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anun}uri

OFERTE SERVICIU
SC Intact Publishing, \n insolven]`, angajeaz` economist. CV-urile se primesc la fax nr. 021-208.75.01 sau
nela.dumitrescu@intactpublishing.ro. 0748.119.869.
Club Vila Bran (Bran, Bra[ov), angajeaz` cu experien]`: {EF de
SALå, OSPåTAR, 0722.268.866.
Locuri munc` pentru femei/b`rba]i – \ngrijitori animale \n ferme
zootehnice Danemarca. 0747.743.556, HYPERLINK "mailto:contact@rccagrodk.com" contact@rccagrodk.com, rccagrodk.com.
Conduc`tori auto posesori permis C+E, experien]` min. 3 anicamioane articulate, f`r` cazier judiciar, 0725.558.128.
În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonan]a de Urgen]`
a Guvernului nr. 45/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu
sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 15– 17, sect. 1, organizeaz` în data
de 23 februarie 2015, ora 10,00 (proba scris`), concurs de recrutare pentru ocuparea urm`toarei func]ii publice vacante de:
-consilier, clasa I, grad profesional superior la Direc]ia Economic`
[i Resurse Umane– Serviciul Resurse Umane, Sinteze [i Reglement`ri Specifice. Condi]iile de participare [i de desf`[urare a
concursului, bibliografia [i alte informa]ii necesare sunt afi[ate
la sediul institu]iei [i pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de
concurs se depun în termen de 8 zile de la data public`rii prezentului anun], la sediul ministerului.
Administra]ia Spitalelor [i Serviciilor Medicale Bucure[ti, cu
sediul temporar în Bucure[ti, Str. Sf. Ecaterina, nr.3, sector 4,
scoate la concurs urm`toarele posturi contractuale vacante pentru re]eaua cabinetelor medicale [colare de medicin` general`:
14 posturi de asisten]i medicali generali[ti. Proba scris` se va
desf`[ura în data de 02.03.2015, ora 10:00 iar proba de interviu
în data de 06.03.2015; locul de desf`[urare al concursului (proba
scris` [i proba de interviu) va fi anun]at pe site-ul www.assmb.ro
în data de 25.02.2015 respectiv 05.03.2014. Termenul limit` de
înscriere va fi data de 20.02.2015, ora 14:00, dosarul de concurs
urmând s` fie depus la sediul ASSMB, Serviciul Resurse Umane
[i Securitatea Muncii. Înscrierea candida]ilor se va face pe post.
Informa]ii suplimentare privind înscrierea [i participarea candida]ilor la concurs se pot ob]ine de la sediul ASSMB, Serviciul
Resurse Umane [i Securitatea Muncii [i la telefon 021.310.10.59.
Administra]ia Spitalelor [i Serviciilor Medicale Bucure[ti, cu sediul
temporar în Bucure[ti, Str. Sf. Ecaterina, nr.3, sector 4, scoate la
concurs urm`toarele posturi contractuale vacante pentru reteaua
cabinetelor medicale [colare de medicin` general`: 8 posturi de
medici medicin` general`. Proba scris` se va desf`[ura în data
de 02.03.2015, ora 10:00 iar proba de interviu în data de
06.03.2015; locul de desf`[urare al concursului (proba scris` [i
proba de interviu) va fi anun]at pe site-ul www.assmb.ro în data
de 25.02.2015 respectiv 05.03.2014.Termenul limit` de înscriere
va fi data de 20.02.2015, ora 14:00, dosarul de concurs urmând s`
fie depus la sediul ASSMB, Serviciul Resurse Umane [i Securitatea
Muncii. Înscrierea candida]ilor se va face pe post. Informa]ii suplimentare privind înscrierea [i participarea candida]ilor la concurs se pot ob]ine de la sediul ASSMB, Serviciul Resurse Umane
[i Securitatea Muncii [i la telefon 021.310.10.59.
