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OFERTE SERVICIU
l Angajam montator pardoseli 
epoxidice si poliuretanice si tencui-
tori pentru tencuiala mecanizata, cu 
sau fara experienta. Conditii avan-
ta joase .  Deta l i i  l a  t e l e fon 
0741.978.624

l Institutul Naţional de Cercetare 
-Dezvoltare pentru Optoelectronica 
Inoe 2000 cu sediul in Str. Atomiş-
tilor, Nr. 409, Oraş Măgurele, Jud. 
Ilfov scoate la concurs următoarele 
posturi : -1 post Cercetător ştiinţific 
gradul III absolvent studii superi-
oare cu specializarea fizică (spectro-
scopie), cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată, cu 
program de 8 ore/zi. Locul desfăşu-
rării concursului: la sediul INOE 
2000 din str. Atomiştilor, Nr. 409, 
Oraşul Măgurele,  Jud.Ilfov. 
Inscrierea la concurs se face in 
termen de 30 zile de la data publi-
cării anunţului in ziar. Dosarul de 
concurs se depune la Secretariatul 
INOE 2000 din str. Atomiştilor, nr. 
409, Oraşul Măgurele, Jud.Ilfov. 
Relaţii la telefon: -0214574522.

l Anunţ privind selecţia candida-
tilor în vederea ocupării funcției de 
Director General al SC Termo-Con-
struct SA, conform OUG 109/2011 
cu modificările şi completările ulte-
rioare. Consiliul de Administratie al 
SC Termo-Construct SA, asistat de 
către firma S.C. Inspire Human 
Resources S.R.L., în calitate de 
expert în recrutarea resurselor 
umane,organizează concurs pentru 
selecţia candidaților în vederea 
ocupării postului de Director 
General al societății Termo-Con-
struct SA. Procedura de selecţie 
cuprinde următoarele etape succe-
sive:  Etapa I – selecţia dosarelor 
candidaţilor.  Etapa a II-a – interviu 
pentru candidaţii declaraţi “admişi” 
după etapa I. Condiţii obligatorii de 
participare: 1.Studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; 2.Experi-
ență de minim 7 ani în adminis-
trarea/ managementul societăţilor 
comerciale/regiilor autonome, al 
altor entităţi din sectorul public sau 
privat; 3.Experiență generală în 
muncă de minim 8 ani; 4.Cunoaş-
terea limbii române: scris, citit, 
vorbit; 5.O stare de sănătate cores-
punzătoare postului, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberată 
de către medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; Dosarul 
de participare va conţine în mod 
obligatoriu: 1.Curriculum Vitae –
model european conf. H.G. nr. 
1021/2004; 2.Copie act de identitate; 
3. Copie documente care atestă 
pregătirea profesională; 4. Docu-
mente care atestă experienţa în 
administrarea/managementul socie-
tăţilor comerciale/regiilor autonome, 
al altor entităţi din sectorul public 
sau privat (Carte de muncă sau 
Adeverinţă, după caz); 5. Cazier 
judiciar; 6. Cazier fiscal; Criterii de 
evaluare/ selecţie:  1. Competenţe 
specifice sectorului de activitate;  2. 
Competenţe profesionale de impor-
tanţă strategică;  3. Cunoştinţe de 

Guvernanţă corporativă;  4. Compe-
tenţe sociale şi personale;  5. Alini-
erea cu Scrisoarea de aşteptări a 
acţionarilor.  Bibliografie: OUG 
109/2011 cu modificările şi comple-
tările ulterioare şi Legea nr. 31/1990, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare. Dosarele pentru candidatură 
se  prez in tă  la   s ed iu l  SC 
Termo-Construct SA, din localitatea 
Sebiş, str. Romană, nr. 4A, cu docu-
mentele în copie şi original pentru 
conformitate şi pentru a primi 
număr de înregistrare şi data certă a 
depunerii. Informaţii suplimentare 
puteţi obţine la numărul de telefon: 
0257.310.680. Data limită pentru 
depunerea dosarelor: 29.03.2018, 
ora 14:00.

l Casa Oamenilor de Știință cu 
sediul în Calea 13 septembrie nr. 13, 
sector 5, Bucureşti, unitate reînfiin-
țată prin HG. 347/1990 subordonată 
Academiei Române, organizează în 
condițiile Regulamentului aprobat 
prin HG 286/2011 actualizat, 
concursuri pentru ocuparea, pe 
durată nedeterminată, cu normă 
întreagă a 2 posturi contractuale 
vacante, la unitatea de alimentație 
publică din structura sa, Clubul 
Oamenilor de Știință finanțat inte-
gral din venituri proprii, cu sediul în 
Bucureşti, P-ța Lahovari, nr.9, sector 
1: 1 post Contabil Șef Gradul II (S); 
1 post Referent de specialitate 
Gradul I (S).  Condiții specifice: 
Contabil Șef Gradul II (S), funcție 
de conducere:  -studii universitare 
absolvite în domeniul economic 
superioare de lungă durată, cu 
diploma de licență sau echivalent 
studii ciclul I/II Bologna absolvite 
cu diploma de master; -vechimea în 
muncă efectivă în specialitatea 
studiilor (economist) minim 7 ani; 
-obligatoriu candidatul să dețină 
atestat eliberat de M.F.P în Sistemul 
European de Conturi S.E.C. 
Condiții specifice Referent de speci-
alitate Gradul I (S), funcție de 
execuție: -studii universitare absol-
vite în domeniul economic superi-
oare de lungă durată, cu diploma de 
licență sau echivalent studii ciclul I/
II Bologna absolvite cu diploma de 
master; -vechimea în muncă efec-
tivă în specialitatea studiilor (econo-
mist) minim 7 ani. Concursurile se 
organizează la sediul unității Casa 
Oamenilor de Știință din Calea 13 
Septembrie nr. 13, sector 5, Bucu-
reşti. Concursul se va desfăsura  
după cum urmează:  1. Afişarea 
anunțului la sediul unității se face în 
data de 15.02.2018. 2. Data limită 
până la care se pot depune actele 
pentru dosarul de concurs  la sediul 
unității din Calea 13 Septembrie nr. 
13,  sector 5,  Bucureşti  este  
01.03.2018 ora 13.00.  3. Etapa I –
selecție dosare – 02.03.2018 ora 
14.00. 4. Etapa II –proba scrisă-  
09.03.2018, ora 09.30 pentru postul 
de Contabil-şef; Etapa II –proba 
scrisă-  09.03.2018, ora 13.00 pentru 
postul de Referent de specialitate. 5. 
Etapa III –interviul– 15.03.2018, ora 
10.30 pentru postul de Contabil-şef; 
Etapa III –interviul– 15.03.2018, ora 
12.00  pentru postul de Referent de 
specialitate. Secretariatul comisiei 

de concurs între orele 10.00-13.00  zi 
lucrătoare este asigurat de dna. 
Rebeca Macovei şi dna Stănescu 
Li l iana,  te l .  021.318.81 .45 , 
021.318.24.40, email rebeca.
macovei@acad.ro.  

