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OFERTE SERVICIU

l SC angajeaza soferi profesio-
nisti pentru Comunitate, salar 
actractiv limba germana si 
engleza incepatori prezinta 
avantaj.Tel; 0749373858.

l Angajăm muncitori  în 
construcţii, calificaţi şi necalifi-
caţi. Contract de muncă, cazare, 
bonusuri. Salariul net 2.000-
5.000Lei/lună. Relaţii la nume-
rele de telefon: 0762.404.205, 
0769.022.454.

Transparent Design SRL 
angajează Operator CNC 
pentru prelucrare geam, 
preferabil cu experienţă cnc 
sticlă. Oferim condiţii de 
muncă optime, contract de 
muncă full time. Aşteptăm 
CV la: office@transparent-
deisgn.ro. Tel. 0721.241.412.

l Conform HG 286/2011, Insti-
tutul Național de Medicină Aero-
nautică şi Spațială, cu sediul în 
Bucureşti, strada Mircea Vulcă-
nescu, nr.88, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contrac-
tual de şef birou, gr.II, la Biroul 
a c h i z i ț i i  ş i  c o n t r a c t ă r i : 
-21.12.2017, ora 10.30 -proba 
scrisă; -29.12.2017, ora 09.30 
-interviul; -data-limită de depu-
nere a dosarelor: 13.12.2017, ora 
14.00. -Nivelul studiilor: -diplomă 
de licență în domeniul economic; 
-Cursuri: -curs de expert în achi-
ziții publice, recunoscut de Minis-
terul Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 
precum şi de Ministerul Educa-
ției Naționale şi Cercetării Științi-
fice; -Vechime în muncă: 5 ani; 
-Vechime în specialitate: 2 
ani. Depunerea dosarelor şi orga-

nizarea concursului se vor face la 
sediul Institutului Național de 
Medic ină Aeronaut ică  ş i 
Spațială, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretaria-
tului la telefon: 021.318.72.49, 
021.318.73.46, int.128.

l Centrul Cultural „Bucovina”, 
cu sediul în localitatea Suceava, 
str.Universității, nr.48, județul 
Suceava organizează concurs 
pentru ocuparea unui post  
vacant corespunzător funcției 
contractuale de execuție: 1.Mani-
pulant bunuri (studii medii/
generale) la Serviciul adminis-
trativ. Condițiile de participare: 
cetăţenie română; fără antece-
dente penale; cunoaşterea limbii 
române vorbit şi scris; studii 
medii /generale; vechime în speci-
alitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minimum 3 
ani; permis de conducere cate-
g o r i a  B .  C o n f o r m  
HGR.286/2011 cu modificările şi 
c o m p l e t ă r i l e  u l t e r i o a r e . 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Centrului Cultural “Buco-
vina” din Suceava, str.Universi-
tății, nr.48, etajul III, după cum 
urmează: proba scrisă în data de  
21.12.2017,  ora 11.00; interviul se 
va susține în maxim 4 zile lucră-
toare de la data susținerii probei 
scrise. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs 
la sediul instituției, în termen de 
10 zile lucrătoare de la apariția 
anunțului în Monitorul Oficial 
(data afişării anunțului la sediul 
instituției şi pe site-ul acesteia). 
Relaţii suplimentare la sediul: din 
str.Universității, nr.48,  telefon/
fax: 0230.551.372, e-mail:  
contact@centrulculturalbucovina

l Conform HG 286/2011, Insti-
tutul Național de Medicină Aero-
nautică şi Spațială, cu sediul în 
Bucureşti, strada Mircea Vulcă-
nescu, nr.88, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contrac-
tual de şef birou gr.II la Biroul 
a c h i z i ț i i  ş i  c o n t r a c t ă r i : 
-21.12.2017, ora 10.30 -proba 
scrisă; -29.12.2017, ora 09.30 
-interviul; -data-limită de depu-
nere a dosarelor -13.12.2017, ora 
14.00. Nivelul studiilor: -diplomă 
de licență în specialitatea biro-
ului; Cursuri: -curs de expert în 
achiziții publice, recunoscut de 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, precum şi de Minis-
terul Educației Naționale şi 
Cercetării Științifice. Vechime în 
muncă: 5 ani. Depunerea dosa-
relor şi organizarea concursului 
se vor face la sediul Institutului 
Național de Medicină Aeronau-
tică şi Spațială, unde vor fi afişate 

şi detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secreta-
riatului la telefon: 021.318.72.49, 
021.318.73.46, int.128.

l Spitalul Orăşenesc Sânnicolau 
Mare, cu sediul în localitatea 
Sânnicolau Mare, strada Timi-
şoara, numărul 14, judeţul Timiş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Numele funcţiei: 
consilier juridic IA, Comparti-
ment juridic; -Număr posturi: 1 
post, conform Hotărârii de 
G u v e r n  2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 
27.12.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 28.12.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii de specialitate: 
studii universitare cu licenţă sau 
absolvite cu diplomă, speciali-
zarea drept; -vechime minimă 
obligatorie: 6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Spitalului Orăşenesc Sânnicolau 
Mare. Pentru înscrierea la 
concurs candidaţii vor prezenta 
un dosar de concurs ce va conţine 
următoarele documente: a) 
cererea de înscriere la concurs 
adresată conducătorului autori-
tății sau instituției 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 şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor speciali-
zări, precum şi copiile documen-
telor care atestă îndeplinirea 
condițiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau insti-
tuția publică; d) carnetul de 
muncă sau, după caz, adeverin-
țele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în speci-
alitatea studiilor, în copie; e) 
cazierul judiciar sau o declarație 
pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru 
care candidează; f) adeverință 
medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candida-
tului sau de către unitățile sani-
tare abilitate; g) curriculum vitae. 
Adeverința care atestă starea de 
sănătate conține,  în clar, 
numărul, data, numele emiten-
tului şi calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătății. În cazul în 

care candidatul depune o decla-
rație pe proprie răspundere că nu 
are antecedente penale, în cazul 
în care este declarat admis la 
selecția dosarelor, acesta are obli-
gația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu până la 
data desfăşurării primei probe a 
concursului. Copia actului de 
identitate, copiile documentelor 
de studii şi carnetul de muncă 
sau, după caz, adeverințele care 
atestă vechimea vor fi prezentate 
şi în original în vederea verificării 
conformității copiilor cu acestea. 
Detalii privind condiţiile specifice 
şi bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând www.
spsnm.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Spitalului 
Orăşenesc Sânnicolau Mare, 
judeţul Timiş, strada Timişorii, 
n u m ă r u l  1 4 ,  t e l e f o n : 
0256.371.770, fax: 0256.370.697, 
adresa e-mail: spital@spsnm.ro

l Primăria Oraşului Ungheni, cu 
sediul în localitatea Ungheni, 
strada Principală, numărul 357, 
judeţul Mureş, organizează 
c o n c u r s ,  c o n f o r m  L e g i i 
nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: 
Consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior -funcție publică de 
execuție, 1 post. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Oraşului Ungheni astfel: -Proba 
scrisă în data de 27.12.2017, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
29.12.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: universi-
tare absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul ştiințelor 
economice; -vechime: 9 ani în 
specialitatea studiilor; -are cetă-
ţenia română şi domiciliul în 
România; -cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; -are vârsta 
de minimum 18 ani împliniţi; 
-are capacitate deplină de exer-
ciţiu; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe bază 
de examen medical de speciali-
tate; -îndeplineşte condiţiile de 
studii prevăzute de lege pentru 
ocuparea funcţiei publice; -nu a 
fost condamnat pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei; -nu a fost 
destituit dintr-o funcţie publică 
sau nu i-a încetat contractul indi-
vidual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 7 ani; -nu a 
desfăşurat activitate de poliţie 

politică; -cunoştințe operare 
calculator Word, Excel, Outlook, 
nivel avansat; -capacitate organi-
zatorică, abilități de comunicare, 
capacitate de sinteză şi analiză, 
inițiativă. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Oraşului Ungheni. 
Relaţii suplimentare şi coordona-
tele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul 
instituției: Primăria Oraşului 
Ungheni. Persoană de contact: 
Sturza Maria Daniela -consilier 
s u p e r i o r,  t e l e f o n / f a x : 
0265.328.212/0265.328.112, 
e-mail: contabilitate@prima-
riaungheni.ro

l Primăria Comunei Traian 
Vuia, cu sediul în localitatea 
Sudriaş, strada principală, 
numărul 163A, judeţul Timiş, 
organizează concurs, conform 
Legii  nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de: 1 post Consilier superior, 
C o m p a r t i m e n t  a g r i c o l . 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Traian Vuia 
astfel: -Proba scrisă în data de 
27.12.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 29.12.2017, 
ora 15.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: studii agrono-
mice sau şti inţe juridice; 
-vechime: 9 ani în domeniul 
studiilor absolvite; -cunoştinţe 
PC la nivel de operare. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Traian 
Vuia. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: 
la sediul instituției: Primăria 
Traian Vuia. Persoană de contact: 
Farcas  Dorina Anisoara, 
inspector superior, telefon/fax: 
0256.324.479, e-mail: comunatra-
ianvuia@yahoo.com.