Institutul Na]ional pentru Cercetare [i Formare Cultural`- INCFC,
avizat de Consiliul {tiin]ific (CS) [i aprobat de Consiliul de Administra]ie (CA) [i Legii- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea
unitar` a personalului pl`tit din fonduri publice, organizeaz`
concurs pentru ocuparea urm`toarelor posturi vacante contractuale, pe perioad` nedeterminat`, la sediul din Bd. Unirii nr. 22,
etaj 2, sector 3, Bucure[ti, în perioada 11.02.2015- 27.04.2015: a) 1
post de Cercet`tor [tiin]ific, gradul I, în domeniul [tiintelor economice sau artelor, în cadrul Compartimentului {tiin]ific Cercetare- Dezvoltare. b) 1 post de Cercet`tor [tiin]ific, gradul II, în
domeniul artelor spectacolului, în cadrul Compartimentului
{tiin]ific Cercetare- Dezvoltare. c) 1 post de Cercet`tor [tiin]ific,
gradul II, în domeniul [tiin]elor sociale în cadrul Compartimentului [tiin]ific Cercetare- Dezvoltare. Calendarul Concursului:
Concursul pentru ocuparea posturilor const` în analiza dosarului de înscriere la concurs, verificarea îndeplinirii condi]iilor

prev`zute de lege [i aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile
adaptate specificului activit`]ii locului de munc` a candidatului [i a performan]elor sale. 1. Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizeaz` pân` la data de 13.03.2015, ora
14.00, la sediul Institutului Na]ional pentru Cercetare [i Formare
Cultural`: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucure[ti (în incinta
Ministerului Culturii- intrarea din Blvd. Mircea Vod` -etaj 2, camera 229), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact
este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410. Rezultatele select`rii
dosarelor de înscriere se afi[eaz` la sediul Institutului [i pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) pân` la data de
17.03.2015. Candida]ii nemultumi]i de rezultatele selec]iei
dosarelor de înscriere pot depune contesta]ie pân` la data de
18.03.2015, ora 17.00. Rezultatele contesta]iilor se afi[eaz` la
sediul [i pe pagina de internet a I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro)
pân` la data de 19.03.2015. 2. Analiza dosarului de înscriere la
concurs, verificarea îndeplinirii condi]iilor prev`zute de lege [i
aprecierea prin punctaj, se afi[eaz` la sediul [i pe pagina de internet a I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro) pân` la data de
25.03.2015. Candida]ii nemultumi]i pot depune contesta]ie pân`
la data de 26.03.2015, ora 17.00. Rezultatele contesta]iilor se
afi[eaz` la sediul [i pe pagina de internet a I.N.C.F.C (www.culturadata.ro) pân` la data de 27.03.2015. Rezultatele finale ale concursului se afi[eaz` la sediu [i pe pagina de internet a I.N.C.F.C.
(www.culturadata.ro), pân` cel târziu la data de 27.04.2015.
Universitatea Babe[-Bolyai. Direc]ia Resurse Umane. Serviciul
Resurse Umane. Anun]. În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011,
Universitatea Babe[-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca str. M.
Kog`lniceanu nr. 1, organizeaz` concurs pentru ocuparea postului de director administrativ, vacant pe perioad` nedeterminat`
în cadrul Direc]iei Generale Administrative. Condi]ii de participare: - studii superioare de lung` durat` în domeniul [tiin]e economice; - vechime pe un post în specialitatea studiilor minim 10
ani; - vechime în func]ii de conducere minim 5 ani; - experien]`
în coordonarea unor compartimente cu atribu]ii privind administrarea, valorificarea, între]inerea [i dezvoltarea patrimoniului
într-o institu]ie public` minim 1 an. Concursul va consta într-o
prob` scris` (în data de 06.03.2015, ora 10.00) [i un interviu (în
data de 13.03.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs se depun
pân` la data de 25.02.2015, ora 16.00. Informa]ii suplimentare:
Direc]ia Resurse Umane, str. I.C. Br`tianu nr. 14, pe pagina de internet www.ubbcluj.ro sau tel. 0264-405.300 int. 5449. Director
RU, Mircea Ra]iu.
Anun] privind ocuparea prin examen/concurs pe perioad` nedeterminat` a unei func]ii contractuale de execu]ie vacante de conduc`tor autospecial` la S.V.S.U Horezu din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului. În temeiul prevederilor art. 7 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz`tor
func]iilor contractuale [i a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl`tit din fonduri publice, aprobat prin
Hot`rârea Guvernului nr. 286/2011, Prim`ria ora[ului Horezu, cu