l Oraşul Vlăhița, cu sediul în 
Vlăhița, str.Turnătorilor, nr.20, 
județul Harghita, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea unei funcții contractuale 
v a c a n t e  a p r o b a t  p r i n  H G 
nr.286/2011, modificată şi comple-
tată de HG nr.1027/2014, în cadrul 
Aparatului de specialitate al Prima-
rului Oraşului Vlăhița „Rumeguş 
2000”: 1 post -muncitor calificat 
-fochist -post vacant contractual pe 
perioadă nedeterminată. Condiții 
generale de participare la concurs: 
-condiții prevăzute la Art.3 din HG 
286/2011. Condiții specifice de 
ocupare pentru postul de muncitor 
calificat -fochist: 1)Studii profesio-
nale atestat cu diplomă; 2)Permis de 
conducere categoria B, C; 3)
Vechime în muncă: Nu. Concursul 
constă în trei etape succesive, după 
cum urmează: a)selecția dosarelor 
de înscriere; b)proba scrisă; c)inter-
viul în cadrul căruia se testează 
abilitățile, aptitudinile şi motivația 
candidaților. Se pot prezenta la 
următoarea etapă numai candidații 
declarați admişi la etapa prece-
dentă. Concursul se va organiza la 
sediul Primăriei Oraşului Vlăhița în 
data de 12.03.2018, ora 10.00, proba 
scrisă, 13.03.2018, ora 12.00, inter-
viul. Dosarele de înscriere la concurs 
pot fi depuse până la data de 
01.03.2018, ora 13.00, la registratura 
Primăriei Oraşului Vlăhița (secreta-
riat). Informații suplimentare se pot 
obține la telefonul nr.0266.246.635 
sau la Compartimentul de Resurse 
umane.

l Oraşul Vlăhița, cu sediul în 
Vlăhița, str.Turnătorilor, nr.20, 
județul Harghita, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea unei funcții contractuale 
v a c a n t e  a p r o b a t  p r i n  H G 
nr.286/2011, modificată şi comple-
tată de HG nr.1027/2014, în cadrul 
Aparatului de specialitate al Prima-
rului Oraşului Vlăhița, Comparti-
mentul Achiziții publice, protecție 
civilă: 1 post -inspector de speciali-
tate, gradul II -post vacant contrac-
tual, pe perioadă nedeterminată. 
Condiții generale de participare la 
concurs: -condiții prevăzute la Art.3 
din HG 286/2011. Condiții specifice 
de ocupare pentru postul de 
inspector de specialitate, gradul II: 
1) Studii superioare economice, 
administrative, juridice; 2)Experi-
ență minim 3 ani în domeniul 
studiat; 3) Certificat de competență 
recunoscut pentru ocupația expert 
achiziții publice; 4)Cunoştințe utili-
zare SEAP. Concursul constă în trei 
etape succesive, după cum urmează: 
a)selecția dosarelor de înscriere; b) 
proba scrisă; c) interviul în cadrul 
căruia se testează abilitățile, aptitu-
dinile şi motivația candidaților. Se 
pot prezenta la următoarea etapă 
numai candidații declarați admişi la 
etapa precedentă. Concursul se va 

organiza la sediul Primăriei 
Oraşului Vlăhița în data de 
12.03.2018, ora 10.00, proba scrisă, 
13.03.2018, ora 12.00, interviul. 
Dosarele de înscriere la concurs pot 
fi depuse până la data de 01.03.2018, 
ora 13.00, la registratura Primăriei 
Oraşului Vlăhița (secretariat). Infor-
mații suplimentare se pot obține la 
telefonul nr.0266.246.635 sau la 
Compartimentul de Resurse umane.

l Agenţia pentru Întreprinderi Mici 
şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi 
Promovare a Exportului Cluj-Na-
poca, cu sediul în localitatea 
Cluj-Napoca, strada Horea, 
numărul 3, judeţul Cluj, organi-
zează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie temporar 
vacante de: consilier, clasa I, gradul 
superior -funcţie publică de 
execuţie- 1 post. Concursul se va 
desfăşura la sediul Agenţiei pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atra-
gere de Investiţii şi Promovare a 
Exportului Cluj-Napoca, str. Horea, 
nr. 3, cam. 306, astfel: -Proba scrisă 
în data de 19 martie 2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 23 martie 
2018, începând cu ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în ştiinţe 
inginereşti/ştiinţe economice/ştiinţe 
juridice; -vechime: 9 ani în speciali-
tatea studiilor necesare executării 
funcţiei publice; -să îndeplinească 
condiţiile de ocupare a funcţiei 
publice, conform art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţi-
onarilor publici, republicată cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 8 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
instituţiei, respectiv în perioada: 
15.02.2018-22.02.2018. Relaţii supli-
mentare şi coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituției: 
Cluj-Napoca, str.Horea, nr.3, 
cam.306, persoană de contact: 
Tiberia Oance -consilier superior, 
t e l e f o n / f a x :  0 2 6 4 . 4 8 7 . 2 2 4 / 
0264.487.244, e-mail: oficiucluj@
imm.gov.ro

l Agenţia pentru Întreprinderi Mici 
şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi 
Promovare a Exportului Cluj-Na-
poca, cu sediul în localitatea 
Cluj-Napoca, strada Horea, 
numărul 3, judeţul Cluj, organi-
zează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii publice vacante: 
-consilier, clasa I, gradul superior 
-funcţie publică de execuţie în 
cadrul Serviciului Atragere de 
Investiţii şi Promovare a Expor-
tului- 1 post; -consilier juridic, clasa 
I, gradul principal -funcţie publică 
de execuţie în cadrul Compartimen-
tului Economic, Juridic, Resurse 
Umane şi Administrativ- 1 post. 

Concursul se va desfăşura la sediul 
Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii, Atragere de Investiţii şi 
Promovare a Exportului Cluj-Na-
poca, str. Horea, nr. 3, cam.306, 
astfel: -Proba scrisă în data de 19 
martie 2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 23 martie 2018, 
începând cu ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.Condiţii necesare pentru 
postul de consilier superior în cadrul 
Serviciului Atragere de Investiţii şi 
Promovare a Exportului: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în ştiinţe inginereşti/ştiinţe econo-
mice/ştiinţe juridice; -vechime: 9 ani 
în specialitatea studiilor necesare 
executării funcţiei publice; -să înde-
plinească condiţiile de ocupare a 
funcţiei publice, conform art.54 din 
Legea nr. 188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată 
cu modificările şi completările ulte-
rioare. 2.Condiţii necesare pentru 
postul de consilier juridic în cadrul 
Compartimentului Economic, 
Juridic, Resurse Umane şi Adminis-
trativ: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în ştiinţe inginereşti/
ştiinţe economice/ştiinţe juridice; 
-vechime: 5 ani în specialitatea 
studiilor necesare executării funcţiei 
publice; -să îndeplinească condiţiile 
de ocupare a funcţiei publice, 
conform art.54 din Legea nr. 
188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici, republicată cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 de zile de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul instituţiei, 
respectiv în perioada: 15.02.2018-
06.03.2018. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: la 
sediul instituției: Cluj-Napoca, str. 
Horea, nr.3, cam.306, persoană de 
contact: Tiberia Oance -consilier 
s u p e r i o r ,  t e l e f o n / f a x : 
0264.487.224/0264.487.244, e-mail: 
oficiucluj@imm.gov.ro