l Școala Gimnazială Denta, cu 
sediul în localitatea Denta, 
numărul 712, judeţul Timiş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: Administrator finan-
ciar (Contabil), 0,5 posturi, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 
21.12.2017, ora 10.00, la sediul 
instituției; -Proba interviu în data 
de 21.12.2017, ora 13.00, la sediul 
instituției; -Proba practică în data 
de 21.12.2017, ora 12.00, la sediul 
instituției. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 

Vânzătoare magazin      
alimentar, cartier 13 
Septembrie/Tudor 

Vladimirescu, program 8 
ore pe zi, în două 

schimburi, salariu 1700 lei 
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îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: superioare; 
-vechime: minim 3 ani vechime 
în domeniu, din care cel puțin 1 
an în instituții bugetare. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Școlii Gimnaziale Denta. Relaţii 
suplimentare la sediul: Școala 
Gimnazială Denta, persoană de 
contact: Bogdan Mihaela Ileana, 
telefon: 0740.137.617, fax: 
0256.398.139, e-mail: mihaela_
educ@yahoo.com

l Subscrisa Primăria Ștefești, cu 
sediul în localitatea Ștefești, sat 
Ștefești ,  nr.162B, județul 
Prahova, în baza Legii 188/1999, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post 
vacant pentru funcție publică: 
Denumirea postului: Inspector 
debutant, clasa I, Compartiment 
Administrație Locală. Data, ora 
și locul de desfășurare a concur-
sului: 28 decembrie 2017, ora 
10.00, proba scrisă, sediul Primă-
riei Ștefești. Dosarele de înscriere 
se depun în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Ștefești. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.49 din HG nr.611/2008, modi-
ficată și completată de HG 
761/2017. Condițiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul și pe site-ul 
instituției: www.primariastefesti.
ro. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Primăriei Ștefești, 
la tel. 0744.752.971, e-mail: 
secretar@primariastefesti.ro.

l Școala Gimnazială Dăneasa, 
cu sediul în localitatea Dăneasa, 
str.Mihai Viteazul, nr.108, jud.Olt, 
telefon: 0249.467.000, e-mail: 
scoaladaneasa@yahoo.com, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post 
contractual nedidactic pe peri-
oada nedeterminată: -1 post de 
îngrijitor curățenie la sediul 
unității, str.Mihai Viteazul, 
nr.108. Concursul va avea loc în 
data de 20.12.2017, la ora 10.00, 
proba scrisă, și la ora 15.00, 
proba practică, la sediul unității. 
Dosarul cu cererea de înscriere la 
concurs și documentele solicitate 
la înscriere se depun la sediul 
unități i  până pe data de 
11.12.2017, ora 13.00. Cerințe 
post: -studii generale, minim 8 
clase; -vechime în muncă: debu-
tant (0-2 ani). Relații suplimen-
tare se obțin la unitate sau la 
telefon: 0249.467.000, persoană 
de contact: Dinu Daniela-Marga.

l SD3 Salubritate și Deszăpezire 
S3 SRL anunţă scoaterea la 
concurs a unui post de Manager 
Proiect în cadrul Compartimen-
tului Execuţie. Interviul va avea 
loc în ziua de 29.11.2017, ora 
10.30. Condiţii pentru înscriere la 
concurs: 1.studii superioare; 
2.experienţă în specialitate: nu 
este necesar. Candidaţii vor 
prezenta la înscriere: CI, CV și 
cererea de angajare. Verificarea 
aptitudinilor profesionale va 
consta în proba interviu. Înscrie-
rile se primesc la adresa de 
e-mail: salubritate.s3@yahoo.
com

l Orasul Novaci – Primaria, 
organizeaza concurs de ocupare  
a 1 (una) functie de asistent 
medical grad principal  din 
cadrul compartimentului de asis-
tenta medicala pentru unitatile 
de invatamant. Concursul consta 
intr-o proba scrisa si o proba 
interviu, organizat in data de 
20.12.2017,ora 10:00, respectiv 
22.12.2017, ora 11:00 la sediul 
Primariei orasului Novaci. Data 
limita de inscriere la concurs este 
12.12.2017, ora 16:00 la Compar-
timentul Resurse Umane,  relatii 
suplimentare se pot obtine la  
telefonul 0253/466221. Candi-
datii trebuie sa indeplineasca 
cumulativ urmatoarele: Conditii 
generale stabilite conform art.3 
din HG nr.286/2011. Conditii 
specifice: -Diploma de licenta in 
specialitate/Diploma de absolvire 
a invatamantului superior de 3 
ani in specialitate/Diploma de 
scoala sanitara postliceala sau 
echivalenta  sau diploma de 
studii postliceale prin echivalare 
conform Hotararii Guvernului 
nr.797/1997 privind echivalarea 
studiilor absolventilor liceelor 
sanitare, promotiile 1976-1994 
inclusiv cu nivelul studiilor post-
liceale sanitare/Diploma de 
absolvire a liceului sanitar cu 
durata de 5 ani sau echivalare de 
studii-specialitatea medicala, 
generala; -Examen pentru obti-
nerea gradului de principal in 
specialitatea medicala/generala; 
-Minim 5 ani vechime ca asistent 
medical; -Autorizatie de libera 
practica vizata la zi.

ANUNȚ DIN 24.11.2017
l Primaria comunei Pacureti, 
judetul Prahova, organizeaza 
concurs/examen pentru ocuparea 
functiei contractuale de inspector 
de specialitate debutant pe peri-
oada nedeterminata in cadrul 
Compartimentului Cadastru si 
Urbanism. Conditiile specifice 
necesare in vederea participarii la 
concurs/examen si a ocuparii 
functiei contractuale sunt: - 
studii superioare de lunga durata 

absolvite cu diploma de licenta in 
domeniul Inginerie Geodezica, 
Special izarea Masuratori 
Terestre si Cadastru; - fara 
vechime in munca si specialitate. 
Concursul/examenul se va desfa-
sura la sediul Primariei Comunei 
Pacureti, sat Pacureti, nr. 114B. 
Data organizarii probei scrise: 20 
decembrie 2017, ora 10.00. Data 
organizarii interviului: 22 decem-
brie 2017, ora 10.00. Conditiile de 
participare, bibliografia si conti-
nutul dosarului de inscriere la 
concurs/examen se afiseaza la 
sediul institutiei. Dosarele de 
inscriere la concurs/examen se 
depun la sediul Primariei 
comunei Pacureti, in perioada 27 
noiembrie-12 decembrie 2017. 
Relatii suplimentare se pot obtine 
la telefonul 0244/219.099.

CITAȚII  
l Pârâtul Văduva Ion Codin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Mereni, Osmancea, Sos. Liber-
tății nr. 91, jud. Constanța, în 
prezent cu domiciliul necunoscut, 
este chemată la Judecătoria 
Timișoara, cu sediul în Timi-
șoara, Str. Piața Țepeș Vodă nr. 
2 / A ,  î n  d o s a r u l  n r . 
15454/325/2017, pentru termenul 
de judecată din data de 
11.12.2017, ora 9, sala 329, 
Completul 4, în process cu recla-
manta Văduva Gabriela Cristina, 
pentru divorț.

l Se citeaza parata Petrea Anca 
la Judecatoria Sector 3 Bucuresti, 
dosar 10441/301/2017 pentru 
data de 15 decembrie 2017, ora 
8.30, camera 38, complet C 30 
civil. Obiect dosar: succesiune. 
Reclamanta: Parnica Viorica.

l Prisacariu Iliuta, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Iasi, Str. 
Bucium, Nr.25, Bl.B3-1, Sc.A, 
Et.1, Ap.3, jud. Iasi, este chemat 
la Judecatoria Iasi, cu sediul in 
Iasi, strada Anastasie Panu nr. 
25, jud. Iasi, Complet C 30, in 
ziua de 08.12.2017, ora 12.00 
a.m., in dosarul 6196/245/2017, in 
calitate de parat, in proces cu E.
ON Energie Romania SA in cali-
tate de reclamant, avand ca 
obiect cerere de valoare redusa. 