sediul în ora[ul Horezu, str.1 Decembrie, nr.7 organizeaz` concurs
pentru ocuparea pe perioada nedeterminat` a unei func]ii contractuale de execu]ie pe perioad` nedeterminat` vacante respectiv conduc`tor autospecial` S.V.S.U. Horezu din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului ora[ului Horezu astfel:
Data desf`[ur`rii concursului: -selectia dosarelor: 24.02.2015 ; proba scris` în data de: 04.03.2015, ora 10:00; Dosarele de înscriere se pot depune la sediul institu]iei, compartimentul
resurse umane, juridic în perioada 10.02.2015 – 23.02.2015 ora
16:00. Rezultatele selec]iei dosarelor se va afi[a la avizierul din
cadrul Prim`riei ora[ului Horezu în data de 24.02.2015. Condi]ii
de participare la concurs. –Conduc`tor autospecial` ; -Nr.posturi: 1 ; -Nivel studii: Liceale; -Vechime: minim 6 ani. Condi]ii
specifice de participare la concurs: -s` de]in` permis de conducere categoria B, C, D; -s` aib` curs de calificare în meseria de
pompier sau s` aib` vechime în meseria de pompier minim 2
ani ; -s` aib` domiciliul stabil pe raza localit`]ii Horezu. Calendarul concursului: Depunerea dosarelor: termen 10.02.2015 23.02.2015. Selec]ia dosarelor: termen 24.02.2015. Proba scris`:
04.03.2015, ora 10:00. Depunere contesta]ii proba scris`:
05.03.2015. Afi[area rezultatelor dup` contesta]ii: termen
06.03.2015. Interviu: 09.03.2015 ora 10:00. Rezultatul final al con-

cursului: termen 11.03.2015. Bibliografia de concurs [i actele necesare înscrierii la concurs se afi[eaz` la sediul institu]iei
Administra]ia Na]ional` a Rezervelor de Stat [i Probleme Speciale – Unitatea Teritorial` 135 cu sediul în com. D`e[ti, jud. Vâlcea, organizeaz` concurs pentru ocuparea func]iei contractuale
vacante, muncitor calificati, prev`zut cu calificarea de electrician, în urm`toarele condi]ii: - Nivelul studiilor: absolvent [coal`
profesional` de profil [i liceu cu diplom` de bacalaureat sau absolvent de liceu cu diplom` de bacalaureat cu profil energetic,
electrotehnic, electromecanic, instala]ii sau industrial, având
specializare de lucr`tor calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromacanic sau electrician pentru construc]ii; Atestat A.N.R.E. GRAD IIB; - Vechimea în specialitatea studiilor: 9
ani; - Concursul se desf`soar` la sediu ANRSPS – UT 135, Loc.
D`e[ti, Jud. Vâlcea, în data de 05.03.2015 ora: 10:00; Data limit`
pân` la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs
este: 19.02.2015. Bibliografia [i alte informa]ii le g`si]i pe site-ul
institutiei: www.anrsps.gov.ro. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul Administra]iei Na]ionale a Rezervelor de Stat [i
Probleme Speciale – Unitatea Teritorial` 135 Dae[ti, Vâlcea, telefon 0250753619, persoan` de contact Petrescu Silviu.

CITA}II
Barac Haralambie cu ultimul domiciliu cunoscut în str. Ion
Berescu nr. 9, sect. 5 Buc. este chemat la Judec`toria Sector 5 în
calitate de pârât în ziua de 13.03.2015 Complet C4 minori [i familie dosar nr. 23660/302/2014, având ca obiect divor] f`r` minori, reclamanta fiind Barac Capot` Viorica.
Este citat \n proces cu DGASPC Maramure[ pentru data de
12.02.2015 ora 08:30, numitul Mic Claudiu {tefan, cu ultimul
domiciliu cunoscut \n loc T`u]ii Magheraus, sat Nistru, str. 105 nr.
45/1, jud. Maramure[, p~r~t \n dosarul cu num`rul
5964/100/2014, aflat pe rolul Tribunalul Maramure[ din Baia
Mare, Str. Crisan nr. 3.
Angelescu Maria cu ultimul domiciliu cunoscut \n Pite[ti, str.
Trivale nr. 49 este citat` în data de 05.03.2015, ora 10:00 la
Judec`toria Pite[ti, complet C4-3, Camera 2, din Pite[ti, B-dul
Eroilor nr. 5, jud. Arge[, în calitate de pârât` în dosarul nr.
24640/280/2012, în contradictoriu cu Toma Elena [i Stoica Emil
Sorin.
Stanga Sergiu-Ionu] cu ultimul domiciliu cunoscut \n Mun. Piatra Neam], Str. Izvoare, Vila 9, ap. 1, jud. Neam], este citat \n calitate de p~r~t, \n Dosar nr. 1387/188/2013 aflat pe rolul
Judec`toriei Bicaz, la data de 25.02.2015, Complet c6 - civil, ora
09:30, \n proces cu SC Infinity SRL Ploie[ti, \n calitate de reclamant, pentru Fond – preten]ii.
Taranu Nicoleta cu ultimul domiciliu cunoscut \n Sat Ostrovu
Mare, Com. Gogosu, jud. Mehedin]i, este citat \n calitate de
p~r~t, \n Dosar nr. 6013/225/2014 aflat pe rolul Judec`toriei Drobeta Turnu-Severin, la data de 11.03.2015, camera SALA 2, Complet c20 - civil, ora 11:00, \n proces cu SC Infinity SRL Ploie[ti, \n
calitate de reclamant, pentru Fond – preten]ii.
