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OFERTE SERVICIU
l Restaurantul Taverna Sârbului 
din Sinaia, angajează măcelar în 
următoarele condiţii: cunoaşterea 
limbii sârbe şi a bucătariei 
sârbeşti, experienţa minim 5 ani, 
studii de specialitate. Pentru alte 
informaţii sunaţi la telefon 0244-
314400.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Teleorman, cu 
sediul în Alexandria, str. Indepen-
denţei nr. 4 bis, etaj 2, camera 23, 
judeţul Teleorman, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de execuţie, 
de asistent registrator principal 
debutant, pe perioadă nedetermi-
nată, din cadrul Biroului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Zimnicea, Serviciul Publicitate 
Imobiliară al Oficiului de 
C a d a s t r u  ş i  I m o b i l i a r ă 
Teleorman. Concursul se va 
d e s f ă ş u r a  î n  p e r i o a d a 
17-22.02.2017, orele 10.00. Peri-
oada de depunerea a dosarelor 
este 26.01.2017- 08.02.2017, la 
sediul OCPI Teleorman. Pentru 
date suplimentare consultaţi 
site-ul OCPI Teleorman: www.
ocpitr.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Vrancea organi-
zează concurs pentru ocuparea  
1 (unu) post vacant, pe perioada 
nedeterminată,  după cum 
urmează: -Referent treapta IA– 1 
post.
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute de art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificarile şi completările ulteri-
oare. Detalii privind condiţiile 
specifice, bibliografia şi tematica 
de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială (www.
vnocpi.ro). Relații suplimentare 
se obțin la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Vrancea din Focşani str. Cuza 
Vodă nr.69, Biroul Resurse 
Umane şi lnterogare Baze de 
Date, telefon 0237/228754 -int.21.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Vrancea organi-
zează concurs pentru ocuparea a 
2 (două) posturi vacante, pe peri-
oada determinată de 36 de luni, 
după cum urmează: -Consilier 
cadastru grad IA– 1 post; -Consi-
lier cadastru debutant– 1 post; 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute de art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Detalii privind condiţiile 
specifice, bibliografia şi tematica 
de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială (www.
vnocpi.ro). Relații suplimentare 
se obțin la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Vrancea din Focşani str. Cuza 
Vodă nr.69,  Biroul Resurse 
Umane şi lnterogare Baze de 
Date, telefon 0237/228754 -int.21.

l Primăria comunei Bogaţi, 
judeţul Argeş organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oada nedeterminată a funcţiei 
contractuale de execuţie vacante 
de muncitor calificat în cadrul 
compartimentului administraţie 
şi stare civilă, după cum urmează: 
1) Proba scrisă: în data de 

16.02.2017 ora 10.00; 2) Proba 
interviu: în data de 21.02.2017 ora 
10.00. Condiţiile de participare la 
concurs sunt următoarele: 
Condiţii generale prevăzute de 
art. 3 al Regulamentului cadru 
aprobat prin HG 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţii specifice: studii 
generale/medii. Dosarul de 
înscriere la concurs se depune 
până la data de 08.02.2017 la 
sediul Primăriei comunei Bogaţi, 
judeţul Argeş. Condiţiile de 
desfăşurare a concursului şi de 
participare la concurs, precum şi 
bibliografia sunt afişate la sediul 
Primăriei Bogaţi, anexa la anunţ. 
Relaţii suplimentare se obţin la 
sediul Primăriei Bogaţi, telefon: 
0248-655003.

l Clubul Sportiv Botoşani, cu 
sediul în localitatea Botoşani, str.
Calea Naţională, nr.44, judeţul 
Botoşani, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -Numele func-
ţiei: antrenor canotaj -1 post, 
normă de lucru 1/1, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura la sediul Clubului 
Sportiv Botoşani, str. Calea Naţi-
onală, nr.44, astfel: -proba scrisă 
în data 16.02.2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
17.02.2017, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii medii şi 
carnet de antrenor cu speciali-
tatea canotaj; -vechime şi experi-
enţă în domeniul sportului; 
-cunoştinţe de operare pe calcu-
lator Microsoft Office; -abilităţi de 
relaţionare-comunicare. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Clubului Sportiv 
Botoşani, str. Calea Naţională, 
nr.44, Botoşani. Relaţii suplimen-
tare la sediul Clubului Sportiv 
Botoşani, persoană de contact: 
Melinte Mariana,  telefon: 
0740.376.924.            

