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OFERTE SERVICIU
Companie multinaţională angajează agenţi 
de securitate. Tel.: 0723.305.347.

Unitatea Militară 0131 București scoate la 
concurs, o funcție de administrator, cu 
contract pe perioadă determinată, prevăzută 
cu studii liceale cu bacalaureat și cursuri de 
specialitate în industria hotelieră și turism 
sau alimentație publică și o funcție de îngri-
jitor, cu contract pe perioadă nedeterminată 
prevăzută cu studii liceale sau gimnaziale. 
Cererile de înscriere se depun la sediul insti-
tuției până la data de 30.12.2015. Relații la 
telefon: 0214081077; 0214081231.

U.M. 0756 Ploiesti, scoate la examen/concurs, 
în vederea încadrării din sursă externă, 1 (un) 
post de personal contractual, specialitatea 
îngrijitor (clădiri), absolvent studii gimna-
ziale. Examenul/concursul se va desfăsura 
începând cu data de 22.01.2016, ora 10.00, la 
sediul U.M. 0756 Ploiesti, din Ploiesti, str. 
Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 257, 
judeţul Prahova. Data-limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarul de concurs: 
06.01.2016 ora 16.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine în zilele lucrătoare, între orele 
08.00-16.00, la telefon 0244406412 - Serviciul 
Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Prahova.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organi-
zarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici și O.U.G nr. 45/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvoltarea 
carierei funcționarilor publici, cu modificările 

și completările ulterioare, anunţă scoaterea la 
concurs pentru: 1 (una) funcție publică de 
execuție de consilier, clasa I, gradul profesi-
onal superior la Direcția Generală Buget 
Finanțe și Fonduri Europene- Direcția Buget 
Finanțe și Fonduri Europene- Serviciul 
Finanțarea Formelor de Sprijin Acordate 
Producătorilor Agricoli. Condiții specifice: 
Vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 
ani; Studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată  absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul– știinţelor econo-
mice; Concursul va avea loc la sediul 
M.A.D.R. în data 05 ianuarie 2016, orele 
10.00 proba scrisă.  Dosarele de înscriere se 
depun în opt zile de la publicare.   Biblio-
grafia, condiţiile specifice de participare 
precum și actele solicitate candidaţilor la 
înscriere vor fi  publicate pe pagina de web 
www.madr.ro și afișate la sediul instituţiei  din 
B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3 București.

Administraţia Domeniului Public Sector 1, 
București anunţă: Concursuri de recrutare 
organizate în data de 14.01.2016, ora 10.00, 
proba scrisă și în data de 18.01.2016, ora 
13.00, proba interviului pentru ocuparea 
următoarelor funcții contractuale de execuție 
vacante:  1- Inspector de specialitate, gradul 
profesional II în cadrul Serviciului Juridic, 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; vechime în specialitatea studi-
ilor: minimum 6 luni. 2- Inspector de speciali-
tate,  gradul profesional II în cadrul 
Serviciului Spaţii Verzi, studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime 

în specialitatea studiilor: minimum 6 luni. 
Dosarele de înscriere se depun la sediul insti-
tuţiei, din Bd. Poligrafiei, nr. 4, sector 1, în 
perioada 21.12.2015- 06.01.2016. Condiţiile 
de participare și bibliografia se afișează la 
sediul instituției. Relaţii suplimentare la 
secretarul comisiei de concurs, telefon 
021.319.32.61.

Universitatea Babeș-Bolyai. Direcţia Resurse 
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În 
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, 
Universitatea Babeș-Bolyai cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, 
organizează concurs pentru ocuparea postului 
de consilier juridic, vacant pe perioadă nede-
terminată, în cadrul Biroului Juridic. Condiţii 
de participare: - studii superioare în domeniul 
juridic absolvite cu diplomă de licenţă; - 
studii superioare în domeniul juridic absolvite 
cu diplomă de master; - cunostinte operare 
PC (Word, Excel) - nivel avansat; - cunoștinţe 
de limba franceză – nivel avansat. Concursul 
va consta într-o probă scrisă (în data de 
18.01.2016, ora 10.00) și un interviu (în data 
de 25.01.2016, ora 10.00). Dosarele de concurs 
se pot depune până la data de 06.01.2016, ora 
16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine 
de la Direcţia Resurse Umane, str. I.C. 
Brătianu nr. 14, pe pagina de internet www.
ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, interior 
5449. Director RU, Mircea Raţiu.