Anu[ca Dorina este citat` s` se prezinte la Judec`toria Boto[ani
\n dosarul nr. 10462/193/2014, cu obiect partaj asupra terenului
extravilan \n suprafa]` de 1,34 ha din Comuna Frumu[ica,
\nscris \n T.P. nr. 46217/1994, termen de judecat` 25.02.2015, \n
contradictoriu cu Avr`moaei Ecaterina [i al]ii.
Numitul Dumitru Marius Aurelian, domiciliat în Pite[ti, str. Exerci]iu nr. 83, Bl. P8, sc. A, ap. 14 este citat la instan]a Tribunalului Sibiu în data de 12.02.2015 ora 9,00, în dosarul nr.
11356/306/2009*/a1, în proces civil cu G`lbenu[` Vasile Gabriel.

C\mpan Ieronim, reclamant \n dosar nr. 248/265/2012 al
Judec`toriei N`s`ud, cheam` \n judecat` p~r~]ii {iot Grigore [i
so]ia Bora Maria, Dejan Floarea, Steinbringer Ezechil, Steinbriger
Dochia, Steinbringer {tefan, Bora Toader, Bora Leon, Bora Gavril`,
Bora Eufrosina, Bora Ioana, Pop Iuliu, {iott Todosia, {iott Grigore, {iott Florin, {iott Firoana, {iott Tekla, {iott Dochia, {iott
{ofronia, {iott Ileana, {iott Valer, Bora Ioan, Bora Pavel, Bora
Fr`sina, Bora Todor, Bulcuc Constantin, pentru data de 26 martie
2015.

DIVERSE
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin asociat coordonator Liscan Aurel, \n calitate de lichidator judiciar al Atlas
Construct Trading SRL desemnat prin sentin]a civil` din data de
06.02.2015, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a
Civil` \n dosar nr. 18605/3/2014, notific` deschiderea falimentului prin procedura simplificat` prev`zut` de Legea nr.85/2006
împotriva Atlas Construct Trading SRL, cu sediul \n Bucure[ti, str.
Traian, Nr. 177, demisol, ap. 9 , Sectorul 2, CUI 28998165, nr. de ordine \n registrul comer]ului J40/9943/2011. Persoanele fizice [i
juridice care \nregistreaz` un drept de crean]` n`scut dup` data
deschiderii procedurii insolven]ei \mpotriva Atlas Construct Trading SRL vor formula declara]ie de crean]` care va fi \nregistrat`
la grefa Tribunalului Bucure[ti - Sec]ia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 18605/3/2014, \n urm`toarele condi]ii: a) termenul
limit` pentru \nregistrarea cererii de admitere a crean]elor \n
tabelul suplimentar al crean]elor 05.03.2015; b) termenul limit`
pentru verificarea crean]elor, \ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al crean]elor 25.03.2015; c) termenul
pentru depunerea contesta]iilor la tabelul suplimentar
13.04.2015; d) termen pentru \ntocmirea [i afi[area tabelului definitiv consolidat 23.04.2015.
Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Bra[ov anun]` publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru "ACTUALIZARE P.U.G. UCEA". Decizia de emitere a avizului de mediu a fost
luat` în [edin]a Comitetului Special Constituit care a avut loc la
APM Bra[ov în data de 09.02.2015, ca urmare a analiz`rii documenta]iei [i a desf`[ur`rii consult`rilor publice, potrivit reglement`rilor în vigoare. Decizia de emitere a avizului de mediu se va
afi[a pe pagina de internet a APM Bra[ov -http://apmbv.anpm.ro,
la sediul titularului de plan [i la sediul APM Bra[ov.

SOMA}II
Soma]ie de uzucapiune \n dosar nr. 2800/265/2014 al Judec`toriei N`s`ud. Reclaman]ii R\mbulea Maxim [i R\mbulea Ana domicilia]i \n ora[ul S\ngeorz-B`i, str. Brandu[ei nr. 11/A, jud. Bistri]a
N`s`ud, au solicitat a se constatat dob~ndirea dreptului de proprietate prin uzucapiune de c`tre R\mbulea Vasile [i R\mbulea Ana,
asupra imobilelor \nscrise \n cf 26020 nr top 1764, cf 27997, nr top
1770/a, cf 28039 nr top 13213, cf 28038 nr top 13212, cf 28037 nr top
13214, cf 28036 nr top 13209, cf 28035 nr. Top 13208, cf 28040 nr
top 13164, cf 28042 nr top 13226, cf 28041 nr top 13225, cf 2505 nr
top 13223/4, cf 2506 nr top 1323/3, cf 1297 nr top 13220 si cf 1297 nr.
Top 13219 S\ngeorz-B`i. Aducem la cuno[tin]a persoanelor intereate faptul c` au posibilitatea legal` de a formula opozi]ie, \n
termen de 6 luni de la emiterea prezentei, \n caz contrar instan]a
va trece la judecarea cauzei. Emis`, \n baza \ncheierii din data de
22 ianuarie 2015.
