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OFERTE SERVICIU
l Societatea Colosseum Print SRL,
cu sediul în sat Biharia, strada
Tudor Vladimirescu, nr.107/A,
caută 2 persoane pentru postul de
zidar și 6 persoane pentru postul de
fierar betonist. Cei interesați pot
trimite CV-urile la adresa de
e-mail: colosseum-print@yahoo.
com, până la data de 21.12.2020.
l Colegiul Tehnic Câmpulung cu
sediul în orașul Câmpulung, str.
Șoseaua Brașovului, nr.1, judeţul
Argeș, organizează concurs pentru
ocuparea unei funcţiei contractuale
vacante compusă din: 0,5 post
administrator financiar +0,5 post
administrator patrimoniu conform
H.G. nr.286/23.03.2011, legea
55/2020, art.27, alin 3. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 13.01.2021, ora 10:00;
-Proba interviu în data de
14.01.2021, ora 10:00; -Proba practică în data de 14.01.2021, ora
11:00. Pentru participarea la
concursul de 0,5 post administrator
financiar +0,5 post administrator
patrimoniu candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: Superioare în domeniul
financiar contabil; -vechime în
muncă: 5 ani; -competențe de
comunicare; -competențe de organizaționale; -disponibilitatea de a
lucra în echipă. 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 Colegiului
Tehnic Câmpulung din Str.Șoseaua
Brașovului, Nr.1. Relaţii suplimentare la sediul: Colegiului Tehnic
Câmpulung din Str.Șoseaua Brașovului, Nr.1, persoană de contact:
Prunaru Cristina, telefon
0766.075.154, fax 0248/532.705.
l Primăria Comunei Teliu, cu
sediul în localitatea Teliu, str.Tudor
Vladimirescu, nr.449, judeţul
Brașov, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: Referent III, conform
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 13 ianuarie 2021, ora
09.00; -Proba interviu în data de 15
ianuarie 2021, ora 09:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: minimum
medii cu diplomă de bacalaureat;
-vechime: 5 ani în specialiatea
studiilor absolvite. 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 Primărie
Comunei Teliu. Relaţii suplimen-

tare la sediul: Primăriei Comunei
Teliu, Str.Tudor Vladimirescu, nr.
449, persoană de contact: Barbu
Csilla Xenia, telefon 0268/518.316.
l Primăria Comunei Teliu, cu
sediul în localitatea Teliu, Str.Tudor
Vladimirescu, nr.449, judeţul
Brașov, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: Guard, conform H.G.
nr. 286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 13 ianuarie 2021, ora 13:00;
-Proba practică în data de 15 ianuarie 2021, ora 13:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: minimum studii
generale obligatorii; -vechime: nu
este cazul. 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 Primărie Comunei Teliu.
Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Comunei Teliu, Str.Tudor
Vladimirescu, nr.449, persoană de
contact: Barbu Csilla Xenia, telefon
0268/518.316.
l Şcoala Gimnazială „Lascăr
Catargiu”, cu sediul în comuna
Schela, Str.Mihai Eminescu, nr.32,
judeţul Galaţi, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: administrator
financiar (S), conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 18.01.2021, ora 09:00;
-Proba interviu în data de
18.01.2021, ora 12:00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: superioare
(facultate în domeniul ştiinţelor
economice); -vechime: minim 2 ani;
-abilităţi de relaţionare şi comunicare; -cunoştinţe de operare şi
utilizare PC. 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 unităţii de
învăţământ. Relaţii suplimentare la
sediul: Şcolii Gimnaziale „Lascăr
Catargiu”, persoană de contact:
Ifrim Maricica, telefon
0787.294.894.
l Şcoala Gimnazială Luna de Sus,
cu sediul în satul Luna de Sus, Str.
Principală, nr.369, judeţul Cluj,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de 0,5 post administrator
financiar I, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 13 ianuarie 2021, ora 09.00;
-Proba interviu în data de 13 ianu-