Primăria municipiului Râmnicu Sărat organi-
zeaza concurs de recrutare pentru ocuparea 
urmatoarelor  funcţii publice de execuţie 
vacante: - consilier clasa I, grad profesional 
debutant in cadrul Compartimentului Relaţii 
cu Publicul – Biroul Comunicare si Adminis-
trare Patrimoniu – Direcţia Administraţie 
Publică Locală, Achiziţii si Programe cu 

Finantare Externa  - Aparatul de specialitate 
al Primarului municipiului Ramnicu Sărat. - 
consilier clasa I, grad profesional superior in 
cadrul Compartimentului Programe cu 
Finantare Externă – Serviciul Achiziţii si 
Programe cu Finanţare Externă - Direcţia 
Administraţie Publică Locală, Achiziţii si 
Programe cu Finanţare Externă  - Aparatul 
de specialitate al Primarului municipiului 
Ramnicu Sărat. Concursul va avea loc la 
sediul Primariei municipiului Râmnicu Sărat 
în data de 26.01.2016, ora 10,00 – proba 
scrisă. Condiţiile de participare, la concursul 
menţionat mai sus, sunt cele prevăzute în  
art.54 si 57 alin.(1), (2), (3), (4), (5) lit.c), din 
Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici republicată, actualizată. 
Aceste condiţii de participare la concurs se 
vor afișa la sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat, precum si pe site-ul Primăriei 
municipiului Râmnicu Sărat www.primarier-
msarat.ro. Dosarele de înscriere la concurs  se 
pot depune in termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului, la sediul Primăriei 
municipiului Râmnicu Sărat. Dosarele de 
înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute in art.49 din H.G. 
nr.611/2008, actualizată. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat și la numarul de telefon 
0238561946.

Anunţ concurs ocupare funcţii publice 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Hune-
doara organizează concurs (proba scrisă 
19.01.2016 și interviul 21.01.2016) la sediul 
sau din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25 judeţul 
Hunedoara, în vederea ocupării a două 
funcţii de execuţie vacante de consilier clasa I 
gradul profesional superior, din cadrul 
Compartimentului Calitatea Factorilor de 

publicitate
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Mediu o funcţie şi Serviciului Avize Acorduri 
Autorizări o funcţie. Relaţii suplimentare la 
tel 0254215445 s-au email: radu.voica@
apmhd.anpm.ro. 

VÂNZĂRI IMOBILE
Hotel  central ,  Craiova,  3 stele .  Tel . 
0723.700.365. 

VÂNZĂRI TERENURI
Vând 1300ha teren agricol Timişoara, Brăila, 
Târgu-Mureş ,  Cra iova  la  pre ţ  mic . 
0727411346.

CITAȚII
Racovita Mircea este chemat la Judecatoria 
I a s i  l a  C o m p l e t  1 6 ,  i n  d o s a r  n r. 
31967/245/2014 in data de 06.01.2016, ora 
8.30 in contradictoriu cu Melintescu Mihai. 

Neaga  Constanța cu ultimul domiciliu 
cunoscut in com. Merei, sat Lipia, jud. Buzau 
este chemata la Judecătoria Buzău in data de 
15.01.2016,  ora 8 .30,  in  dosarul  nr. 
1918/200/2013, in proces  cu Tudorache 
Stefan pentru anulare titlu de proprietate.

Numita Preda Virginia Elisabeta este citată să 
se prezinte personal în fața Judecătoriei Iaşi la 
data de 19.01.2016, Ora 8:30, la Completul 
C22M, în calitate de pârâtă în dosar nr. 
30111/245/2014 care are ca obiect „ divorţ cu 
minori; exercitarea autorităţii părinteşti; stabi-
lire domiciliu minor; pensie de întreţinere”, în 
contradictoriu cu reclamantul Preda Costică.

