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OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi de TIR,
Danemarca –Norvegia.
Condiții de muncă și salarii
avantajoase. Relații la
telefon: +4528351103,
+452341883. E-mail: job.
drivers@intercargo-scandinavia.dk
l Consola Grup Construct
SRL angajează dulgheri cu
experienţă pentru şantiere
din Germania. Relaţii la
telefon: 021.327.10.50,
021.327.10.51, 021.321.36.39.
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.
Dr.Panait Sîrbu” cu sediul în
Bucureşti, str.Calea Giuleşti
nr. 5, sector 6, organizează
concurs pentru ocuparea
funcţiilor de: - Asistent
medical generalist cu studii
superioare, 1 post-Secţia
C l i n i c ă A . T. I . , v a c a n t
(contractual); conform HG
nr. 286 / 2011, HG nr. 1027 /
2014 şi Dispoziţia Primarului
General al Municipiului
Bucureşti nr. 1709/2014.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data
de 10.11.2017, ora 09.00;
-Proba practică în data de
15.11.2017, ora 09.00; -Proba
interviu în data de
20.11.2017, ora 09.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: condiţii
generale: - cetăţenia română,
cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi domiciliul în
România; - cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; vârsta minimă reglementată
de prevederile legale; - capacitate deplină de exerciţiu; -

ANGAJEAZĂ
Ajutor Bucătar
Bucătar
Îngrijitor spaţii hoteliere
Cameristă hotel
Ospătar
Ajutor Ospătar
Lucrător room service
Lucrător bucătărie
Spălător vase

Oferim salariu motivant,
transport, masă, card de
sănătate privat.
Tel. 0725972231
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stare de sănătate
corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul
de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; - îndeplineşte condiţiile de studii şi,
după caz, de vechime sau alte
condiţii specifice potrivit
cerinţelor posturilor scoase la
concurs; - (candidatul/candidata) nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu
sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei
în care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice: diplomă
de licenţă; - experienţă în
A.T.I. - minim 2 ani. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la
data de: 27.10.2017, ora
14.00, la sediul Spitalului
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait
Sîrbu” Bucureşti, Str. Calea
Giuleşti Nr.5, Sector 6. Relaţii
suplimentare la Spitalul
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait
Sîrbu” Bucureşti, persoane de
contact: Ref. Spec. I Butum
Marinela, Ref. Spec. II.
Năstase Silviu Dan, telefon:
021 / 303.50.50. Manager, Dr.
Ovidiu-Marcel Moisa.
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.
Dr.Panait Sîrbu” cu sediul în
Bucureşti, str.Calea Giuleşti
nr. 5, sector 6, organizează
concurs pentru ocuparea
funcţiilor de: Asistent
medical cu studii postliceale,
1 post-Secţia Clinică O.G. II,
vacant (contractual);
conform HG nr. 286 / 2011,
HG nr. 1027 / 2014 şi Dispoziţia Primarului General al
Municipiului Bucureşti nr.
1709/2014. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 10.11.2017, ora
12.00; -Proba practică în data
de 15.11.2017, ora 12.00;
-Proba interviu în data de
20.11.2017, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Condiţii

generale: - cetăţenia română,
cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi domiciliul în
România; - cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; vârsta minimă reglementată
de prevederile legale; - capacitate deplină de exerciţiu; stare de sănătate
corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul
de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; - îndeplineşte condiţiile de studii şi,
după caz, de vechime sau alte
condiţii specifice potrivit
cerinţelor posturilor scoase la
concurs; - (candidatul/candidata) nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu
sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei
în care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice: Diplomă de absolvire a
liceului sanitar sau diplomă
de şcoală sanitară postliceală
sau echivalenţă; - Vechime in
specialitate: minim 1 an.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
până la data de: 27.10.2017,
ora 14.00, la sediul Spitalului
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait
Sîrbu” Bucureşti, Str. Calea
Giuleşti Nr.5, Sector 6. Relaţii
suplimentare la Spitalul
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait
Sîrbu” Bucureşti, persoane de
contact: Ref. Spec. I Butum
Marinela, Ref. Spec. II.
Năstase Silviu Dan, telefon:
021 / 303.50.50.
Manager, Dr. Ovidiu-Marcel
Moisa
l Școala Gimnazială Baia,
cu sediul în comuna Baia, str.
Republicii nr. 23, județul
Tulcea, anunță scoaterea la
concurs a următoarelor
posturi contractuale vacante
pe perioadă nedeterminată–
îngrijitor studii medii și
muncitor (atribuții de șofer)
studii medii. Documentele
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necesare pentru întocmirea
dosarului sunt cele prevăzute
l a a r t . 6 d i n H. G. n r.
286/2011. Calendarul concursului: 09.11.2017 -ora 09:00
probă scrisă; 09.11.2017 -ora
14:00 probă practică;
10.11.2017 -ora 09:00 interviul. Relații suplimentare se
pot obține la sediul unității
sau telefon 0240564338.
l Erată: Modificare calendar
de concurs la anunţurile de
concurs nr. 51.523/10.10.2017
şi 51.544/10.10.2017 publicate
pentru Spitalul Universitar
de Urgenţă Bucureşti: Se
modifică din tabelul calendar
concurs poziţiile 1, 2, 3, 4 şi 5
după cum urmează: 1.
27.10.2017, ora 14:00-Termen
limită de înscriere a candidaţilor (de luni până joi ora
08:00-16:00; vineri ora 08:0014:00; 2. 30.10.2017- Verificarea îndeplinirii de către
candidaţi a condiţiilor de
participare la concurs (verificarea dosarelor); 3.
30.10.2017, ora 14:0031.10.2017, ora 14:00Afişarea listei cu rezultatul
verificării dosarelor de
înscriere la sediul spitalului;
4. 30.10.2017, ora 14:00Primirea eventualelor contestaţii privind rezultatele
verificării dosarelor; 5.
01.11.2017, ora 10:00Afişarea listei cu rezultatul
final al verificării dosarelor de
înscriere la sediul spitalului.
l Comuna Lunca Bradului,
cu sediul în localitatea Lunca
Bradului, nr.188, judeţul
Mureş, organizează concurs,
conform Legii nr.188/1999,
pentru ocuparea funcţiilor
publice vacante de:
-Inspector, clasa I, grad
profesional debutant- 1 post;
-Referent, clasa III, grad
profesional debutant- 1 post;
-Poliţist local, clasa III, grad
profesional debutant- 3
posturi. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 23.11.2017, ora
10.00; -Proba interviu: data şi
ora interviului vor fi anunţate
după susţinerea probei scrise.
Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: Pentru funcţia de
inspector debutant: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă

de licenţă sau echivalentă;
-cunoştinţe operare pe calculator nivel de bază. Pentru
funcţia de referent debutant:
studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat;
-cunoştinţe operare pe calculator nivel de bază. Pentru
funcţiile de poliţist local
debutant: studii liceale,
respectiv studii medii liceale,
finalizate cu diplomă de
bacalaureat; -cunoştinţe
operare pe calculator nivel de
bază; -permis de conducere
categoria B. 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
Comunei Lunca Bradului.
Relaţii suplimentare la sediul:
comunei Lunca Bradului,
persoană de contact: Croitor
Adriana sau Maties Camelia,
telefon/fax: 0265.558.112;
e-mail: lb@cjmures.ro
l Consiliul Local al
Comunei Păuneşti, cu sediul
în localitatea Păuneşti,
judeţul Vrancea, organizează
concurs, în conformitate cu
prevederile HG 286/2011,
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant
corespunzător funcţiilor
contractuale a personalului
contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri
publice pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante
de: -Muncitor calificat în
cadrul Serviciului de Alimenta re c u Ap ă Pă u n e ş ti.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data
de 07.11.2017, ora 10.00;
-Proba de interviu în data de
09.11.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: a)absolvent de şcoală profesională
sau liceu, cu diplomă de
studii; b)permis de conducere
categoria B şi C cu o vechime
minimă de 1 an; c)cunoştinţe
minime de mecanică auto şi/
sau electrician auto şi întreţinere a autoturismelor; d)aviz
psihologic; e)documente care
să ateste efectuarea unor
specializări, precum şi documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor specifice
postului; f)domiciliul sau
reşedinţa în comuna
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Păuneşti. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs până la data
de 30.10.2017, ora 14.00, la
sediul Primăriei Comunei
Păuneşti, judeţul Vrancea.
Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Păuneşti,
judeţul Vrancea, persoană de
contact: Stratulat Roxana,
telefon: 0237.268.104, fax:
0237.268.104.
l Spitalul Orăşenesc
Oraviţa, cu sediul în Oraviţa,
str.Spitalului, nr.44, organizează concurs, în conformitate cu prevederile Legii
95/2006, privind reforma în
domeniul sanitar, şi OMS
nr.954/2017, pentru modificarea anexei la OMS
284/2007, aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și
desfășurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea
funcțiilor specifice comitetului director din spitalele
publice, pentru ocuparea
posturilor specifice Comitetului director, după cum
urmează: 1. director medical;
2. director financiar. Criteriile
generale sunt următoarele: a)
au domiciliul stabil în
România; b) nu au fost
condamnați definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni
contra umanității, contra
statului ori contra autorității,
de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals
ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face
incompatibili cu exercitarea
funcției, cu excepția situației
în care a intervenit reabilitarea; c)au o stare de sănătate
corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul
de familie sau de unitățile
sanitare abilitate; d)nu au
vârsta de pensionare,
conform prevederilor legale
în vigoare. Criteriile specifice
sunt următoarele: a)pentru
directorul medical: 1.sunt
absolvenți de învățământ
universitar de lungă durată,
cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul
medicină, specializarea medicină; 2.sunt confirmați cel
puțin medic specialist; 3.au
minimum 5 ani vechime în
specialitatea respectivă; b)
pentru directorul financiar-contabil: 1.sunt absolvenți
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de învățământ universitar de
lungă durată, cu diplomă de
licență sau echivalentă în
profil economic; 2.au cel
puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor. Proba scrisă
în data de 08.11.2017, susţinerea proiectului de specialitate în data de 09.11.2017;
Interviul de selecţie în data de
10.11.2017. Înscrierile se fac
până în data de 27.10.2017,
ora 12.00, la sediul spitalului.
Relaţii suplimentare la secretariat spital şi telefon:
0734.882.968.
l Spitalul Orăşenesc Oraviţa,
cu sediul în Oraviţa, str.
Spitalului, nr. 44, organizează
concurs, conf.HG 286/2011,
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 3
posturi infirmieră, 1 post
asistent medical, 1 post
muncitor-laborant determinări fizico-chimice, 1 post
portar. Proba scrisă are loc la
sediul unităţii în data de
07.11.2017, ora 10.00; proba
interviu, în data de
09.11.2017, ora 10.00.
Condiţii: -să fie cetăţean
român; -pentru postul de
asistent medical: a)să fie
absolvent studii postliceale
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sanitare sau studii superioare
sanitare, -să deţină dovada că
a absolvit un curs de nutriţie;
b)să prezinte certificat
membru OAMMR; -să fie
absolvent studii generale sau
studii medii pentru postul de
infirmieră; -să deţină certificat de calificare şi atestat
pentru exercitarea profesiei
de agent de securitate pentru
postul de portar; -are o stare
de sănătate corespunzătoare
postului pe care candidează;
-nu a fost condamnat definitiv pentru o faptă care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei. Înscrierile la
concurs până în data de
27.10.2017, ora 12.00, la
sediul unităţii. Relaţii suplimentare la secretariat spital şi
la telefon: 0734.882.968,
persoană de contact: Jucan
Marioara.