l Se citează pârâții Jugan Login, 
Jugan  Nico lae  ș i  Leuca 
G h e o r g h e  î n  d o s a r  n r. 
698/265/2011 al Judecătoriei 
Năsăud  în proces cu Covaci 
Floarea având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, partaj pentru 
termenul din 12.12.2017

l Se citează numiții Bulța 
Maria, Bulța Alexandru, Bulța 
Ana și Bulța Ioana în calitate de 
pârâți în dosar nr. 182/265/2016 

al Judecătoriei Năsăud, în proces 
cu Ruști Silviu, Hoza Augustin și 
Ruști Alexandru-Leon, având ca 
obiect succesiune ș.a., cu termen 
la 30.01.2018

l Se citează numitul Pop Daniel 
în calitate de pârât în dosar nr. 
2885/265/2016 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Solcan 
Maria, având ca obiect succe-
siune, validare contract, ș.a., cu 
termen la 30.01.2018

l Se citează numiții Rus Elisa-
beta, Rus Ana, Rus Nicolae, Rus 
Ilie și Rus Floarea, în calitate de 
p â r â ț i  î n  d o s a r u l  n r. 
1885/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Capătă 
Saveta, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ș.a., cu termen 
la 16.01.2018

l Se citează numiții Pop Ileana, 
Furcea Maria, Petri Grigore, 
Iacob Saveta, Cosmi Pantilimon, 
Cosmi Conon, Cosmi Cătălina, 
Cosmi Docea, Cosmi Nicolae, 
Iacob Floare căs. Cleja, Iacob 
Dumitru, Iacob Ioan, Iacob 
Maria și Iacob Măriuca, în cali-
tate de pârâți în dosarul nr. 
1886/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Coșbuc 
Maria, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ș.a., cu termen 
la 16.01.2018

l Se citează numiții Someșan 
Todora, Someșan Iacob, Someșan 
Sidor, Someșan Ileana, Someșan 
Ioan, Someșan Grigore, Someșan 
Alexa Someșan Maria și Pinca 
Onița, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 2667/265/2016 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces 
cu Bulz George, având ca obiect 
succesiune, ș.a., cu termen la 
16.01.2018

l Se citează numiții Costan 
Larion căs. cu Csocs Iftinia și 
Clipotă Lucreția s.l. Capră Ioan, 
în calitate de pârâți în dosarul nr. 
288/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Joja Cătăli-
na-Victoria, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ș.a., cu 
termen la 16.01.2018

l Cazzola (Runceanu Cableri) 
Rodica este chemată în instanță, 
camera Sala 2 – DR. AV. I. 
Șenchea, c3 – civil, în ziua de 23 
ianuarie 2018, ora 9.00, la Judecă-
toria Zărnești, în calitate de pârât, 
în proces cu Chirciu Elena în cali-
tate de reclamant și alții pentru 
Fond – revendicare imobiliară.

l Pârâtele Codreanu Gabi și 
Codreanu Roxana, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Vaslui, str.
Republicii, nr. 376, sc.B, ap.5, 
jud.Vaslui, sunt chemate la Jude-

cătoria Huși pentru termenul de 
judecată din data de 10.01.2018, 
ora 08.00, în proces cu Filote 
I o a n ,  d o s a r  n r . 
565/244/2017, având ca obiect 
hotărâre care să ţină loc de 
contract vânzare-cumpărare.

l Numitul Talpos Dorin Vasile, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Satu Mare, str.Ciprian Porum-
bescu, nr.49, judeţ Satu Mare, 
este chemat pentru data de 
8.12.2017, ora 9.00, la Tribunalul 
Ilfov, în calitate de intimat-inter-
venient forţat, în dosarul 
nr.9776/94/2013*, având ca obiect 
pretenţii în procesul cu apelanta 
pârâtă SC Euroins SA și intima-
tul-reclamant Bura (Covaci) 
Petru, în faza procesuală-apel.

l Covaci Iuliu și sotia Covaci 
Adela sunt citaţi pe data de 
15.02.2018, la Tribunalul Cluj, în 
dosar nr. 4306/328/2013, în cali-
tate de pârâţi.

l Wittenberger Otto și Witten-
berger Maria Daniela, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in România, 
în municipiul Arad, Calea 
Romanilor, bl. J1, et. 10, ap. 42, 
jud. Arad și ultimul domiciliu 
cunoscut în Israel, Haifa Ester 
Hamalka  21/4 , sunt  citaţi in 
calitate de pârâţi intimaţi  pentru 
termenul din 14 decembrie 2017,  
sala  282, orele  9, la Curtea de 
Apel Timișoara, România cu 
sediul in Timișoara, Piaţa Ţepeș 
Vodă, nr. 2, în contradictoriu cu 
reclamantul apelant Hedeșan 
Zeno,  cu prâţ i i  apelanţ i 
D.G.R.F.P – Administraţia Jude-
ţeană a Finanţelor Publice Arad, 
Araviascom SA Arad prin AVAS 
București, Medinţu Gheorghe și 
Medinţu Ardeniţa si cu prâţii 
intimaţi  SC Regiomag Center 
Srl prin lichidator  SC Eurocon-
sult SPRL, Expomarket Jakson 
LTD Arad, Nextebank SA fostă 
Romexterra Bank SA, Direcţia 
Naţionala Anticorupţie București 
si Primăria Orașului Pecica, 
pentru judecarea apelurilor 
declarate impotriva sentinţei 
civile nr. 381/30.05.2016 pronun-
ţată  de Tribunalul Arad in 
dosarul nr. 5460/108/2014, 
obiectul cauzei fiind anulare act.

DIVERSE  
l Aceasta informare este efec-
tuata de OMV Petrom SA, str. 
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucu-
resti, ce intentioneaza sa solicite 
de la Administratia Bazinala de 
Apa Buzau-Ialomita, aviz de 
Gospodarire a Apelor pentru 
d e s f a s u r a r e a  a c t i v i t a t i i 
de “Lucrari de suprafata, foraj 
echipare si conducta de amestec 
la sonda 521 Barbuncesti”, loca-
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lizat in localitatea Barbuncesti, 
judetul Buzau. Aceasta investitie 
este noua. Ca rezultat al proce-
sului de productie nu rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz 
este conforma cu prevederile 
Legii Apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile ulte-
rioare. Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului 
de Gospodarire a Apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele 
care doresc sa transmita infor-
matii, sugestii si recomandari se 
pot adresa solicitantului sau 
D-lui Sandru Bogdan, telefon nr. 
0742.235.327, dupa data de 
27.11.2017.

l Gruparea de Jandarmi Mobilă 
”Alexandru cel Bun„ Bacău cu 
sediul în municipiul Bacău, str. 
Henri Coandă, nr. 5-12, județul 
Bacău, oferă pentru cedare cu 
titlu gratuit, în condițiile prevă-
zute de legislația în vigoare, un 
câine, rasa ciobănesc german. 
Solicitările persoanelor fizice sau 
juridice  se pot depune, în scris, 
până la data de 11.12.2017 la 
sediul unității. Relații suplimen-
tare se pot obține la telefon 
0234/585570, interior 24116, între 
orele 08.00- 16.00 precum și la 
adresa de e-mail: achizitii@
grupareajandarmibacau.ro.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din 
Legea 85/2014 comunicăm 

deschiderea procedurii generale 
de insolvenţă a debitorului SC 
Al i tn iv  Cory  SRL,  CIF: 
30792611, J25/428/2012, dosar nr. 
4711/101 anul 2017 -Tribunalul 
Mehedinţi. Termen pentru depu-
nerea cererilor de creanţă la 
29.12.2017; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor la 15.01.2018; Termen 
pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedu-
rilor de Insolvenţă a tabelului 
preliminar și pentru afișarea 
tabelului definitiv al creanţelor la 
29.01.2018. Administrator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL.

l În temeiul art. 99 alin.(3) din 
Legea privind procedura insol-
venței nr. 85/2014, comunicăm 
deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolvență a debitorului 
SC Stigo SRL, CIF:15772360, 
J25/389/2003 de către Tribunalul 
M e h e d i n ţ i  î n  d o s a r  n r. 
4781/101/2017. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţe 
20.12.2017; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea și afișarea tabelului 
preliminar al creanţelor este la 
17.01.2018, Termen pentru soluți-
onarea eventualelor contestații 
împotriva tabelului preliminar 
este de 7 zile de la data publicării 
în BPI; Termen pentru întocmire 

și afișare tabelului definitiv 
conso l idat  a l  c reanţe lor 
14.02.2018. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL.

l Draghici Florin avand domici-
liul in municipiul Bucuresti, 
sector 1 bld.Poligrafiei, nr.20, 
t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.D.-construire locuinta P+1E, 
anexa P, imprejmuire teren, put, 
fosa, localitatea Berceni, judetuI 
lfov, T22, P53/2/1 lot 16,  anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului Favorabil pentru PUD–
construire locuinta P+1E, anexa 
P, imprejmuire teren, put, fosa. 
Documentatia a fost afisata 
pentru consultare 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 muni-
cipiul Bucuresti, str.Gheorghe 
M a n u ,  n r. 1 8 ,  s e c t o r  1 
(tel.021/212.56.93), in termen de 
12 zile calendaristice de la publi-
carea anuntului, incepand cu 
data de 22.11.2017.