l Instituţia Prefectului – Judeţul 
Satu Mare organizează concurs 
pentru ocuparea funcției publice 
vacante: 1. consilier, clasa I, gradul 
profesional superior în cadrul Struc-
turii de securitate. Condiţii de parti-
c ipare  la  concurs :  -  s tudi i 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă. 
- vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice, 
minimum 9 ani. Dosarele de 
înscriere se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial al României, partea a 
III-a, la registratura instituţiei. 
Intervalul de desfăşurare a concur-
sului: Proba scrisă:19.03.2018, orele 
10,00. Interviul: 21.03.2018, Relaţii 
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suplimentare la telefon 0261 / 
712753.

l Consiliul Judeţean Gorj organi-
zează, în conformitate cu prevede-
rile Hotărârii Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, concursul pentru 
ocuparea postului contractual de 
conducere vacant de director la 
Serviciul Județean de Gestionare a 
Deşeurilor şi a Activităților de Salu-
brizare Gorj, instituție publică înfiin-
țată în subordinea Consiliului 
Județean Gorj, pe perioadă nedeter-
minată. A. Condiţiile de participare 
la concurs. Candidații să fie absol-
venți de studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă/studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă în domeniile: a) stiințe ingi-
nereşti, specializările - ingineria 
mediului, ingineria resurselor vege-
tale şi animale şi îmbunătățiri 
funciare şi dezvoltare rurală; b) 
ştiințe juridice; c) ştiințe economice. 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției - 
minimum 3 ani. B. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Consiliului Judeţean Gorj, astfel: - 
proba scrisă: 7 martie  2018, ora 
10,30; - interviul se susține într-un 
termen de maximum 4 zile lucră-
toare de la data susținerii probei 
scrise. C. Candidaţii vor depune 
dosarul de concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la data de afişării 
anunţului, la sediul Consiliului 
Judeţean Gorj, respectiv până la 
data de 27 februarie 2018, ora 16,30. 
D. Datele de contact ale secretarului 
comisiei de concurs: Consiliul Jude-
ţean Gorj, Compartimentul de 
management al unităților sanitare 
preluate, monitorizare indicatori, 
salarizare, camerele 251/236, telefon 
0372531251/0372531236. 

PRESTĂRI SERVICII  
l Acoperişuri ţiglă metalică, cera-
mică, dulgherie, placări interioare şi 
exterioare, accesorii, aticuri, vopsi-
torie, reducere 25%. 0732.942.619.

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l Anticariat Aurora cumpărăm 
cărți vechi/ noi, tablouri, grafică, 
icoane vechi, manuscrise, autografe, 
statuete, porțelan, diverse obiecte 
vechi, vederi vechi româneşti. 
Deplasare la domiciliu. 0751.221.166

CITAȚII  
l Numita Călin Alina Vasilica, 
domiciliată în sat şi com. Ipatele, 
casa nr. 364, jud. Iaşi este chemată la 
Judecătoria Iaşi,  în dos. nr. 
23137/245/2017, completul de jude-
cată nr. 12, în data de 11.04.2018, 
orele 8.30, având calitate de pârâtă, 
reclamant fiind Călin Paul, dosar 
având ca obiect divorț fără minori.

l Numitul Condurachi Marius, cu 
ultimul domiciliu cunoscut mun. 
Târgovişte, str. George Cair, nr. 12. 
bl. 12, ap. 16, jud. Dâmboviţa, este 

citat în data de 01.02.2018, ora 08.30 
la Judecătoria Săveni cu sediul în 
oraş Săveni, jud. Botoşani, în cali-
tate de pârât în dosarul nr. 
1894/297/2015, având ca obiect fond 
funciar, reclamanta fiind Scripcariu 
Melania.

l Lifu Săndel, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sat Ciungetu, com 
Malaia, județul Vâlcea, este citat, la 
Judecătoria Brezoi,  în data 
02.03.2018, ora 9.00, dosar nr. 
373/90/2017 – declararea judecăto-
rească a morții.

l Se citează numitul Brebeanu 
Ștefan, cunoscut cu ultimul domi-
ciliu în com. Cornu, jud. Prahova, 
pentru termenul din 12.04.2018 ora 
08:30, în dosarul nr. 5944/204/2017 
aflat pe rolul Judecătoriei Câmpina, 
ce are ca obiect declararea judecăto-
rească a morții numitului Brebeanu 
Ștefan. 

l Se citeaza in calitate de prat 
doamna Dronca Liliana din comuna 
Macea sat Sanmartin  nr. 14, la 
Judecatoria Arad, sala 215, pentru 
data de 26.03.2018, in proces de 
divort, in dosar nr. 16.674/55/2017.

DIVERSE  
l Începând cu data de 22.02.2018  
are loc afişarea  documentelor 
tehnice ale cadastrului din comuna 
Tansa, județul Iaşi, pentru Sectorul 
4 (Dealul Lacului). Cetățenii sunt 
rugați să se prezinte  să-şi verifice 
proprietățile din aceste locații.

l U.M. 0805 Timisoara, cu sediul 
Timisoara, str. Ghe. Baritiu, nr. 
19-21, jud.Timis, tel. 0256490367, 
int. 24615, fax 0256201081, cedeaza 
cu titlu gratuit doi caini de serviciu 
in varsta de aproximativ 8 ani. Soli-
citarile privind preluarea cu titlu 
gratuit se adreseaza in scris pe 
adresa unitatii pana la data de 
07.03.2018.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Gimar 
GRUP SRL desemnat prin hota-
rarea nr.647 din data de 06.02.2018, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
46243/3/2016*, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Gimar 
Grup SRL, cu sediul social in Bucu-
reşti Sectorul 4, Aleea Tomeşti, Nr. 
11, Bloc 14, Etaj 5, Ap. 79, CUI  
16452312, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/8442/2004. Persoa-
nele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta impotriva 
GIMAR GRUP SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi inre-
gistrata la grefa Tribunalului Bucu-
reşti - secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul nr. 46243/3/2016*, 
in urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 19.03.2018; b) termenul 
de verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a tabe-

lului  prel iminar de creante 
06.04.2018; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 02.05.2018;d) data 
primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 11.04.2018, ora 14.00; e) 
adunarea generala a asociatilor la 
data de 23.02.2018, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in calitate 
de lichidator judiciar al Fantastici 
Veneziani SRL desemnat prin hota-
rarea nr.770 din data de 12.02.2018,  
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
29140/3/2017, notifica deschiderea 
falimentului prin procedura simpli-
ficata prevazuta de Legea nr.85/2014 
împotriva Fantastici Veneziani SRL, 
cu sediul in Bucureşti Sectorul 2, 
Strada Alexandru Cel Bun, Nr. 39, 
CUI 5256710, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/29106/1992. 
Persoanele fizice si juridice care 

inregistreaza un drept de creanta 
nascut dupa data deschiderii proce-
durii insolventei impotriva Fantas-
tici Veneziani SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi inre-
gistrata la grefa Tribunalului Bucu-
reşti - Secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul nr. 29140/3/2017, 
in urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul 
s u p l i m e n t a r  a l  c r e a n t e l o r 
27.02.2018; b) termenul limita 
pentru verificarea creantelor, intoc-
mirea, afisarea si comunicarea tabe-
lului suplimentar al creantelor 
16.03.2018; 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 intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 03.04.2018.