bl.H2, Ap.11, jud. Iasi este
citata in calitate de parata, in
dosarul nr. 5908/245/2017,
(curator special desemnat
fiind avocat Plesca Andreea
Ramona) avand ca obiect
pretentii, in data de
31.10.2017, ora 08:30, la
Judecatoria Iasi, cu sediul in
str. Anastasie Panu nr. 25,
Iasi, Sectia Civila, camera
Sala 4, complet c17, reclamanta fiind Societatea Salubris S.A. Iasi, cu sediul in Iasi,
Sos. Nationala nr. 43, jud.
Iasi.

ÎNCHIRIERI 3 CAMERE

l Autoritatea publică locală
a Sectorului 4 al Municipiului
Bucureşti, în temeiul Legii nr.
421/2002, citează public
proprietarul/ deţinătorul
vehiculelor, aflate pe domeniul public, pentru luarea
măsurilor de eliberare a
domeniului public, pentru
vehiculele: Ford culoare
negru, af lat în Intrarea
Adierii, nr. 28, Ford Escort
culoare albastru, aflat în Şos.
Berceni, nr. 39, bl. 107,
(parcare lateral bloc),
Daewoo Matiz, culoare
albastru, aflat în Str. Cpt.
Eremia Popescu vis-à-vis de
nr. 24A, Smart culoare gri,
aflat în Str. Bordeşti, nr. 43.

l 13 Septembrie, 3 camere,
termopan, gresie, faianta,
0767.155.798, 0721.078.554.

CITAȚII
l Tyoran Onisie este citat la
j u d e c a t o r i a Tu r d a i n
23.10.2017, in dosar civil
7418/328/2016 pentru succesiune
l Caliu Ion, este citat în calitate de pârât, în dosarul nr.
317/223/2017, al Judecătoriei
Drăgășani, pentru termenul
din data de 08.11.2017, ora
8.30, în proces de divorț cu
reclamanta Caliu Maria.
l Se citează pârâtul Bălan
Cristian Marian, domiciliat în
Brașov, str. Molnar Janos, nr.
20, bl. 50, sc. A, ap. 59, să se
prezinte în data de
07.11.2017, ora 9.00, sala J1,
la Judecătoria Brașov, în
D o s a r u l c i v i l . N r.
30612/197/2016, având ca
obiect succesiune în proces cu
reclamantul Pomîrleanu
Vasile.
l Lorintiu Lucretia, reclamanta in dosar nr. 1136/2017
al judecatoriei Nasaud,
cheama in judecata paratii
Nicolae Olariu, Olar Ioan,
Olariu Zenobie, Olariu Fecla,
pentru data de 18 octombrie
2017.
l Vieru Cristina - cu domiciliul in Iasi, Bd. N.Iorga nr.39,

l Se citează numitul Pioraş
Gheorghe, fiul lui Pioraş
Gheorghe, cu ultimul domiciliu în comuna Rodna,
judeţul Bistriţa-Năsăud, în
calitate de pârât în dosarul
nr.1403/265/2016, pentru
termenul din 7.11.2017.

l Tutuianu Valentin, domiciliat în mun.Bacău, str.Gh.
Donici, nr.2A, jud.Bacău, este
citat în ziua de 02.11.2017,
ora 08.00, cam.152, complet
c26, în calitate de pârât, în
dosarul nr.23178/3/2017 aflat
pe rolul Tribunalului București, în proces cu CN CF
CFR SA Sucursala Regională
de Căi Ferate Iași, obiectul
dosarului fiind acțiune în
răspundere patrimonială.

DIVERSE
l Stirom S.A. cu sediul în
Bucureşti, sector 3, Bd. Th.
Pallady nr.45, titular al activităţii de „Instalaţii pentru
fabricarea articolelor de sticla
cu o capacitate mai mare de
20 tone/zi” anunţă depunerea
documentelor de susţinere a
solicitării de emitere a auto-
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rizaţiei integrate de mediu
pentru obiectivul din Bucureşti, sector 3, Bd. Th.
Pallady, nr.45. Obţinerea de
informaţii suplimentare,
depunerea de sugestii şi
propuneri se pot efectua în
zilele lucrătoare, între orele
8.00-16.00, la adresa A.P.M.
Bucureşti, Aleea lacul Morii,
nr.1, sector 6, Bucureşti, tel:
021.430.66.77; fax:
021.430.66.75.
l Lichidatorul judiciar al SC
Euteascult SRL anunta
deschiderea procedurii simplificate a falimentului prevazuta de Legea nr. 85/2014 in
dosarul nr. 20077/3/2017 aflat
pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a-VII-a Civila.
Termenul limita pentru depunerea declaratiilor de
creanta 23.11.2017. Termen
de verificare a creantelor,
intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al
creantelor la 04.12.2017
Termen de intocmire si
afisare a tabelului definitiv
la 28.12.2017. Sedinta
adunarii generale a creditorilor la data de 08.12.2017.
l SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator Liscan
Aurel, in calitate de administrator judiciar al Idol Design
SRL desemnat prin hotararea
n r. 5 5 1 6 d i n d a t a d e
11.10.2017, pronuntata de
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Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VII-a Civila in dosar nr.
8517/3/2017, notificã deschiderea procedurii insolventei
prevazuta de Legea nr.
85/2014 împotriva Idol
Design SRL, cu sediul in
Bucureşti Sectorul 2, B-dul
Pache Protopopescu, Nr. 125,
CUI 18445303, nr. de ordine
in registrul comertului
J40/5178/2010. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta
impotriva Idol Design SRL
vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata
la grefa Tribunalului Bucureşti - secţia a VII-a Civila, cu
referire la dosarul
nr.8517/3/2017, in urmatoarele conditii: a) termenul
limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului
24.11.2017; b) termenul de
verificare a creantelor, de
intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de
creante 14.12.2017; c)
termenul pentru intocmirea
si afisarea tabelului definitiv
la 08.01.2018; d) data primei
sedinte a adunarii generale a
creditorilor 19.12.2017, ora
14.00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de
23.10.2017, ora 14.00 la sediul
administratorului judiciar.
l SC Romgeta Com Prest
SRL având sediul în localitatea Svoriştea, str.Principală