l Dosar nr. 7466/333/2016, Jude-
cătoria Vaslui, Încheiere din 
17.11.2017, În numele legii 
dispune: Admite cererea de 
îndreptarea erorii materiale, 
formulată de reclamanta Danci 
Nicoleta Carmen, cu domiciliul 
în sat Tătărani, com.Dănești, jud.
Vaslui. Dispune îndreptarea 

erorii materiale strecurate în 
dispozitivul sentinţei civile 
nr.1208 din 07.06.2017 pronun-
ţate în dosar nr.7466/333/2016, 
având ca obiect divorţ fără copii, 
în sensul că: „Dispune desfacerea 
din vina ambilor soţi a căsătoriei 
încheiate între reclamantă și 
pârât la data de 13.05.1995 și 
înregistrată în registrul stării 
civile din orașul Borșa, jud.Mara-
mureș, sub nr. 87/13.05.1995”. Cu 
drept de apel în termen de 30 de 
zile de la comunicare, la Judecă-
toria Vaslui. Dată în camera de 
consiliu și pronunţată în ședinţă 
publică azi, 17.11.2017

l ABA Banat, titular al proiec-
tului „Sistem de retenţie plutitori 
pe râul Cerna, sectorul Coram-
nic-Orșova, jud. Mehedinţi”, 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Mehedinţi în cadrul 
procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului 
pentru proiectul propus a fi 
realizat pe cursul râului Cerna, 
pe sectorul Coramnic-Orșova. 
Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Mehe-
dinţi din Dr.Tr.Severin, str.Băile 
Romane, nr.3, în zilele de luni 
până vineri, între orele 8.00-
14.00, precum și la următoarea 
adresă de internet: www.apmmh.
anpm.ro. Publicul interesat poate 

înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ. 

l SC Daswork Pro Cad SRL 
convoacă vecinii imobilului 
teren+construcţii din comuna 
Coșoveni, str.Manda, nr. 20, jud. 
Dolj, pentru semnarea Procesului 
Verbal de vecinătate în vederea 
notării în Cartea Funciară a 
posesiei, la adresa: com. Coșo-
veni, str. Manda, nr. 20, jud. Dolj, 
pentru ziua de 04.12.2017.

l Anunţ public privind depu-
nerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu: S.C. Nico 
Electroservice S.R.L. anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul: 
„Alimentare cu energie electrica 
statie epurare comuna Radovanu 
Calarasi”, propus a fi amplasat 
în str. Extravilan Valea Popii. 
Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
A.P.M. Călărași, șoseaua Chiciu 
nr. 2, jud. Călărași și la sediul 
titularului: str. Rădiţei nr. 41, 
sector 5, București, în zilele de 
luni- vineri, între orele 8-16. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul A.P.M. Călărași.

l Anunţ public privind depu-
nerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu: S.C. Nico 
Electroservice S.R.L. anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul: 
”Alimentare cu energie electrica 
gospodaria de apa si statia de 
captare comuna Radovanu Cala-
rasi”, propus a fi amplasat în str. 
Argesului. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate 
la sediul A.P.M. Călărași, șoseaua 
Chiciu nr. 2, jud. Călărași și la 
sediul titularului: str. Rădiţei nr. 
41, sector 5, București, în zilele de 
luni- vineri, între orele 8-16. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul A.P.M. Călărași.

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L.în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului S.C. T.G. 
Mangan S.R.L. ,  conform 
Sentinta Civilă nr. 280/JS din 
data de 26.10.2017, pronunţată 
de către Tribunalul Caraș-Se-
v e r i n  î n  d o s a r u l   n r. 
1603/115/2014, în temeiul art. 61 
alin. (1) și/sau alin. (2) și art. 62, 
alin.(1) și urm. din Legea privind 
procedura insolvenţei , corobo-
rate cu art. 32 alin. (1) și art. 28, 
alin. (1) sau, după caz, art. 33 
alin. (4) sau alin. (6), art. 35 și art. 
28, alin.(2) din același act 
normativ, Notifică Deschiderea 
procedurii  falimentului  – proce-
dura generală - împotriva debi-
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toarei S.C. T.G. Mangan  S.R.L. 
Termenul maxim de predare a 
gestiunii catre lichidatorul judi-
ciar, impreuna cu lista actelor si 
operatiunilor efectuate dupa 
deschiderea procedurii, este la 
data de 27.11.2017. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor nascute 
in timpul procedurii este: 
11.12.2017. Termenul limită de 
verificare a creanţelor, de admi-
tere, afişare şi comunicare a 
Tabelului suplimentar al crean-
ţelor este: 11.01.2018. Termenul 
pentru întocmirea şi afişarea 
Tabelului definitiv consolidat al 
c r e a n ţ e l o r  a d m i s e  e s t e : 
12.02.2018. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L.în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului S.C. 
Agromec Iablanita S.A., conform 
Sentinței Civile nr. 286/JS din 
data de 02.11.2017, pronunţată 
de către Tribunalul Caraş - 
S e v e r i n  î n  d o s a r u l   n r. 
3990/115/2017, în temeiul art. 99 
alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, 
alin.(1) şi urm. din Legea nr. 
85/2014, coroborate cu art. 71 
alin. (2) sau, după caz, art. 73 
alin. (1) din acelaşi act normativ. 
Notifică                                                                   
Deschiderea procedurii  insol-
venţei – procedura simplificată - 
împotriva debitoarei S.C. 
A g r o m e c  I a b l a n i t a  S . A . 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debi-
toarei este: 18.12.2017. Termenul 
limită de verificare a creanţelor, 
de admitere, afişare şi comuni-
care a Tabelului preliminar al 
creanţelor este: 29.12.2017. 
Termenul pentru întocmirea şi 
afişarea Tabelului definitiv al 
c r e a n ţ e l o r  a d m i s e  e s t e : 
24.01.2018. Prima şedinţă a 
Adunării Generale a Creditorilor 
debitoarei  va avea loc la data de: 
04.01.2018, orele 12.00 la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din  
Reşiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918, 
nr.7, et.2, ap.21, Jud. Caraş-Se-
verin, având ca ordine de zi: 
prezentarea situaţiei debitorului; 
desemnarea/confirmarea comite-
tului creditorilor; confirmarea 
lichidatorului judiciar; alte 
menţiuni. 

SOMAȚII  
l În conformitate cu dispoziţiile 
art. 130 din Decret Lege 115/1938 
se emite somaţia prin care se 
aduce la cunoştinţă celor intere-
saţi că reclamanţii Frunzea Ioan 
Viorel, domiciliat în Prejmer, str. 
Mare nr. 571, jud Braşov, Frunzea 
Virgil Iosif, domiciliat în Rupea, 
str. Republicii nr. 287, jud. 
Braşov, Muscalu Daniela – Ana, 
domiciliată în Hărman, str. Mihai 

Viteazu nr. 339, jud. Braşov şi 
Frunzea Mircea domiciliat în 
Braşov, str. Alexandru Vlahuţă 
nr. 21, bl. 146, sc. D, ap. 11, jud. 
Braşov, au solicitat Judecătoriei 
Rupea să se constate că au 
dobândit, în cote egale de ¼, pe 
calea prescripţiei achizitive, 
dreptul de proprietate asupra 
imobilului teren intravilan în 
suprafaţă de 418 mp, înscris în 
CF nr. 101761 a localitaţii Rupea, 
sub nr. Top 1390, 1391, situat în 
oraşul Rupea, str. 1 Decembrie nr. 
162, jud. Braşov, având ca propri-
etari tabulari pe Stingacs Erzse-
beth, Stingacs Iusztina, Frunza 
Istvan şi soţia Frunza Erszebet, 
născută Stingacs,  în conformi-
tate cu dispoziţiile art. 28 alin.1 
din Decretul Lege nr. 115/1938. 
Persoanele interesate pot face 
opogziţie la Judecătoria Rupea în 
termen de o lună de la data 
afişării şi publicării prezentei 
somaţii.

l Numiţii Thiess Maria – 
Magdalena, Ilea Eugen – Ovidiu 
şi Ilea Romeo – Iosif, petenţi în 
dosarul nr. 7395/197/2017, aflat 
pe rolul Judecătoriei Braşov,  
publică prezenta: somaţie prin 
care se aduce la cunoştinţă celor 
interesaţi că au solicitat Judecă-
toriei Braşov să se constate că au 
devenit prin joncţiunea posesiilor, 
proprietari asupra unei cote însu-
mate de ½, respectiv 72/144 
(compusă din cota de 56/144 
având proprietar tabular Zaharia 
Victoria, născută Raţ, cota de 
8/144 având ca proprietar tabular 
Raţ Alexandru şi cota de  8/144 
având proprietar tabular pe Raţ 
Nicolae identic cu Raţ Neculae) 
din imobilul situat  în comuna 
Hălchiu, str. Română, nr. 319 
(identic cu numărul adminis-
trativ 280 din evidenţele din 
Cartea Funciară), judeţul Braşov, 
înscris în CF nr. 101796 Hălchiu 
(provenită din conversia de pe 
hârtie a CF vechi nr. 1947A + 6 
Hălchiu) nr. top 501,502 repre-
zentând casă de lemn, curte şi 
grădină cu suprafaţa din CF pe 
hârtie de 334,8 mp, prin uzuca-
piune în condiţiile art. 28 alin. 1 
din Decrerul – Lege nr. 115/1938. 
Persoanele interesate pot face 
opoziţie la Judecătoria Braşov cu 
precizarea că, în caz contrar, în 
termen de 1 lună de la emiterea 
celei din urmă publicaţii se va 
trece la judecarea cererii. Somaţia 
face parte integrantă din înche-
ierea pronunţată la data de 
17.11.2017, în dosarul civil nr. 
7395/197/2017 al Judecătoriei 
Braşov cu termen la data de 
19.01.2018 sala J2, C7, ora 09.00.