arie 2021, ora 13:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: superioare, cu
examen de licență în domeniul
științelor economice; -vechime în
specialitatea postului minimum 3
ani; -cunoștințe de operare PC:
Windows, Microsoft Office,
Internet Explorer; -cunoștințe de
utilizare a programelor de contabilitate. 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 instituției. Relaţii suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale
Luna de Sus, persoană de contact:
Sîmboan Mihaiela-Lucia, telefon
0745.016.327, fax 0264/266.622,
e-mail: sclunadesus@yahoo.com.
l Colegiul Silvic Theodor Pietraru,
cu sediul în comuna Brănești, Str.
Slt. Petre Ionel, nr.4, judeţul Ilfov,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -numele funcției: Informatician; -număr posturi: 0,5
conform H.G. nr.286 /23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 13.01.2021,
ora 10:00; -Proba interviu în data
de 15.01.2021, ora 10:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare;
-vechime în specialitate -minim 1
an. 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
Colegiul Silvic Theodor Pietraru,
cu sediul în localitatea Brănești,
Str.Slt. Petre Ionel, nr.4, judeţul
Ilfov. Relaţii suplimentare la sediul:
Colegiului Silvic Theodor Pietraru,
telefon 021/350.12.70, fax
021/350.12.70. Persoana de contact
Ionașcu Gica, telefon 0721.366.209.
l Academia Romana - Filiala Iasi,
Colectivul de Geografie, organizeaza
în data de 21 ianuarie 2021, ora
11:00, concurs pentru ocuparea
postului vacant de cercetator stiintific gradul II, norma intreaga, in
domeniul Geografie, specializarea
Geomatica si Stiinta solului.
Concursul se va desfasura conform
Legii 319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare – dezvoltare. Dosarul de concurs se depune,
in termen de 30 de zile de la data
publicarii anuntului, la Academia
Romana Filiala Iasi, Bd. Carol I, nr.
8-Biroul Resurse Umane, Salarizare
etaj II. Informatii suplimentare se
pot obtine de la secretariatul institutului si/sau de la Biroul Resurse
Umane, Salarizare, tel. 0332-101115.
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l Primăria Comunei Domnești cu
sediul în comuna Domnești, șos. Al.
I. Cuza nr.25-27, județ Ilfov organizează în data de 12.01.2021 ora
11:00 concurs recrutare pentru
funcția contractuală de conducere
vacantă de Director– Centrul
Cultural Domnești. Dosarele se
depun la sediul Primăriei comunei
Domnești din șos. Al. I. Cuza nr.2527, comuna Domnești, județul Ilfov
în perioada 18.12.2020- 04.01.2021,
ora 14:00. Alte informaţii referitoare la organizarea concursului
pot fi obţinute la nr. de telefon
021.351.52.56, persoană de contact:
doamna Beraru Cristina– Referent
Asistent, Primăria Domnești, email
primariadomnestiif@yahoo.com.
l Primăria 1 Decembrie- Ilfov cu
sediul în Str. Crișana nr.1, comuna
1 Decembrie, județul Ilfov, organizează în data de 19.01.2021 concurs
recrutare pentru Gestionar Club
sportiv. Dosarele se depun în perioada 18.12.2020– 04.01.2021, ora
15:00 la sediul primăriei 1 Decembrie din Str. Crișana nr.1, comuna 1
Decembrie, județul Ilfov. Condiţii
de participare: studii medii, fără
vechime în muncă. Detalii suplimentare la 021.369.13.15.
l Liceul Teoretic C.A. Rosetti
organizează concurs pentru
ocuparea în conformitate cu H.G.
nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014 și OUG
90/2017 în cadrul instituţiei a
următoarelor posturi: 1) 1 post
vacant contractual pe perioadă
nedeterminată de îngrijitor (femeie
de serviciu). 1.Condiţii specifice de
participare la concurs pentru
postul de Îngrijitor: a) Nivelul
studiilor= Studii generale sau
medii; b) Vechime în specialitate
studiilor necesare ocupării
postului= Fără condiţii; c) Data,
ora şi locul de desfăşurare a
concursului: ziua de 15.01.2021 ora
11,00 proba practică; interviul în
data de 20.01.2021 ora 11,00. 2) 1
post vacant contractual pe perioadă nedeterminată de muncitor
calificat (fochist). 1.Condiţii specifice de participare la concurs
pentru postul de muncitor calificat
cu autorizație de fochist: a) Nivelul
studiilor = Studii generale sau
medii, curs calificare fochist (autorizat ISCIR); b) Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării
postului = Fără condiţii; c) Data,
ora şi locul de desfăşurare a
concursului: ziua de 15.01.2021 ora
13,00 proba practică; interviul în
data de 20.01.2021 ora 13,00. Data
limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este 07.01.2021 ora 16, la
sediul Liceului teoretic C.A.
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Rosetti. Date contact: Șerban
Mihaela= telefon: 0726127519.
l Liceul Teoretic C.A. Rosetti
organizează concurs pentru
ocuparea în conformitate cu H.G.
nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr.1027/2014 și OUG
90/2017 în cadrul instituţiei a
următoarelor posturi: 1) 1 post
vacant contractual de secretar pe
perioadă nedeterminată: Condiţii
specifice de participare la concurs
pentru Secretar: •Nivelul studiilor
= Superioare; •Vechime în specialitatea studiilor și în învățământ
necesare ocupării postului= Fără
vechime. •Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: ziua de
14.01.2021 ora 11 proba scrisă, ziua
de 19.01.2021 ora 11 proba practică
și interviul în ziua de 22.01.2021
ora 11. 1) 0,5 post contractual de
Analist programator pe perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice
de participare la concurs pentru
Analist programator: a) Nivelul
studiilor = Superioare de informatică; b) Vechime în specialitatea
studiilor și în învățământ necesare
ocupării postului = Fără vechime.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: ziua de 14.01.2021 ora
13 proba scrisă, ziua de 19.01.2021
ora 13 proba practică și interviul în
ziua de 22.01.2021 ora 13. Data
limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este 07.01.2021 ora 16, la
sediul Liceului teoretic C.A.
Rosetti. Date contact: Serban
Mihaela = telefon: 0726127519.
l Primăria Voiceşti, cu sediul în
comuna Voiceşti, str.Eroilor, nr.154,
judeţul Vâlcea, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: guard (femeie de
s e r v i c i u ) c o n f o r m H G n r.
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: Proba scrisă în
data de 13.01.2021, ora 09.00.
Proba practică în data de
13.01.2021, ora 14.00. Proba
interviu în data de 14.01.2021, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii medii absolvite cu diploma
de bacalaureat, vechime minim 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
(publicare în Monitorul Oficial:
18.12.2020), la sediul Primăriei
Voiceşti. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Voiceşti, persoană
de contact: Floroiu Florentina,
telefon: 0250.831.508.
l Primăria Comunei Daneți, cu
sediul în comuna Daneți, jud.Dolj,
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organizează concurs în baza HG
286/2011 și HG 1027/2014 pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată, a două posturi de muncitor
calificat, vacante, astfel: Muncitor
calificat II- pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:
studii medii liceale; nu necesită
vechime, permis conducere categoria B, C, E. Muncitor calificat Ipentru participarea la concurs
candidații trebuie să îndeplinească
urmatoarele condiții: studii medii
sau generale; vechime în muncă:
minim 3 ani. Concursul se va
desfăşura astfel: Data, ora şi locul
organizării probei scrise:
18.01.2021, ora 10.00, Sala de
şedinţe a Primăriei comunei
Daneți; Data, ora şi locul organizării interviului: 20.01.2021, ora
10.00, Sala de şedinţe a Primăriei
comunei Daneți. 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 primăriei.
Condițiile de participare la concurs
și bibliografia stabilită se afișează la
sediul Primăriei comunei Daneți și
pe site-ul instituției: www.primariadaneti.ro. Informatii suplimentare se pot obține la număr telefon
fix: 0251.377.001 sau mobil:
0740.311.638- persoană de contact
Bican Ionela-Florentina.
l Rectificare: La anunțul cu nr.
1.026.289 din 04.12.2020, publicat
în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, nr. 807 din
04.12.2020 se face următoarea
rectificare: - La selecţia dosarelor
de concurs, în loc de următoarele
perioade: - verificarea dosarelor de
concurs: 04-05.01.2021; - afişarea
rezultatelor selecţiei dosarelor de
concurs: 05.01.2021; - depunerea
eventualelor contestaţii:
06.01.2021; - soluţionarea contestaţiilor: 07.12.2021; - afişarea rezultatelor finale ale selecţiei dosarelor
de concurs (după soluţionarea
contestaţiilor): 07.12.2020; - Se va
citi: - verificarea dosarelor de
concurs: 21-22.12.2020; - afişarea
rezultatelor selecţiei dosarelor de
concurs: 22.12.2020; - depunerea
eventualelor contestaţii:
23.12.2020; - soluţionarea contestaţiilor: 24.12.2020; - afişarea rezultatelor finale ale selecţiei dosarelor
de concurs (după soluţionarea
contestaţiilor): 24.12.2020. Celelalte prevederi ale anunțului de
concurs sus-menționat rămân
neschimbate.

