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OFERTE SERVICIU
l Angajăm montator pardoseli 
epoxidice si poliuretanice si tencu-
itori pentru tencuiala mecanizata, 
cu sau fara experienta. Conditii 
avantajoase. Detalii la telefon 
0741.978.624

l SHB Service GmbH, Höhenweg 
15, 57578 Elkenroth, o întreprin-
dere mijlocie, specializată în 
construcţ i i  subterane ,  d in 
Germania, angajăm urgent cu 
normă întreagă: -muncitori califi-
caţi, necalificaţi; -conducători 
utilaje grele (excavator cu lanţ/
pneuri, 24t). Cunoaşterea limbii 
germane reprezintă un avantaj. 
Oferim sprijin în căutarea unei 
cazări avantajoase. Plata conform 
tarifului, necalificaţii începând de 
la 11,50 Euro/oră, brut. CV la 
e-mail: info@shb-service-gmbh.de

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în localitatea 
Slatina, strada Bulevardul Sfântul 
Constantin Brâncoveanu, numărul 
3, județul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcțiilor contrac-
tuale vacante de: -director adjunct 
(număr posturi: 1) -funcție contrac-
tuală vacantă de conducere; 
-funcții contractuale vacante de 
execuție: -antrenor tir cu arcul 
(număr posturi: 1) -Compartiment 
Activități Sportive şi de Agrement 
Club Nautic; -antrenor caiac canoe 
(număr posturi: 2) -Compartiment 
Activități Sportive şi de Agrement 
Club Nautic; -inspector de speciali-
tate, gradul II (număr posturi: 1) 
-Compartiment Achiziții Publice, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-depunere dosare concurs: 
19.02.2018, ora 08.00-02.03.2018, 
ora 14.00; -selecția dosarelor: 
05 .03 .2018;  -proba  scr i să : 
12.03.2018, ora 10.00; -interviul: 
15.03.2018, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: Condiţii specifice: 
-director adjunct: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesară în exercitarea funcției: 
minim 1 an; -inspector de speciali-
tate, gradul II: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență; -vechime în specialitatea 
studiilor: minim 6 luni; -antrenor 
tir cu arcul: -studii -şcoală de antre-
nori sau ANEFS specializarea tir 
cu arcul; -vechime în exercitarea 
funcției: nu este cazul; -antrenor 
caiac canoe: -studii -şcoală de 
antrenori sau ANEFS specializarea 
caiac canoe; -vechime în exerci-
tarea funcției: nu este cazul. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
Compartiment Juridic, Relaţii cu 
Publicul, Resurse Umane, de luni 
până joi, între orele 08.00-16.30, 
vineri, între orele 08.00-14.00, sau 
la telefon: 0349.738.657.

l Primăria Oraşului Murfatlar, cu 
sediul în localitatea Murfatlar, 
strada Calea Dobrogei, nr.1, 
judeţul Constanţa, organizează 
c o n c u r s ,  c o n f o r m  L e g i i 
nr.188/1999, pentru ocuparea a 2 
funcţii publice de execuţie vacante: 
I.inspector, clasa I, gradul profesi-
onal superior, 1 post; II.inspector, 
clasa I, gradul profesional asistent, 
1 post. Concursul se va desfăşura 
la sediul Primăriei Oraşului 
Murfatlar astfel: -Proba scrisă în 
data de 19.03.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
21.03.2018, ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Pentru funcţia: I.
inspector, clasa I, gradul profesi-
onal superior, 1 post: -studii: absol-
vent al studiilor universitare 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
ştiinţe juridice, agricole, adminis-
traţie publică; -vechime: 9 ani 
vechime în specialitatea studiilor; 
II.inspector, clasa I, gradul profesi-
onal asistent, 1 post: -studii: absol-
vent al studiilor universitare 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
ştiinţe juridice, agricole, adminis-
traţie publică; -vechime: 1 an 
vechime în specialitatea studiilor. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Oraşului 
Murfatlar. Relaţii suplimentare se 
pot obţine de la sediul Primăriei 
Oraşului Murfatlar, persoană de 
contact: Iliescu Ileana, referent, la 
telefon: 0241.234.350, e-mail: 
iliescu.resurseumane@prima-
ria-murfatlar.ro

l Școala Gimnazială „Ștefan cel 
Mare” Vaslui, cu sediul în munici-
piul Vaslui, județul Vaslui, strada 
Mareşal Constantin Prezan, nr.2, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant în baza Legii nr.286/2011; 
-denumirea postului: adminis-
trator financiar. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Susținerea 
probei scrise: 12.03.2018, ora 
10.00; -Susținerea probei practice: 
16.03.2018, ora 10.00; -Susținerea 
interviului: 21.03.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: 
-nivelul studiilor: -superioare 
economice; -vechimea în speciali-
tatea studiilor: 3 ani; -locul desfă-
şurării  concursului:  Școala 
Gimnazială „Ștefan cel Mare” 
Vaslui; -perioada de depunere a 
dosarelor: 19.02.2018-02.03.2018, 
de luni până vineri, între orele 
10.00-14.00; -persoana care 
asigură secretariatul comisiei: 
Blănaru Tatiana -secretar şef, 
Școala Gimnazială „Ștefan cel 
M a r e ”  Va s l u i ,  t e l e f o n : 
0335.416.170, e-mail: scoala5vs@
gmail.com.