l Institutul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Optoelectro-
nică INOE 2000 INCD, proprietar 

al terenului situat în oraşul Măgu-
rele, județul Ilfov, Tarlaua 134/1 
Parcela 500/2, nr.cad.60919, în 
suprafață de 20000mp, anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a Avizului 
Favorabil pentru documentația 
PUZ- Clădire Multifuncţională- 
MARS (Centrul Măgurele pentru 
Studii de Atmosferă şi Radiaţii) şi 
Platforme Tehnologice, Utilităţi. 
Documentația a fost depusă pentru 
consultare la Consiliul Județean 
Ilfov la data 15.02.2018. Observații/
comentarii se primesc în scris la 
Direcția de Urbanism din cadrul 
Consiliului Județean Ilfov, Bucu-
reşti, sector 1, strada General 
G h e o r g h e  M a n u ,  n r . 1 8 
(tel.021.212.56.93), în termen de 18 
zile de la publicarea prezentului 
anunț. 

SOMAȚII  
l România. Judecătoria Reşiţa, 
judeţul Caraş-Severin. Dosar 
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nr.2101/290/2017. Cod operator: 
2801. Somaţie. În vederea soluţio-
n ă r i i  c a u z e i  c i v i l e  c u  n r. 
2101/290/2017, privind pe recla-
manţii Birdac Petru şi Birdac 
Rodica, având ca obiect uzuca-
piune, cu termen de judecată la data 
de 07.03.2018. Vă aducem la cunoş-
tinţă faptul că numiţii Birdac Petru 
şi Birdac Rodica, cu domiciliul în 
sat Binis, nr.118, comuna Doclin, 
jud. Caraş-Severin, invocă dobân-
direa prin uzucapiune a dreptului 
de proprietate asupra cotei de 1/8 de 
sub B1 din CF 33623- Doclin Top 
136 şi cota de 1/8 de sub B4 din CF 
33623-Doclin Top 136, proprietatea 
tabulară a numitei Geiscsa Silvia 
(Szilvia)- teren în suprafaţă de 
3200mp, şi asupra cotei de 1/8 de 
sub B5 din CF 33623-Doclin Top 
136, proprietatea tabulară a numitei 
Bistrean Paraschiva -teren în supra-
faţă de 3200mp. Toţi cei interesaţi 
pot să facă opoziţie, în caz contrar, 
în termen de 6 luni de la emiterea 
prezentei, se va trece la judecarea 
cererii. Vă mulţumim pentru colabo-
rare. Preşedinte: Bronz Melinda. 
Grefier: Cotoi Romina Alexandra.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator (indreptare eroare). 
Administratorul unic al ASTAR 
S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. 
Somesului nr. 5-7, jud. Cluj, 
J12/60/1991, CUI 199052, in 
temeiul Legii 31/1990 republicata, 
convoaca Adunarea Generala Ordi-
nara a Actionarilor inscrisi in Regis-
trul Actionarilor la data de referinta 
02.03.2018,  pentru data de 
05.03.2018, ora 11:00, in prima 
convocare. In caz ca nu se intrunesc 
conditiile de cvorum se reconvoaca 
in data de 09.03.2018, la aceeasi ora, 
la sediul societatii. Ca urmare a 
erorii materiale aparuta in conti-
nutul punctului 2 din ordinea de zi a 
Adunarii Generale Ordinare, 
respectiv se rectifica “prelungirea 
mandatului cenzorului Aldea-Tudo-
rache Radu-Ioan in loc de Fatu 
Daniela”, astfel incat ordinea de zi 
va avea urmatorul continut: 
Adunarea generala ordinara: 1. 

Punerea in discutie privind prelun-
girea mandatului administratorului 
Tudorache Rares pentru un nou 
mandat de 4 ani. 2. Punerea in 
discutie privind prelungirea manda-
telor cenzorilor Ilie Ana, Aldea 
Tudorache Radu-Ioan (fost Tudo-
rache Radu), Mihaiasa Elena-Cris-
tina fosta Bocse si Radulescu 
Luciana-Marieta fosta Dimancea(-
membru supleant) pentru o peri-
oada de 3 ani. 3. Punerea in discutie 
privind ratificarea documentelor  
intocmite si semnate de catre admi-
nistrator de la data expirarii 
mandatului si pana la prelungirea 
acestuia. 4. Punerea in discutie 
privind ratificarea documentelor  
intocmite si semnate de catre 
cenzori de la data expirarii manda-
tului si pana la prelungirea acestuia. 
Actionarii persoane juridice sunt 
invitati sa depuna la sediul socie-
tatii, pana la data de 02.03.2018, ora 
12.00 mandatul persoanelor care ii 
reprezinta. Pana la aceeasi data vor 
fi depuse si procurile speciale de 
reprezentare ale actionarilor 
persoane fizice.  Documentele refe-
ritoare la problemele inscrise pe 
ordinea de zi a adunarii generale 
ordinare, si informatii suplimentare 
se pot obtine gratuit de la sediul 
societatii incepand cu data de 
15.02.2018 sau la tel 0722.24.17.26. 
ASTAR S.A. prin administrator 
Tudorache Rares.

l S.C. Convest SA, prin Preşedin-
tele Consiliului de Administraţie dl. 
Petris Mircea, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 20.03.2018 ora 11.00, 
la sediul societăţii din Bucureşti,  str. 
Valea Cascadelor  nr. 3-5, sect. 6, 
pentru toţi acţionarii înregistrati în 
Registrul Acţionarilor la data de 
referinţă 16.03.2018  şi care au 
dreptul de a participa şi a vota în 
cadrul adunării generale. În cazul în 
care nu sunt îndeplinite condiţiile  
prevăzute de Legea 31/1990, repu-
blicată, cu modificările ulterioare, se 
reprogramează  Adunarea Generală 
Ordinaraăa Acţionarilor pentru 
data de 21.03.2018 ora 11.00 la 
sediul societăţii mai sus rubricat. 

Ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare va fi urmatoarea: 1. Discu-
tarea şi aprobarea  Raportului 
Consiliului de Administraţie  
privind  desfăşurarea activităţii 
exerciţiului financiar contabil al 
anului 2017, precum şi descărcarea 
de gestiune a administratorilor; 2. 
Aprobarea Raportului cenzorilor cu 
privire la legalitatea întocmirii 
bilanţului contabil şi a contului de 
profit şi pierdere pentru exerciţiul 
financiar 2017, precum şi descăr-
carea de gestiune a cenzorilor; 3. 
Prezentarea şi aprobarea  raportului 
de gestiune reflectat în situaţiile 
financiare anuale ale contului de 
profit şi pierdere şi anexelor aces-
tora pentru exerciţiul financiar 
01.01.2017-31.12.2017; 4. Prezen-
tarea şi supunerea spre aprobare a 
bugetului de venituri şi cheltuieli şi 
a Programului de investiţii aferent 
exercitiului financiar 2018. 5. Împu-
ternicirea dlui. Mircea Petris să 
semneze în numele acţionarilor 
hotărârile Adunării Ordinare şi să 
îndeplinească oricare şi toate forma-
lităţile impuse de lege în vederea 
obţinerii aprobării autorităţilor 
competente, a înregistrării, a execu-
tării hotărârilor adoptate de către 
Adunarea Ordinară şi a asigurării 
opozabilităţii  acestora faţă de terţi. 
Dl. Mircea Petris are dreptul să 
delege îndeplinirea mandatului 
menţionat mai sus altor persoane. 6. 
Diverse. Persoanele care au cali-
tatea de acţionar la data de refe-
rinţă, respectiv data de 16.03.2018, 
pot exercita dreptul de a participa la 
Adunarea Generală  Ordinară,  
precum şi dreptul de vot personal 
sau prin reprezentare. Reprezen-
tarea poate fi asigurată şi prin alte 
persoane decât acţionarii în baza 
unei procuri speciale, care se vor 
depune la sediul societăţii până la 
data de 16.03.2018 inclusiv. Docu-
mentele şi materialele informative 
referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare, vor fi puse la dispozitia 
acţionarilor la  sediul Societăţii din 
Bucureşti, str. Valea Cascadelor 
nr.3-5, Sect.6. Presedinte Consiliu 
De Administraţie, Mircea Petris.

LICITAȚII  
l Anunț licitație dosar executare 
silită nr. 16 / 2011. Primăria 
comunei Cosmeşti, județul Galați 
organizează la sediul acesteia în 
data de 14.03.2018 licitație privind 
valorificarea unor bunuri seches-
trate ,,proprietate imobiliară, teren 
intravilan şi construcții” aparținând  
S.C. Romproperties S.R.L. Bucu-
reşti şi anume: hală – 243,15 mp, 
hală gater şi fasonat cherestea – 444 
mp, hală prelucrări – 162 mp, 
uscător – 80 mp, vestiar – 54 mp, 
birou – 15 mp. Documentația ce 
conține raportul de evaluare se 
poate obține de la sediul Primăriei 
Cosmeşti sau poate fi transmisă prin 
mijloace electronice în urma unei 
solicitări din partea celor interesați. 
Procedura de licitație se va desfa-
şura conform Ordinului nr. 3293 din 
27.12.2016 pentru aprobarea Proce-
durii privind evaluarea şi valorifi-

carea bunurilor sechestrate, emis de 
catre M.D.R.A.P. informații supli-
mentare se pot obține de la sediul 
primăriei Cosmeşti, tel. 0236336227, 
între orele 08:00 – 15:00 sau adresa 
de e-mail: primaria.cosmesti@
gmail.com.

l SC Editura Lvs Crepuscul SRL, 
prin lichidator judiciar, anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
bunurilor mobile – utilaje pentru 
industrie poligrafica si autoturisme, 
respectiv: Peugeot 206, motorina, an 
fabricatie 2005, km ~360.000, stare 
nefunctionala (lovita lateral stanga) 
pret:  950 lei;  Ford Fiesta 2 
PH24LVS, motorina, an fabricatie 
2006, km ~ 365000, nefunctionala, 
motor defect, stare fizica medie, 
pret :  2010 le i ,  Ford Fiesta 
PH27LVS, motorina, an fabricatie 
2006, km ~ 400.000, stare fizica 
medie, probleme de funcționare ale 
motorului, pret: 2150 lei, Ford New 
Fiesta Confort 1,4 PH12LVS, an 
fabricatie 2007, km ~345.000, nece-
sita reparatii la pompa servo, injec-
toare, planetare, pret: 2835 lei, Ford 
Fiesta Confort 1,4 Tdci PH15LVS, 
an fabricatie 2007, km ~ 173000, 
necesita inlocuire injectoare, pret: 
4570 lei, Ford Focus PH11LVS, an 
fabr. 2006, motorina, ~ 320.000 km, 
pret:  4.640 lei ,  Ford Fiesta 
PH16LVS, an fabr. 2007, motorina, 
~ 170.000 km, lovita dreapta spate, 
pret: 4090 lei, Autoutilitara Peugeot 
Partner PH25LVS, an fabr. 2008, 
motorina, ~ 350.000 km, pret: 4160 
lei, Ford Fiesta PH79LVS, an fabr. 
2006, motorina, ~ 500.000 km, pret: 
2125 lei, Masina brosat Subly, an 
fabr. 2001, functionala, la pretul de 
1480 lei, Masina tipatir Miller, an 
fabr. 2002, functionala, pret: 6075 
lei, Masina de legat CPI 95, an fabr. 
2003, functionala, la pretul de 1045 
lei, Masina tipar inalt Man 1000, an 
fabr. 2004, functionala, la pretul de 
2405 lei, Masina de capsat cu sarma, 
an fabr. 2004, functionala, la pretul 
de 590 lei, Masina de ambalat in 
folie, an fabr. 2005, functionala, la 
pret de 2395 lei, Masina de ambalat 
folie speed, an fabr. 2005, functio-
nala, la pretul de 2395 lei, Masina 
tipar Rotativa Solna, an fabr. 2005, 
functionala, la pretul de 25225 lei, 
Imagesetter Agfa Avantra, an fabr. 
2001, functionala, la pretul de 7200 
lei, Masina tipar Folio la cald, an 
fabr. 2006, functionala, la pretul de 
705 lei, Ghilotina Eurocutter 780 cu 
display, an fabr. 2006, functionala, 
la pretul de 6670 lei, Masina de 
stantat hidraulica MSH180, an fabr. 
2006, functionala, la pretul de 
4095lei, Masina de capsat cu 2 
capete, an fabr. 2007, functionala, la 
pretul de 1045 lei, Aparat de indosa-
riat Artter-CM670, an fabr. 2008, 
functionala, la pretul de 390 lei, 
Masina de ritzuit, biguit si perforat 
R760, an fabr. 2008, functionala, la 
pretul de 755 lei, Echipament de 
ambalat in folie Smipack FP 6000, 
an fabr. 2010, functional, la pretul 
de 7785 lei, Cort expozitional, pret 
2570 lei, Corpuri de mobilier 
(birouri, dulapuri, etc), preturi intre 
12 – 40 lei. Pretul de pornire al lici-
tatiei este redus cu 50% din cel 