CITAŢII
l RCS&RDS SA cheamă în judecată pe Raduta Mihai în dosar

10020/318/2018, Judecătoria Târgu
Jiu, Complet C6, în data de
18.01.2021, ora 13.00.
l Flamingo Enterprise 2009 SRL
este citată la Judecătoria Pitești pe
21.12.2020 în calitate de pârâtă în
dosarul 5959/280/2020, în contradictoriu cu Allianz Țiriac Asigurări
SA.
l Se citează pentru data de
08.01.2021, ora 11,00 la sediul
Societăţii Profesionale Notariale
“Notariatul Public Olteniţa,, din
municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra,
nr.2, judeţul Călăraşi, toți succesibilii defunctului Postolea
Constantin, CNP 1590204511681,
decedat la data de 02.12.2019, cu
ultimul domiciliu în comuna
Căscioarele, judeţul Călăraşi
(Dosar nr.965/2020).
l Mălăncioiu Daniela Elena, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Piteşti, str. Alexandru Odobescu
nr.7, Judeţul Argeș, este citată în
data de 14/01/2021, ora 08:30, la
Judecătoria Piteşti, complet C4-4
J, Sala 2, din Piteşti, Bd. Eroilor nr.
5, jud. Argeş, în calitate de pârâtă
în dosarul nr. 24640/280/2012/a1, în
contradictoriu cu Toma Elena şi
Stoica Emil Sorin.
l Angelescu Maria, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Pitesti, str.
Trivale nr. 49, Judeţul Argeș, este
citată în data data de 14/01/2021,
ora 08:30, la Judecătoria Piteşti,
complet C4-4 J, Sala 2, din Piteşti,
Bd. Eroilor nr. 5, jud. Argeş, în
calitate de pârâtă în dosarul nr.
24640/280/2012/a1, în contradictoriu cu Toma Elena şi Stoica Emil
Sorin.
l Numiții Mazanitis Nicholas
Constantine și Mazanitis William,
ambii cu domiciliul cunoscut în
România, str.Sirenelor, nr.35, 36,
sector 5 București, sunt chemați la
Instanța Judecătoriei sector 5
București, Splaiul Independenței,
nr.5, sector 4 București, în data de
02.02.2021, C23 civil 2020, sala
P01, interval orar 11.00-12.00, în
calitate de pârâți, în proces cu
Constantin Florentina, în calitate
de reclamantă, în dosarul
nr.7812/302/2019, având ca obiect
„obligația de a face” și „pretenții”.