l Somație emisă în temeiul 
Încheierii de şedință din data de 
08.11.2017. Prin cererea înregis-
trată pe rolul Judecătoriei 

Zărneşti, sub nr. 2435/338/2017, 
posesorii Solovăstru D. Aurel şi 
Solovăstru D. Dumitru, domici-
liați în comuna Bran, sat. 
Sohodol, str. Muchia Hotarului, 
nr. 5, jud.Braşov, au invocat 
dobândirea prin uzucapiune a 
dreptului de proprietate asupra 
imobilelor înscrise în CF nr. 
112256 Râşnov, nr. CF vechi  
4568 Râşnov. nr. top. 6202, CF nr. 
112423 Râşnov, nr. CF vechi 5760 
Râşnov, nr. top. 6203, CF nr. 
112260 Râşnov, nr. CF vechi  
3529 Râşnov, nr. top. 6309 şi CF 
nr. 112295 Râşnov, nr. CF vechi 
1540 Râşnov, nr.top. 6310/3. Toți 
cei interesați sunt somați să 
formuleze opoziție, cu precizarea 
că, în caz contrar, se va trece la 
judecarea  cererii  în termen  de o 
lună de la emiterea celei  din 
urmă publicații. Prezenta somație 
se afişează la sediul Judecătoriei 
Zărneşti, precum şi la sediul 
Primăriei oraşului  Râşnov şi la 
sediul Primăriei comunei Bran. 
Se publică într-un ziar de largă 
răspândire.

LICITAȚII  
l Debitorul SC RUPS SA socie-
tate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.
Proprietate imobiliară „Teren 
arab i l”  în  suprafa ță  de 
16.163,80mp, situat în intravi-
lanul Oraşului Darmanesti, Județ 
Bacău, având nr. cadastral 
390-730-731-732-733-734-735-
740-988. Preț pornire licitație 
6.465,50 Euro exclusiv TVA. 2.
Proprietate imobiliară „Teren 
arabil” în suprafață de 4.581mp, 
situat în intravilanul Comunei 
Dofteana, Județ Bacău, având nr. 
cadastral 1030. Preț pornire lici-
tație 1.672,00 Euro exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini pentru 
imobilele „Terenuri” aflate în 
proprietatea SC RUPS SA este 
de 1.000,00 lei exclusiv TVA. 
Prețul de pornire al licitaților 
pentru imobilele „Terenuri” 
aparținând SC RUPS SA repre-
zintă 50% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare. Partici-
parea la licitație este condiționată 
de: -consemnarea în contul nr. 
RO53BITRPH1RON038212CC01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucu-
reşti, Ag. Ploieşti, până la orele 
14.00 am din preziua stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Caietului de sarcini pentru 
proprietățile imobiliare, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru imobilele „Terenuri” 
prima şedință de licitație a fost 
fixată în data de 08.12.2017, ora 
14.00, iar dacă proprietățile 

imobiliare nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe 
de licitații vor fi în data de 
1 5 . 1 2 . 2 0 1 7 ,  1 2 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
19.01.2018, 26.01.2018, ora 14.00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploieşti, 
Str. Elena Doamna Nr.44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe 
site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Vigomarm SRL 
-în lichidare, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare urmă-
toarele: 1.Teren 499mp +1/100 
cotă indiviză teren 4,023mp 
situat în Com. Barcanesti, Sat 
Tatarani, Jud. Prahova. Preț 
pornire licitație 1.077,90Euro 
exclusiv TVA. 2.Autoutilitară 
Dacia Pick-up Double Cab, 
proprietatea SC Vigomarm 
SRL,  preț pornire licitație 
-1.044,00Lei exclusiv TVA. 3.
Mijloace fixe şi obiecte de 
inventar aparținând SC Vigo-
marm SRL  în valoare de 
7.096,80Lei exclusiv TVA; Prețul 
de pornire al licitațiilor pentru 
teren, autoutilitară, mijloace fixe 
şi  obiectele de inventar aparți-
nând SC Vigomarm SRL repre-
zintă 30% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte, iar listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon 
în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este 
condiționată de: -Consemnarea 

în contul nr.  RO51BITR-
PH1RON031682CC01 deschis la 
Veneto Banca s.p.c.a Agenția 
Ploieşti până la orele 14.00 am 
din preziua stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeaşi dată a Regula-
mentelor de licitație pentru bunu-
rile din patrimoniul debitoarei, de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliară, 
autoutilitară, mijloacele fixe şi 
obiectele de inventar prima 
şedință de licitație a fost fixată în 
data de 07.12.2017 ora 14.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe 
de licitații vor fi în data de 
1 4 . 1 2 . 2 0 1 7 ;  2 1 . 1 2 . 2 0 1 7 ; 
11.01.2018; 18.01.2018 ora 14.00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploieşti, 
Str. Elena Doamna Nr.44A, Jud. 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare cu un telefon în prea-
labil  dl.  Cristian Ciocan, 
0753.999.028. Anunțul poate fi 
vizualizat şi pe site www.dinu-
urse.ro

l Debitorul S.C. Panital 
Construct S.R.L. societate în 
faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Imobil 
“construcție C2“ în suprafață 
construită de 348,41mp, aflat în 
patrimoniul societății debitoare 
Panital Construct SRL, ce se află 
edificat pe teren în proprietatea 
d-lui Mihalache Ion Lucian, ce 
nu face obiectul vânzării, situat 
în Mun. Ploieşti, Str. Strandului 
Nr.3, Județ Prahova. Prețul de 

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

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 15.12.2017, 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 
18.12.2017, 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: 27.11.2017
PREŞEDINTE,

ec. Vasile ILIUȚĂ



Vwww.jurnalul.ro

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

Luni, 27 noiembrie 2017 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

pornire al licitației -206.370Lei 
exclusiv TVA. 2.Alte mijloace fixe 
aparț inând S .C.  Pani ta l 
Construct S.R.L. Prețul caietului 
de sarcini pentru imobil (clădire) 
aflat în proprietatea S.C. Panital 
Construct S.R.L. este de 1.000,00 
lei exclusiv TVA. Prețul de 
pornire al licitației pentru imobil 
“construcție C2“ și mijloacele 
fixe, reprezintă 65% din valoarea 
de piață exprimată în Raportul 
de Evaluare exclusiv TVA. Listele 
cu mijloace fixe și Caietul de 
sarcini pentru imobil “construcție 
C2“ pot fi obținute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în 
prealabil la 021.318.74.25. Parti-
ciparea la licitație este condițio-
nată de: -consemnarea în contul 
n r .  R O 8 7 B I T R -
PH1RON037769CC01 deschis la 
Veneto Banca SCPA Italia 
Montebelluna Suc. București 
-Ag. Ploiești, până cel târziu cu 
24 ore înainte de ședința de lici-
tație, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeași 
dată a Caietelor de sarcini și a 
Regulamentelor de licitație 
pentru proprietatea imobiliară și 
pentru mijloace fixe, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliară și mijloa-
cele fixe, prima ședință de lici-
tație a fost fixată în data de 
05.12.2017 ora 11.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe 
de licitații vor fi în data  
1 2 . 1 2 . 2 0 1 7 ;  1 9 . 1 2 . 2 0 1 7 ; 
09.01.2018; 16.01.2018 ora 11.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Elena Doamna Nr.44A, Județ 

Prahova. Pentru relații sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. Anunțul poate fi 
vizualizat și pe site www.dinu-
urse.ro.

l Debitorul SC Zadumit Com 
Prod SRL societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse Și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Stoc de marfă, în 
valoare de 27.097,50Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitați-
ilor pentru stocul de marfă apar-
ținând SC Zadumit Com Prod 
SRL reprezintă 50% din valoarea 
de piață exclusiv TVA,  arătata în 
Raportul de Evaluare. Partici-
parea la licitație este condiționată 
de: -consemnarea în contul nr. 
RO72BITR003010064199RO01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucu-
rești, Ag. Ploiești, până la orele 
14.00 am din preziua stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeași 
dată a Regulamentului de lici-
tație pentru stocul de marfă, de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru stocul de marfă, prima 
ședință de licitație a fost stabilită 
în data de 06.12.2017, ora 11.00, 
iar dacă bunurile nu se adjudecă 
la această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în data 
de  13.12.2017; 20.12.2017; 
10.01.2018; 17.01.2018, ora 11.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploiești, 
Str. Elena Doamna Nr.44A, 
Județ Prahova. Pentru relații 

suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anunțul poate fi vizua-
lizat și pe site www.dinu-urse.ro.