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Dolj, cu sediul în 
Craiova, str. C.S. Nicolaescu 
Plopşor, nr.4, jud. Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant, corespunzător 
funcţiei contractuale de execuţie 
de referent tr. IA (contract indivi-
dual de muncă pe perioadă nede-
terminată) la Biroul Economic 
din cadrul Oficiului de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Dolj, în 
temeiul HG 286/23.03.2011, 
modificată şi  completată. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă în data de 16.02.2017 
ora 10.00, proba interviu în data 
de 21.02.2017 ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat, 
cursuri instalaţii tehnico-sanitare 
recunoscute de Ministerul Muncii 
Familiei Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, doar 
pentru cazul în care candidatul 
nu a fost încadrat în această 
meserie, vechime  în muncă: 
minim 6 ani şi 6 luni. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de: 
09.02.2017 inclusiv, ora 16,00, la 
sediul OCPI Dolj, cam.104. 

Relaţii suplimentare la sediul 
O C P I  t e l .  0 2 5 1 . 4 1 3 . 1 2 8 
/0251.414.286, int.118, fax 
0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.
ro. Persoană de contact: Cocoşilă 
Andreea.

l Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului, în temeiul 
H.G 611/2008, organizează 
concurs pentru ocuparea unei 
funcţii publice de execuţie 
temporar vacante de consilier, 
clasa I, grad profesional debu-
tant, din cadrul Serviciului Labo-
rator Radioactivitate– Direcţia 
Laboratoare Naţionale de Refe-
rinţă– Direcţia Generală Monito-
rizare. Concursul se organizează 
în data de 07 februarie 2017– 
proba scrisă, ora 10:00. Data şi 
ora probei interviu se vor afişa 
împreună cu rezultatele la proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în perioada 
25.01.2017- 01.02.2017 la sediul 
Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Mediului, Splaiul Inde-
pendenţei, corp clădire B, nr.294, 
sector 6, Bucureşti, de luni- joi, 
între orele 09:00-16:00 şi vineri 
09:00-13:30. Condiţii specifice: 
-Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în specializarea: 
chimie, radiochimie, ingineria 
substanţelor anorganice şi 
protecţia mediului, chimia şi ingi-
neria substanţelor organice, 
petrochimie şi carbochimie, fizică. 
-Vechime în specialitatea studi-
ilor– fără vechime. Condiţiile de 
desfăşurare, de participare la 
concurs şi bibliografia stabilită 
sunt afişate la sediul Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia 
Mediului şi pe site-ul www.anpm.
ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţio-
nale pentru Protecţia Mediului şi 
l a  n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
(021)207.11.01, (021)207.11.53.

l Agenţia Naţională a Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de auditor, clasa 
I, grad profesional superior 
-Compartimentul Audit din 
cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Cocorăştii 
M i s l i i ,  j u d e ţ u l  P r a h o v a . 
Concursul se organizează la 
sediul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici în data de 28 
februarie 2017, la ora 10.00 
-proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevă-
zute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008, modificată şi comple-
tată de H.G. 1173/2008. Condi-
ţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici şi la 
nr. de telefon: 0374.112.726.

l Serviciul pentru Protecţia 
Copilului şi Familiei Timişoara 
organizează concurs, conform 

HG 286/2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014, 
pentru ocuparea unui post vacant 
de natură contractuală de 
execuţie: Îngrijitor I, pe perioadă 
nedeterminată, în data de 
21.02.2017, ora 9.00 -proba prac-
tică şi în data de 23.02.2017, ora 
9.00 -proba interviu, la sediul 
instituţiei din Timişoara, strada 
Platanilor, nr.2. Condiţii specifice: 
-studii generale; -abilităţi bune de 
comunicare, seriozitate, adaptabi-
litate; -vechime în muncă: minim 
5 ani. Documente solicitate 
pentru dosarul de înscriere: a)
cerere de înscriere la concurs 
adresată conducătorului autori-
tăţii sau instituţiei publice organi-
zatoare; b)copia actului de 
identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; c)copiile docu-
mentelor care să ateste nivelul 
studiilor; d)carnetul de muncă 
sau, după caz, adeverinţele care 
atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea 
studiilor, în copie; e)cazierul judi-
ciar sau o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil 
cu funcţia pentru care candi-
dează; f)adeverinţă medicală care 
să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unită-
ţile sanitare abilitate; g)curri-
culum vitae. Actele prevăzute la 
lit.b) şi c) vor fi prezentate şi în 
original, în vederea verificării 
conformității copiilor cu acestea. 
Dosarele de înscriere se vor 
depune  până  în  data  de 
08.02.2017, la Compartimentul 
de Resurse umane şi financiar-ad-
ministrativ din cadrul Serviciului 
pentru Protecţia Copilului şi 
Familiei Timişoara, cu sediul în 
Timişoara, strada Platanilor, nr.2. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon: 0256.214.572 sau la 
sediul instituţiei.