stabilit in rapoartele de evaluare. 
Licitatiile sunt organizate in baza 
hotararii Adunarilor Creditorilor 
din 26.06.2015, 22.08.2017 si din 
17.10.2017 si vor avea loc pe data 
de:  19.02.2018,  21.02.2018, 
23.02.2018, 26.02.2018, 28.02.2018, 
02.03.2018, 05.03.2018, 07.03.2018, 
09.03.2018, 12.03.2018, 14.03.2018, 
16.03.2018, 19.03.2018, 20.03.2018, 
21.03.2018, 23.03.2018, 26.03.2018, 
28.03.2018, 29.03.2018, 30.03.2018, 
orele 12.00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, strada Ion 
Maiorescu, bl. 33 S1, et. 7, cab. 7B. 
Conditii de participare si relatii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n : 
0344104525.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata 
in faliment, prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea prin negociere 
directa a urmatorului bun imobil 
af lat in patrimoniul debitoarei: 
constructie C1 situata in Sinaia, str. 
Walter Maracineanu, nr.1-3, jud. 
Prahova, compusa din cladire 
depozit si administrativ la pretul de 
300.000 euro + TVA, ce se va achita 
in lei la cursul euro de la data efec-
tuarii platii. Constructia C1 este 
edificata pe un teren concesionat de 
Consiliul Local Sinaia. C1 este 
formata din 4 corpuri ce pot fi utili-
za te  independent :  Corp  A 
(construcție P+1E+M - locuinta), 
Corp B (constructie P-spatiu de 
birouri), Corp C (constructie P-ser-
vice auto), Corp D (P+1E+M – locu-
inta). Pretul negocierii directe este 
cel stabilit de Adunarea Creditorilor 
din 28.11.2017. Ofertele de nego-
ciere directa cu pret de pornire a 
negocierii directe de 300.000 + TVA 
pentru constructia C1 situata in 
Sinaia, str. Walter Maracineanu, 
nr.1-3, jud. Prahova se pot depune 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, 
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B. Detalii supli-
mentare in caietul de sarcini si la 
telefon 0344104525.
 
l 1.Primăria comunei Hangu, jud. 
Neamţ, tel/fax 0233257501, e-mai-
l:primariahangu@yahoo.com, orga-
nizează o procedură de licitaţie 
publică pentru închirierea pajiştilor 
comunale disponibile: Nr. crt. / 
Denumire păşune / Suprafaţa/ha. 1 
/ DOSUL MORII / 54,8; 2 / BOLĂ-
TAIE / 41,5. 3. / GURA BOLĂTĂ-
ULUI / 30,87. 2. Documentaţia de 
atribuire se poate ridica de la sediul 
Primăriei Hangu de luni până vineri 
între orele 08:00-16:00, persoană de 
contact viceprimar Hagiu Mihai, 
contra sumei de 100 lei. 3. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor privind documentaţia de parti-
cipare la licitaţie este 08.03.2018. 4. 
Termenul limită de depunere a 
ofertelor este 15.03.2018 ora 10:00 la 
sediul Primăriei Hangu, jud. Neamţ 
şi vor fi depuse într-un singur exem-
plar în plic sigilat. 5. Deschiderea 
ofertelor va avea loc în data de 
15.03.2018 ora 12°°, la sediul Primă-
riei Hangu. 6. Soluţionarea litigiilor 
apărute se realizează potrivit preve-
derilor Legii contenciosului admi-
nistrativ nr. 544/2004 cu modificările 
ulterioare.
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l Anunț privind organizarea licita-
ției de vânzare masă lemnoasă faso-
nată, producția anului 2018. 
Organizatorul licitației: comuna 
Remetea, cu sediul în Comuna 
Remetea, Pța. Cseres Tibor, nr. 10, 
Județul Harghita, CIF: 4367655, tel/
fax: 0266-352-101, e-mail: office@
gyergyoremete.ro. Data și ora desfă-
șurării licitației: 05.03.2018, orele 
09:00. Locul desfășurării licitației: 
sediul Primăriei Comunei Remetea, 
Comuna Remetea, Județul Harghita. 
Tipul licitației: licitație publică cu 
strigare. Licitația este organizată și se 
va desfășura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
REGULAMENT din 5 octombrie 
2017, Aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 715 din 5 octombrie 2017. 
Data și ora preselecției: 26.02.2018, 
ora 16:00. La preselecție nu participă 
operatorii economici. Data și ora 
limită până la care poate fi depusă 
documentația pentru preselecție și 
înscrierea la licitație este 26.02.2018 
ora 15:00. Lista partizilor care se lici-
tează, prețul de pornire a licitației 
pentru fiecare partidă sunt afișate la 
sediul organizatorului și pe site-ul 
www.ocoalederegim.ro. Volumul total 
de masă lemnoasă fasonată, oferit la 
licitație este de 129 mc, volum brut, 
din care: 1. Pe natură de produse: 
APV nr. 01206 - UP I, Remetea, UA 
3A, 4A volum brut pus pe licitație: 
129 mc. 2. Pe specii: Molid - 121 mc; 
Brad – 8 mc, volum brut pus pe lici-
tație. Prețul de pornire a licitației este 
de: 350 lei/mc fără  TVA; conform 
HCL nr. 76 din Octombrie 2017. 
După strigare și în continuare după 
fiecare eventuală strigare (dacă este 
cazul) pasul de majorare a preţului  
este de 5 Ron. Operatorul economic 
participant la licitație trebuie să facă 
dovada achitării  sumei garanției de 
contractare, în contul comunei 
Remetea, deschis la Trezoreria Muni-
cipiului Gheorgheni, prin instru-
mente bancare legale decontabile 
împreună cu documentația de parti-
cipare la licitație, care este în 
cuantum de 5% din valoarea de 
pornire al licitației, adică 2257,5 lei. 
Masa lemnoasă fasonată oferită spre 
vânzare provine din fondul forestier 
proprietate publică a Comunei 
Remetea. Caietul de sarcini poate fi 
solicitat de la sediul organizatorului, 
începând cu data de 15.02.2018. 
Pentru participarea la licitație, solici-
tantul trebuie să depună, până la 
data de 26.02.2018 ora 15:00, o cerere 
de înscriere la licitație, la care trebuie 
să anexeze documentele prevăzute în 
caietul de sarcini. Pentru informații și 
date suplimentare vă puteți adresa 
organizatorului licitației: Comuna 
Remetea, tel: 0266-352-101. Primar 
Laczkó-Albert Elemér.