l În temeiul art.250, alin.(2) din 
Legea nr.207/2015, privind Codul 
de procedură fiscală, se face 
cunoscut  că  în  z iua  de 
08.12.2017, ora 12.00, în locali-
tatea Bucov, str.Constantin Stere, 
nr.1, judeţul Prahova, se vor 
vinde prin licitaţie următoarele 
bunuri imobile, proprietate a 
debitorului SC Europe Games 
SRL, CUI: 14147789, cu sediul 
social declarat în București, 
sector 1, str.Axinte Uricanu, nr.1, 
bl.3, sc.A, et.2, ap.17, licitaţia a 
III-a. Bunurile care se vor licita 
sunt situate în comuna Bucov, sat 
Chiţorani, judeţul Prahova. 
Denumirea bunurilor imobile: 
-C1 -locuinţă în suprafaţă 
construită de 265,28mp, supra-
faţă utilă de 221.07mp, regim 
înălţime: parter+beci, anul 
construcţiei 1938, fundaţii din 
beton, zidărie cărămidă, acoperiș 
șarpantă lemn, învelitoare tablă, 
pardoseli -dușumea, tâmplărie 
interioară/exterioară din lemn, 
racordat la energie electrică, fără 
împrejmuire, preţ pornire licitaţie 
48.500Lei, exclusiv TVA; -Teren 
intravilan în suprafaţă de 
1.111,19mp, categoria curţi 
construcţii, preţ pornire licitaţie 
18.050Lei, exclusiv TVA. Preţ 
total de pornire licitaţie: 
66.550Lei, exclusiv TVA (dimi-
nuat cu 50% din preţul iniţial al 
primei licitaţii). În acest caz 
bunul poate fi vândut la cel mai 
mare preţ oferit, chiar dacă 
acesta este inferior preţului de 
pornire a licitaţiei, art.250, 
alin.14 din Legea nr.207/2015, 
privind Codul de procedură 
fiscală. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înștiinţeze 
despre aceasta organul de execu-
tare înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesaţi în 
cumpărarea bunurilor sunt invi-
taţi 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 licitaţie 
ofertanţii depun, cu cel puţin o zi 
înainte de data licitaţiei, urmă-
toarele documente: a)oferta de 
cumpărare; b)dovada plăţii taxei 
de participare sau a constituirii 
garanţiei sub forma scrisorii de 
garanţie bancară, reprezentând 
10% din totalul preţului de 
pornire a licitaţiei pentru bunu-
rile imobile descrise mai sus, în 
contul: RO62TREZ5395006XXX 
000056, cod fiscal: 2843531 
-Primăria Comunei Bucov, indi-

cându-se pe documentul de plată 
al acestei taxe denumirea 
completă a ofertantului, CUI sau 
CNP; c)împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; d)
pentru persoanele juridice de 
naţionalitate română -copie de pe 
certificatul unic de înregistrare 
eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului; e)pentru persoanele 
juridice străine -copie de pe actul 
de identitate/pașaport; f)pentru 
persoanele fizice române -copie 
de pe actul de identitate; g)
pentru persoanele fizice străine 
-copie de pe actul de identitate/
pașaport; h)declaraţia pe propria 
răspundere a ofertantului prin 
care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul. 
Cumpărătorului îi revine obli-
gaţia de a respecta prevederile 
legale speciale, cum ar fi obliga-
ţiile de mediu, obligaţiile de 
conservare a patrimoniului naţi-
onal sau altele asemenea, 
respectiv: Nu este cazul. Pentru 
informaţii suplimentare vă puteţi 
adresa la sediul nostru sau la 
telefon numărul: 0244.275.046, 
int.25.

l În temeiul art.250, alin.(2) din 
Legea nr.207/2015, privind Codul 
de procedură fiscală, se face 
cunoscut  că  în  z iua  de 
08.12.2017, ora 10.00, în locali-
tatea Bucov, str.Constantin Stere, 
nr.1, judeţul Prahova, se vor 
vinde prin licitaţie următoarele 
bunuri imobile, proprietate a 
debitorului SC Europe Games 
SRL, CUI: 14147789, cu sediul 
social declarat în București, 
sector 1, str.Axinte Uricanu, nr.1, 
bl.3, sc.A, et.2, ap.17, licitaţia a 
II-a. Bunurile care se vor licita 
sunt situate în comuna Bucov, sat 
Chiţorani, judeţul Prahova. 
Denumirea bunurilor imobile: 
-Teren extravilan, suprafaţă 
totală de 49.990mp, preţ pornire 
licitaţie 86.700Lei, exclusiv TVA 
(diminuat cu 25% din preţul 
iniţial al primei licitaţii). Supra-
faţa totală de 49.990mp se 
compune din: -teren extravilan 
categoria arabil, suprafaţă de 
6714mp, situat în T77, P3430, 
3414/1, 3420, 3419, 3415/1, 3421, 
3425, 3416, 3422, nr.cadastral 
231, nr.carte funciară vechi 128; 
-teren extravilan categoria vie, 
suprafaţă de 29726mp, situat în 
T77, P3430, 3414/1, 3420, 3419, 
3415/1, 3421, 3425, 3416, 3422, 
nr.cadastral 231, nr.carte funciară 
vechi 128; -teren extravilan cate-
goria drum, suprafaţă de 
1274mp, situat în T77, P3430, 
3414/1, 3420, 3419, 3415/1, 3421, 
3425, 3416, 3422, nr.cadastral 
231, nr.carte funciară vechi 128; 
-teren extravilan categoria drum, 
suprafaţă de 12276mp, situat în 
T77, P3430, 3414/1, 3420, 3419, 
3415/1, 3421, 3425, 3416, 3422, 

nr.cadastral 230, nr.carte funciară 
vechi 128. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înștiinţeze 
despre aceasta organul de execu-
tare înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesaţi în 
cumpărarea bunurilor sunt invi-
taţi 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 licitaţie 
ofertanţii depun, cu cel puţin o zi 
înainte de data licitaţiei, urmă-
toarele documente: a)oferta de 
cumpărare; b)dovada plăţii taxei 
de participare sau a constituirii 
garanţiei sub forma scrisorii de 
garanţie bancară, reprezentând 
10% din totalul preţului de 
pornire a licitaţiei pentru bunu-
rile imobile descrise mai sus, în 
contul: RO62TREZ5395006XXX 
000056, cod fiscal: 2843531 
-Primăria Comunei Bucov, indi-
cându-se pe documentul de plată 
al acestei taxe denumirea 
completă a ofertantului, CUI sau 
CNP; c)împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; d)
pentru persoanele juridice de 
naţionalitate română -copie de pe 
certificatul unic de înregistrare 
eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului; e)pentru persoanele 
juridice străine -copie de pe actul 
de identitate/pașaport; f)pentru 
persoanele fizice române -copie 
de pe actul de identitate; g)
pentru persoanele fizice străine 
-copie de pe actul de identitate/
pașaport; h)declaraţia pe propria 
răspundere a ofertantului prin 
care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul. 
Cumpărătorului îi revine obli-
gaţia de a respecta prevederile 
legale speciale, cum ar fi obliga-
ţiile de mediu, obligaţiile de 
conservare a patrimoniului naţi-
onal sau altele asemenea, 
respectiv: Nu este cazul. Pentru 
informaţii suplimentare vă puteţi 
adresa la sediul nostru sau la 
telefon numărul: 0244.275.046, 
int.25.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul: Consiliul Local 
Rușii-Munţi, prin Primăria 
Comunei Rușii-Munţi, cu sediul 
în Comuna Rușii-Munţi, str.Prin-
cipală, nr.120, judeţul Mureș, tel./
fax: 0265.554.088, 0265.554.112, 
persoană de contact: Primar 
Chiș-Bălan Ilie, e-mail: rusii-
munti@cjmures.ro. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii: 2.1.Obiectul licitației publice 
deschise este: concesionarea 
terenului în suprafaţă de 400mp 
proprietate publică a Comunei 
Rușii-Munţi pentru execuţia de 
foraje în vederea evaluării resur-
selor de apă minerală naturală. 
2.2.Valoarea minimă a rede-

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

ANUNŢ
   

Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, 
organizează licitaţie publică cu strigare, pentru vânzarea unui spaţiu medical, reprezentând Cabinet 
Neuropsihiatrie și Cabinet Psihiatrie, din Policlinica nr. 2 Călăraşi, aflat în proprietatea privată a judeţului 
Călăraşi, conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului 
sau a unităţilor administrativ - teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 
desfăşoară activităţi conexe actului medical şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 183 din 
28.09.2017 privind privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a unui spaţiu din Policlinica 
nr. 2 Călăraşi aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi.

După adjudecare, imobilul va fi destinat desfăşurării activităţii medicale, sarcină ce va fi prevăzută în 
contractul de vânzare - cumpărare şi va fi notată în cartea funciară a imobilului.