SOMAŢII
l În dos. 246/210/2020 al Judecătoriei Chișineu-Criș, reclamantul
Cociuba Cristian, în contradictoriu
cu Vele Catita decedată, solicit
constatarea faptului juridic al
uzucapiunii, prescripție achizitivă
și nașterea dreptului meu de
proprietate asupra imobilului

situat în Siclau, nr.329, jud.Arad,
înscris în CF nr.302421 Grăniceri,
top 764, compus din teren intravilan în suprafață de 990mp, ca
OCPI Chișineu-Criș să efectueze
operațiunile necesare în vederea
intabulării dreptului meu de
proprietate asupra imobilului în
cauză cu titlu de uzucapiune. Toți
cei interesați pot formula opoziție
la prezenta somație.
l Aducem la cunoştinţa celor interesaţi cererea formulată de petenţii
Niţă Adelina Loredana şi Niţă
Ştefan, având ca obiect constatarea
dobândirii prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Comuna Parţa, jud.
Timiş, înscris în CF nr.403003
Parţa (nr. CF vechi 2248 Parta) cu
nr. top 127-128/a/2 reprezentând cu
teren intravilan, în suprafaţă de
1.428mp, proprietatea tabulara a
numiţilor Weinschrot Ştefan şi
Weinschrot Ecaterina şi că, dacă în
termen de o lună de la afişare nu se
va face opoziţie, instanţa va păşi la
judecarea cauzei.
l În dos. 2789/210/2020 al Judecătoriei Chișineu-Criș, reclamanții
Vizi Andrei și Maria solicităm
constatarea faptului juridic al
uzucapiunii, prescripție achizitivă
și nașterea dreptului nostru de
proprietate asupra imobilului din
Satu Nou, nr.383, înscris în Cf
304430 Misca, top. 464, 465/b Satu
Nou, compus din casă și teren în
supraf. 2.074mp, ca OCPI Chișineu-Criș să efectueze operațiunile
necesare în vederea intabulării
dreptului nostru de proprietate
asupra imobilului în cauza cu titlu
de uzucapiune, precum și schimbarea numărului administrativ.
Toți cei interesați pot formula
opoziție la prezenta somație.
l În dos. 2786/210/2020 al Judecătoriei Chișineu-Criș, reclamanții
Vizi Andrei și Maria solicităm
constatarea faptului juridic al
uzucapiunii, prescripție achizitivă
și nașterea dreptului nostru de
proprietate asupra imobilului
situat în Satu Nou, nr.382, înscris
în Cf 304428 Misca, top. 464, 465/a
Satu Nou, compus din casă și teren
în supraf. 2.074mp, ca OCPI Chișineu-Criș să efectueze operațiunile
necesare în vederea intabulării
dreptului nostru de proprietate
asupra imobilului în cauza cu titlu
de uzucapiune, precum și schimbarea numărului administrativ.
Toți cei interesați pot formula
opoziție la prezenta somație.