Soma]ie de uzucapiune \n dosar nr. 2691/265/2014 al Judec`toriei
N`s`ud. Reclaman]ii Cost\na[i Lidia domiciliat` \n comuna Feldru,
Str. Cimitirului nr. 998, jud. Bistri]a N`s`ud [i Burde] Aurel domi-
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ciliat \n ora[ul S\ngeorz Bai, Str. Gr\ului nr. 10, jud. Bistri]a N`s`ud,
au solicitat a se constata dob~ndirea dreptului de proprietate prin
uzucapiune de c`tre defunct]ii Burde] Aurel [i Burde] Airica asupra
imobilelor \nscrise \n cf 61 nr top 6837, 3868, 6839 Feldru. Aducem
la cuno[tin]a persoanelor interesate, faptul c` au posibilitatea
legala de a formula opozi]ie, \n termen de 6 luni de la emiterea
prezentei, \n caz contrar instan]a va trece la judecarea cauzei.
Emis`, \n baza \ncheierii din data de 22 ianuarie 2015.
Prin sentin]a civil` nr. 3144/2013 pronun]at` \n dosar nr.
1374/265/2012 al Judec`toriei N`s`ud, s-a admis ac]iunea formulat` [i preciat` de reclaman]ii Solcan Grigore [i so]ia Solcan AnaDaniela domicilia]i \n comuna Le[u nr. 77, jud. Bistri]a-N`s`ud, s-a
admis cererea reconven]ional` formulat` de Persec` Ionel domiciliat \n comuna Le[u nr. 79, jud. Bistri]a N`s`ud, \mpotriva
p~r~]ilor Solcan Leti]ia, Dragota Traian, Ciota Virginia, Drgota
Alexa, Borgovan Sabina, Persec` Alexandru, Pahone M`rioara,
Hagiu Leti]a, Persec` Mih`il`, Persec` Sabina, Persec` Tr`ienel,
Dragot` Marioara, Dragot` Virginia- Lucre]ia, Dragot` Maria,
Dragot` Elena, Dragot` Estera-Lidia, Dragot` Adrian, Uniunea Comunelor Gr`nice[ti, Tomi Simion, Hangan Floarea, Tomi Lucre]ia,
Tomi Maria, C`tuna Ana, Sas Reghina, astfel s-a dispus rectificarea
prin majorare a sprafe]ei de teren \nscris` \n cf 25262 [i cf 25196
Le[u. S-a constatat c` defunc]ii Dragota Traian [i Dragota Firoana
au dob~ndit drepului de proprietate prin uzucapiunea supra
suprafe]ei de 6194 mp aferente nr top 3386/1/2/2/1, 3383/1/2,
3383/2/1, 3382/1/2, 3383/1/2, 3382/2/2 conform raportului de experiz` \ntocmit \n cauza, s-a constatat componen]a masei succesorale, voca]ia [i cotele legale dup` defunc]ii Dragot` Traian [i
Dragot` Firoana, s-a constatat masa succesoral`, voca]ia [i cotele
legale dup` defuncta Persec` Ana, s-a constatat validitatea material` [i formal` a antecontractului de v~nzare-cump`rare \ncheiat
\ntre reclamn]ii [i p~r~ta Solcan Leti]ia, s-a dispus intabularea dreptului de proprietatea pe numele reclaman]ilor [i a p~r~tului reclamant conform raportului de expertiz`, prin formularea a trei loturi.
F`r` cheltuieli de judecat`. Cu drept de recuras \n termen de 15
zile de la comunicare. Pronun]at` \n [edin]a public` din data de 19
decembrie 2013.
Judec`toria Ia[i. Sec]ia civil`. Dosar nr. 24780/245/2014. Data emiterii: 22.01.2015. Soma]ie privind uzucapiunea - Art. 1051 alin. 2
N.C.P.C. Prin cererea \nregistrat` pe rolul Judec`toriei Ia[i, la data de
07.07.2014 reclamant` Paraschiv Elena domiciliat` \n sat Rusenii
Noi, comuna Holboca, jude]ul Ia[i, a invocat dob~ndirea dreptului
de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului teren \n
suprafa]` de 2900 mp, situat \n intravilan, sat Rusenii Noi, comuna
Holboca, jude]ul Ia[i, T2, CC50, A51. Prezenta soma]ie se adreseaz`
tuturor celor interesa]i s` fac` opozi]ie, \n termenul de 6 luni,
prev`zut de art. 1051 Noul Cod de procedur` civil` , care se calculeaz` de la emitere celei din urm` publica]ii, dup` care se va
trece la judecarea cererii.