l Primăria Municipiului Oneşti, 
judeţul  Bacău organizează 
concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de 
execuție inspector de specialitate 
debutant la Direcția Administra-
tivă din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Munici-
piului Oneşti. Inspector de specia-
litate debutant: studii universitare 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; vechime în 
muncă/ specialitatea studiilor: nu 
este cazul; cunoştințe de operare/ 
programare pe calculator: nivel 
mediu, cu diplomă de absolvire. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Municipiului Oneşti, 
B-dul. Oituz, nr. 17, Bacău, după 
cum urmează: -proba scrisă: 13 
martie 2018, ora 9.00; -proba 
interviu: în termen de maximum 4 
zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun până la data 
de 7 martie 2018, la sediul Primă-
riei Municipiului Oneşti, compar-
timent personal din cadrul 
Serviciului Resurse umane, relaţii 
cu publicul şi trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6 din HGR 
286/2011, modificată şi comple-
tată de HGR 1027/2014: -cerere 
de înscriere la concurs (formular 
de înscriere); -copia actului de 
identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; -copiile documen-
telor care să ateste nivelul studi-
ilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, 
precum şi copiile documentelor 
care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice ale postului, solicitate de 
autoritatea sau instituţia publică; 
-carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverinţele care atestă vechimea 
în muncă, în meserie şi/ sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 
-cazierul judiciar sau o declaraţie 
pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru 
care candidează; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare 
abilitate; -curriculum vitae. 
Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul Primăriei Municipiului 
Oneşti. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei şi la nr. 
de telefon 0234.324243/ 216.

PRESTĂRI SERVICII  
l Acoperişuri ţiglă metalică, cera-
mică, dulgherie, placări interioare 
şi exterioare, accesorii, aticuri, 
vops i tor ie ,  reducere  25%. 
0732.942.619.

ÎNCHIRIERI OFERTE  
l Galaţi. Închiriez spaţiu comer-
cial 132.88mp, str. Brăilei, 208, în 
apropiere Sp.Județean. Utilități: 
aer condiționat, centrală proprie, 
apă separat de locatari. A funcți-
onat bancă, restaurant de lux cu 
pizzerie. Telef.0746.335.083.

CITAȚII  
l Numitii Kanya Andrea si 
Kanya Caroly Attila sunt citati la 
Judecatoria Arad in dos. civ. 
8668/55/2016 in data de 26.02.2018 
in proces cu Kanya Zoltan pentru 
succesiune. 

l Iobi Ioan, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Braşov, str. Regina 
Maria nr. 18 (actuala str. Nicolae 
Bălcescu, nr. 16), este chemat sa se 
prezinte la Judecătoria Braşov, 
B-dul 15 Noiembrie nr. 45, în data 
de 08.03.2018, ora 9.00, sala J1, în 
calitate de pârât, în dosarul civil nr. 
16873/197/2012, în contradictoriu 
cu Anton Maria, pentru fond 
partaj judiciar.

l Admite acţiunea formulată de 
reclamanta Marcu Floarea, domi-
ciliată în comuna Stolnici, sat 
Cotmeana, nr. 90, jud. Argeş, CNP 
2901218035294, în contradictoriu 
cu pârâtul Singh Satnam, domici-
liat în comuna Stolnici, sat 
Cotmeana, nr. 90, jud. Argeş. 
Dispune desfacerea căsătoriei 
încheiate între părţi la data de 
19.09.2009, la Primăria mun. 
Bucureşti, Sector 3, conform certi-
ficatului de căsătorie seria CE, nr. 
680585, şi trecută în registrul stării 
civile al mun. Bucureşti, Sector 3, 
la nr. 1325/19.09.2009, din culpa 
exclusivă a reclamantei. Obligă 
pârâtul la plata către reclamantă a 
sumei de 1.500 lei cu titlu de chel-
tuieli de judecată, cu apel în 30 de 
zile de la comunicare, apel ce se 
dispune la Judecătoria Costeşti, 
pronunţată în şedinţa publică azi, 
11.01.2018.

DIVERSE  
l Leavis Cont IPURL lichidator 
pentru SC Anvelos SRL din 
Ploiesti jud. Prahova, organizeaza 
in data de, 23.02.2018, 02.03.2018, 
09.03.2018, 16.03.2018, 23.03.2018, 
30.03.2018, ora 12:00 la sediul 
lichidatorului licitatie publica cu 
strigare pentru vanzarea bunurilor 
debitoarei constand in imobil situat 
in Ploiesti str. Eroilor nr. 29 = 
48.000 EURO cu TVA inclus. 
Relatii la telefon 0723880617 sau 
e-mail: voichita_onofrei@yahoo.
com.
 
l Leavis Cont IPURL lichidator 
pentru SC Electrasol Proiect SRL 
din Ploiesti jud. Prahova, organi-
zeaza in data de 23.02.2018, 

02.03.2018, 09.03.2018, 16.03.2018, 
23.03.2018, 30.03.2018, ora 13:00 la 
sediul lichidatorului licitatie 
publica cu strigare pentru 
vanzarea bunurilor debitoarei 
constand in autoturism Toyota 
RAV 4, 2008, benzina, 221600 km, 
pret 7560 EURO fara TVA. Relatii 
la telefon 0723880617 sau e-mail: 
voichita_onofrei@yahoo.com.