Spaţiul scos la vânzare prin licitație publică cu strigare este compus din două încăperi, cu destinația de 
cabinete medicale, cu suprafaţa construită totală de 39,40 m.p., suprafaţă utilă totală de 30,17 m.p., cotă 
parte părţi comune (în indiviziune) în suprafaţă totală de 8,78 m.p. şi teren (în indiviziune) în suprafaţă de 
19,92 m.p., aflate la parterul imobilului situat în municipiul Călăraşi, str. Policlinicii, nr. 1, judeţul Călăraşi, 
reprezentând Policlinica nr. 2 Călăraşi.

Spațiul situat la parterul Policlinicii nr. 2 Călăraşi este format din două loturi, după cum urmează:
- lot nr. 30, număr cadastral 3763/1/2,0,20, cu suprafaţa construită totală de 14,94 m.p., suprafaţă utilă de 

11,48 m.p., cotă indiviză din părţi comune în suprafaţă de 3,34 m.p. şi teren aferent cotă indiviză în suprafaţă 
de 7,58 m.p. şi

- lot nr. 32, număr cadastral 3763/1/2,0,22, cu suprafaţa construită totală de 24,46 m.p., suprafaţă utilă de 
18,69 m.p., cotă indiviză din părţi comune în suprafaţă de 5,44 m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 12,34 
m.p..

Preţul de pornire al licitaţiei publice cu strigare este de 12.520 euro.
Pasul de licitare este de 626 euro.
Dosarul de prezentare a licitaţiei poate fi procurat zilnic de la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi din 

municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, Compartimentul Patrimoniu, începând cu 
data de 04.12.2017 ora 8:00, până pe data de 29.12.2017, ora 12:00, la preţul de 100 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 3.000 lei.
Documentele de participare la licitaţie sunt cele menţionate în Regulamentul constituit ca Anexă la HCJ 

183/2017 şi vor fi depuse în plicuri sigilate, la Registratura Consiliului Judeţean Călăraşi, cu sediul în 
municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, până pe data de 05.01.2018, ora 12:00.

Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, la ora 10:00 în data de 
08.01.2018, în prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca afişarea listei cu ofertanţii care pot participa la 
licitaţia publică cu strigare să aibă loc pe data de 11.01.2018, ora 14:00, la sediul Consiliului Judeţean 
Călăraşi.

Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Călăraşi, pe data de 18.01.2018, ora 10:00.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Cristina Boboc, la Consiliul Judeţean Călăraşi, 

telefon 0242/311301, int. 141.
   

PREŞEDINTE,
Vasile ILIUȚĂ
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venței, respectiv prețul de pornire 
a licitației, este de 8,5Euro/mp/
an, respectiv 3.400Euro/an. 
Oferta financiară, respectiv 
valoarea redevenței, se va 
prezenta atât în lei, cât și în euro. 
Echivalența leu/euro se va face la 
cursul BNR din data publicării 
anunțului de licitație în Moni-
torul Oficial. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: 3.1. 
Documentația de atribuire se 
poate obține de la sediul Primă-
riei Comunei Rușii-Munți, str. 
Principală, nr.120, comuna Rușii-
Munți, județul Mureș, începând 
cu data de 04.12.2017, contra 
cost. Contravaloarea documenta-
ției de atribuire este de 50Lei. 
3.2.Garanția de participare la 
licitație este de 150 Lei și se poate 
constitui prin depunere numerar 
la casieria Primăriei Comunei 
Rușii-Munți. 3.3.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor 
este 19.12.2017. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor : 
08.01.2018, ora 10.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Rușii-Munți, 
str.Principală, nr.120, județul 
Mureș. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă 
oferta: Oferta se va depune 
într-un exemplar original astfel: 
ofertanții vor depune ofertele în 
două plicuri sigilate, plicul 1 cu 
documentele de calificare și 
plicul 2 cu oferta financiară. 
Plicul 2 sigilat se va introduce în 
plicul 1, care se va sigila de 
asemenea. Documentele solici-
tate aferente celor două plicuri, 
precum și datele care se vor 
menționa pe cele două plicuri se 
regăsesc în documentația de atri-
buire la secțiunea modul de 
prezentare al ofertei. 5.Data și 
locul desfășurării ședinţei publice 
de deschidere a ofertelor: Ședința 
publică de deschidere a ofertelor 
va avea loc în data de 08.01.2018, 
ora 10.30, la sediul Primăriei 
Comunei Rușii-Munți, str.Princi-
pală, nr.120, județul Mureș. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Mureș: str. Bolyai, nr.30, Tîrgu-
M u r e ș ,  j u d e ț u l  M u r e ș , 
t e l . 0 2 6 5 . 2 6 0 . 3 2 3 ,  f a x : 
0265.267.856. 7. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 23.11.2017.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Recea, cu 

sediul în localitatea Recea, 
județul Argeș, telefon/fax: 
0248.696.178, cod fiscal: 4469426, 
persoană de contact: Buduna 
Maria, tel. 0726.141.904, e-mail: 
primaria_recea@yahoo.com. 2. 
Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
spațiu în suprafață de 18,5mp 
situat în clădirea „Grajd 
comunal”, localitatea comuna 
Recea, sat Recea, cu următoarele 
vecinătăți: N -Corbescu Mihail, E 
-drum județean DJ504, S -Milea 
Tarsit, V -Moise Nicolae. 3. 
Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: Documentația de 
atribuire se poate procura de la 
sediul Primăriei Recea, județul 
Argeș. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: prin cerere, de la 
sediul Primăriei Recea, județul 
Argeș. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Secretariat al 
Primăriei Comunei Recea, 
județul Argeș. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: Prețul caietului de 
sarcini este de 300Lei și se achită 
la casieria Primăriei Comunei 
Recea. 3.4. Data-limită pentru 
sol ic i tarea c lar if icăr i lor : 
07.12.2017, ora 16.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: la sediul 
Primăriei Recea, județul Argeș. 
4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 12.12.2017, ora 16.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: la sediul Primăriei 
R e c e a ,  j u d e ț u l  A r g e ș . 
4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un singur exemplar. 
5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 19.12.2017, ora 
11.00, la sediul Primăriei Recea, 
județul Argeș. 5. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
Secția contencios administrativ a 
Tribunalului  Argeș, cu sediul în 
Bulevardul I.C. Brătianu, mun.
Pitești, adresa e-mail: tr-arges@
just.ro, telefon: 0248.216.599, fax: 
0248.212.410. 7. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 24.11.2017.

l SC Local Urban SRL  Turnu 
Măgurele, cu sediul în str. Repu-

blicii , nr. 2, judeţul Teleorman, 
cod  poșta l  145200 ,  CUI 
30055849;  J34/168/2012 , telefon/
fax 0247411895, e-mail: loca-
lurban@yahoo.com, anunţă 
organizarea licitaţiei publice 
deschisă, cu strigare, pentru 
închirierea unor suprafeţe de 
teren, în vederea amplasării de 
construcţii provizorii - copertine 
auto. Caietele de sarcini se pot 
cumpăra în urma solicitării 
scrise, de la sediul nostru din str. 
Republicii, nr.2, etaj 3, camera 6 
- contravaloarea caietului de 
sarcini este de 20 Lei. Ședinta 
publică de deschidere a primei 
ședinţe de licitaţie va avea loc în 
data de 13.12.2017, ora 11:00 la 
sediul societăţii. Termenul limită 
de depunere a cererii și docu-
mentaţiei pentru înscrierea la 
licitaţie este 12.12.2017, ora  
16:00. Pentru închirerea suprafe-
ţelor de teren rămase neocupate 
în urma licitației, se vor organiza 
ședinţe de licitaţie din două în 
două săptămâni miercurea, sau 
în următoarea zi lucrătoare, la 
ora 11:00 la sediul societăţii, iar 
cererea de înscriere și documen-
taţia aferentă se vor putea 
depune cel mai târziu în ziua 
lucrătoare anterioară licitaţiei, 
până la ora 16:00.  

l Debitorul SC Expeditrans 
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. Chișinău, nr. 5, jud. Mehe-
d i n ţ i ,  J 2 5 / 1 5 5 / 1 9 9 8 , 
CIF:1049898, aflată în procedura 
d e  f a l i m e n t  d o s a r  n r. 
6164/101/2012 pe rolul Tribuna-
lului Mehedinţi, prin lichidator 
judiciar Yna Consulting SPRL, 
Cabinet de Insolventa Gradinaru 
Valentina, Visal Consulting 
SPRL și Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, scoate la vânzare: 
Bunul imobil aflat in garantia 
creditorului BRD SA cu rangul I, 
* Proprietate imobiliară – teren 
intravi lan concesionat ș i 
construcții de tip – hale depozi-
tare și administrative situate in 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Fier nr. 3, 
județul Mehedinți, Nr. CF vechi 
7631, Nr. cadastral: 3115, Nr. 
topografic 50882 *, la pretul de 
pornire a licitatiei de 26.250,00 
euro exclusiv T.V.A.(ce se va 
achita in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunului 
imobil descris anterior, o repre-
zinta sentinta nr. 1088/F din data 
de 12.12.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic in 
d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă 
nr.6164/101/2012. Licitaţia va 
avea loc în localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi la data de  