DIVERSE
l Subscrisul C.I.I. Ciulianu
Elena-Cozmina, reprezentata prin

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
practician in insolventa Ciulianu
Elena Cozmina, anunta prin
prezenta, numirea acesteia in calitate de lichidator judiciar al debitoarei Pilerius Company SRL cu
sediul in Bucureşti, Sector 2, Str.
Tunari, Nr.49, Bloc Camera 5, Et.P,
CUI 17028324, J40/20509/2004, cu
indeplinirea atributiilor prevazute
de legea 85/2006, conform incheierii de sedinta din data de
11.12.2020 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 6972/3/2014,
prin care s-a dipus înlocuirea lichidatorului judiciar Pro Management Insolv IPURL cu lichidatorul
judiciar C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat
coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Unik
Project Manager SRL desemnat
prin hotararea din data de
16.12.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 799/3/2019,
notificã deschiderea falimentului
prin procedura simplificata prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva
Unik Project Manager SRL, cu
sediul in Bucureşti Sectorul 2,
Strada Poiana Cu Aluni, Nr. 6,
Bloc 17, Scara 3, Etaj 4, Ap. 89,
CUI 14225216, nr. de ordine in
registrul comertului J40/8538/2001.
Persoanele fizice si juridice care
inregistreaza un drept de creanta
nascut dupa data deschiderii
procedurii insolventei impotriva
Unik Project Manager SRL vor
formula declaratie de creanta care
va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a
Civila, cu referire la dosarul nr.
799/3/2019, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor in tabelul suplimentar al
creantelor 15.01.2021; b) termenul
limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea
tabelului suplimentar al creantelor
04.02.2021; c) termenul pentru
depunerea contestatiilor la tabelul
suplimentar va fi de 7 zile de la
publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv
consolidat 24.02.2021.
l Subscrisul Cabinet Individual de
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin reprezentată prin Ciulianu Elena-Cozmina,
in calitate de lichidator judiciar al
Munteanu Imob Invetments SRL
desemnat prin sentinta civila nr.
5720/15.12.2020, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti - Secţia a
V I I - a C i v i l a i n d o s a r n r.
43342/3/2018, notificã deschiderea
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falimentului prin procedura simplificata prevazuta de Legea nr.
85/2014 împotriva Munteanu Imob
Invetments SRL, cu sediul social in
Bucureşti, Sector 3, Bld. Camil
Ressu, Nr. 58, Parter, Bl. D1B,
Sc.B, Ap.48, nr. de ordine in registrul comertului J40/12468/2016,
CUI 36550129. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept
de creanta nascut dupa data
deschiderii procedurii insolventei
impotriva Munteanu Imob Invetments Com SRL, vor formula
declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului
Bucuresti - Secţia a VII-a Civila,
c u r e f e r i r e l a d o s a r u l n r.
43342/3/2018, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor in tabelul suplimentar al
creantelor 15.01.2021; b) termenul
limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea
tabelului suplimentar al creantelor
01.02.2021; c) termenul pentru
depunerea contestatiilor la tabelul
suplimentar va fi de 7 zile de la
publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv
consolidat 26.02.2021.
l Unitatea administrativ-teritorială Teslui, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.14, 56, 59,
60, începând cu data de 23.12.2020,
pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Teslui, conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare
decât cele menţionate mai sus, nu
vor fi luate în considerare.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire județ:
Brăila. Denumire: UAT Bordei
Verde. Sectoare cadastrale: 3, 20.
Comuna Bordei Verde anunță
publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.3, 20 din UAT Bordei
Verde, pe o perioadă de 60 de zile
calendaristice, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare. UAT
Bordei Verde. Data de început a
afișării: 28.12.2020. Data de sfârșit
a afișării: pe o perioadă de 60 de
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zile. Adresa locului afișării publice:
Str.Principală, nr.33, Comuna
Bordei Verde. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei
Bordei Verde. Informații privind
Programul național de cadastru și
carte funciară 2015-2023 se pot
obține pe site-ul ANCPI la adresa
http:/www.ancpi.ro/pnccf/.
l Aducem la cunoștința celor interesați cererea formulată de reclamantul Tomoiaga Toader având ca
obiect constatarea dobândirii prin
uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în
Comuna Fibiș, nr.191, jud.Timiș,
înscris în CF nr.402423 Fibiș (nr.
CF vechi 920 Fibiș) cu nr.top
285-387/a reprezentând teren
intravilan, în suprafață de
1.439mp, proprietatea tabulară a
numiților Simion Lazăr și Paulina
Lazăr și că, dacă în termen de o
lună de la afișare nu se va face
opoziție, instanța va păși la judecarea cauzei.
l SC Rikardo Farmar SRL
anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Construire anexe gospodărești ale exploatației agricole și
împrejmuire”, propus a fi
amplasat în T43, P 647/2, lot 5,
nr.cad.101601, oraş Popești-Leordeni, jud.Ilfov. Informațiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorității
competente pentru protecția
mediului APM Ilfov din București,
str.Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6
și la sediul titularului din jud.Ilfov,
oraş Popești Leordeni, Splaiul
Unirii, nr.9, bl.4, sc.A, et.9, ap.55,
în zilele de luni-vineri, între orele
9.00-13.00. Observațiile publicului
se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția
mediului APM Ilfov.
Informare. Aceasta informare este
efectuata de S.C. Rewe Projektentwicklung Romania S.R.L., cu
sediul social in comuna Stefanestii
de Jos, Str.Busteni, Nr.7, jud.Ilfov,
avand numar de ordine in registrul
comertului J23/4103/2015,
CUI-16128066, ce intentioneaza sa
solicite de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov-Bucuresti,
aviz de gospodarire a apelor
pentru realizarea lucrarilor de
“Construire magazin PENNY, alei
carosabile, pietonale si parcare,
elemente semnalistica, imprejmuire, post trafo, put forat”, localizat in orasul Otopeni, jud.Ilfov.
Aceasta investitie este noua. Ca
rezultat al procesului de productie
vor rezulta ape uzate menajere, ce
se vor evacua intr-un bazin vidan-

jabil. Aceasta solicitare de aviz este
conforma cu prevederile Legii
apelor nr.107/1996, cu modificarile
si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodarire
a apelor, pot contacta solicitantul
de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa
solicitantului sau la nr.de telefon
0723587012 dupa data de
07.12.2020.
l CII Brănici Marius, administrator judiciar, anunță că prin
Sentința civilă nr. nr. 620/2020 din
data de 04.12.2020 pronunțată de
Tribunalul Bacău – Secția a II-a
civilă și de contencios administrativ și fiscal în dosarul nr.
2657/110/2020 s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență față de debitoarea
Leonardo Rapid S.R.L., CUI
38512865; RC J4/1847/2017, sediu
social: sat Răcăciuni, comuna
Răcăciuni nr. 842, jud. Bacău.
Cererea de creanță se va depune în
două exemplare la Tribunalul
Bacău, sub
sancțiunea decăderii, până la data
de 04.01.2021. Termene limită:
25.01.2021 – afișare tabel preliminar; 18.02.2021 - soluționare
contestații și afișare tabel definitiv.
Relații la administratorul judiciar
CII Brănici Marius, tel.
0745.821.068.