l Penitenciarul Oradea organi-
zează procedura de selectie in 
vederea incheierii unui protocol de 
colaborare cu farmacii/depozite 
farmaceutice în vederea achizițio-
nării de medicamente prescrise 
prin retete compensate sau necom-
pesante pentru deținuți, in peri-
oada 02.03.2018-31.12.2018. 
Valoarea de de achiziție medie este 
de 6000/lei/lună. Farmacia sau 
depozitul trebuie să aibă contract 
în vigoare cu CASAOPSNAJ, 
transportul produselor la sediul 
Penitenciarului  Oradea in 
maximum 24 de ore pentru bolile 
acute şi subacute şi 48 de ore 
pentru bolile cronice. Sediul sau 
punctul de lucru al farmaciei sau 
depozitului pe raza municipiului 
Oradea.Criteriul de atribuire/
selecție va fi discountul cel mai 
mare acordat. Ofertele sau alte 
detalii pot fi depuse pe e-mail: 
penitenciaruloradea@gmail.com, 
tel: 0259-419-881, pana la data de 
22.02.2018.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Actro 
Construct SRL desemnat prin 
hotararea din data de 14.02.2018, 
pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII-a Civila in dosar 
nr. 21394/3/2017, notificã deschi-
derea procedurii insolventei preva-
zuta de Legea nr.  85/2014 
împotriva Actro Construct SRL, 
cu sediul social in: Bucureşti 
Sectorul 3, Strada Jean Steriadi, 
Nr. 20, Bloc I21, Scara B, Etaj 4, 
Ap. 30, CUI  28099673, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/2234/2011. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta impotriva Actro 
Construct SRL vor formula decla-
ratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului 
Bucureşti - secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul nr. 21394/3/2017, 
in urmatoarele conditii :  a) 
termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a crean-
telor asupra averii debitorului 
30.03.2018; b) termenul de verifi-
care a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului 
preliminar de creante 20.04.2018; 
c) termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 
04.05.2018; d) data primei sedinte 
a adunarii generale a creditorilor 
25.01.2018, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
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26.02.2018, ora 14.00 la sediul 
administratorului judiciar.

l Anunt Dezbatere publica, Refe-
ritor la intentia de elaborare proiect 
Construire Bloc de locuinte in 
regim de inaltime P+2E+Pod in 
localitatea Arad str.Constantin 
Brancus nr 60/B cf: 344496 Certifi-
catul de Urbanism numarul 2389 
din 7 NOV 2017 si in conformitate 
cu prevederile art.35, alin(2) din 
Anexa la Ordinul MDRT nr. 
2701/2010, organizarea dezbatere 
publica pentru identificarea opor-
tunitatii in interes public a proiec-
tului. Initiatorul proiectului este 
investitorul privat Vidinas Monica 
proprietar al terenului in suprafata 
de 918 mp situat in Arad str. 
Constantin Brancus nr 60/B cf: 
344496. Publicul, factorii si autori-
tatile interesate, precum si proprie-
tarii ale caror terenuri pot fi 
afectate de propunerile proiectului, 
sunt invitati sa participe la sedinta 
de dezbatere publica care va avea 
loc in data de 21.02.2018 orele 
12.00 la sefiul APM Arad din Arad 
str.Splaiul Mures FN. Dezbaterea 
este deschisa publicului interesat. 
Informatii privind proiectul 
propus pot fi consultate si la sediul 
beneficiarului din Arad str. 
Capitan Ioan Fatu nr. 88. Comen-
tarile si sugestiile se vor transmite 
in scris la sediul APM Arad din 
Arad str. Splaiul Mures FN. in 
termen de 15 zile de la data anun-
tului.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Free 
Mind Group SRL desemnat prin 
hotararea din data de 14.02.2018,  
pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII-a Civila in dosar 
nr. 11029/3/2017, notificã deschi-
derea falimentului prin procedura 
simplificata prevazuta de Legea 
nr.85/2014 împotriva Free Mind 
Group SRL, cu sediul in Bucureşti 
Sectorul 1, Str. Occidentului, Nr. 
8-10, Bloc Corp D, Etaj P, CUI 
21565725, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/7524/2007. Persoa-
nele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta nascut 
dupa data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva Free Mind 
Group SRL vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucureşti - 
Secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 11029/3/2017, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul 
sup l imentar  a l  c reante lor 
07.03.2018; b) termenul limita 
pentru verificarea creantelor, intoc-
mirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
26.03.2018; 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 16.04.2018.

l Anunt in etapa 2, de elaborare a 
propunerilor PUZ-ului initiat de 
investitorul privat dl. Beleiu Ovidiu 
Constantin Plan Urbanistic Zonal 
“Zona de locuinte”. Primarul 
comunei Vladimirescu anunta 
publicul, autoritatile interesate si 
proprietarii terenurilor din zona, 
despre elaborarea propunerilor de 
PUZ si RLU de Zona de locuinte. 
Beneficiarul PUZ-ului este investi-
torul  privat Beleiu Ovidiu 
Constantin, proprietar al terenului 
in suprafata de 10.266 mp, situat 
pe teritoriul administrativ al 
comunei, in intravilanul localitatii 
Vladimirescu, identificat prin CF 
305407 Vladimirescu. Proiectantul 
PUZ –ului este BIA arh. Cioara 
Lucian, specialist cu drept de 
semnatura RUR, Arad str. Muncii 
nr.34 ,  CUI 17446955 ,  te l . 
0745661955. Publicul este invitat 
sa consulte documentele privind 
propunerile PUZ si sa transmita 
observatii si sugestii asupra acestor 
documente la sediul Primariei 
comunei Vladimirescu in perioada 
20.02.2018-16.03.2018. Se organi-
zeaza dezbatere publica, ca metoda 
de  consul tare ,  in  data  de 
16.03.2018 ora 10.00 la sediul 
Primariei Vladimirescu. Raspun-
surile la observatiile si sugestiile 
transmise se vor posta pe site-ul 
primariei si afisa  la sediul prima-
riei pina la data de 26.03.2018. 
Persoanele responsabile cu infor-
marea si consultarea publicului 
sunt arh. Suciu Laura Manuela – 
Arhitect Sef, tel. 0257-514111, 
email: urbanismvladimirescu@
gmail.com si Popovici Corina - 
compartiment Urbanism, tel. 0257-
514111, email: corina.popovici@
primariavladimirescu.ro.

l Administratorul judiciar Dinu, 
Urse Și Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii generale a insolvenței 
prevăzută de Legea nr.85/2014, 