LICITA}II
„SC Eko Mp SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licita]ie public` bunurile mobile (electrotranspalete,
autovehicule) apartinand debitoarei la pre]ul de evaluare redus
cu 25%. Licita]ia va avea loc în 18.02.2015, ora 14:00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel /fax 0244
519800.
Prim`ria comunei Strem] cu sediul \n localitatea Strem], comuna
Strem], jude]ul Alba nr. 99, tel. 0258-848.101, fax 0258-848.302 organizeaz` licita]ie public` deschis` cu strigare pentru concesionarea de bunuri imobile – 1 lot teren situat administrativ \n
extravilanul localit`]ii Strem], \n suprafa]` de 700 mp proprietate
privat` a comunei Strem]. Data limit` de depunere a dosarelor
este 04.03.2015 ora 10:00. Licita]ia se va desf`[ura la data de
04.03.2015 \ncep~nd cu ora 11:00. Informa]ii privind ob]inerea documentelor de participare, a cheltuielilor suportate de c`tre ofertan]ii intersa]i precum [i alte informa]ii se pot ob]ine de la sediul
Autorit`]i Contractante.
SC Matizol SA, societate \n faliment, prin lichidator Andrei Ioan
IPURL, cu sediul \n Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate
la v~nzare: ma[in` ambalat suluri BOATO [i elemente de automatizare/calcul proces, electropalan cu lan], bascul` rom~n` pentru c~nt`rirea auto, bascul` pentru c~nt`rirea vagoanelor, la pre]ul
total de 93.464 lei (f`r` TVA) [i sisteme de supraveghere, la pre]ul
de 7.600 lei (f`r` TVA). Licita]ia se va ]ine \n data de 13.02.2015, ora
14.00, la sediul lichidatorului, iar \n cazul \n care bunurile nu vor fi
adjudecate, licita]ia se va ]ine \n data de 16.02.2015, 18.02.2015,
20.02.2015, 23.02.2015, 25.02.2015, 27.02.2015, 02.03.2015, 04.03.2015,
06.03.2015. Dosarul de prezentare [i condi]iile de participare se
pot ob]ine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax:
0244597808; mobil: 0723357858; www.andreiioan.ro.
Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea unor suprafe]e
de teren din albiile minore. 1. Informa]ii generale: Administra]ia
Bazinal` de Ap` Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, jude]ul Vâlcea, cod fiscal RO 23730128 telefon 0250-739.881, fax 0250.738.255.
2. Obiectul si durata închirierii: închiriere teren pentru o durat`
de 2 ani. 3. Condi]iile de participare : dovada cump`r`rii caietului
de sarcini; garan]ia de participare la licitatie – 10% din valoarea
minim` a chiriei anuale; certificatul constatator emis de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor; certificate constatatoare privind
îndeplinirea obliga]iilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor
c`tre stat inclusiv cele locale; certificat de atestare fiscal`; cazier fiscal emis MF; cazier judiciar al administratorului; bilan]ul contabil
pentru ultimii 2 ani, vizat de administra]ia fiscal`; fisa de informatii generale privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; declara]ie c`
nu se afl` \n litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4. Cuantumul [i forma garan]iei de participare: 10% din valoarea minim`
a chiriei anuale, constituit` prin ordin de plat` sau scrisoare de
garan]ie bancar` în favoarea Administra]iei Bazinale de Ap` Olt.
5. Descrierea succint` a bunului ce urmeaz` a fi închiriat: Închiriere
suprafa]` de teren în albia minor` a râului Olt din Jud. Olt, pentru
înl`turarea materialului aluvionar: Jude]ul Olt. Lotul 1 – 16.520 mp
teren în albia minor` a râului Olt (ac. Slatina), situat în
Com.Sl`tioara, Jud.Olt. 6. Data, locul [i ora limit` de primire a ofertelor: 03.03.2015 pân` la ora 10:00 la sediul Administra]iei Bazi-

nale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7.
Data [i locul deschiderii acestora: 03.03.2015 începând cu ora 10:30
la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6,
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul de ob]inere a caietului de sarcini:
de la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Biroul Achizi]ii,
contravaloarea acestuia fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata în care ofertan]ii r`mân angaja]i prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data
licita]iei deschise organizat` pentru atribuirea contractului de
închiriere.
Debitorul SC Marinos Construct SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare:
1.Teren constituit din trei loturi situate în Mun. Ploie[ti, Jude] Prahova: -Str. Mare[al Averescu nr. 10 -494 mp; -Str. Pl`ie[ilor nr. 59 398 mp; -Str. Fuiorului nr. 10 -199 mp. Pre]ul de pornire licita]ie este
de 98.150,00 Euro exclusiv TVA. 2.Teren situat în intravilanul comunei Blejoi, sat Ploiestiori, Tarlaua 19, jude]ul Prahova, având
suprafa]a de 1.000 mp. Pre]ul de pornire al licita]iei este de
30.000,00 Euro exclusiv TVA. 3.Teren situat în intravilanul comunei
Blejoi, Parcela Cc 104/12, Cc 104/13, Tarlaua 16, jude]ul Prahova
având suprafa]a de 1.835 mp. Pre]ul de pornire al licita]iei este de
64.225,00 Euro exclusiv TVA. 4.Teren situat în intravilanul Mun.
