nr. 39438/3/2018 
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - 
Sectia a-VII-a Civila. Termenul limita 
pentru depunerea declaratiilor de 
creanta 08.01.2019. Termen de verifi-
care a creantelor, intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar al 
creantelor la 15.01.2019. Termen de 
intocmire si afisare a tabelului defi-
nitiv 29.01.2019. Sedinta adunarii 
generale a creditorilor la data de 
17.01.2019.

SOMAŢII
l Avand in vedere ca prin actiunea 
civila ce face obiectul dosarului nr. 
2026/55/2018 al Judecatoriei Arad, 
reclamanta Rosca Ileana  solicita  
dobandirea prin uzucapiune a drep-
tului de proprietate  privata asupra 
cotei de 1/2 din imobilul  inscris in CF 
nr. 302287 Felnac  (nr.vechi 116) cu 
nr.top. 118, compus din teren intra-
vilan  in suprafata de 1.440 mp, situat 
in localitatea Felnac, nr. 538, jud. 
Arad, cota asupra caruia in cartea 
funciara este mentionat ca proprietar 
numitul Mitrici Gheorghe,invitam pe  
cei interesati  sa faca opozitie fata de 
aceasta actiune in termen de o luna de 
la afisarea prezentei, in caz contrar 
urmand a se trece la judecarea cauzei. 
Termen de judecata fixat in cauza; 10 
ianuarie 2019, ora 10.00, sala 146.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Conducere FITT 
convoacă Adunarea Generală la întru-
nire în sesiune extraordinară, prima 
convocare, 11.12.2018, ora 18.00, la 
Casa Tineretului, str.Arieş, nr.19, 
Timişoara, în sala 003-004. În caz de 
neîndeplinire a cvorumului necesar, 
şedința va fi convocată a doua oară în 
data de 12.12.2018 (aceeaşi oră şi 
locație).

l Consiliul de Conducere FITT 
convoacă Adunarea Generală la întru-
nire în sesiune ordinară, prima convo-
care, 17.12.2018, ora 18.00, la Casa 
Tineretului, str.Arieş, nr.19, Timişoara, 
în sala 003-004. În caz de neîndepli-
nire a cvorumului necesar, şedința va 
fi convocată a doua oară în data de 
18.12.2018 (aceeaşi oră şi locație).

LICITAŢII
l SC Koptimmo Imob SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a urmatorului 
activ: Proprietate imobiliara indus-
triala C10 - Depozit + birouri (su = 
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1664,80 si casa scarii su = 362,49 mp) 
si teren intravilan aferent in supra-
față de 2515 mp, situate in Ploieşti, 
Şos. Ploieşti - Târgovişte, km 8, 
Prahova, înscrise în CF a Mun. 
Ploieşti nr. 133408, la pretul de 
2.621.825 lei. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 15% din cel 
stabilit in raportul de evaluare. Lici-
taţia are loc in baza hotararii Aduna-
riilor Creditorilor din 23.08.2018 si 
din 27.11.2018 si conform caietului 
de sarcini, ce poate fi achizitionat de 
la sediul lichidatorului la pretul de 
2000 lei fara TVA. Garantia de parti-
cipare la licitatie este 10% din pretul 
de pornire. Licitatiile vor avea loc pe 
data de: 12.12.2018 si 19.12.2018 
orele 12.00, la sediul lichidatorului 
judiciar în Ploieşti, str. Ion Maiorescu 
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0344104525.

l SC Koptimmo Imob SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a urmatorului 
activ: Proprietate imobiliara indus-
triala C1 - Depozit (sc = 2176 mp) si 
teren intravilan aferent in suprafață 
de 2500 mp, situate in Ploieşti, Şos. 
Ploieşti - Târgovişte, km 8, Prahova, 
înscrise în CF a Mun. Ploieşti nr. 
126464, la pretul de 1.260.210 lei. 
Pretul de pornire al licitatiei este redus 
cu 15% din cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitaţia are loc in baza 
hotararii Adunariilor Creditorilor din 

23.08.2018 si din 27.11.2018 si 
conform caietului de sarcini, ce poate 
fi achizitionat de la sediul lichidato-
rului la pretul de 2000 lei fara TVA. 
Garantia de participare la licitatie este 
10% din pretul de pornire. Licitatiile 
vor avea loc pe data de: 12.12.2018 si 
19.12.2018 orele 12.00, la sediul lichi-
datorului judiciar în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare la 
0344104525.