împotriva debitoarei S.C. Euro 
Construct Trading 98 S.R.L. cu 
sediul în Bucureşti Sectorul 6, Str. 
Răzoare nr.32, Lot 12, Lot 13, etaj 
4, J40/6277/1998, CUI 10742031, 
în dosarul 4040/3/2018 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucureşti, Secția 
a VII-a Civilă. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanțelor asupra averii 
debitorului -27.03.2018, termenul 
de verificare a creanțelor, de întoc-
mire şi publicare în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență a tabe-
lului preliminar de creanțe 
-03.04.2018, termenul de definiti-
vare a tabelului creantelor 
-17.04.2018. Data primei şedințe a 
Adunării generale a creditorilor 
–05.04.2018. Următorul termen 
pentru continuarea procedurii a 
fost  f ixat  pentru  data  de 
05.06.2018.  Pentru relaț i i : 
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com. 

l Glavan Viorel, anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre 
Agentia pentru Protectia Mediului 
Ilfov pentru proiectul “Construire 
hala service auto si birouri” propus 
a fi amplasat in oras Magurele, jud.
Ilfov, str.Lacului nr.9. Nu se supune 
evaluarii impactului asupra 
mediului si evaluarii adecvate. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza pot 
fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Ilfov din 
Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii 
nr.1, sector 6, in zilele de luni pana 
joi, intre orele 9-13, precum si la 
urmatoarea adresa de internet 
www.apm-ilfov.ro. Publicul inte-
resat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de 
incadrare in termen de 5 zile de la 
data publicarii prezentului anunt, 
pana la data 21.02.2018. 

l Primaria Orasului Magurele 
prin reprezentat Narcis Constantin 
anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare 
de catre Agentia pentru Protectia 
Mediului Ilfov pentru ”Amenajare 

si refunctionalizare centru oras 
Magurele”, jud.Ilfov str.Fizicie-
nilor/Atomistilor. Nu se supune 
evaluarii impactului asupra 
mediului si evaluarii adecvate. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza pot 
fi consultate la sediul Agentiei 
pentru protectia Mediului Ilfov din 
Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 
1, sector 6, in zilele de luni pana joi, 
intre orele 9-13, precum, si la 
urmatoarea adresa de internet 
www.apm-ilfov.ro. Publicul inte-
resat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de 
incadrare in termen de 5 zile de la 
data publicarii prezentului anunt, 
pana la data 21.02.2018

l NEAGU VICTOR,  avand 
domiciliul in judetul Ilfov, 
POPESTI  LEORDENI, str.Oituz 
nr.51 ,  t i tu la r  a l  p lanu lu i 
P.U.Z.-construire locuinte indivi-
duale si functiuni complementare 
P+1E+M, amenajare circulatii si 
utilitati, localitatea  BERCENI, 
T20, P49/4/2, anunta publicul inte-
resat   asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului de mediu si 
declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 9°°-11°°. Obser-
vatii si sugestii se primesc in scris 
la sediul A.P.M.I. in termen de 18 
zile de la data publicarii anuntului.
  
l Iordan Ionut-Eduard, avand 
domiciliul in municipiul Bucuresti, 
str.Izvorul Muresului nr.9, bl.D9, 
ap .12 ,  t i tu lar  a l  p lanulu i 
P.U.Z.-construire locuinte indivi-
duale si functiuni complementare 
P+1E+M, amenajare circulatii si 
utilitati, localitatea Berceni, T5, 
P18/5/28,  anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu si 
declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei   

Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 09:00-11:00. 
Observatii si sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M.I. in termen de 
18 zile de la data publicarii anun-
tului.

l Pirvu Alexandrina, avand domi-
ciliul in judetul Ilfov, comuna 
Berceni, str.George Cosbuc, nr.8, 
titular al planului P.U.Z.-construire 
locuinte individuale si functiuni 
complementare P+1E+M, amena-
jare circulatii si utilitati, localitatea 
Berceni, T39, P119/3/5,7 anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu si declansarea etapei de 
incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediului  
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in 
spatele benzinariei Lukoil), sector 
6, de luni pana joi intre orele 09:00-
11:00. Observatii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M.I. 
in termen de 18 zile de la data 
publicarii anuntului.

l Gheorghe Paraschiva, avand 
domiciliul in Jud.Ilfov, comuna 
Berceni str.Progresului nr.18, 
titular al planului P.U.Z.-lotizare 
cu functiunea zona de locuinte, 
comert, servicii, bransamente elec-
trice, utilitati si imprejmuire, loca-
litatea Berceni, T22, P53/10, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consul-
tata la sediul Agentiei Protectia 
Mediului  Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr.1 (in spatele benzinariei 
Lukoil), sector 6, de luni pana joi 
intre orele 09:00-11:00. Observatii 
si sugestii se primesc in scris la 
sediul A.P.M.I. in termen de 18 zile 
de la data publicarii anuntului.

l Gavrilut Alexandru-Walled, 
avand domiciliul in Bucuresti, str.
Demetru Dobrescu nr.15, titular al 
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planului P.U.Z.-construire hale 
depozitare, comert, servicii, bran-
samente electrice, utilitati si impre-
jmuire, localitatea Berceni, T1/1, 
P6-10/1 lot 2, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de 
mediu si declansarea etapei de 
incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediului 
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 
(in spatele benzinariei Lukoil), 
sector 6, de luni pana joi intre orele 
09:00:11:00. Observatii si sugestii 
se primesc in scris la sediul 
A.P.M.I. in termen de 18 zile de la 
data publicarii anuntului.

l Anunț public privind decizia 
etapei de încadrare. CNAIR prin 
DRDP Bucureșt i ,  rep.  SC 
Donprest Com SRL cu sediul în 
București, sector 6, b-dul.Iuliu 
Maniu, nr.401A, titulară a proiec-
tului "Lucrări de întreținere perio-
dică la pasaj pe DN5, km 52+346 
peste CF la Daia, județul Giurgiu" 
anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
de a nu se solicita raport privind 
impactul asupra mediului și nici 
studiu de evaluare adecvată, de 
către APM Giurgiu, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului și de 
evaluare adecvată,  pentru 
proiectul "Lucrări de întreținere 
periodică la pasaj pe DN5, km 52 
+346 peste CF la Daia, județul 
Giurgiu" ce se va amplasa în 
comuna Daia, satul Daia (Daita), 
jud. Giurgiu. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
APM Giurgiu, în zilele de luni-joi 
între orele 9,00-14,00 și vineri, 
între orele 9,00-12,00, precum și la 
următoarea adresă de internet: 
office@apmgr.anpm.ro. Publicul 

interesat poate înainta cornentarii/ 
observații la proiectul deciziei de 
încadrare in termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunț.