nr.47, jud.Suceava, anunţă
elaborarea primei versiuni a
planului “zonă servicii
(service auto) – faza puz”
amplasat în Vladimirescu,
extravilan, FN, jud.Arad şi
declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea
avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a
planului se poate realiza la
sediul firmei SC L&C Total
Proiect SRL, localitatea Arad,
str.Muncii nr.34, zilnic între
orele 10.30 – 12.30. Comentariile şi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul
APM Arad, splaiul Mureşului
nr.FN, în termen de 18 zile
calendaristice de la data ultimului anunţ.
l S.C GVV Pro Junior S.R.L,
titular al planului
P.U.Z.-,,construire cladire
parter-spatii comerciale, imprejmuire si utilitati”, in localitatea Berceni, Sola 7, P 22/3/4,
anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
obtinere a Avizului de oportunitate al CJ Ilfov. Documentatia putand fi consultata pe
site-ul Consiliului Judetean
Ilfov. Observatii/comentarii si
sugestii se primesc in scris la
Biroul de Urbanism in cadrul
Consiliului Judetean Ilfov, cu
sediul in municipiul Bucuresti,
str.Gheorghe Manu, nr.18,
sector 1 (tel. 021/212.56.93 ), de
luni pana vineri, intre orele
09:00-14:00.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași.
Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar executare nr. 10041628/2013.
Nr. 809/11.10.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna octombrie, ziua 11.
În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face
cunoscut că în data de 09.11.2017, orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8 se vor vinde la
licitație următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului GHEORGHISOR OVIDIU THEODOR, cu
domiciliul în Călărași, str. Năvodari, nr. 10, bl. G 8, sc. 2 D, ap. 12, județul Călărași, în dosar de
executare 10041628/2013, liciatia a II - a (etapa 1): Denumirea bunului mobil, descriere sumară,
Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau pornire
al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autoturism Mercedes Benz C 200
CDI, CL-98-RIW, Nu este cazul, 7.878 lei, Neimpozabil. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea
adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevazure de titlul VII din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la
termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de
cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației,
următoarele documente : a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele jurudice
române, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e).
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie
după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care
certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului. Cumpărătorului îi revine obligația de a
respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a
patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: Nu este cazul. Alte informații de interes
pentru cumpărător, după caz: an fabricație - 2001, motorină, culoare galben, 2148 cmc. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939,
interior 120. Data afișării: 13.10.2017.
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l S.C GVV Pro Junior
S.R.L, titular al planului
P.U.Z.-,,construire cladire
parter-spatii comerciale,
imprejmuire si utilitati”, in
localitatea Berceni, Sola 7, P
22/3/4, 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
sugesti se primesc in scris la
sediul A.P.M.ILFOV in
termen de 18 zile de la data
publicarii anuntului.
l CII Burcoveanu Laura
Mihaela, cu sediul in Iasi, str.
Gradinari 2, bl.D1, sc.F, et.1,
ap.1, in calitate de lichidator
judiciar al SC Demic SRL,
CUI5915713, J22/1712/1994,
cu sediul in str. Buridava nr.
10, bl. R7bis, sc.C, parter, ap.4,
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Iasi, jud.Iasi, conform
sentintei 1253/21.09.2017
pronuntata de Tribunalul Iasi
in dosar 3078/99/2017, notifica
deschiderea procedurii simplificate a insolventei debitoarei.
Creditorii vor depune cererile
de creanta pana la termenul
limita de 06.11.2017. Termen
limita pentru verificarea
creantelor, intocmirea, afisarea
si comunicarea tabelului preliminar -16.11.2017. Termenul
pentru depunerea contestatiilor la tabelul preliminar este
de 7 zile de la publicarea acestuia in BPI. termen pentru
solutionarea contestatii si
definitivare tabel -11.12.2017.
Prima adunare a creditorilor
-27.11.2017 ora 11 la sediul
lichidatorului judiciar din Iasi,
str.Dr.Iosif Cihac nr.17, cu
ordinea de zi -alegerea comitetului creditorilor si a presedintelui, confirmarea
lichidatorului judiciar si a
remuneratiei, aprobarea
rapoartelor si a demersurilor
efectuate de lichidatorul judiciar.