Se citează Sabina Patriciu, moştenitor accep-
tant al defunctului Dan Costache Patriciu, în 
c a l i t a t e  d e  i n t i m a t  î n  d o s a r  n r. 
19094/299/2013, aflat pe rolul Tribunalului 
Bucureşti, secţia a III-a civilă, având ca 
obiect contestaţie la executare suspendarea 
executării silite, cu termen la 12.02.2016, ora 
08.30, complet apel 15.

SC Telepublicitate TV SRL cu sediul in 
Ploiesti, str. Valeni, bl. 331K, sc. K, ap. 2, este 
chemat la Tribunalul Prahova din Ploiesti, 
Piata Victoriei nr. 10, Sectia a II a de Conten-
cios Administrativ si Fiscal in dosarul nr. 
6556/105/2015, in data de 13.01.2015, ora 
9.00, in calitate de debitor in proces cu Servi-
ciul Public Finante Locale Ploiesti in calitate 
de creditor 

Se citeaza parata Puscasu Lenuta-Irina, cu 
domiciliul cunoscut in sat Buhaiesti, com.
Vul ture s t i ,  jud .  Vas lu i ,  in  dosaru l 
nr.581/245/2015 al Judecatoriei Iasi pentru 6 
ianuarie 2016, ora 8.30 complet C12M, dosar 
avand ca obiect „divort fara minori”, cu 
reclamantul Puscasu Cristodor-Catalin.

Se citează pârâtul Căsian Ioan la Judecătoria 
Hârlău. str. Gheorghe Doja nr. 1, oraş Hârlău, 
jud. Iaşi pentru termenul din 21.01.2016, 
complet C4 M, sala 1, ora 9.00, în contradic-
toriu cu reclamanta Căsian Nicoleta, în 
dosarul nr. 1099/239/2015 având ca obiect 
divorț cu minori.

DIVERSE
Stimaţi artişti, CREDIDAM va efectua, înce-
pand cu data de 24.12.2015, o nouă repartiţie 
a sumelor încasate în trimestrele II şi III 2015 
pentru sursele radio, TV şi cinema, a sumelor 
încasate în perioada 01.06.2015 - 30.11.2015 
pentru sursele cablu, comunicare publică şi 
internet, precum şi a sumelor din sursa copie 
privată încasate de la UPFR în luna noiem-
brie 2015. Aceste sume sunt repartizate titula-

rilor de drepturi, proporţional cu utilizarea 
reală a repertoriului fiecăruia, în baza playlis-
turilor primite de CREDIDAM de la utiliza-
tori şi a unui studiu de piață (copie privată). 
Vă reamintim ca termenul limită de actuali-
zare a declarațiilor de repertoriu a fost 
30.10.2015 pe formular tip, înregistrate la 
sediul CREDIDAM din Str. Jules Michelet nr. 
15-17, sector 1, Bucureşti sau transmise prin 
fax: 021.318.58.13, respectiv 27.11.2015, 
pentru declarațiile de repertoriu online, prin-
tate, semnate şi înregistrate la CREDIDAM. 
Mai multe informații  gasiți  pe www.
credidam.ro. Artiştii care nu sunt membri 
CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris 
drepturile care li se cuvin pentru a evita 
prescrierea acestora. Prezentul anunţ repre-
zintă notificarea prevăzută de  art.129/1 din 
Legea nr.8/1996, privind drepturile de autor şi 
drepturile conexe, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, în raport de care, ”revendi-
carea de  către  t i tular i i  de  drepturi 
nereprezentaţi a sumelor cuvenite se pot face 
în termen de trei ani de la data notificării”. 
Informaţii la telefoanele: 021.307.92.00, 
0372.723.146, 0372.723.147, 0372.723.148 sau 
la adresa office@credidam.ro.