l Administraţia Bazinală de Apă 
Banat, titular al proiectului, 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Caraș-Severin în cadrul 
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului și de 
evaluare adecvată fără context 
transfrontalier pentru proiectul 
„Regularizare Valea Mare și 
Boșneag la Moldova Nouă, jud.
Caraș-Severin”, propus a fi 
amplasat în extravilanul și intravi-
lanul orașului Moldova Nouă, jud.
Caraș-Severin, de continuare a 
procedurii privind emiterea auto-
rizaţiei de construire, fără efectu-
area evaluării impactului asupra 
mediului și a evaluării adecvate. 
Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţ ia  Mediului 
Caraș-Severin din Reșiţa, str.Petru 
Maior, nr.73, în zilele de luni-joi/
v iner i ,  în t re  o re l e  09 .00 -
15.00/13.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet: http://
www.anpm.ro/web/apm-caras-se-
verin/acordul-de-mediu. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de cinci zile de 
la data publicării prezentului 
anunţ.

l Swiss Building Technology AG 
ZUG Sucursala București, titular 
al proiectului „Exploatarea agre-
gatelor minerale din perimetrul 
Holt Nord, râu Siret, mal drept, 
pentru decolmatarea și reprofi-
larea albiei”, anunţă publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei 

de încadrare de către APM Bacău, 
că nu este necesară evaluarea 
inpactului asupra mediului și nu 
necesită evaluarea adecvată, în 
cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului 
pentru proiectul propus a fi 
amplasat în comuna Letea Veche și 
comuna Buhoci, extravilan, 
judeţul Bacău. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
autorităţii competente pentru 
protecţia mediului Bacău, din 
Bacău, str.Oituz, nr.23, în zilele de 
luni-joi, între orele 8.00-16.30, și 
vineri, între orele 8.00-14.00, 
precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmbc.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 
5 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ, până la data de 
21.02.2018.

l CII Stefanescu Ovidiu Alin 
anunta deschiderea procedurii 
generale a insolventei a debitorului 
SC Agro Extrem SRL, dosar nr. 
55/90/2018 pe rolul Tribunalului 
Valcea. Termenul limită pentru 
depunerea creante lor  este 
05.03.2018. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afișarea și comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor 
este 19.03.2018. Termenul pentru 
afișarea tabelului definitiv al 
creanţelor este 16.04.2018. Termen  
sedinta adunarea creditorilor 
26.03.2018.

l CII Stefanescu Ovidiu Alin 
anunta deschiderea procedurii 
generale a insolventei a debitorului 
SC Electrica Elvimex SRL, dosar 
nr. 310/90/2018 pe rolul Tribuna-
lului Valcea. Termenul limită 
pentru depunerea creantelor este 

16.03.2018. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afișarea și comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor 
este 30.03.2018. Termenul pentru 
afișarea tabelului definitiv al 
creanţelor este 22.04.2018. Termen  
sedinta adunarea creditorilor 
04.04.2018.

l SC Agrofresh Ecologic SRL 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul „Complex de sere de 
legume și spaţii de procesare și 
depozitare legume”, propus a fi 
amplasat în comuna Şag, satul 
Şag, CF.403909 Şag, jud.Timiș. 
Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
APM Timiș, municipiul Timișoara, 
b-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, și 
la titular: Comuna Şag, str.
XXXIII, nr.14, jud.Timiș, în zilele 
de luni-joi, între orele 8.00-16.30, 
vineri, între orele 8.00-14.00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Timiș.

ADUNĂRI GENERALE  
l Composesoratul pădurilor și 
pășunilor foștilor iobagi din Agâr-
biciu convoacă Adunarea Generală 
a membrilor composesori, în data 
de 04.03.2018, de la ora 14.00, la 
Căminul Cultural din loc.Agâr-
biciu, jud.Cluj. Ordinea de zi este 
următoarea: 1.Raportul Consiliului 
de administraţie. 2.Raportul Comi-
siei de cenzori. 3.Actualizarea 
Tabelului cu membrii composesora-
tului. 4.Numirea cenzorului compo-
sesoratului. 5.Modificarea și 
validarea unor articole din statutul 
composesoratului. 6.Diverse. În 
situaţia în care la data și ora stabi-
lite nu se întrunește cvorumul 
necesar, următoarea Adunare 
Generală se convoacă pentru data 
de 11.03.2018, în aceeași locaţie și 
de la aceeași oră.

l Convocare: Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor SOCET 

-SA în data de 19.04.2018 –ora 
11.00. În temeiul art. 111-112, din 
Legea 31/1991 republicată, Admi-
nistratorul Unic al SC SOCET-SA 
cu sediul în București, Calea 
Rahovei nr. 224-226, sect 5, înregis-
trată la Registrul Comertului sub 
nr. J40/5462/1991, CUI 369289, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară Acţionarilor în data de 
19.04.2018, ora 11.00, sediul socie-
tății din București, Calea Rahovei 
nr. 224-226, sector 5, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Prezentarea 
și aprobarea raportului de gestiune 
al administratorului unic Grigore 
Ana Maria pe anul 2017; 2. Apro-
barea bilanţului contabil și a 
contului de profit și pierderi pe 
anul 2017; 3. Prezentarea și apro-
barea raportului Comisiei de 
Cenzori; 4. Aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2018; 
5. Supunerea spre aprobare a 
măririi indemnizatiei de cenzor de 
la 500 lei, la 601 lei, precum și a 
indemnizatiei de administrator de 
la 2000 lei, la 2420 lei, ca urmare a 
prevederilor noii legislaţii. În caz 
de neîntrunire a cvorumului 
stabilit de statutul societăţii, 
Adunarea Generală a  Acţiona-
rilor, se va ţine în data de 
20.04.2018, în același loc, la ora 
11.00. Documentele pot fi consul-
tate la sediul societăţii.