l Lichidatorul judiciar, societăți 
profesionale de insolvență, asociate 
prin contract, Yna Consulting SPRL 
și Consultant Insolventa SPRL, cu 
sediul procesual ales în Drobeta-Tur-
nu-Severin, str.Mărășești, nr.18, jud. 
Mehedinți, anunță licitație publică cu 
strigare pentru vânzarea bunurilor 
mobile (mijloace fixe și obiecte de 

inventar localizate în Timișoara, str.
Ovidiu Cotrus, nr.24, Județul Timiș) 
existente în proprietatea debitoarei 
SC Izometal-Magellan SRL, cu sediul 
î n  D r o b e t a - Tu r n u - S e v e r i n , 
str.I.C.Brătianu, nr.11, parter, camera 
2, județul Mehedinți, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului Mehe-
dinți sub nr. J25/276/2012, având cod 
de identificare fiscală nr.6633311, 
aflată în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, conform sentinței nr.177/2016 
din ședința publică din data de 
16.05.2016 pronunțată de Tribunalul 
Mehedinți în dosar nr.6902/101/2012, 
după cum urmează: sunt scoase la 
vânzare bunurile mobile existente în 
patrimoniul debitoarei SC Izome-
tal-Magellan SRL, constând în 
mijloace fixe și obiecte de inventar 
localizate în Timișoara, str.Ovidiu 
Cotrus, nr.24, Județul Timiș. Lista 
acestor bunuri poate fi consultată la 
sediul lichidatorului judiciar, precum 
și pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.ynaconsulting.ro și www.
consultant-insolventa.ro. Valorifi-
carea bunurilor mobile se va face 
individual, prin licitație publică cu 
strigare. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor mobile 
descrise mai sus, îl reprezintă 
Sentința nr.177/2016 din ședința 
publică din data de 16.05.2016, 
pronunțată de Tribunalul Mehedinți, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul 
6902/101/2012, prin care s-a dispus 
deschiderea procedurii de faliment 
împotriva debitoarei SC Izome-
tal-Magellan SRL. Participarea la 
licitație este conditionata de achizițio-
narea caietului de sarcini și consem-
narea unei cauțiuni de 10% din prețul 
de pornire al licitației, până la înce-
perea licitației în contul unic de 
insolvență deschis la Patria Bank, sub 
nr. RO98CARP036000766158RO01. 
Licitația pentru bunurile mobile va 
avea loc la punctul de lucru al debi-
toarei situat în localitatea Timișoara, 
str.Enric Baader, nr.13, jud.Timiș, la 
data de 27.02.2018, ora 13.00, iar în 
cazul în care bunurile nu vor fi valori-
ficate, licitația va fi reluată, în aceleași 
condiții, la data de 06.03.2018, ora 
13.00, la data de 13.03.2018, ora 
13.00, la data de 20.03.2018, ora 
13.00, la data de 27.03.2018, ora 
13.00, respectiv la data de 03.04.2018, 
ora 13.00. Informații suplimentare 
privind bunurile scoase la licitație, la 
t e l e f o a n e l e :  0 2 5 2 . 3 2 8 . 2 9 3 , 
0744.528.869,  0252.354.399, 
0742.592.183, 0256.220.827 sau 
0745.267.676 și pe site-urile: www.
ynaconsulting.ro și www.consul-
tant-insolventa.ro.

l În temeiul art.250, alin.(2) din 
Legea nr.207/2015, privind Codul de 
procedură fiscală, se face cunoscut că 
în ziua de 07.03.2018, ora 12.00, în 
localitatea Bucov, str.Constantin 
Stere, nr.1, judeţul Prahova, se vor 
vinde prin licitaţie următoarele 
bunuri imobile, proprietate a debito-
rului SC EUROPE GAMES SRL, 
CUI: 14147789, cu sediul social 
declarat în București, sector 1, str.
Axinte Uricanu, nr.1, bl.3, sc.A, et.2, 
ap. 17, licitaţia a III-a. Bunurile care 

se vor licita sunt situate în comuna 
Bucov, sat Chitorani, judeţul 
Prahova. Denumirea bunurilor 
imobile: -C1 -locuinţă în suprafaţă 
construită de 265,28mp, suprafaţă 
utilă de 221.07mp, regim înălţime: 
parter+beci, anul construcţiei 1938, 
fundaţii din beton, zidărie cărămidă, 
acoperiș șarpantă lemn, învelitoare 
tablă, pardoseli -dușumea, tâmplărie 
interioară/exterioară din lemn, 
racordat la energie electrică, fără 
împrejmuire, preţ pornire licitaţie: 
48.500Lei, exclusiv TVA; -Teren 
in t rav i lan  în  suprafaţă  de 
1.111,19mp, categoria curţ i 
construcţii, preţ pornire licitaţie: 
18.050Lei, exclusiv TVA. Preţ total de 
pornire licitaţie: 66.550Lei, exclusiv 
TVA (diminuat cu 50% din preţul 
iniţial al primei licitaţii). În acest caz 
bunul poate fi vândut la cel mai mare 
preţ oferit, chiar dacă acesta este 
inferior preţului de pornire a licitaţiei 
-art .250,  a l in .14  din  Legea 
nr.207/2015, privind Codul de proce-
dură fiscală. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiinţeze despre aceasta 
organului de executare, înainte de 
data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesaţi în cumpărarea bunurilor 
sunt invitaţi să se prezinte la 
termenul de vânzare la locul fixat în 
acest scop și până la acel termen să 
prezinte oferte de cumpărare. Pentru 
participarea la licitaţie, ofertanţii 
depun, cu cel puţin o zi înainte de 
data licitaţiei, următoarele docu-
mente: a)oferta de cumpărare; b)
dovada plăţii taxei de participare sau 
a constituirii garanţiei sub forma 
scrisorii de garanţie bancară, repre-
zentând 10% din totalul preţului de 
pornire a licitaţiei pentru bunurile 
imobile descrise mai sus, în contul: 
RO62TREZ5395006XXX000056, 
cod fiscal: 2843531 -Primăria 
Comunei Bucov, indicându-se pe 
documentul de plată al acestei taxe 
denumirea completă a ofertantului, 
CUI sau CNP; c)împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofer-
tant; d)pentru persoanele juridice de 
naţionalitate română -copie de pe 
certificatul unic de înregistrare 
eliberat de Oficiul Registrului Comer-
ţului; e)pentru persoanele juridice 
străine -copie de pe actul de identi-
tate/pașaport; f)pentru persoanele 
fizice române -copie de pe actul de 
identitate; g)pentru persoanele fizice 
străine -copie de pe actul de identi-
tate/pașaport; h)declaraţia pe propria 
răspundere a ofertantului prin care 
certifică faptul că nu este persoană 
interpusă cu debitorul. Cumpărăto-
rului îi revine obligaţia de a respecta 
prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligaţiile de mediu, obligaţiile de 
conservare a patrimoniului naţional 
sau altele asemenea, respectiv: Nu 
este cazul. Pentru informaţii supli-
mentare vă puteţi adresa la sediul 
nostru sau la telefon numărul: 
0244.275.046, int.25.