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: 06.12.2018, 
11.12.2018, 13.12.2018, 18.12.2018, 
20.12.2018, 04.01.2019, 08.01.2019, 
10.01.2019, 15.01.2019, 17.01.2019, 
22.01.2019, 29.01.2019, 31.01.2019, 
05.02.2019, 07.02.2019, 12.02.2019, 
14.02.2019, 19.02.2019, 21.02.2019, 
26.02.2019 orele 13.00 în Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud. Prahova. Relaţii suplimentare la 
0732405295, 0344104525.

l Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/ sau adresa de e-mail ale 

persoanei de contact: Comuna Izvoru 
Birzii, Str. Principală, judeţul Mehe-
dinţi, telefon/ fax  0252 707443 email: 
clizvorul@gmail.com. 2. Procedura 
aplicată pentru atribuirea contrac-
tului de concesiune de bunuri propri-
etate publică: licitatie publică. 3.Data 
publicării anunţului de licitaţie: 
24/10/2018.  4.Criteriile utilizate 
pentru determinarea ofertei câştigă-
toare: cel mai mare nivel al rede-
ventei /an. 5.Numărul ofertelor 
primite şi al celor declarate valabile: 3 
oferte primite 3 oferte declarate vala-
bile. 6.Denumirea/numele şi sediul/ 
adresa ofertantului a cărui ofertă a 
fost declarată câştigătoare: SC ELV 
Construct Import Export SRL -domi-
ciliul in loc. Halanga, comuna Izvoru 
Barzii. 7. Durata contractului: 15 ani. 
8.Nivelul redevenţei: 0.19 LEI /MP/ 
AN ,respectiv 11.808 lei/an. 9. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/ sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei; Tribunalul Mehe-
dinți, Bulevardul Carol 14, Drobe-
ta-Turnu Severin 220146, tel. 0252 
208200; fax. 0252 314666; e-mail: 
tr-mehedinti@just.ro. 10. Data infor-
mării ofertanţilor despre decizia de 
stabilire a ofertei câştigătoare: 
29/11/2018. 11. Data transmiterii 
anunţului de atribuire către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
03/12/2018.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Pregatire Profe-
sionala a conducatorului auto pe 
numele Tănase Marius Iulian, cu seria 
0311136000, valabil pana in 31.10.2019. 
Il declar nul.

l Subscrisa, Star Tiga Services SRL, 
CUI:18780685, J40/10088/2006, 
declarăm pierdute certificatul de înre-
gistrare şi certificatele constatoare emise 
în baza Legii nr.359/2004, de Registrul 
Comerțului. Le declarăm nule.

l Pierdut atestat taxi cu seria CPIX nr. 
119886, valabil până la 10.10.2019, pe 
numele Lates Constantin Sorin. Îl 
declar nul.

l Pierdut chitanţă aferentă ultimei rate 
a apartamentului pe numele Ardeleanu 
Niculina şi Ardeleanu Mihai. O 
declarăm nulă.

l Asociatia Folclorica “Flacara 
Prahovei” cu sediul in Ploiesti, Str. 
Alexandru Donici, nr. 25A, jud. 
Prahova, avand CUI 8442652 prin lichi-
dator Via Insolv SPRL declar pierdut 
certificatul de inregistrare fiscala. Il 
declar nul.

l Clubul Sportiv ,,Sageata Inaripata’’, 
cu sediul in Com. Blejoi, Sat Blejoi, Nr. 
915C,  județul Prahova, avand CUI 

2818286 prin lichidator Via Insolv 
SPRL declar pierdut certificatul de 
inregistrare fiscala. Il declar nul.

l Asociația “Start Viitor”, cu sediul in 
Ploieşti, str. Lunca Prutului, nr. 8, 
județul Prahova, CUI 32850883 prin 
lichidator Via Insolv SPRL declar 
pierdut certificatul de inregistrare 
fiscala. Il declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare seria 
B nr. 3169636, SC Sophia 99 Beauty 
Center SRL. 

l Synaptic Telecom SRL, persoană 
juridică romană, cu sediul în Mun. 
Oneşti, str. Armoniei nr. 1, cam. 3, bl. 1, 
sc. C, et. 3, ap. 51, judeţ Bacău, număr 
înregistrare Registrul Comerţului 
J4/144/2016, CUI 33013520 anunţă 
pierderea certificatului constatator nr. 
4924/29.01.2016. Îl declarăm nul.

l SC Kmte Market SRL cu sediul în 
Loc. Bălan, str. Cerbului nr. 6, CUI 
9670438, J19/368/1997, pierdut anexă la 
Certificatul de Înregistrare seria B nr. 
0071951, eliberat de ORC Harghita 
pentru Punct lucru Magazin Industrial 
Bălan. Se declară nul.

l Pierdut act de vânzare –cumpărare 
nr. 193/7/30.12.1978, proces –verbal 
anexă contract pe numele Donea Silvia. 
Le declar nule.