l Convocare. Administratorul  
Unic  al  Societăţii Comerciale 
Semtest Craiova SA,  societate de 
naţionalitate română cu sediul 
social în Romania, comuna Malu-
Mare, strada Bechetului, km.8.2, 
judetul Dolj, înregistrata la Oficiul 
Registrului Comerţului Dolj sub 
nr. J16/827/1991, cod de înregis-
trare fiscala RO2302650 (denumita 
în continuare „Semtest” sau „Soci-
etatea”), în baza dispoziţiilor art. 
117 din Legea nr. 31/1990 Republi-
cată și a preved. Art. 15 din Actul 
Constitutiv al societăţii, convoacă, 
în ziua de 23.03.2018, ora 11:00,  
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor,  adunare ce se va ţine 
la sala de ședinte  de la sediul  
societăţii  din Malu Mare, str. 
Bechetului, nr. Km 8,2  jud. Dolj,  
pentru toţi acţionarii  Semtest 
Craiova SA înscrisi în registrul 
acţionarilor la sfârșitul zilei de 
08.03.2018 ( data de referinţă). 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor va avea urmatoarea 
ordine de zi: 1. Prezentarea, dezba-
terea și aprobarea situaţiilor finan-
ciare anuale aferente exerciţiului 
financiar anual 2017; 2. Prezen-
tarea și dezbaterea Raportului 
Auditorului Financiar pentru 
exerciţiul financiar anual  2017; 3. 
Prezentarea și dezbaterea Rapor-
tulului Administratorului societăţii 
pentru exerciţiul financiar încheiat 
la 31 decembrie 2017; 4. Aprobarea 
activităţii și descărcarea de 
gestiune a Administratorului unic 
pentru activitatea desfășurată în 
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exerciţiul financiar al anului 2017; 
5. Dezbaterea şi aprobarea reparti-
zării profitului obţinut în exercitiul 
financiar al anului 2017; 6. Apro-
barea Bugetului de venituri şi chel-
tuieli şi Programul de activitate 
pentru exerciţiul financiar al anului 
2018; 7. Aprobarea stabilirii/modifi-
carii indemnizatiei brute lunare a 
Administratorului unic al societăţii, 
conform dispozitiilor OUG nr. 
79/2017; 8. Prelungirea cu un an a 
mandatului auditorului financiar 
Aristos Contab S.R.L. în vederea 
auditării situaţiilor financiare 
aferente exerciţiului financiar al 
anului 2018. 9. Imputernicirea 
Directorului General al societăţii să 
ducă la îndeplinire hotărirea 
AGOA şi să îndeplinească toate 
formalităţile necesare pentru efec-
tuarea înregistrarilor privind hotă-
r i r e a  A G O A  î n  R e g i s t r u l 
Comerţului şi publicarea acesteia 
în Monitorul Oficial al Romaniei. 
Dreptul de vot poate fi exercitat 
personal sau prin împuternicit pe 
baza de procură specială care va fi 
prezentată înainte de începerea 
adunării generale. Acţionarii nu 
vor putea fi reprezentaţi în 
adunarea generală decat prin alţi 
acţionari. În caz de neîntrunire a 
cvorumului în prima zi de ţinere, 
adunarea generală ordinară a acţi-
onarilor  se va ţine în ziua de 
24.03.2018, în acelaşi loc, la aceeaşi 
oră  şi cu aceeaşi ordine de zi.    
Administrator Unic, Bîlteanu Vera.

LICITAȚII  
l S.C. Flasim Com S.R.L, prin 
lichidator judiciar C.I.I Rusu 
Ciprian Marian, cu sediul in 
Ploiesti, str. Valeni, nr. 65, judetul 
Prahova scoate la vanzare prin 
licitatie publica cu strigare teren 
intravilan arabil situat in Boldesti - 
Scaeni, jud. Prahova in suprafata 
de 2.235 m.p. tarlaua 50, parcela A 
2572/62 la pretul de 90.240 lei la 
care se adauga cota de TVA 
conform legislatiei in vigoare. Lici-
tatia pentru bunul imobil se va tine 
la sediul lichidatorului in data de 
27.02.2018 ora 15.00, iar in cazul in 
care bunul nu va fi adjudecat de la 
prima licitatie, aceasta va fi repro-
gramata pentru 06.03.2018, 
13.03.2018, 20.03.2018, 27.03.2018, 
03.04.2018, 10.04.2018, 17.04.2018, 
aceeasi ora si aceeasi locatie. 
Inscrierea se va efectua cu 48 de 
ore inainte de data inceperii licita-
tiei. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului si la numerele de 
telefon: 0722267433, 0733723417, 
avciprianrusu@gmail.

l Leavis Cont IPURL lichidator 
pentru  SC Agr i l emn Serv 
Construct SRL din Parepa Rusani 
jud. Prahova , organizeaza in data 
de  23.02.2018,  02.03.2018, 
09.03.2018, 16.03.2018, 23.03.2018, 
30.03.2018, ora 12:00, ora 12:00 la 
sediul lichidatorului licitatie 

publica cu strigare pentru vanzarea 
bunurilor debitoarei constand in 
masina de recoltat sfecla = 529,55 
lei, masina de recoltat paioase = 
1594,60 lei, disc agricol 2 tavalugi = 
1338,75 lei, plug 2 coarne = 624,75 
lei, grape stelate in tandem47,50 lei, 
cultivator de cartofi = 1243,55 lei, 
grebla intors fan= 731,85 lei, cosi-
toare fan 809,20 lei, pompa erbi-
cidat = 809,20 lei ,  masina 
imprastiat ingrasaminte = 487,90 
lei, remorca agricola 975,80 lei, 
tractor la pretul de 11.900 lei. 
Relatii la telefon 0723880617 sau 
e-mail: voichita_onofrei@yahoo.
com.