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1

l Anunţ public privind
decizia etapei de încadrare
SC Heubach Invest
GMBH&Co KG Grobgmain
Sucursala Bucureşti. SC
Heubach Invest GMBH&Co
KG Grobgmain Sucursala
Bucureşti, titular al proiectului „Construire ansamblu
rezidenţial cu dotări de
servicii şi comerţ cu regim de
înălţime 2S+P+3E+4Dx,
refacerea împrejmuirii teren
şi organizare execuţie
lucrări”, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei de încadrare de către
APM Bucureşti -nu se
supune evaluării impactului
asupra mediului şi nu se
supune evaluării adecvate, în
cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra
mediului, pentru
proiectul „Construire
ansamblu rezidenţial cu
dotări de servicii şi comerţ cu
regim de înălţime
2S+P+3E+4Dx, refacerea
împrejmuirii teren şi organiz a r e
e x e c u ţ i e

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi,
CUI 4294030, telefon 0242/311301, fax 0242/331609, organizează licitaţie publică deschisă pentru
cumpărarea de bunuri imobile de către județul Călărași, respectiv a 5 apartamente, cu destinația de
locuințe de serviciu, pentru salariații instituțiilor și serviciilor publice din subordinea sa aﬂate sub
autoritatea Consiliului Județean Călărași, precum și pentru salariații din cadrul aparatului de
specialitate al acestuia, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 115 din
31.08.2016 privind aprobarea procedurii privind cumpărarea unor bunuri imobile de către Județul
Călărași și a Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 154 din 31.10.2016 privind aprobarea
achiziționării unor apartamente cu destinația de locuințe de serviciu și a prevederilor Hotărârii
Consiliului Județean Călărași nr. 40 din 03.03.2017 pentru modiﬁcarea și completarea Hotărârii nr.
115/2016 pentru aprobarea procedurii privind cumpărarea unor bunuri imobile de către județul
Călărași.
În ceea ce privește procedura de achiziționare a apartamentelor, mai sus menționate, se va avea în
vedere achiziția a 5 (cinci) apartamente cu 2 (două) camere, situate în intravilanul municipiului
Călărași, zonele A, B și C.
Prețurile maxime de achiziție a apartamentelor menționate mai sus sunt următoarele:
- pentru zona A: 662 euro/m.p.,
- pentru zona B: 585 euro/m.p.,
- pentru zona C: 517 euro/m.p..
La licitație poate participa orice persoană ﬁzică sau juridică care dorește să înstrăineze un imobil
care satisface cerințele cuprinse în documentația de atribuire pentru cumpărarea de bunuri imobile și
care deține un titlu de proprietate valabil, înscris în Cartea Funciară, liber de sarcini asupra acestuia.
Documentaţia de atribuire poate ﬁ procurată accesând site-ul oﬁcial al Consiliului Județean
Călărași, www.calarasi.ro, atât în format editabil (word) cât și pdf, la următorul link de download:
https://www.calarasi.ro/index.php/noutati.
Data limită pentru depunerea ofertelor este 17.11.2017, ora 14:00. Ofertele vor ﬁ depuse la
Registratura Consiliului Județean Călărași, în plicuri sigilate, într-un singur exemplar, până la data
menţionată anterior.
Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, la ora 10:00 în data de
20.11.2017, în prezenţa tuturor ofertanţilor.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor este Tribunalul Călăraşi - Secţia Contencios
Administrativ, situat în municipiul Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 106, cod poştal 910068, tel./fax:
0242/315736, judeţul Călăraşi.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Boboc Cristina, la Consiliul Judeţean
Călăraşi, telefon 0242/311301, int. 141.
Data: 16.10.2017

PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

lucrări”, propus a fi
amplasat în Bucureşti, str.
Sfinţii Voievozi, nr.20-24,
sector 1. Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bucureşti,
din Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, în zilele de luni
până vineri, între orele 9.0012.00, precum şi la următoarea adresă de internet:
www.apmbuc.anpm.ro.
Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaţii
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de
la publicarea prezentului
anunţ, până la data de
20.10.2017.
l SC Signature Home SRL,
cu sediul în com.Jilavele, nr.
cadastral 20675, str. Primăverii, nr. 100, jud. Ialomiţa,
anunţă că a depus la APM
Ialomiţa documentaţia
tehnică pentru obţinerea
autorizaţiei de mediu pentru
desfăşurarea activităţii cod
CAEN 3109 -fabricarea de
mobilă, pe amplasamentul
din com.Jilavele, nr.cadastral
20675, str. Primăverii, nr.
100, jud. Ialomiţa. Eventualele sugestii sau observaţii se
vor depune în scris la APM
Ialomiţa, str.Mihai Viteazu,
nr.1, Slobozia, tel.0243.232.971,
fax: 0243.215.949,
e-mail: office@apmil.anpm.
ro, în termen de 15 zile de la
apariţia prezentului anunţ.
l Unitatea Administrativ
Teritorială comuna Sfântu
Gheorghe, din judeţul
Ialomiţa, anunţă publicarea
documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sector
cadastral nr.1, începând cu
data de 12 octombrie 2017,
pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Primăriei Comunei
Sfântu Gheorghe, str.Principală, nr.36, judeţ Ialomiţa,
conform art.14, alin.(1) şi
(2) din Legea Cadastrului şi
Publicităţii Imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare. Publicarea se va
face şi pe site-ul: www.sfintugheorghe.ro. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse
la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate
Imobiliară.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Consiliul de
administraţie al Societăţii
Romtatay S.A., cu sediul
social în Mun. Bucureşti, Str.
Lt. Nicolae Pascu nr. 81,
sector 3, J40/2798/1992, CUI
RO 2353700, în temeiul
dispoziţiilor art. 117 şi art.
118 din Legea nr. 31/1990
privind societăţile, republicată şi în conformitate cu
prevederile actului constitutiv
al societăţii: convoacă
Adunarea Generală Ordinară
a acţionarilor Romtatay S.A.
pentru data de 28.11.2017,
orele 10:00 a.m. la sediul
societăţii din Bucureşti, Str.
Lt. Nicolae Pascu nr. 81,
Sector 3. Dreptul de a participa şi de a vota în cadrul
adunării aparţine tuturor
persoanelor înregistrate în
registrul acţionarilor
Romtatay S.A. la sfârșitul
zilei de 15 noiembrie 2017,
considerată ca dată de referinţă în sensul art. 123 alin.
(2) şi (3) din Legea nr. 31/1990
privind societăţile. Cu următoarea ordine de zi: 1. Revocarea d-lui. Eduardo Miralta
Ventos din funcția de
membru al consiliului de
administrație. 2. Numirea
d-lui. Luis Blanc în funcția
de membru al consiliului de
administrație pentru un
mandat egal cu cel al restului
membrilor consiliului de
administrație, respectiv până
la data de 20.03.2018. Împuternicirea d-lui. Dumitrescu
Constantin Gabriel, în calitate de director general al
Societății, cu puteri și autoritate deplină, pentru a semna,
în forma prevăzută de lege,
hotărârile Adunării Generale
Ordinare ale acționarilor
societății și pentru a efectua
toate formalitățile legale
pentru asigurarea înregistrării, publicității, opozabilității și executării hotărârii
adunării generale a acționarilor. În cazul în care la data
menționară mai sus nu se
întrunesc condițiile de validitate/ cvorumul de prezență
prevăzute de Legea Societăților și de Actul Constitutiv,
se convoacă și se fixează în
temeiul art. 118 din Legea
Societăților cea de-a doua
Adunare Generală Ordinară
a Acționarilor Societății
pentru data de 29 noiembrie
2017, la ora 10.00 a.m., în
același loc, cu aceeași ordine