Ploie[ti, Str. A. T. Laurian, Jud. Prahova, în suprafa]a total` din
m`suratori de 117 mp (suprafa]a din acte de 130 mp). Pre]ul de
pornire al licita]iei este de 6.435,00 Euro exclusiv TVA. Pre]ul caietului de sarcini pentru imobilele aflate în proprietatea SC Marinos
Construct SRL este de 1.000,00 lei exclusiv TVA. 5.Autoturism Fiat
Fiorino -1.244,10 Lei exclusiv TVA. Pentru imobilul de la pozi]ia nr.
1(unu) pre]ul de pornire al licita]iei reprezint` 50% din valoarea
de pia]` exclusiv TVA din Raportul de evaluare; Pentru imobilul de
la pozi]ia nr. 2(doi) pre]ul de pornire al licita]iei reprezint` 50% din
valoarea de pia]` exclusiv TVA din Raportul de evaluare; Pentru
imobilul de la pozi]ia nr. 3(trei) pre]ul de pornire al licita]iei
reprezint` 70% din valoarea de pia]` exclusiv TVA din Raportul de
evaluare. Pentru imobilul de la pozi]ia nr. 4(patru) pre]ul de pornire
al licita]iei reprezint` 50% din valoarea de pia]` exclusiv TVA din
Raportul de evaluare. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de:
-consemnarea în contul nr. RO91 FNNB 0051 0230 0947 RO02 deschis la Credit Europe Bank, Sucursala Ploie[ti, pân` la orele 14 am
din preziua stabilit` licita]iei, a garan]iei de 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; -achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a Caietelor
de sarcini [i a Regulamentelor de licita]ie pentru propriet`]ile imobiliare [i pentru autoturism, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru propriet`]ile imobiliare [i pentru autoturism prima [edin]` de
licita]ie a fost stabilit` în data de 19.02.2015, ora 11.00, iar dac`
bunurile nu se adjudec` la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de
licita]ii vor fi în data de 26.02.2015, 05.03.2015, 12.03.2015,
19.03.2015, ora 11.00. Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploie[ti, Str. Elena
Doamna nr. 44A, Jude] Prahova. Pentru rela]ii suplimentare suna]i
la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii

suplimentare [i vizionare apela]i tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anun]ul poate fi vizualizat [i pe site www.dinu-urse.ro
SC Codacons SRL, prin administrator judiciar, avand \n vedere Programul de Reorganizare judiciar` prin continuarea activit`]ii [i
lichidarea par]ial` a averii debitoarei, anun]` vânzarea prin licita]ie
public` a bunurilor mobile aflate \n patrimoniul acesteia, la pre]ul
stabilit \n rapoartele de evaluare, conform hot`r~rii Adun`rii Creditorilor din 10.07.2014 [i a regulamentului de licita]ie public`.
Licita]iile vor avea loc pe data de: 17.02.2015, 19.02.2015, 23.02.2015,
26.02.2015, 27.02.2015, 03.03.2015, 05.03.2015, 10.03.2015, 13.03.2015
si 17.03.2015 orele 13.00 în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7,
cab. 7B, jud Prahova. Rela]ii suplimentare 0244-390.887,
0720.202.946 [i 0344-104.525.
Debitorul SC Egea Prod SRL. societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare: 1.Teren situat
în Ploie[ti, str. V`leni nr. 31B, jude]ul Prahova, având suprafa]a de
289 mp. Pre]ul de pornire al licita]iei este de 72.840 Euro exclusiv
TVA; 2.Mijloace fixe [i obiecte de inventar în valoare de 31.755 Lei
exclusiv TVA. Pre]ul caietului de sarcini pentru imobil “teren“ aflat
în proprietatea SC EGEA PROD SRL este de 1000 Lei exclusiv TVA.
Pre]ul de pornire al licita]ilor pentru imobil, mijloacele fixe [i
obiectele de inventar reprezint` 60% din valoarea de pia]` exclusiv TVA, din raportul de evaluare pentru fiecare bun în parte iar
listele cu aceste bunuri pot fi ob]inute de la lichidatorul judiciar
cu un telefon în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licita]ie
este condi]ionat` de: -consemnarea în contul nr.
RO88BITR003010035250RO01 deschis la Veneto Banca S.P.C.A. Ag.