l Unitatea Administrativ Terito-
rială Comuna Racovița -Consiliul 
Local Racovița, cu sediul în 
comuna Racovița, strada Calea 
Custura, nr.53, telefon/fax: 
0239.698.725/0239.698.791, CUI: 
4342839, organizează, în condiţiile 
OUG nr.54/2006, privind regimul 
contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică, şi a HG 
nr.168/2007, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare 
a acesteia, precum şi în baza preve-
derilor art.91 şi art.123 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, licitaţie 
publică în vederea concesionării pe 
o perioadă de 5 ani a spațiului în 
suprafață de 40,09mp amplasat în 
incinta Dispensarului uman Raco-
vița. Pot participa la licitaţie 
persoane fizice sau juridice, române 
sau străine, care au ca obiect de 
activitate farmacie umană şi fac 
dovada achitării, prin chitanţă sau 
ordin de plată, pentru: documen-
tația de atribuire- 100Lei. Persoa-
nele interesate pot procura 
documentaţia de atribuire de la 
sediul Primăriei Comunei Raco-
vița. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor referitoare la docu-
mentaţ ia  de atr ibuire  este 
27.02.2018, ora 15.00. Ofertele vor 
fi depuse la Secretariatul Primăriei 
Racovița, județul Brăila, până cel 
târziu în data de 12.03.2018, ora 
10.00. Numărul de exemplare în 
care se depune oferta- 1 exemplar. 
Plicul exterior al ofertei va purta 
menţiunea numelui, adresa şi nr.de 
telefon al ofertantului. Licitaţia se 
va desfăşura la sediul Primăriei  
Com.Racovița, sala de şedințe, în 
data de 12.03.2018, ora 12.00. Solu-
ționarea litigiilor apărute pe 
parcursul desfăşurării procedurii 
de concesionare se realizează 
potrivit prevederilor Legii conten-
ciosului administrativ nr.554/2004, 
cu modificările ulterioare. Acțiunea 
în justiție se introduce la secția de 
contencios administrativ a Tribu-
nalului Brăila. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie în vederea 
publicării- 14.02.2018.

l Unitatea Administrativ Terito-
rială Comuna Racovița -Consiliul 
Local Racovița, cu sediul în 

comuna Racovița, strada Calea 
Custura, nr.53, telefon/fax: 
0239.698.725/0239.698.791, CUI: 
4342839, organizează, în condiţiile 
OUG nr.54/2006, privind regimul 
contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică, şi a HG 
nr.168/2007, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare 
a acesteia, precum şi în baza preve-
derilor art.91 şi art.123 din Legea 
administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, licitaţie 
publică în vederea concesionării pe 
o perioadă de 5 ani a spațiului în 
suprafață de 44,67mp amplasat în 
incinta Dispensarului uman Raco-
vița. Pot participa la licitaţie 
persoane fizice sau juridice, române 
sau străine, care au ca obiect de 
activitate Cabinet stomatologic şi 
fac dovada achitării, prin chitanţă 
sau ordin de plată, pentru: docu-
mentația de atribuire- 100Lei. 
Persoanele interesate pot procura 
documentaţia de atribuire de la 
sediul Primăriei Comunei Raco-
vița. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor referitoare la docu-
mentaţ ia  de atr ibuire  este 
26.02.2018, ora 15.00. Ofertele vor 
fi depuse la Secretariatul Primăriei 
Racovița, județul Brăila, până cel 
târziu în data de 09.03.2018, ora 
10.00. Numărul de exemplare în 
care se depune oferta- 1 exemplar. 
Plicul exterior al ofertei va purta 
menţiunea numelui, adresa şi nr.de 
telefon al ofertantului. Licitaţia se 
va desfăşura la sediul Primăriei 
Com.Racovița, sala de şedințe, în 
data de 09.03.2018, ora 12.00. Solu-
ționarea litigiilor apărute pe 
parcursul desfăşurării procedurii 
de concesionare se realizează 
potrivit prevederilor Legii conten-
ciosului administrativ nr.554/2004, 
cu modificările ulterioare. Acțiunea 
în justiție se introduce la secția de 
contencios administrativ a Tribu-
nalului Brăila. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie în vederea 
publicării- 13.02.2018.

l Primaria Șintereag anunta lici-
tatie publica pentru concesionarea 
unei suprafete de 238,76 ha pasune 
situata pe raza comunei Șintereag, 
inscrisa in domeniul public al 
comunei Șintereag. Ofertanti vor 
depune in 2 exemplare oferta care 
va contine elementele prevazute in 
caietul de sarcini. Documentatia 
necesara participarii la licitatie se 
poate de la sediul Primariei Șinte-
reag. Data limita depunerii ofer-
telor: 06.03.2018, ora 10:00: Data 
deschiderii ofertelor: 06.03.2018, 
ora 12.00.

l Primăria oraşului Bragadiru, cu 
sediul în oraşul Bragadiru, şos. 
Alexandriei nr. 249, judeţul Ilfov, 
scoate la licitaţie publică deschisă, 
în vederea închirierii,  terenul în 
suprafaţă de 15 mp,  situat în 
domeniul public al oraşului Braga-
diru, județul Ilfov, amplasat în 

oraşul Bragadiru, şos. Alexandriei 
adiacent cu str. Smârdan, județul 
Ilfov. Licitaţia va avea loc în data 
de 22.03.2018, orele 10.00. Cererea 
de înscriere la licitaţie însoţită de 
documentele solicitate, conform 
Caietului de sarcini, se vor depune 
până la data de 20.03.2018, orele 
15.00, la Registratura Primăriei 
oraşului Bragadiru judeţul Ilfov. 
Relaţii la telefon 021 448 07 95 
interior 123.