l Administraţia Domeniului 
Public Sector 1, Bucureşti anunţă: 
Concurs de recrutare organizat în 
data de 16.02.2017, ora 10.00, 
proba scrisă şi în data de 
20.02.2017, ora 12.00, proba inter-
viului pentru ocuparea următoa-
relor funcții contractuale de 
execuţie vacante: 1. Auditor, 
gradul profesional IA în cadrul 
Compartimentului Audit Intern. 
Număr posturi -1. Condiţii de 
participare: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute 
la art. 3 din Regulamentul- 
Cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiințelor 
economice, ştiințelor juridice- 
specializarea drept, ştiințelor 
inginereşti sau în domeniul 
matematică şi ştiințe ale naturii; 
-minim 6 ani şi 6 luni vechime în 

specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei.
-avizul favorabil al Biroului Audit 
Intern din cadrul Sectorului 1 al 
Municipiului Bucureşti, ce se va 
obţine în faza de selecţie a dosa-
relor. 2. Auditor, gradul profesi-
onal I în cadrul Compar- 
timentului Audit Intern.
Număr posturi –1. Condiţii de 
participare: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute 
la art. 3 din Regulamentul-Cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare;
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul ştiin-
țelor economice, ştiințelor juri-
dice-  special izarea drept , 
ştiințelor inginereşti sau în dome-
niul matematică şi ştiințe ale 
naturii; -minim 3 ani şi 6 luni 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei. 
-avizul favorabil al Biroului Audit 
Intern din cadrul Sectorului 1 al 
Municipiului Bucureşti, ce se va 
obţine în faza de selecţie a dosa-
relor.
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituţiei, din Bd. Poligra-
fiei, nr.4, sector 1, în perioada 
25.01.2017- 08.02.2017 şi trebuie 
să conţină următoarele docu-
mente: a) o declaraţie privind 
respectarea prevederilor art. 22 
din Legea nr. 672/2002, referi-
toare la incompatibilităţile audi-
torilor interni; b) o lucrare în 
domeniul auditului public intern; 
c) două scrisori de recomandare 
de la persoane cu experienţă în 
domeniul auditului intern 
precum şi documentele prevăzute 
la art. 6 din Regulamentul- 
Cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. Condi-
ţiile de participare şi bibliografia 
se afişează la sediul instituției. 
Relaţii suplimentare la secretarul 
comisiei de concurs, doamna 
D u m i t r u  L i v i a ,  t e l e f o n 
021.319.32.61.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Subscrisa SC Coseli SA, Iaşi, 
anunţă vânzarea imobilului situat 
în intravilanul judeţului Iaşi, 
comuna Movileni, compus din 
teren în suprafaţă de 50.000mp 
având nr.cadastral 60.366,  la 
preţul de 17.060Lei. 0232.270.997.

CITAȚII  
l Se citează numita Albu Ana în 
dosarul nr. 12048/193/2016, în 
divorţ cu reclamantul Albu 
Constantin, pentru termenul din 

16.02.2017, la Judecătoria Boto-
şani, jud. Botoşani.

l Se citează pârâtul Rău Marian 
Traian pentru data de 01.03.2017, 
Judecătoria Iaşi, C38, ora 8.30, 
obiect exercitare autoritate, recla-
mantă Moroşanu Mariana.

l Mostenitorii (succesibilii) 
defunctului Ene Stelian, decedat 
la data de 17 noiembrie 1994, cu 
ultimul domiciliu in loc. Bucov, 
str. Nationala, nr. 122, jud. 
Prahova, sunt invitati sa se 
prezinte la sediul SPN Equitas 
din mun. Ploiesti, Str. Valeni, nr. 
30, jud. Prahova, la data de 31 
ianuarie 2017, ora 10.00, pentru a 
participa la dezbaterea procedurii 
succesorale a defunctului ce 
formeaza obiectul dosarului 
succesoral nr. 9/2017.