SC Villa Italica S.R.L., având sediul în str. 
Aleea Sinaia nr.2, bl.81, sc.2, et.3, ap.52, 
sector 2, localitatea Bucureşti, titular al 
planului Plan Urbanistic Zonal- ”Construire 
imobile S+P+3E+4R, împrejmuire teren”, 
localitatea Bucureşti, Șos. Bucureşti- Măgu-
rele nr. 51C, 53, 53A, 53C, 53D, sector 5, 
anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a avizului de mediu 
pentru planul menționat şi declanşarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a planului poate 
fi consultată la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Bucureşti din Aleea Lacul 
Morii nr.1 (în spatele benzinăriei Lukoil), 
sector 6, de luni până joi între orele 9.00-
11.00. Observații/ comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul A.P.M.B., în termen 
de 15 zile de la data publicării anunțului.

SOMAȚII
Somaţie. Emisă la data de 11 decembrie 2015 
de Judecătoria Rm. Vâlcea, în dosarul nr. 
7073/288/2015. În temeiul articolului 1052 
aliniatul 2 Cod de procedură civilă şi în baza 
dispoziţiilor cuprinse în încheierea din data 
de 11 decembrie 2015. Aducem la cunoştinţă 
că, prin acţiunea civilă formulată de recla-
mantul Marin Nicolae reprezentant convenţi-
onal de avocat Florica Luminiţa şi cu 
domiciliul procesual ales la Cabinet avocat 
Florica Luminiţa din Rm. Vâlcea str. Calea lui 
Traian nr. 134 et. 1 ap. 6 jud. Vâlcea, recla-
mantul invocă dobândirea proprietăţii prin 
uzucapiune, asupra terenului în suprafaţă de 
529 m.p. situat în Rm. Vâlcea str. Calea Bucu-
reşti nr. 13 judeţul Vâlcea cu vecinii  N - 
Ursaru Marioara, S - Constantin Maria 
, E - drum european E81, V - canal din care 
387 m.p. categoria de folosinţă curţi 
construcţii şi 142 m.p. arabil. Vă comunicăm 
că, potrivit articolului 1052 aliniatul 2, litera 
e din Codul de procedură civilă, toţi cei inte-
resaţi au dreptul să facă opoziţie, iar, în caz 
contrar în termen de 6 luni de la emiterea 
celei din urmă publicaţii se va trece la jude-
carea cererii.

LICITAȚII
Societate de Industrire Reparatorie Navală 
SRL Galaţi,  scoate la vânzare prin licitaţie 
publică cu strigare în data de 23,30.12.2015, 
06,13,20,27.01.2016 ora 13:00 stoc marfă 
specific activităţii de construcţi 15.726 lei la 
care se adaugă TVA. Lista stocurilor şi preţu-
rile pot fi vizualizate la sediul lichidatorului 

judiciar, din Galaţi, str Plantelor nr. 7. Ofer-
tanţii vor depune până la ora licitaţiei taxa de 
participare la licitaţie conform regulamen-
tului de vânzare şi garanţia de 10% din preţul 
de vânzare în contul colector al Societate de 
Industrie Reparatorie Navală SRL deschis la 
B C R  G a l a ţ i  n r .  
RO34RNCB0141032853730001. Prezentul 
anunţ constituie şi notificare către creditori, 
debitori şi orice altă persoană interesată în 
cauză. Relaţii suplimentare la telefon 
0236/470525; 0722654481.

Primăria Cuca judeţul Argeş scoate la licitaţie 
începând cu data de 22.12.2015, delegarea 
gestiunii serviciului public de alimentare cu 
apă al comunei Cuca, judeţul Argeş. Docu-
mentaţia se obţine de la sediul Primăriei 
Cuca, com. Cuca, sat Cuca, str. Principală nr. 
35, judeţul Argeş, începând cu data de 
22.12.2015. Termenul de depunere al ofer-
telor- 30 de zile calendaristice de la publicarea 
anunţului. Data şi locul deschiderii ofertelor 
22.01.2016 la sediul Primăriei Cuca. Pentru 
informaţii suplimentare privind obţinerea 
documentaţiei, tel. 0248/241001, 0786211510, 
0786211520.