l În temeiul art.250, alin.(2) din 
Legea nr.207/2015, privind Codul de 
procedură fiscală, se face cunoscut că 
în ziua de 07.03.2018, ora 10.00, în 
localitatea Bucov, str.Constantin 
Stere, nr.1, judeţul Prahova, se vor 

vinde prin licitaţie următoarele 
bunuri imobile, proprietate a debito-
rului SC EUROPE GAMES SRL, 
CUI: 14147789, cu sediul social 
declarat în București, sector 1, str.
Axinte Uricanu, nr.1, bl.3, sc.A, et.2, 
ap.17, licitaţia a III-a. Bunurile care 
se vor licita sunt situate în comuna 
Bucov, sat Chitorani, judeţul 
Prahova. Denumirea bunurilor 
imobile: -teren extravilan, suprafaţă 
totală de 49.990mp, preţ pornire lici-
taţie: 57.800Lei, exclusiv TVA (dimi-
nuat cu 50% din preţul iniţial al 
primei licitaţii). În acest caz bunul 
poate fi vândut la cel mai mare preţ 
oferit, chiar dacă acesta este inferior 
preţului de pornire a licitaţiei, art. 
250, alin.14 din Legea nr.207/2015, 
privind Codul de procedură fiscală. 
Suprafaţă totală de 49.990mp, se 
compune din: -teren extravilan cate-
goria arabil, suprafaţă de 6714mp, 
situat în T77, P3430, 3414/1, 3420, 
3419, 3415/1, 3421, 3425, 3416, 3422, 
nr.cadastral 231, nr.carte funciară 
vechi 128; -teren extravilan categoria 
vie, suprafaţă de 29726mp, situat în 
T77, P3430, 3414/1, 3420, 3419, 
3415/1, 3421, 3425, 3416, 3422, nr.
cadastral 231, nr.carte funciară vechi 
128; -teren extravilan categoria drum, 
suprafaţă de 1274mp, situat în T77, 
P3430, 3414/1, 3420, 3419, 3415/1, 
3421, 3425, 3416, 3422, nr.cadastral 
231, nr.carte funciară vechi 128; 
-teren extravilan categoria drum, 
suprafaţă de 12276mp, situat în T77, 
P3430, 3414/1, 3420, 3419, 3415/1, 
3421, 3425, 3416, 3422, nr.cadastral 
230, nr.carte funciară vechi 128. 
Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să înști-
inţeze despre aceasta organului de 
executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesaţi în 
cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să 
se prezinte la termenul de vânzare la 
locul fixat în acest scop și până la acel 
termen să prezinte oferte de cumpă-
rare. Pentru participarea la licitaţie 
ofertanţii depun, cu cel puţin o zi 
înainte de data licitaţiei, următoarele 
documente: a)oferta de cumpărare; b)
dovada plăţii taxei de participare sau 
a constituirii garanţiei sub forma 
scrisorii de garanţie bancară, repre-
zentând 10% din totalul preţului de 
pornire a licitaţiei pentru bunurile 
imobile descrise mai sus, în contul: 
RO62TREZ5395006XXX000056, 
cod fiscal: 2843531 -Primăria 
Comunei Bucov, indicându-se pe 
documentul de plată al acestei taxe 
denumirea completă a ofertantului, 
CUI sau CNP; c)împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofer-
tant; d)pentru persoanele juridice de 
naţionalitate română -copie de pe 
certificatul unic de înregistrare 
eliberat de Oficiul Registrului Comer-
ţului; e)pentru persoanele juridice 
străine -copie de pe actul de identi-
tate/pașaport; f)pentru persoanele 
fizice române -copie de pe actul de 
identitate; g)pentru persoanele fizice 
străine -copie de pe actul de identi-
tate/pașaport; h)declaraţia pe propria 
răspundere a ofertantului prin care 
certifică faptul că nu este persoana 
interpusă cu debitorul. Cumpărăto-
rului îi revine obligaţia de a respecta 
prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligaţiile de mediu, obligaţiile de 
conservare a patrimoniului naţional 
sau altele asemenea, respectiv: Nu 
este cazul. Pentru informaţii supli-
mentare vă puteţi adresa la sediul 
nostru sau la telefon numărul: 
0244.275.046, int.25.

l SC. Comat Filaret S.A., societate 
în insolventa prin Evoinsol SPRL, cu 
sediul în București, Str. Doina, nr. 17, 
sector 5, solicită publicarea în ziarul 
Jurnalul  a următorului anunţ: 
“Administratorul Special al SC 
Comat Filaret SA cu sediul în Bucu-
resti, Str. Doina nr. 17, Sector 5 în 
conformitate cu Planul de Reorgani-
zare al societății aprobat prin sentința 
civilă 5523/11.10.2017 în cadrul 
dosarului 36810/3/2013 aflat pe rolul 
TB Secția a VII a Civilă, organizează 
licitaţie publică pentru vânzarea 
activelor (teren în suprafața de 12.672 
mp și clădiri) situat în București, Str. 
Doina nr. 17, Sector 5 în data 
15.02.2018 ora 10:00 la sediul socie-
tăţii.  Prețul de pornire a licitaţiei este 
de 22.805.986 lei. În caz ca imobilul 
nu se vinde la acest termen se vor 
organiza licitaţii succesive în datele 
de 28.02.2018, 15.03.2018, 29.03.2018, 
10.04.2018, la aceeași oră și loc. 
Relații suplimentare la secretariatul 
societății și la tel: 0722.374.646. S.C 
Comat Filaret S.A. Administrator 
special, Chiru Constantin                                                                                                           

PIERDERI  
l Pierdut certificat de înregistrare al 
firmei Aurcic Com SRL, având sediul 
social în municipiul Craiova, str. 
Sărarilor, nr. 35, bl. K17, sc. 1, ap. 19, 
jud .  Do l j ,  CUI :  12164384 , 
J16/571/06.09.1999. Se declară nul.

SC sara SRL (C.U.I. RO1152015), 
cu sediul: Buzau, Str.Transilvaniei 
nr.427, declaram pierdut certifi-
catul A.TR. Nr.G seria 0013647. Il 
declaram nul.

l Declar pierdută legitimaţie de 
serviciu pe numele Bălan Sanda, 
emisă de PMB –ALPAB.

l Pierdut legitimaţie tip card, pe 
numele Nicolaescu Constantin, nr. 
marcă 18539, emis de SC Apanova 
SA. O declar nulă.

l Declar pierdut carnet de student 
pe numele Costache Anne-Marie, 
eliberat de Universitatea Creștină 
Dimitrie Cantemir, Facultattea de 
Management Turistic și Comercial, 
IFR.

l Pierdut act de vânzare cumpărare 
la autoturism Dacia 1310 Nr. 
B-60-SSA, îl declar nul. Era pe 
numele Mircea Costel.

l Pierdut Certificat Constatator nr. 
32028/19.08.2013  eliberat de ORC 
Arad pentru Sc Dumbra Trans Amn  
SRL 
Il  declar nul.

l Pierdut chitahtier nr: 7061101-
7061150 pe firma Interada -Service 
Com. SRL, CIF: RO6679025. Il 
declar nul.