ADUNĂRI GENERALE
l Romtas Expres Trans SRL
convoacă Adunarea Generală a
Asociaților în data de 15.01.2021,
ora 10.30, la sediul din București,
Bd.Uverturii, nr.222, camera 1.
Ordinea de zi poate fi consultată la
sediul societății. Reprezentarea
acționarilor se face pe bază de
procură specială. În cazul în care
nu se va întruni cvorumul de
prezență, Adunarea va avea loc la
data de 18.01.2021, ora 10.30, în
aceeași locație. Informații la tel.
0743.664.153.
l Convocare. Consiliul de administraţie al SC Activa Construcții
SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov cu nr.
J08/175/1992, convoacă toate
persoanele fizice sau juridice care
dețin acțiuni la purtător la societatea noastră, să le depună la
sediul societății din Brașov, str.
L u n i i , n r. 3 ( r e c e p ț i e H o t e l
Decebal), până la data de
21.01.2021 pentru a fi convertite în
acțiuni nominative, conform art.61
alin. 2 și 3 din Legea 129/2019.
Acțiunile la purtător nedepuse la

sediul societății emitente se
anulează de drept la data expirării
termenului prevăzut, conform
art.61 alin.5 din Legea 129/2019.
l Convocator Al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Simex S.A. cu sediu in Bucuresti,
str.Art. Grigore Cerchez nr.12, et.2,
cam.5, J40/45/1991, CUI-1555360
Administratorul unic al S.C.
SIMEX S.A. (“Societatea”), cu
sediu in Bucuresti, str.Art. Grigore
Cerchez nr.12, et.2, cam.5, sect.1,
avand Codul Unic de Inregistrare
nr.1555360 si numar de ordine in
Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti J40/45/1991,
in baza prevederilor art.117 si
art.118 din Legea nr.31/1990
privind societatile comerciale,
republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si
in baza art.12 si 13 din Actul
Constitutiv al Societatii, convoaca
Adunarea Generala Extraordinara
a Actionarilor Simex S.A. in data
de 15.01.2021 ora-10.00, la sediul
Societatii din Bucuresti, str.Art.
Grigore Cerchez nr.12, et.2, cam.5,
sect.1. In cazul in care in data de
15.01.2021 ora-10.00 nu se intruneste cvorumului cerut de dispozitiile legale si statutare pentru
validitatea deliberarilor Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor, se convoaca a doua Adunare
Generala Extraordinara a Actionarilor Simex S.A. pentru data de
16.01.2021, ora-10.00, la sediul
Societatii din Bucuresti, str.Art.
Grigore Cerchez nr.12, et.2, cam.5,
sect.1, cu aceeasi ordine de zi.
Data de referinta pentru actionarii
indreptatiti sa participe si sa
voteze in Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor
Simex S.A. este 07.01.2021. Avand
in vedere necesitatea atragerii de
fonduri de catre Societate, Ordinea
de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea: 1. Aprobarea realizarii de
catre Societate a uneia din urmatoarelor operatiuni: 1.1.Vanzarea
de catre Societate a imobilului
situat in Bucuresti, str.Arh.
Grigore Cerchez nr.12, intabulat in
Cartea Funciara nr. 231213 (nr.CF
vechi 12851) a Mun.Bucuresti,
sect.1, compus din teren intravilan,
categoria de folosinta curti-constructii, in suprafata de 369mp
(din masuratori cadastrale si din
acte), identificat cu numar cadastral 231213 (numar cadastral vechi
321) si Constructia C1 edificata pe
acest teren, identificata cu numar
cadastral 231213- C1, cu regim de
inaltime S+P+3E+4R, cu suprafata construita desfasurata de
1.379mp, suprafata construita la
sol de 182mp, catre Activ Grup
Management SRL cu sediul in
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Bucuresti str. Arh. Grigore
Cerchez, nr.12, et.2, incaperea 1.1.,
sect.1, J40/15206/2003,
CUI-15897657, la pretul rezultat
din raportul de evaluare sau 1.2.
Contractarea de catre Societate a
unui finantari de la Libra Internet
Bank S.A si constituirea de catre
Societate, in favoarea Libra
Internet Bank S.A., a unei ipoteci
imobiliare asupra a imobilului
situat in Bucuresti, str. Arh.
Grigore Cerchez nr.12, intabulat in
Cartea Funciara nr. 231213 (nr.CF
vechi 12851) a Mun.Bucuresti,
sect.1, compus din teren intravilan,
categoria de folosinta curti-constructii, in suprafata de 369mp
(din masurataori cadastrale si din
acte), identificat cu numar cadastral 231213 (numar cadastral vechi
321) si Constructia C1 edificata pe
acest teren, identificata cu numar
cadastral 231213- C1, cu regim de
inaltime S+P+3E+4R, cu suprafata construita desfasurata de
1.379mp, suprafata construita la
sol de 182mp, in scopul garantarii
executarii obligatiilor Societatii si
ale Activ Group Management
S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str.
Arh. Grigore Cerchez, nr.12, et.2,
incaperea 1.1., sect.1,
J40/15206/2003, CUI-15897657,
societate ce face parte din acelasi
grup cu Societatea, obligatii rezultate din contractele de finantare
incheiate intre Societate si Libra
Internet Bank S.A. si intre Activ
Group Management SRL si Libra
Internet Bank S.A. 2.Aprobarea
imputernicirii administratorului
unic al Societatii pentru negocierea
si semnarea tuturor documentelor
necesare realizarii oricareia dintre
operatiunile de la pct.1, inclusiv
pentru submandatarea altor
persoane in vederea realizarii
acestor operatiuni.