1.Societatea FISE Electrica SERV S.A. -SISE 
Transilvania Nord, cu sediul în Cluj Napoca, 
str.Taberei, nr.20, tel.: +40372.640.302, fax: 
+40264.205.504, achiziționează „Maşini-
unelte, aparate de măsură şi control” în 
cantitățile şi condițiile prevăzute în Docu-
mentația de atribuire. 2.Adresa la care se 
poate solicita Documentația de atribuire: 
SISE Transilvania Nord, Cluj Napoca, str.
Taberei, nr.20, Tel.: +40372.640.302, Fax: 
+40264.205.504. Documentația de atribuire se 
pune la dispoziția operatorilor economici 
gratuit, în urma solicitării, în scris a acesteia. 
3.Procedura aplicată: Licitație deschisă. 
4.Locul de furnizare a produselor: conform 
specificațiilor din Documentația de atribuire. 
5.Natura şi cantitatea produselor ce se vor 
achiziționa: „Maşini-unelte, aparate de 
măsură” în cantitățile prevăzute în Documen-
tația de atribuire. 6.Data limită de primire a 
ofertelor: 23.12.2015, ora 11.00. Data deschi-
derii ofertelor: 23.12.2015, ora 11.30. 7.Adresa 
la care se depun ofertele: sediul SISE Transil-
vania Nord, Cluj Napoca, str.Taberei, nr.20, 
secretariat general. 8.Limba de redactare a 
ofertelor: limba română. 9.Perioada de valabi-
litate a ofertei: 90 de zile de la data deschi-
derii ofertelor. 10.Criteriul de atribuire a 
contractului: „prețul cel mai scăzut”.

Serviciul Public de Administrare si Exploa-
tare   a Pietei Centrale Agroalimentare a 
Municipiului Campina anunta organizarea 
urmatoarei licitatii publice deschise cu stri-
gare pentru: -Inchirierea a 4 (patru) amplasa-
mente  pentru comercializare legume-  
zarzavat; - Inchirierea a 3 (trei) amplasa-
mente pentru comercializare legume- fructe; 
- Inchirirea unui amplasament de 1 mp cu 
destinatie dozator apa. Se liciteaza numai 
spatiul destinat comertului. Pretul de pornire 
al licitatiei este de 6,6 lei/mp/zi (fara TVA); 
-Inchirierea provizorie a 5 (cinci) amplasa-
mente (casute). Pretul de pornire pentru 
casute este de 10lei/casuta/zi cu TVA. Lici-
tatia va avea loc in data de 20.01.2016, ora 
10,00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Campina, 
Str. Republicii nr. 16A.  Informatii suplimen-
tare la telefon: 0344/108513 si la sediul 
S.P.A.E.P.C.A. Campina.