Ploie[ti pân` cel târziu cu 2 zile înainte de [edin]a de licita]ie ora
16.00, a garan]iei de 10% din pre]ul de pornire a licita]iei, achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a Caietului de sarcini [i a Regulamentelor de licita]ie pentru proprietatea imobiliar`,
autovehicule, mijloacele fixe [i obiectele de inventar, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea imobiliar`, mijloacele
fixe [i obiectele de inventar, prima [edin]` de licita]ie a fost fixat`
în data de 20.02.2015, ora 14:00, iar dac` bunurile nu se adjudec`
la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii vor fi în data
27.02.2015, 06.03.2015, 13.03.2015, 20.03.2015, ora 14:00. Toate
[edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul lichidatorului judiciar
din Mun. Ploie[ti, Str. Elena Doamna nr. 44A, Jude] Prahova. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii suplimentare cu un telefon în
prealabil dl. Cristian Ciocan, 0753.999.028. Anun]ul poate fi vizualizat [i pe site www.dinu-urse.ro
Debitorul SC Nouvelle Construct SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare:
1.Utilaj Vola Kaelble, pre] pornire licita]ie -24.750 Lei exclusiv TVA;
2.Utilaj EXCAVATOR, pre] pornire licita]ie -13.500 Lei exclusiv TVA;
3.Cap tractor Volvo F12 Intercooler, pre] pornire licita]ie -11.250 Lei
exclusiv TVA; 4.Stoc de marf`, reprezentând -nisip, piatr` 16/31,
piatr` 4 – 8, piatra 8 – 16, piatr` concasata 0 – 63, piatr` spart` 0

– 25, piatr` spart` 0 – 63, pietri[ natural 15 – 31MM, refuz de ciur,
refuz concasat, aflat în patrimoniul societ`]ii debitoare Nouvelle
Construct SRL în valoare de 69.900 Lei exclusiv TVA. Pre]ul de
pornire al licita]ilor pentru utilaje, autovehicul [i stocul de marf`
apar]inând SC Nouvelle Construct SRL reprezint` 100% din valoarea de pia]` exclusiv TVA, aratat` în Raportul de Evaluare pentru fiecare bun în parte, iar listele cu aceste bunuri pot fi ob]inute
de la lichidatorul judiciar cu un telefon în prealabil la 021.318.74.25.
Participarea la licita]ie este condi]ionat` de: -consemnarea în contul cod IBAN RO07 UGBI 0000 8020 0217 5RON deschis la Garanti
Bank SA Ag. Ploie[ti Mihai Viteazu, pân` la orele 14 am din preziua
stabilit` licita]iei, a garan]iei de 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; -achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a Regulamentului de
licita]ie pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru autovehicule, mijloace fixe, obiecte
de inventar [i stocul de marf` prima [edin]` de licita]ie a fost
fixat` în data de 20.02.2015, ora 12.00, iar dac` bunurile nu se adjudec` la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii vor fi în data
de 27.02.2015, 06.03.2015, 13.03.2015, 20.03.2015, 27.03.2015,
03.04.2015, 10.04.2015, 17.04.2015, 24.04.2015, ora 12.00. Toate
[edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Mun. Ploie[ti, Str. Elena Doamna nr. 44A, Jude] Prahova. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii suplimentare [i
vizionare apela]i tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anun]ul
poate fi vizualizat [i pe site www.dinu-urse.ro.

PIERDERI
Declar pierdut permis de conducere pe numele Gr`dinariu Ioana
Teodora. |l declar nul.
Declar pierdute (nule) carnet student [i legitima]ie de transport
emise de Universitatea Bucure[ti pe numele Nica Ramona- Mariana.
Cabinet individual de avocat „Cristina Tr`ila” cu sediul în Calea 13
Septembrie, nr.105, bl.101, sc.A, ap.25, declar pierdut certificatul de
înregistrare fiscala cu nr.19545688. Îl declar nul.
P.F.A. Leonard Mazilu Candid, cod fiscal RO 26648503, F13/271/2010,
declar` pierderea setului de facturi seria ML nr. 51-100, tip`rite de
Cuget Liber Constan]a. Le declar` nule.
Pierdut foaie matricol` anexa la diploma seria 10855 nr. 2830 din
21.09.1984, eliberat` de Academia de Studii Economice Bucure[tiFacultatea Finan]e – Contabilitate, pe numele Aganîm Gh. Aurelia.
Se declar` nul`.
Subsemnatul Negru]` Florin Ionel, domiciliat în Bra[ov, str.
Carpa]ilor nr. 55, bl. D 19, sc. B, et. 5, ap. 17, am pierdut Certificat de
competen]` profesional` ini]ial`, cu seria CPI, în data de 22.12.2014,
în localitatea Bra[ov. Îl declar nul.