LICITAŢII
l Private Liquidation Group
IPURL, cu sediul profesional
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor, CIF 26176834,
atribut fiscal RO, număr de
înscriere în tabloul practicienilor în
insolvență RFO-II-0412, în calitate de lichidator judiciar al societății Eficient Logistic SRL, cu
sediul în Oradea, str. Rampei, nr.6,
jud. Bihor, CUI 32677147, număr
de înregistrare la Registrul Comerțului J5/88/2014, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite,
procedură ce face obiectul dosarului nr. 875/111/2018 aflat pe rolul
Tribunalului Bihor, scoate la
vânzare prin licitație publică
bunurile mobile constând în 1.
Motostivuitor Mitsubishi FD 20,
tipul FD20, nr. ident. 16 B-60736,
la prețul de 19.100,00 lei; 2.
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Mercedes Benz 6 KA Sprinter, nr.
înmatriculare BH 11 YCT, la
prețul de 9.300,00 lei; 3. Volvo FL
4*2 R, nr. înmatriculare B 77 PKZ,
la prețul de 35.900,00 lei. Licitația
va avea loc în data de 13.01.2021
ora 12:00 la sediul lichidatorului
din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor. Participanții la
licitație trebuie să consemneze, cel
mai târziu până la începerea licitației, cel puțin 10% din prețul de
începere a licitației pentru bunurile
pentru care licitează în contul unic
de insolvență al debitoarei deschis
la Libra Internet Bank, cod IBAN
RO22 BREL 0002 0019 6513 0100.
Vânzarea la licitație se va face în
mod public de către lichidatorul
judiciar care va oferi bunurile spre
vânzare prin 3 strigări succesive.
Bunurile se adjudecă celui care,
după 3 strigări succesive, făcute la
intervale de timp care să permită
opțiuni și supralicitări, oferă prețul
cel mai mare, iar atunci când
există un singur concurent, acesta
a oferit prețul de începere a licitației. Dacă nu se obține prețul de
începere a licitației, la același
termen bunurile vor fi din nou
scoase la vânzare, caz în care licitația va începe de la prețul de 75%
din cel prevăzut în anunț, iar
bunul va fi vândut celui care va
oferi prețul cel mai mare. Informații suplimentare se pot obține de
la lichidator: Tel: 0359/463661 Fax:
0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.
l Private Liquidation Group
IPURL, cu sediul profesional
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor, CIF 26176834,
atribut fiscal RO, număr de
înscriere în tabloul practicienilor în
insolvență RFO-II-0412, în calitate de lichidator judiciar al societății Serv Septic SRL, cu sediul în
Oradea, str. Horea, nr. 45, jud.
Bihor, CUI 14775732, număr de
înregistrare la Registrul Comerțului J05/716/2002, societate în
faliment, in bankruptcy, en faillite,
procedură ce face obiectul dosarului nr. 1630/111/2019 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, scoate la
vânzare prin licitație publică bunul
mobil constând în autoutilitară
Mercedes Benz, tipul VITO 110
CDI, număr de înmatriculare B 35
HRC, 3 locuri, caroserie BB
furgon, număr de identificare /
serie de șasiu WDF639603
B3674580, an fabricație 2011,
culoare caroserie alb, sursă de
putere motorină, număr de kilometri parcurși este de cca 250.000
KM la prețul de pornire de
7.800,00 lei. Licitația va avea loc în
data de 20.01.2021, ora 12:00 la
sediul lichidatorului din Oradea,
str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud.
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Bihor. Participanții la licitație
trebuie să consemneze, cel mai
târziu până la începerea licitației,
cel puțin 10% din prețul de începere a licitației pentru bunurile
pentru care licitează în contul unic
de insolvență al debitoarei deschis
la Libra Internet Bank, cod IBAN
RO27 BREL 0002 0028 7295 0100.
Vânzarea la licitație se va face în
mod public de către lichidatorul
judiciar care va oferi bunurile spre
vânzare prin 3 strigări succesive.
Bunurile se adjudecă celui care,
după 3 strigări succesive, făcute la
intervale de timp care să permită
opțiuni și supralicitări, oferă prețul
cel mai mare, iar atunci când există
un singur concurent, acesta a oferit
prețul de începere a licitației. Dacă
nu se va obţine nici acest preţ,
bunurile vor fi vândute, la acelaşi
termen, la cel mai mare preţ oferit,
chiar şi atunci când la licitaţie s-a
prezentat un singur ofertant. Informații suplimentare se pot obține de
la lichidator: Tel: 0359/463661 Fax:
0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.
l Private Liquidation Group
IPURL, cu sediul profesional
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,