l Numitul Tudorache Cristian, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
sat Slobozia, comuna Schitu 
Duca, jud. Iaşi, în calitate de 
pârât , în proces cu reclamanta 
Marin Liliana Teodora, în dosarul 
J u d e c ă t o r i e i  I a ş i  c u  n r. 
7821/245/2015, care are ca obiect 
exercitare autoritate părintească, 
stabilire domiciliu minor şi pensie 
de întreținere, este chemat în 
această instanță pentru data de 9 
februarie 2017, camera sala 6, 
complet C02M, ora 8.30. Se va 
discuta cererea de repunere pe rol 
a cauzei şi continuarea judecății.

l Se citează Stănculescu Paul, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Canada, 909 -88, Somerset, street 
W, Ottawa, Ontario, K2POH6, 
pentru ca în data de 28.03.2017, 
ora 9.00, să se prezinte la Judecă-
toria Costeşti, jud. Argeş, în cali-
tate de pârât -  Dosar nr. 
334/214/2015, reclamantă fiind 
Gheorghe Florica Claudia, 
pentru partajarea terenurilor 
menționate în titlurile de proprie-
tate nr. 97389 din 29.08.1997 şi 
110208 din 12.07.2000, autor 
Dedu (Stănculescu) S. Ion. 

l Moise Ștrul este citat în calitate 
de intimat la Tribunalul Iaşi, str. 
Elena Doamna, nr.1A în ziua de 
21 februarie 2017, orele 09.00 la 
complexul civ. A9 în dosarul 
41055/245/2014 pentru uzuca-
piune în contradictoriu cu 
Butnariu Constantin şi Butnariu 
Tatiana în calitate de intimați şi 
Unitatea Administrativ Terito-
rială Municipiul Iaşi prin Primar 
în calitate de apelant.

l Subsemnata Pantaziev Viorica, 
CNP 2690826226391, domiciliată 
în Iaşi, str. Lascăr Catargi nr. 37, 
et. Mansardă, ap. 10, judeţul Iaşi, 
vă comunic prin prezenta faptul 
că este imperios necesar să vă 
exprimați acordul cu privire la 
administrarea bunurilor imobile 
aflate în proprietate comună, 
astfel încât, prin valorificarea lor 
locativă să obținem sumele de 
bani necesare pentru acoperirea 
cheltuielilor ratelor bancare, cu 
impozitele locale şi cu cele nece-
sare in administrarea acestora 
(utilități, cheltuieli de întreținere, 
etc.) În situația în care nu veți 
exprima acordul cu privire la 
administrarea acestor bunuri voi 
proceda la întocmirea tuturor 
demersurilor şi contractelor nece-
sare astfel încât aceste bunuri 
imobile să fie conservate şi puse în 
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valoare conform destinației lor. În 
condițiile în care nu voi primi 
acordul dumneavoastră expres cu 
privire la administrarea bunurilor 
imobile af late în proprietate 
comună în termen de 15 zile de la 
comunicarea prezentei Notificări 
voi considera că acest acord este 
exprimat în mod tacit în sens 
pozitiv.

l Judecătoria Iaşi, str.Anastasie 
Panu, nr.25, Iaşi, Materia: Civil, 
Sala 6, Complet: C23, dosar nr. 
25510/245/2016. Citaţie emisă la 
09 noiembrie 2016. Pricop Costică 
şi Pricop Marguite Hevriette 
Hildolort, cu ultimul domiciliu în 
Iaşi, sunt chemaţi în această 
instanţă, camera 6, Complet C23, 
în ziua de 13 februarie 2017, ora 
08.30, în calitate de intimaţi, în 
proces cu Municipiul Iaşi prin 
Primar, în calitate de apelant, cu 
obiect acţiune în răspundere 
contractuală. În caz de neprezen-
tare a părţilor, se va putea trimite 
un înscris, judecata urmând a se 
face în lipsă. Prin înmânarea 
citaţiei,  sub semnătură de 
primire, personal sau prin repre-
zentant legal sau convenţional ori 
prin funcţionarul sau persoana 
însărcinată cu primirea corespon-
denţei pentru un termen de jude-
cată, cel citat este prezumat că 
are în cunoştinţă şi termenele de 
judecată ulterioare aceluia pentru 
care citaţia i-a fost înmânată.