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 localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la 
preturi diminuate cu 40% fata de raportul de 
evaluare: I - Bunurile imobile af late in 
garantia creditorului BCR SA cu rangul I 
după cum urmează : 1 - Clădire compusă din 
SAD1 situate la parter şi etaje, compus din 3 
încăperi şi etaj situate în com. Dumbrăvița, 
(în incinta fostei ferme avicole, cu acces din 
DJ 691 Timişoara – Lipova) jud. Timiş, CF 
401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, 
suprafață: 1646/3290 mp, la pretul de pornire 
a licitatiei de 97.722,00 euro. 2 - Teren intra-
vilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Bano-
viței, nr. 5, jud. Mehedinți, CF 52296, nr. 
cadastru 814/17/1/2, suprafața: 1452 mp; 
teren +construcții situate în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Banoviței, nr. 5, județul Mehe-
dinți, CF 52297, nr. cadastru 814/18/1, supra-
fața: 643 mp; teren +construcții situate în loc. 
Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. 
Mehedinți, CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2, 
suprafață: 6817 mp; teren intravilan situat în 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. 
Mehedinți, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2, 
suprafața: 3202 mp; teren intravilan situat în 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. 
Mehedinți, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, 
suprafața: 722 mp; teren +construcții situate 
în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, 
județul Mehedinți, CF 52303, nr. cadastru 
814/17/7/2, suprafața: 6680 mp la pretul de 
pornire a licitatiei de 963.720,00 euro. 3 - 
Hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de 
protecție situate în com. Dumbrăvița, (în 
incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 
691 Timişoara – Lipova) jud. Timiş, CF 
401670 (CF vechi 4069), nr. cadastru Cc 
215/16, suprafață: 2663 mp la pretul de 
pornire a licitatiei de 194.280,00 euro. 4 - 
SAD2 la parter şi etaj situate în com. 
Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, 
cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) jud. 
Timiş, CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 
215/5/II, suprafață: 1644/3290 mp, la pretul 
de pornire a licitatiei de 97.638,00 euro. 5 - 
Spatii depozitare furaje, rigolă si platformă 
beton situate în com. Dumbrăvița, (în incinta 
fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timişoara – Lipova) jud.  Timiş,  CF 
401672(CF vechi 20272), nr. cadastru 
Cc215/10, suprafața: 2345 mp, la pretul de 
pornire a licitatiei de 145.680,00 euro. 6 - 
Teren extravilan situat în comuna Ghiroda, 
str. Calea Lugojului jud. Timiş, CF 400834 
(CF vechi – 4606), nr. cadastru A428/9/2, 
suprafața: 10.000 mp; teren intravilan situat 
în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului, 
județul Timiş, CF 400009 (CF vechi – 20272), 
nr. cadastru A428/1/1, suprafață: 15.000 mp, 
la pretul de pornire a licitatiei de 629.580,00 
euro. 7 - Teren intravilan situat în com. 
Izvorul Bârzii, jud. Mehedinți, CF 50155, nr. 
cadastru 500, suprafața: 20000 mp şi teren 
intravilan situat în com. Izvorul Bârzii, jud. 
Mehedinți, CF 50156, nr. cadastru 551, supra-
fața: 20000 mp. la pretul de pornire a licitatiei 
de 421.740,00 euro.  8 – Teren +construcții 
situate în com. Dumbrăvița, (în incinta fostei 
ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara 
– Lipova) jud. Timiş, CF 401671(CF vechi 
6298), nr. cadastru Cc 215/8, suprafață: 2595 
mp, la pretul de pornire a licitatiei de 
72.360,00 euro. 9 – Teren +construcții situate 
în com.Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme 
avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – 
Lipova) jud. Timiş, CF 400174, nr. cadastru 
Cc 215/9, suprafață: 2354 mp, la pretul de 
pornire a licitatiei de 171.540,00 euro. 10 – 
Teren +construcții situate în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, jud. Mehe-
dinți, CF 52336, nr. cadastru 575/2, suprafața: 
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900 mp. la pretul de pornire a licitatiei de 
203.400,00  euro.  Valorile nu contin TVA. 
Pretul se va plati in lei la cursul BNR din ziua 
plății. Titlul executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la vânzarea bunu-
rilor imobile 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. Lici-
taţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi la 
data de  23.12.2015 orele 13:oo si se va relua 
săptămânal în fiecare zi de miercuri în aceeași 
locație și aceiași ora până la valorificare.
Participarea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei si achizitionarea 
caietului de sarcini. Cont deschis la BRD SA 
Sucursa la  Dr.  Tr.  Sever in ,  sub  nr. 
RO54BRDE260SV42893862600. Invităm pe 
toti cei care vor sa se prezinte la ședinţa de 
licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop și pâna la acel termen să depună 
oferte de cumpărare. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii la telefon-fax 
0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com, site: www.
consultant-insolventa.ro sau la sediul lichida-
torului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Lichidator judiciar asociat, Consultant Insol-
vență SPRL,  prin Emil Popescu. Yna 
Consulting SPRL, prin Motoi Gogu. 