ap.11, jud. Bihor, CIF 26176834,
atribut fiscal RO, număr de
înscriere în tabloul practicienilor în
insolvență RFO-II-0412, în calitate
de lichidator judiciar al societății
Econom Construct SRL, cu sediul
în Sat Moşniţa Veche, Comuna
Moşniţa Nouă, Nr. 1125, CAM.1,
Judet Timiş, CUI 18388984, număr
de înregistrare la Registrul Comerțului J35/462/2006, societate în
faliment, in bankruptcy, en faillite,
procedură ce face obiectul dosarului nr. 8123/30/2017, aflat pe rolul
Tribunalului Timiș, în conformitate cu hotărârea adunării creditorilor din data de 20.08.2020 și prin
raportare la prevederile art.250 și
urm. cod procedură fiscală, se
scoate la vânzare prin licitație
publică autoturism marca
Volkswagen, tipul Saharan, 7
locuri, caroserie AF, nr. de înmatriculare TM 16 TGH, număr de
identificare/serie șasiu WVWZZZ7MZWV057605, an fabricație 1998,
culoare verde, sursă putere benzină,
putere max. motor 85 kW la 5.000
rpm, 1984 cmc, preț de pornire
850,00 lei. Licitația va avea loc la
data de 14.01.2021, începând cu ora
12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. Avram Iancu,

nr.2, ap.11, jud. Bihor, iar în caz de
nereușită licitația se reia la data de
21.01.2021 respectiv 28.01.2021 la
aceeași oră și aceeași locație. Orice
persoană care pretinde vreun drept
asupra bunurilor este invitat să
înștiințeze despre aceasta lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Orice persoană
interesată în cumpărarea bunurilor
este invitată să se prezinte la
termenul de vânzare la locul fixat în
acest scop și până la acel termen să
prezinte oferte de cumpărare.
Participanții la licitație trebuie să
consemneze, cel mai târziu până la
începerea licitației, cel puțin 10%
din prețul de începere a licitației
pentru bunurile pentru care licitează în contul unic de insolvență al
debitoarei deschis la Libra Internet
Bank, cod IBAN RO39BREL0
002001848390100. Vânzarea la licitație se va face în mod public de
către lichidatorul judiciar care va
oferi bunurile spre vânzare prin 3
strigări succesive. Bunurile se adjudecă celui care, după 3 strigări
succesive, făcute la intervale de
timp care să permită opțiuni și
supralicitări, oferă prețul cel mai
mare, iar atunci când există un
singur concurent, acesta a oferit

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
prețul de începere a licitației..
Informații suplimentare se pot
obține de la lichidator:
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.

PIERDERI
l Constantin Paul, cu domiciliul în
sat Calapăru. Nr. 31, com. Borăscu,
jud. Gorj, declară pierdut Atestat
profesional pentru transport
mărfuri, eliberat de ARR Gorj. Se
declară nul!
l Pierdut Certificat de Înregistrare
firma Meyer Schmitz-Morkramer
Architecture SRL, J40/20367/2017,
emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, la data de 12.12.2017, cu seria
B nr. 3472364.
l Pierdut CUI Romsys Pro International, J40/7848/2005,
CUI:17529627. Contact:
0722.579.080.
l Pierdut ștampilă rotundă aparținând P.F.I. Dr.Barbu Claudia Ioana
Medic Dentist, C.I.F.36609722, în
data de 09.12.2020 și a 2 chitanțiere, 2 facturiere completate în

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
perioada 1.01-10.12.2020. Le
declarăm nule.
l Volantegroup Consulting SRL,
cu sediul în București, Sector 4,
Intrarea Târgu Frumos, nr. 9-11,
bl.6, sc.A, et. 2, ap. 16,
J40/13096/2020, CUI: 43158544,
declară pierdute și anulate: certificat de înregistrare seria B nr.
4073817/08.10.2020, certificat
constatator la terți data 08.10.2020,
certificat constatator la sediu data
08.10.2020, rezoluție
n r. 1 2 5 0 3 7 / 0 7 . 1 0 . 2 0 2 0 d s
nr.481889/29.09.2020, certificat de
înregistrare fiscală seria B nr.
1358977.
l Societatea BIOSUD SRL cu
sediul social in Mun.Braila, Bulevardul Dorobantilor, Nr.669,
Constructia C1, Biroul 3, parter,
Jud.Braila, inregistrata in Registrul
Comertului sub nr. J09/28/2009,
CUI-24991687, declara pierdut
Certificatul constatator emis in
data de 20.09.2018 pentru punctul
de lucru situat in Municipiul Braila,
B-dul Dorobantilor, Nr.669, parcela
2, constructia C1/2, Jud.Braila. Il
declaram nul.