14.12.2017 orele 13:oo. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea, până la înce-
perea licitaţiei a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al lici-
taţiei si achizitionarea caietului 
de sarcini . Cont deschis la Banca 
Carpatica SA. 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 0742592183.

l Debitorul SC Recisev Plast 
SRL cu sediul în  Dr. Tr. Severin, 
str. Padeș, nr. 6, jud. Mehedinţi, 
J25/169/2011, CIF: 28399034, 
aflata  în procedură de faliment 
in bankruptcy, en faillite în dosar 
nr. 3395/101/2014 prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, scoate la vânzare: - 
Proprietate imobiliara spatiu 
comercial demisol, cu suprafata 
de 130,52 mp,  situat în locali-
tatea Constanta, str. B –dul 
Mamaia,  nr.  190,  judeţul 
Constanta, avand  numar cadas-
tral 200125-C1-U1 la preţul de 
108700 Euro (echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii, 
preț neafectat de T.V.A). Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile * 
proprietati imobiliare * descris 
anterior, o reprezinta sentinta din 
data de 16.09.2015 de deschidere 
a procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic in 
dosarul de insolvență nr. 
3395/101/2014 af lat pe rolul 
Tribunalului Mehedinti. Licitaţia 
va avea loc la biroul lichidato-
rului judiciar din Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
Mehedinţi la data de 29.06.2017 
orele 12:00. Informăm toți ofer-
tanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire al lici-
taţiei și să achiziționeze caietul de 
sarcină în suma de 1000,00 lei cu 
cel putin 2 ore inainte de ora lici-
tatiei. Contul unic de insolvență 
al debitoarei SC Recisev Plast 
S R L  e s t e : 
RO26CARP026001034072RO01 
deschis la Patria Bank SA cu cel 
putin 2 ore inainte de ora licita-
tiei. 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 la sediul lichidatorului 
judiciar telefon 0742592183, tel./
fax : 0252354399 sau la adresa de 

email: office@consultant-insol-
venta.ro.

l Debitorul SC Recisev Plast 
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. Padeș, nr. 6, jud. Mehedinţi, 
J25/169/2011, CIF: 28399034, 
aflata  în procedură de faliment 
in bankruptcy, en faillite în dosar 
nr. 3395/101/2014 prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, scoate la vânzare 
la pretul diminuat cu 50% fata 
de pretul stabilit de creditorul 
BRD: - Masina de macinat mase 
plastice Shredder JB/T8680-la 
pretul de 86211,00 lei. - Moara de 
macinat mase plastice Shredder 
Amis Zerma la pretul de 
128893,50 lei; - Extruder suflare 
polietilena Ruian Jinda SJ 700 la 
preţul de de 52373,00 lei; - Echi-
pament confectionare ambalaje 
pe role Ruian Jinda GBDR 700  
la preţul de 35191,50 lei; - Echi-
pament confectionare ambalaje 
primare GBDR 900 la preţul de 
42595,00 lei; Echipament de 
imprimare flexografica polieti-
lena RuianJinda YT-4- 600 la 
preţul de 22066,20 lei; Masina de 
confectionat clisee flexografice 
Saizhou XU N300T la preţul de 
5573,50 lei. Preturile nu contin 
TVA. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor 
imobile * Mijloace fixe * descris 
anterior, o reprezinta sentinta din 
data de 16.09.2015 de deschidere 
a procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic in 
dosarul de insolvență nr. 
3395/101/2014 af lat pe rolul 
Tribunalului Mehedinti. Licitaţia 
va avea loc la biroul lichidato-
rului judiciar din Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
Mehedinţi la data de 11.12.2017 
orele 1200. Informăm toți ofer-
tanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire al lici-
taţiei și să achiziționeze caietul de 
sarcină în suma de 1000,00 lei. 
Contul de insolvență este: 
RO26CARP026001034072RO01 
deschis la Patria Bank. Invităm 
pe toti cei care vor să participe la 
ședinţa de licitaţie din data de 
11.12.2017 să depună oferte de 
cumpărare și documentele în 
copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția 
de licitație și contravaloarea caie-
tului de sarcină la adresa mențio-
nată anterior respectiv localitatea 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului 
nr.7A, jud.Mehedinţi cu cel putin 
2 ore inainte de ora licitatiei. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sancti-
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unea prevazută de lege. Relaţii la 
telefon 0742592183, tel./fax  : 
0252354399 sau la adresa de 
email: office@consultant-insol-
venta.ro. 

l Debitorul  SC Comsig SA – 
societate în dizolvare - lichidare, 
cu sediul în Sighisoara, str. 
Caraiman, nr.1, jud. Mures, CIF: 
1225885, J26/176/1991, prin 
lichidator Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, scoate la vânzare 
bunul imobil la pretul diminuat 
cu 25% fata de pretul stabilit 
prin raportul de evaluare după 
cum urmează: 1. Proprietate 
imobiliara situata in intravilanul 
Mun. Sighisoara, str. Caraiman, 
nr. 1, jud. Mures compusa din 
Cladire- Punct alimentare nr. 7 
avand suprafata construita de 
79,31 mp si suprafata utila de 
70,21 mp; Sopron cu o suprafata 
construita de 33,93 mp si teren 
intravilan cu S= 109 mp, Nr. 
cadastral 1465/1/2 la pretul de 

3.712,50 euro (echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii, 
pret neafectat de TVA). Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul procedează la vânzarea 
bunului imobil descris anterior, il 
reprez inta  Rezolut ia  nr. 
10313/27.07.2017 privind inregis-
trarea procedurii de dizolvare cu 
lichidare si numirea lichidato-
rului SC Consultant Insolventa 
SPRL. Licitaţia va avea loc în 
localitatea Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi la data de  18.12.2017 orele 
11:00.  Pentru a participa la lici-
taţie, ofertanţii sunt obligaţi să 
depună la sediul ales al lichidato-
rului,din Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinți, telefon, 0742592183, 
fax:0252354399, sau email: 
office@consultant-insolventa.ro; 
cel mai târziu până în data de 
15.12.2017 orele 16:00. - o ofertă 
de cumpărare şi dovada consem-
nării  cauţiunii de 10% din preţul 
de pornire a licitaţiei pentru 
bunurile imobile pe care intenţio-

nează să le cumpere, în contul 
SC Comsig SA deschis la BCR 
S A . N r.  c o n t :  R O 1 3 R N -
CB0191015637860001-Să 
depună contravaloarea caietului 
de sarcină in sumă de 500,00 lei. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunul imobil 
sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii la 
telefon-fax  0742592183, 
0756482035  sau 0256/220827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro;, site: www.consul-
tant-insolventa.ro sau la sediul 
lichidatorului din localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud. Mehedinţi.

l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor 
mobile, reprezentand mijloace 
fixe si obiecte de inventar, aflate 
in proprietatea debitoarei SC 
Mannheim Oil SRL, situate 
administrativ in Caransebes, 

Calea Severinului, nr. 7, jud. 
Caras - Severin. Pretul de pornire 
al licitatiei este de 100% din 
pretul de evaluare+ T.V.A., 
conform centralizatorului anexat 
raportului de evaluare. Caietele 
de sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 100 lei + T.V.A. Licitatia 
va avea loc in data de 08.12.2017, 
orele 13.00, la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap. 21, jud. Caras-Severin.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat de Înregis-
trare al Asociaţiei Culturale 
Euroshow, a cărei  personalitate 
juridică a fost conferită prin 
Încheierea din data de  15 
februarie 2017 la Judecătoria 
Sectorului 6 -Bucureşti, pronun-
ţată în dosarul nr.1845/303/2017, 

cu datele de identificare: CIF: 
34174699, adresa: Bld. Construc-
torilor, nr. 29, bl. 29, Sc. D, ap. 66, 
Sector 6, Bucureşti, reprezentată 
de Razvan Stefaniu în calitate de 
Preşedinte.

l Pierdut legitimaţie de călătorie 
R.A.T.B., eliberată de Asociaţia 
Revoluţionarilor în baza Legii 
341, pe numele Ion Teodorel.

l S.C. Xfeng Comert S.R.L. cu 
J23/1947/2014 şi RO 33343420, 
cu adresa Voluntari, strada 
Sihlea nr. 43, judeţ Ilfov, pierdut 
factura fiscală seria XC nr. 3114 
şi chitanţa 3595. Se declară nule.

l Persoana Juridică VHP Mana-
gement Oltenia S.R.L., cu sediul 
în loc. Craiova, str. 13 Septembrie 
nr. 7, etaj 5, judeţul Dolj, cu nr. de 
înregistrare la Registrul Comer-
ţului  J16/506/2001,  CUI 
14092519, declar pierdut certifi-
catul de înregistrare eliberat la 
data de 26.06.2012, seria B nr. 
2617910.