Administratori judiciari asociaţi Yna Consul-
ting SPRL ŞI Consultant Insolvenţă SPRL, 
cu sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Se-
verin, Str.Mărășești, nr.18, Jud.Mehedinţi, 
anunţă licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea bunurilor imobile existente în 
proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan 
SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, 
Str.I.C.Brătianu, nr.11, parter, camera 2, 
Judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr.
J25/276/2012, având cod de identificare 
fiscală nr.6633311, aflată în procedura gene-
rală de insolvenţă, în dosar nr.6902/101/2012 
aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, după 
cum urmează: 1.proprietate imobiliară- teren 
cu construcţii industriale- situată în Timi-
șoara, Str.A.Bacalbașa, nr.2/C, Jud.Timiș, 
zona Fridorf-Calea Şagului, formată din 
teren în suprafaţă de 6.000mp și construcţii 
industriale după cum urmează: imobil situat 
în Timișoara, Str. Bacalbașa, nr.2/C, zona 
Freidorf Timișoara, înscris în CF421157 
Timișoara, nr. cad.649/b/1/3/2, constând în 
teren intravilan cu suprafaţa de 1083mp; 
imobil situat în Timișoara, Str.Bacalbașa, 
nr.2/C, zona Freidorf Timișoara, înscris în 
CF421160 Timișoara, nr. cad.649/a/2/3/2, 
constând în teren intravilan cu suprafaţa de 
1917mp; imobil situat în Timișoara, Str.Bacal-
bașa, nr.2/C, zona Freidorf Timișoara, înscris 
în CF421211 Timișoara, nr. cad.649/b/1/4, 
649/b/2/4, 650/a/4/2, constând în teren intra-
vilan cu suprafaţa de 3000mp, respectiv nr. 
cad. C1, 650/a/4/2, constând în construcţii 
depozitare-utilaje tipografice, la preţul de 
pornire a licitaţiei de 275.700,00Euro, 
valoarea nu include TVA; 2.proprietate 
imobiliară de tip-magazin, CF410222-C1-U1-
Timișoara; compartimentul I-magazin, 
CF402207-C1-U1-Moșniţa Nouă; incinta I, 
CF409541-Moșniţa Nouă; construcţii incinta 
I, CF411367-Moșniţa Nouă; incinta I cu spaţii 
showroom la parter și etaj I, etaj II birouri 
situate în localitatea Timișoara, Str.Calea 
Buziașului, nr. 11, judeţul Timiș, la preţul de 

pornire a licitaţiei de 1.871.000,00Euro, 
valoarea nu include TVA; 3.proprietate 
imobiliară-teren și casă- situată în Loc.Timi-
șoara, Str.Albinelor, nr.110/A, Județul Timiș, 
CF419597 Timișoara, formată din teren în 
suprafaţă de 1820mp, având nr. cadastral 
3491/1/1/1, înscris în CF419597 Timișoara, cu 
construcţia C1 care constă din Corpul”A”- 
casă în regim de înălţime S+P+M- aria 
construită la sol 259mp, Corpul”B”- garaj cu 
2 garsoniere în regim de înălţime P- aria 
construită la sol 131,67mp și corpul”C”- 
anexă lemne- aria construită la sol 44,64mp. 
Total Construcţia C1 aria construită la 
sol=435,31mp, având nr. cadastral 3491/1/1/1-
C1, înscris în CF419597 Timișoara, la preţul 
de pornire a licitaţiei de 317.000,00Euro, 
valoarea nu include TVA. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar procedează 
la vânzarea bunurilor imobile, îl reprezintă 
Sentinţa nr.306/2015 din ședinţa publică din 
data de 08.06.2015 pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi în dosarul nr. 6902/101/2012/a109, 
prin care s-a dispus ridicarea suspendării. 
Licitaţia va avea loc la punctul de lucru al 
debitoarei situat în localitatea Timișoara, Str.
Enric Baader, nr.13, jud.Timiș, la data de 
05.01.2016, ora 14.00, iar în cazul în care 
bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi 
reluată în aceleași condiţii la data de 
12.01.2016, ora 14.00, la data de 19.01.2016, 
ora 14.00, la data de 26.01.2016, ora 14.00, 
respectiv la data de 02.02.2016, ora 14.00. 
Participarea la licitaţie este condiţionată de 
achiziţionarea caietului de sarcini și consem-
narea unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei, până la începerea licitaţiei 
în contul unic de insolvenţă deschis la Banca 
C o m e r c i a l ă  C a r p a t i c a ,  s u b  n r. 
RO98CARP036000766158RO01. Invităm pe 
toţi cei care vor să se prezinte la ședinţa de 
licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop și până la acel termen să depună 
oferte de cumpărare. Somăm pe toţi cei care 
pretind vreun drept asupra imobilelor să 
anunţe lichidatorul judiciar înainte de data 
stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţi-
unea prevăzută de lege. Informaţii suplimen-
tare, privind bunurile scoase la licitaţie, la 
telefoanele: 0252/328.293, 0744.528.869, 
0252/354.399, 0742.592.183, 0256/220.827 sau 
0745.267.676 și pe site-urile: www.ynaconsul-
ting.ro și www.consultant-insolventa.ro.