l Se citează pârâta Asociaţia 
Clubul Sportiv Handbal Club 
Argeş, cu ultimul sediu cunoscut 
în Piteşti, str. Griviţei, nr. 1-3, la 
Tribunalul Argeş, Piteşti, Strada 

I.C. Brătianu, nr. 7, pentru 
termenul din 20 februarie 2017, 
ora 09:00, camera Sala 2, 
Complet C1-caf-ncpc, având ca 
obiect obligaţia de a achita 
contravaloarea chiriei conform 
contractului 37/12.01.2015 pentru 
perioada ianuarie 2015 - august 
2015 şi penalităţi pentru perioada 
12.01.2015-28.11.2016, recla-
mantă fiind Şcoala Gimnazială 
Mircea cel Bătrân, Piteşti, str. 
Zimbrului, nr. 3, Dosar nr. 
6175/109/2016.

LICITAȚII  
l PRICEWATERHOUSECOO-
PERS Business Recovery Services 
IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei Banca 
Columna S.A. (bancă în fali-
ment), anunţă vânzarea în bloc 
prin licitaţie publică, deschisă, cu 
strigare, ascendentă, a 1. Dreptu-
rilor litigioase asupra Construc-
ţiei- Spaţiu comercial situat la 
parterul imobilului din Drobeta 
Turnu- Severin, Str. Aurelian 
nr.44, Judeţul Mehedinţi, în 
suprafaţă construită de 294,725 
mp; 2. Bunurilor mobile ataşate 
construcţiei, respectiv: 1 aparat 
climatizare (nr. inv. 300001), 1 
centrală telefonică (nr. inv. 
300002), 1 sistem de securitate 
(nr. inv. 800001), 1 scară 0043 (nr. 
inv. 700119); 3. Bunurilor mobile 
descrise în Anexa 1 la Regula-
mentul de vânzare. Preţul de 
pornire al Licitaţiei pentru drep-
turile litigioase asupra imobilului- 
spaţiu comercial situat în Drobeta 
Turnu-Severin, Str. Aurelian 
nr.44, Judeţul Mehedinţi, precum 

şi a bunurilor mobile aflate în 
patrimoniul Debitoarei S.C. 
Banca Columna S.A. (bancă în 
faliment) este de 135.000 EUR, la 
care se adaugă TVA-ul, după caz. 
Licitaţia se organizează la data de 
09.02.2017, la orele 14.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Lakeview Building, str. 
Barbu Văcărescu nr. 301-311, etaj 
8, sector 2. Regulamentul de 
vânzare poate fi achiziţionat la 
preţul de 500 Ron, plus TVA. 
Pentru participarea la licitaţie, 
procurarea Regulamentului de 
vânzare este obligatorie, obţinân-
du-se de la sediul lichidatorului 
judiciar, în zilele lucrătoare, între 
orele 09:00-17:00, pe baza actului 
de identitate şi/sau a unui docu-
ment de reprezentare, precum şi a 
dovezii de plată a preţului Regu-
lamentului. În vederea partici-
pării la licitaţie se va constitui o 
Garanţie de participare în 
cuantum de 10% din preţul de 
pornire, respectiv de 13.500 EUR 
(echivalent în RON la cursul 
RON/EUR afişat de BNR la data 
constituirii garanţiei), care se va 
depune împreună cu restul docu-
mentaţiei de participare, conform 
Regulamentului de vânzare, la 
sediul lichidatorului judiciar 
PricewaterhouseCoopers Busi-
ness Recovery Services IPURL, 
până la data de 08.02.2017, orele 
16.00. Pentru vizitarea bunurilor, 
achiziţionarea Regulamentului de 
vânzare şi a eventualelor infor-
maţii suplimentare vă rugăm să 
contactaţi lichidatorul judiciar la 
t e l .  0 2 1 . 2 2 5 . 3 0 . 0 0 ,  f a x : 
021.225.36.50, persoane de 
contact: Octavia Aldea şi Cristian 

Răvăşilă, e-mail: cristian.rava-
sila@ro.pwc.com, octavia.aldea@
ro.pwc.com.