l Primăria oraşului Bragadiru, cu 
sediul în oraşul Bragadiru, şos. 
Alexandriei nr. 249,  judeţul Ilfov,  
scoate la licitaţie publică deschisă,  
în vederea închirierii, imobil  
-terasă, în suprafaţă de 10,88 mp,  
situată în oraşul Bragadiru, şos. 
Alexandriei nr. 249,  etaj 1. Licitaţia 
va avea loc în data de 22.03.2018, 
orele 12.00. Cererea de înscriere la 
licitaţie însoţită de documentele 
solicitate, conform Caietului de 
sarcini, se vor depune până la data 
de 20.03.2018, orele 15.00,  la 
Registratura Primăriei Bragadiru 
judeţul Ilfov. Relaţii la telefon 
0214480795 interior 123.

l Debitorul SC Unic Trans SRL 
cu sediul social în Dr.Tr.Severin, 
str.Brâncoveanu, nr.12, bl.3, sc.2, 
ap.1, jud.Mehedinți, CIF:1817880, 
J25/682/2005, aflată în procedură 
d e  f a l i m e n t ,  d o s a r  n r. 
10387/101/2010 prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehe-
dinți, scoate la vânzare, la prețul 
diminuat cu 10% față de prețul 
stabilit prin raportul de evaluare 
conform Hotărârii Adunării Credi-
torilor din data de 10.10.2017: 
-Bunul imobil *teren extravilan* 
situat în Dr. Tr. Severin, 2A  T52/1, 
P15, județul Mehedinți, carte 
funciară 20295/N, număr cadastral 
6798, a localității Dr. Tr. Severin, în 
suprafață de 10001,00 m.p., la un 
preț de pornire al licitației de 
18900,00 euro exclusiv TVA (ce se 
vor achita în lei la cursul BNR din 
ziua plății). Licitația va avea loc în 
localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbră-
uţului, nr.7A, judeţul Mehedinţi la 
data de 19.02.2018, orele 13,00. În 
cazul în care bunul imobil nu va fi 
adjudecat, licitația se va relua în 
data de 05.03.2018, la data de 
19.03.2018, la data de 02.04.2018 
respectiv la data de 16.04.2018, la 
aceeați oră, în aceeaşi locație şi în 
aceleaşi condiții. Participarea la 
licitație este condiționată de 
consemnarea în  contul  nr. 
RO32RZBR0000060013826488 
deschis la Raiffeisen Bank cu cel 
puțin 2 (două) ore înainte de înce-
perea licitației a unei cauțiuni de 
10% din prețul de pornire al licita-
ției şi achiziționarea caietului de 
sarcini în valoare de 300 lei. Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile 

descrise anterior, o reprezintă 
încheierea din data de 05.09.2011 
de deschidere a procedurii de fali-
ment pronunțată de către judecă-
torul  s indic  în  dosarul  de 
insolvență nr. 10387/101/2010. 
Somăm pe toți cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului să 
anunțe lichidatorul judiciar înainte 
de data stabilită pentru vânzare în 
termen, sub sancțiunea prevazută 
de lege.  Relații suplimentare la 
t e l e f o a n e l e  0 7 5 6 4 8 2 0 3 5 , 
0742592183 0252/354399 sau la 
sediul lichidatorului din Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, 
județul Mehedinti. Lichidator 
Judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL 

PIERDERI  
l Subsemnatul Bucuresteanu 
Constantin, declara pierdut atestat 
marfă. Se declară nul.

l SC Licrif Impex SRL declara 
pierdut Caietul de Sarcini al 
Licentei de traseu seria LT nr. 
0226480. eliberat de ARR, agentia 
Prahova. Se declara nul.

l Pierdut actele firmei  Acular 
Line SRL cu nr.  J40/20098/2007 
înfiinţată în data de 26.10.2007  şi 
CUI  22637277 cu sediul în str. 11 
Iunie nr. 75A, sector 4, Bucureşti  şi 
ştampilă rotundă cu inscripţia 
Acular Line SRL -Bucureşti. Le 
declar nule.

l Declar pierdută legitimaţie de 
student emisă de Universitatea de 
Medicină şi Farmacie Carol Davila, 
Facultatea de Medicină, pe numele 
Socaci Beatrice –Andreia. 

l Pierdut contract de Vânzare 
-Cumpărare cu plata în rate nr. 
20422/20633 din data de 21.05.1992  
între Imobiliara  RA Bucureşti şi 
cumpărătorii  Căciuliţă Aurel şi 
Căciuliţă Georgeta,  pentru 
imobilul din şos. Alexandriei nr. 72, 
bloc L 10,sc. A, etaj 3, ap.14, sector 
5.

l Societatea Adeb  Administartor 
de Bloc Nord SRL cu sediul în 
Bucureşti, sector 1, str.Popa Tatu 
n r.  2 1 ,  e t a j  5 ,  b i r o u l  9 , 
J40/8678/2014,CUI 33410163, 
pierdut certificatul de înregistrare. 
Îl declar nul.

l Societatea Pronto Mobile SRL, 
J 4 0 / 1 5 3 2 7 / 2 0 1 3 ,  C U I  R O 
28948329, Bd.Ion Ionescu de la 
Brad 81-85 declară pierdut Regis-
trul unic de Control pentru punct 
de lucru Sf.Vineri nr. 21 A, sector 3.

l Pierdut legitimaţie student, 
numele Popovici Ana Maria, 
Facultatea de Arhitectură şi Urba-
nism Ion Mincu, Facultatea Arhi-
tectură de Interior.