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
de zi și dată de referință.
Presedintele Consiliului de
Administraţie, Eduardo
Miralta Gonçalves De Faria.
l Administratorul unic al
societăţii Transmar Ialomiţa
SA, cu sediul social în Şos.
Amara, nr. 3, Slobozia, jud.
Ialomiţa, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Ialomiţa sub nr. J21/158/1991,
având CIF: RO2073076, prin
dl.Liviu Costache, în calitate
de Administrator unic, în
temeiul Art. 113 şi Art. 117
din Legea nr.31/1990, privind
societăţile comerciale, astfel
cum a fost modificată,
convocăm Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii pentru toţi
acţionarii înscrişi în Registrul
acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 01.11.2017 la
data de 18.11.2017, ora 10.00,
la Bucureşti, Str. Aristide
Pascal, nr.5, Sector 3, cu
următoarea ordine de zi: 1.
Luare la cunoştinţă a raportului de evaluare
nr.7026/28.03.2017, întocmit
de SGET SA, prin care s-a
stabilit că valoarea netă unei
acţiuni la data de 31.12.2016
a Transmar Ialomiţa SA este
de 0,01152Lei. 2.Se propune
mărirea capitalului social
prin mărirea valorii unei
acţiuni până la valoarea
minimă acceptată de 0.1Lei,
conform art. 93 din Legea
31/1990, privind societăţile
comerciale, republicată.
Mărirea de capital se face fie
prin aport de numerar de
către fiecare asociat în
maximul 30 de zile de la data
AGEA, fie prin diminuarea
numărului de acţiuni deţinute de fiecare acţionar, astfel
încât să se ajungă la valoarea
de 0.1Lei/acţiune. Acţionarii
care nu doresc se pot retrage
din societate prin vânzarea
acţiunilor sau prin cesiunea
acestora. În caz de neîntrunire a cvorumului necesar,
adunarea se reprogramează
pentru data de 19.11.2017,
ora 10.00.