l S.C. Inasin  SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, 
anunţă scoaterea la vânzare, a 
activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: Activul nr.1: spatiu 
comercial situat in Mun.Iasi, 
B-dul Chimiei nr. 35, bl.F2-1, 
sc.A,B, jud. Iasi, cu aria construita 
de 187,28 mp. si aria utila de 
173,23 mp., inscris in Cartea 
Funciară sub nr.55170 a Mun.Iasi, 
cu nr. cadastral 1906/1,2/sp.
com./4, 1906/4/1, 1904/1,2/p/sp.
com./1/2 si Cartea Funciara 
nr.23405 cu nr. cadastral 1906/1, 
cu preţul de pornire a licitatiei este 
de 376194 lei (fara TVA) (40% din 
valoarea de evaluare). Persoanele 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţi-
unea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
26 .01 .2017 s i  in  data  de 
02.02.2017, ora 15.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr.43, jud. Iaşi. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichida-
torului judiciar din Iasi, str. Vasile 
Lupu nr.43, jud. Iaşi, in data de 27 
Ianuarie 2017 si in data de 03 
Februarie 2017 orele 15.00, şi se va 
desfăşura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei şi 
ale regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 20.12.2016.
Adjudecarea se va face în confor-
mitate cu prevederileRegulamen-
tului de organizare şi desfăşurare 

a licitaţiei. Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei 
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare şi desfăsu-
rare a licitaţiei. Ofertantii sunt 
obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie 
de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de 
incepere a licitatiei. Garantia se 
va depune in numerar, prin  plata 
in contul indicat de lichidator. 
Pentru participarea la licitaţie, 
potenţialii cumpărători trebuie să 
se înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr.43, jud. Iaşi, până la data 
de 26.01.2017 si in data de 
02.02.2017 ora 15.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: la 
telefoanele:  0232/240.890; 
0742/109899, Fax 0232/240890.

l Cabinet Individual de Insol-
venta  Stefanescu Ovidiu Alin, 
lichidator autorizat, cu legitimatia 
nr. 1B2104/2007 emisa de UNPIR, 
public spre cunostinta generala ca 
in ziua de 31.01.2017- ora 14.00 se 
vinde la licitatie publica, in locali-
tatea Rm-Valcea, str. Stirbei Voda 
nr.76, jud.Valcea, averea urmarita, 
proprietatea S.C. Montana Trust  
SRL Rm Valcea, jud.Valcea, 
unitate in lichidare conform Legii 
85/2006  si art. 431 - 433 Cod de 
procedura civila, constand din: 
Imobil situat mun. Rm. Valcea, str. 
Tineretului, nr. 7, bl A11/1, parter, 
jud. Valcea, compus din - spatiu 
comercial SC=151,65mp, si teren 
in cota parter indiviza in suprafata  

de 13.79 mp. Valoare Inlocuire 
Actualiz. fara TVA - 493.000 lei; 
Total - 493.000 lei. Pretul de 
pornire si  de adjudecare nu este 
purtator de 19% TVA. Toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor de mai sus vor incunostiinta 
lichidatorul societatii( tel. 0722 
740176, 0350 808201 ) inainte de 
data vanzarii. In cazul in care nu 
se adjudica licitatiile vor fi reluate 
in datele de 10.02.2017 si 
22.02.2017. Ofertantii interesati sa 
cumpere aceste bunuri, se vor 
prezenta in locul si ziua vanzarii, 
pana la acest termen,urmand a se 
prezenta oferte de cumparare si sa 
depuna pentru S.C. “Montana 
Trust ” -in lichidare-, cont nr. 
RO97BRDE390SV0188488 
deschis la BRD Rm Valcea 
Rm-Valcea, cel putin 10% din 
pretul de incepere a licitatiei, 
aferent bunurilor ofertate. In  situ-
atia adjudecarii suma se scade din 
pret, altfel, se restituie.

PIERDERI  
l Pierdut Adeverinta plata inte-
grala rate, pe numele Buganu 
Viorica si Petrica. O declar nula.

l Pierdut Act aditional anexa la 
Contract nr.666/19.10.1983, pe 
numele Lazar Gheorghe. Il 
declar nul.

l Subsemnatul Ruja Mihai Liviu, 
în calitate de persoană fizică inde-
pendentă, având CIF 29275824, 
cu sediul în Braşov, str. Turnului 
nr. 5A, anunţ pierderea certifica-
tului de înregistrare fiscal a CIF 
29275824. Declar nul.
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