PIERDERI
Pierdut atestat taxi pe numele Richiţeanu 
George Adrian. Îl declar nul. 

Pierdut atestat profesional transport marfă, 
eliberat de ARR  Argeș, pe numele Căpăţînă 
Gheorghe, domiciliat com. Călinești, sat 
Ciocănești, Argeș. Se declară nul.

Pierdut chitanţier seria AST nr. 3294221 la 
3294230 (10 file) af lat în gestiunea agent 
asigurări Alexandru Luminiţa, aparţinând 
societăţii de Asigurări Euroins România. Se 
declară nul. 

SC Horlec Cons SRL cu sediul în Sieu-Ma-
gheruș, nr. 211, judetul Bistriţa-Năsăud, CUI: 
25677845, J6/302/2009 declar pierdut certi-
ficat constatator nr.21492/16.06.2009. Se 
declară nul.

S.C. TRIO Construct S.R.L. cu sediul în Iași, 
Aleea T. Neculai, nr.79, bl.977C, et.8, ap.24, 
pierdut anexa sediu social din Iași, eliberat de 
O.R.C. Iași. Se declară nulă.

Declar pierdut certificat de moștenitor din 
Nov. 2013 încheiat la Călărași, B.N.P. 
Mitache Adriana pe numele Opriţescu Mihail 
Ioan. Îl declar nul.

Pierdut certificat constatator al Cariera Meri 
S.R.L., CUI 12248116, J18/260/1999  pentru 
sediul social din Bumbești-Jiu, str. Meri, nr. 

18, județul Gorj și certificat constatator 
pentru activităţi în afara sediilor proprii și la 
beneficiari. Le declar nule.

publicitate

Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de 
Carieră din România își exprimă profunda  

durere și adânci regrete la trecerea în eternitate  
a ilustrului istoric și diplomat roman profesorul 

GEORGE G. POTRA. Intelectual de mare rafinament, 
George G. Potra și-a dedicat viața cercetării științifice în 
domeniul istoriei, diplomației și relațiilor internaționale, 

verificării izvoarelor autentice, descoperind documente origi-
nale și dovezi ale adevărului istoric despre poporul român, 
documente publicate în numeroase volume cu prelucrări 
științifice valoroase. Lucrările lui George G. Potra despre 

opera și viața lui Nicolae Titulescu vor rămâne în tezaurul 
literaturii istorice românești pentru totdeauna. A fost ani 

îndelungați Directorul Fundației Europene Titulescu și Direc-
torul științific al Asociației de Drept Internațional și Relații 
Internaționale, asigurând continuitatea funcționării și cali-

tatea deosebită a muncii acestor importante forumuri de 
cercetări, dezbateri și de formularea a unor concepte originale. 
George G. Potra ne va lipsi mult, dar vom beneficia mereu de 
rezultatele strădaniilor sale inteligente, talentate, folositoare 

tuturor celor interesați de istoria poporului nostru. 
Adresăm sincere condoleanțe distinsei sale familii. 

✞