LICITAȚII
l Penitenciarul Oradea organizeză la sediul unității in
data de 30.10.2017 ora 12.00
licitație publică pentru închirierea unei suprafețe de 121
mp, cu scopul de selecţie a
operatorilor serviciilor de
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telefonie necesară exercitării
dreptului deţinuţilor la
convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi
condiţiile de furnizare a acestora. Prețul de pornire este
2236,59, garanția de participare este in cuantum de 500
lei. Caietul de sarcini si documentația privind desfășurarea
licitației se solicită pe e-mail:
penitenciaruloradea@gmail.
com. Relații suplimentare la
tel. 0259 419 881, int.118.
Data limită de depunere a
documentelor de calificare la
sediul unității este 30.10.2017
ora 10.00.
l Anunț Privind organizarea
licitației de vânzare masă
lemnoasă fasonată, producția
anului 2017. Organizatorul
licitației: Comuna Remetea,
cu sediul în Comuna Remetea,
Pța. Cseres Tibor, nr. 10,
Județul Harghita, CIF:
4367655, tel/fax: 0266-352101, e-mail: office@gyergyoremete.ro. Data și ora
desfășurării licitației:
30.10.2017, orele 09:00. Locul
desfășurării licitației: sediul
Primăriei Comunei Remetea,
Comuna Remetea, Județul
Harghita. Tipul licitației: licitație publică cu strigare. Licitația este organizată și se va
desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate
publică, aprobat prin HG
617/2016 cu modificările și
completările ulterioare.
Data și ora preselecției:
23.10.2017, ora 09:00. La
preselecție nu participă operatorii economici. Data și ora
limită până la care poate fi
depusă documentația pentru
preselecție și înscrierea la licitație este 23.10.2017, ora
08:30. Lista partizilor care se
licitează, prețul de pornire a
licitației pentru fiecare partidă
sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-ul www.
ocoalederegim.ro. Volumul
total de masă lemnoasă fasonată, oferit la licitație este de
598 mc, volum brut, din care:
1. Pe natură de produse: APV
n r. 1 1 9 8 0 0 4 - H R 18771067 UP VII, Remetea –
Vf. Caprei, UA 11; volum
brut pus pe licitație: 857 mc. 2.
Pe specii: Molid 857 mc;
volum brut pus pe licitație.
Prețul de pornire a licitației
este de: 260 lei/mc fără TVA;
conform HCL nr. 72 din
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Octombrie 2016. După strigare şi în continuare după
fiecare eventuală strigarte
(dacă este cazul) pasul de
majorare a preţului este de 5
Ron. Masa lemnoasă fasonată
oferită spre vânzare provine
din fondul forestier proprietate publică a Comunei
Remetea. Caietul de sarcini
poate fi solicitat de la sediul
organizatorului, începând cu
data de 13.10.2017. Pentru
participarea la licitație, solicitantul trebuie să depună, până
la data de 23.10.2017 ora
08:30, o cerere de înscriere la
licitație, la care trebuie să
anexeze documentele prevăzute în HG 617/2016. Pentru
informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Comuna
Remetea, tel: 0266-352-101.
l Publicaţie de vânzare
privind licitaţia publică din
data de 18.10.2017. Debitorul
SC Avicola Dr. Tr. Severin SA
cu sediul social in localitatea
Simian, comuna Simian,
judetul Mehedinti, cod identificare fiscala 1606103, inmatriculata in Registrul
C o m e r t u l u i s u b n r.
J25/325/1991, aflata in procedura de faliment, dosar nr.
100/101/2005 prin lichidator
judiciar, Consultant Insolventa SPRL, cu sediul procesual ales în Mun. Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.
7A, judetul Mehedinti, scoate
la vanzare prin licitatie
publica cu strigare: -1/2 hala
nr. 14 (nr.vechi 34) – incaperea
nord, Sc=625 mp situata la
periferia Comunei Șimian,
județul Mehedinți, in incinta
fostei Ferme de pui nr. 2 din
proprietatea debitoarei SC
Avicola Drobeta Tr. Severin
SA la pretul de 4200 lei. -1/2
hala nr. 14(nr. vechi 34) - incaperea sud, Sc=625 mp situata
la periferia Comunei Șimian,
județul Mehedinți, in incinta
fostei Ferme de pui nr. 2 din
proprietatea debitoarei SC
Avicola Drobeta Tr. Severin
SA la pretul de 4200 lei. (Terenul aferent imobilelor nu
este in proprietatea debitoarei
si nu face obiectul licitatiei).
Licitaţia publică va avea loc în
localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul
Mehedinţi în data de
18.10.2017 orele 12:00. Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea la
Raiffeisen Bank Sucursala Dr.

Tr. Severin, pana la data de
18.10.2017 orele 10.00 a unei
cauţiuni de 10% din pretul de
pornire si achitarea caietului
de sarcini in suma de 300 lei
pentru fiecare hala. Nr.
cont:RO65 RZBR 0000 0600
0062 4485. Relatii suplimentare la telefoanele:
0756482035, Lichidator Judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL.
l Debitorul SC Anicos
Company SRL cu sediul social
în Vânju Mare, str. Republicii
nr. 91, jud. Mehedinţi, CIF:
22495776, J25/580/2007, aflată
în procedura de faliment, in
bankruptcy, en faillite, dosar
nr. 8446/101/2010* - Tribunalul Mehedinti, prin lichidator judiciar asociat prin
contract: Yna Consulting
SPRL, Cabinet Individual de
Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi
Consultant Insolvenţă SPRL,
cu sediul procesual ales în
Mun. Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare
la un preţ diminuat cu 65%
faţă de preţul stabilit prin
raportul de evaluare: -activul
*Fabrică de confecţii*
compusă din teren intravilan
in suprafata de 5652 mp nr.
cadastral 50202, hală
producţie si depozit materiale
cu o suprafat construita de
1782,51 mp si suprafaţă utilă
de 3339,91 m.p. nr. cadastra
50202 –C1, remiză p.s.i. cu o
suprafata construita de 125,86
mp si o suprafaţă utilă de
105,12 m.p. nr. cadastral
50202 –C2, bazin de apă cu o
suprafaţă construită de 101,43
m.p. si o suprafata utila de
84,11 mp nr. cadastral 50202C3, centrală termică cu o
suprafata construita de 106,89
mp si o suprafaţă utilă de
95,09 m.p. nr. cadastral 50202
–C4, situat în localitatea
Vânju Mare, str. Republicii, nr.
91, judeţul Mehedinţi, fiind
inscris in Cartea Funciara sub
numarul 50202 Vanju Mare
(nr. CF vechi 30). Preţul de
pornire al licitaţiei este de
108885,00 euro exclusiv TVA
echivalent in lei la cursul BNR
din ziua platii. Licitaţia va
avea loc în localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.
7A, judeţul Mehedinţi în data
de 18.10.2017 orele 13:00.
Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunu-
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Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

rilor imobile descrise anterior,
o reprezinta sentinta nr. 522
din data de 07.10.2011 de
deschidere a procedurii de
faliment pronunțată de către
judecătorul sindic in dosarul
d e i n s o l v e n ț ă n r.
8446/101/2010*.Participarea
la licitaţie este condiţionată de
consemnarea, a unei cauţiuni
de 10% din preţul de pornire
al licitaţiei si achizitionarea
caietului de sarcini in valoare
de 1000 lei pana pe data de
17.10.2017 orele 17.00. Nr.
cont
RO89BTRL02601202J96730XX deschis
la Banca Transilvania Suc. Dr.
Tr. Severin. Somam pe toti cei
care pretind vreun drept
asupra imobilului sa anunte
lichidatorul judiciar inainte de
data stabilita pentru vânzare
în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii
suplimentare la telefoanele
0742592183, 0756482035
0252354399 sau la sediul
profesional al lichidatorului
din loc. Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuţului nr. 7A, jud. Mehedinti. Lichidatori judiciari
asociaţi, Yna Consulting
SPRL, Cabinet Individual de
Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi
Consultant Insolvenţă SPRL.
l Debitorul SC C&C MH
Confort SRL cu sediul în Dr.
Tr. Severin, str. I.C. Brătianu,
nr. 11A, jud. Mehedinţi,
J25/460/2005, CIF:17044001,
aflată în procedura de faliment dosar nr. 9465/101/2012
pe rolul Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator judiciar
societățile profesionale de
insolvență asociate prin
contract Yna Consulting
SPRL şi Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr .7A, jud. Mehedinţi,
scoate la vânzare bunuri
mobile la preturi stabilite prin
raportul de evaluare: 1. Bunurile mobile obiecte de inventar
si mijloace fixe conform
listelor ce se pot studia la
biroul lichidatorului judiciar
din localitatea Dr. Tr. Severin,
str. Zabrautului nr. 7A, jud.
Mehedinti, sau la biroul din
Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu
Maniu nr. 20 bl. KM4, sc.1,
ap.2, jud.Mehedinti sau la
sediul debitoarei SC C&C
MH Confort SRL din localitatea Dr. Tr. Severin str. I.C.
Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinţi. (Pretul este stabilit prin
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raportul de evaluare nr.
82/01.09.2017). Preturile nu
includ TVA. Titlul executoriu
în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la
vânzarea bunurilor mobile
descrise anterior, o reprezinta
sentinta nr. 487/2013 din data
de 09.09.2013 de deschidere a
procedurii de faliment
pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de
insolvență nr.9465/101/2012.
Licitaţia va avea loc în localitatea Dr.Tr. everin, str. I.C.
Brătianu, nr. 11A, judeţul
Mehedinţi la data de
20.10.2017 orele 12:oo. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei
cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al licitaţiei cu cel putin
2 ore inainte de ora licitatiei si
achizitionarea caietului de
sarcini. Cont deschis la BRD
SA Sucursala Drobeta Turnu
S e v e r i n , s u b n r.
RO54BRDE260SV
42893862600. Invităm pe toti
cei care vor sa se prezinte la
şedinţa de licitaţie la termenul
de vânzare, la locul fixat în
acest scop şi pâna la acel
termen să depună oferte de
cumpărare. Somam pe toti cei
care pretind vreun drept
asupra bunurilor mobile sa
anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii la telefon-fax
0744528869, 0742592183,
0745267676 sau 0256/220827.
l S.C.M. Com Grup - în reorganizare anunta vanzarea
prin licitatie publica a bunului
imobil, reprezentand spațiu
comercial situat administrativ
în Băile Herculane - Pecinișca,
str. Trandafirilor, nr. 42, bl.
(42) 19, scara A, etaj Parter, nr.
ap.I/b, jud. Caraș - Severin,
înscris în Cartea Funciară nr.
30118-C1-U15/Băile Herculane, nr. cadastral 30118-C1U15. Pretul de pornire al
licitatiei este de 75% din
pretul de evaluare, respectiv
81.300 lei. Caietele de sarcini
se pot achizitiona de la sediul
ales al administratorului judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap.21, jud. Caras-Severin,
telefon 0355-429 116, pretul
caietelor de sarcini fiind de
500 lei + T.V.A. Licitatia va
avea loc in data de 23.10.2017,
orele 14.00, la sediul ales al
administratorului judiciar din

Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud.
Caras-Severin.

PIERDERI
l Pierdut Carnet de Expert
contabil pe numele de Teodorescu Iuliana. Se declara nul.
l Pierdut carnet ambarcatiune
de agrement tipul Ultramar, nr.
identificare 0670MC, înmatriculat la Capitania Macin. Se
declara nul.
l Declar pierdut carnet de
student şi legitimaţie de
transport emise de Facultatea
de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
din cadrul UPB pe numele
Bricicaru Victor.
l S.C. Famous Production
S.R.L. cu sediul în oraş
Otopeni, str. Ferme F, nr.15,
biroul nr.2, Jud. Ilfov, cu
J23/2062/2011, C.U.I.
RO28951529, pierdut certif i c a t c o n s t a t a t o r n r.
21915/11.04.2013 pentru
punctul de lucru, îl declar nul.
l S.C. Olimpia Arte
Constructioni S.R.L. cu sediul
în Bucureşti, sector 5, str.
Doina nr.18, bl. 17, sc. 2,
p a r t e r, a p . 1 6 c u
J40/16824/2007, C.U.I.
22378296 pierdut certificat
de înregistrare, îl declar nul.
l Pierdut certificatul de
membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, pe
numele Andrei Iulia. Il declar
nul.
l Pierdut legitimaţie de
student- Nacu Maria
Alexandra, Facultatea de
Fizică a Universităţii din
Bucureşti. Declar nulă.
l Declar pierdut şi nul
Atestat de marfă, eliberat pe
numele Stănia Marius Liviu,
de către ARR Dolj.
l Lotus Food SRL, cu sediul
in Bucuresti, sector 1,str Carol
Knappe, nr 89,avand CUI
RO25370050, J40/4191/2009,
declar nul Certificatul de atribuire a numarului de ordine
fiscal (DGFP) pentru punctul
de lucru din Buscuresti sector2,
str Ziduri Mosi, nr 4,std
.149,aparat LINUXPOS 220,
serie LPOS08040161, numar
aviz 0440, nr de ordine 147101.

