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OFERTE SERVICIU
Prim`ria Municipiului Câmpina, jude]ul Pra-
hova cu sediul în Câmpina, Bulevardul Culturii,
nr.18 organizeaz`: -în data de 03 martie 2015,
ora 10.00 proba scris`; 05 martie 2015, ora
10.00  -proba oral`). Concurs pentru ocuparea
unei func]ii publice de execu]ie vacant` de con-
silier clasa I gradul superior la Compartimentul
Investi]ii (studii superioare de lung` durat` în
domeniul de licen]` inginerie civil` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent, vechime de
minim 9 ani în specialitatea studiilor, capaci-
tate deplin` de exerci]iu, nu a fost condamnat
pentru s`vâr[irea vreunei infrac]iuni, nu a fost
destituit dintr-o func]ie public` sau nu i-a înc-
etat contractul de munc` pentru motive disci-
plinare în ultimii 7 ani, nu a desf`[urat poli]ie
politic`). Înscrierile la concurs se fac în termen
de 20 zile de la data public`rii în Monitorul Ofi-
cial, la sediul prim`riei Municipiului Câmpina,
B-dul Culturii, nr.18, dosarul con]inând în mod
obligatoriu documentele prev`zute de art.49
din H.G.R. nr.611/2008. Rela]ii suplimentare la
telefon 0244/33.6134, int.155.

Direc]ia de Administrare a Domeniului Public [i
Privat al Jude]ului Suceava organizeaz` concurs
de recrutare pentru ocuparea func]iei publice
de execu]ie vacant` de consilier superior la
Biroul Gestionarea Patrimoniului din cadrul Ser-
viciului juridic, gestionarea patrimoniului [i
achizi]ii publice din cadrul aparatului de spe-
cialitate al Direc]iei de Administrare a Domeni-
ului Public [i Privat al Jude]ului Suceava.
Concursul se organizeaz` la sediul Direc]iei de
Administrare a Domeniului Public [i Privat al
Jude]ului Suceava, în data de 04.03.2015, ora
10:00, proba scris` [i în data 06.03.2015 ora
14:00, interviul. Condi]ii: - candida]ii trebuie s`
îndeplineasc` condi]iile prev`zute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
func]ionarilor publici, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. - studii
superioare tehnice de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; - vechime
în specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice de minim 9 ani. Dosarele de în-
scriere la concurs se pot depune în termen de
20 de zile de la data public`rii în Monitorul Ofi-
cial partea a – III-a, la sediul Direc]iei de Admin-
istrare a Domeniului Public [i Privat al Jude]ului
Suceava, Str. Ion Gr`mad`, Nr.1-3. Rela]ii supli-
mentare cu privire la con]inutul dosarului, bib-
liografie, etc. se pot ob]ine de la afi[ierul
institu]iei, la camera 3, sau la telefon
0230/211011.

PRESTåRI SERVICII
Consultan]` gratuit` Design Interior+
Proiectare Arhitectur`. Vino la noi cu planul
casei! 0755.717.047, www.artateliers.ro.

Expert contabil, consultant fiscal, ofer servicii
de eviden]` contabil` complet`: declara]ii,
balan]`, bilan], salarizare, resurse umane, ex-
pertize, certificare bilan], bilan] de lichidare,
refacere eviden]e; leeafincont@yahoo.com;
www.expertcontabil-contabilitate.ro; Tel.:-
0722.384.543.

VÅNZåRI DIVERSE

Carte pentru rom~nii de pretutindeni. Tel 0761
674 276. 

VÅNZåRI CASE

DISPARI}II
Orice persoan` care [tie date despre Buduroi Ghe-
orghi domiciliat în sat. Luceni, com. Victoria Ia[i,
disp`rut în cel de-al II–lea r`zboi mondial este
rugat s` le comunice la tel. nr. 0232/295003
–Buduroi Ion, com. Victoria– Ia[i.

CITA}II
Adam Ioan, în calitate de inculpat, este chemat în
instan]` în data de 23.02.2015, în proces cu recla-
manta Adam Elena Brîndu[a.

Numitul, Andonii Alexandru  este citat la
Judec`toria Boto[ani \n dosarul de divor] nr.
11280/193/2014, cu Andonii Parascovia, termen de
judecat` 10.02.2015.

Bandac Elena, cheam` \n judecat` pentru divor],
pe Bandac Neculai, \n dosarul cu nr.
7366/333/2014, la Judec`toria Vaslui, cu termen la
data de 03.03.2015, ora 09:30.

Este citat` pentru data de 18.02.2015, ora 08:30,
camera 135, numita Lingurar Mariana, cu domicil-
iul cunoscut \n loc. G\rbou, sat Popteleac nr. 7, jud.
S`laj, p~r~t` \n dosar nr. 2528/100/2014 aflat pe

rolul Cur]ii de Apel Cluj cu sediul \n Cluj Napoca,
P-]a {tefan cel Mare nr. 1, \n process cu DGASPC
Maramure[.

SGS Alert Systems SRL Ploie[ti citeaz` pârâtul Chio-
jdoiu Adrian pentru data de 13.02.2015 la
Judec`toria Ploie[ti în cadrul dosarului cu nr.
13688/281/2014.

SC Carena SpA Impresa di Construzioni Sucursala
România, cu sediul în Bucure[ti, Str.Stockholm, 9A,
Sector 1, este chemat` în judecat` în calitate de
pârât` de c`tre SC Tiplexim SRL la Judec`toria Baia
de Aram` în dos. nr. 427/181/2014, cu termen la
data: 17.02.2015, ora 8.30, pentru preten]ii.  

Numita Vlad Monica Gabriela, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Pite[ti, str. Eremia Grigorescu, bl.
R2, sc C, ap. 8, jud. Arge[, este citat` în data de 2
martie 2015, ora 8,30, la Judec`toria Pite[ti, cu
sediul în Bulevardul Eroilor nr. 5, camera 3, în cali-
tate de pârât` în Dosarul 1885/214/2009, pentru
cauza partaj succesoral, reclamant` fiind T`nase
Florentina.

SC Amalia [i Adi SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea,
strada Uzinei, nr. 51, jude]ul Vâlcea [i Doar`
Amalia, cu domiciliul la aceea[i adres`, sunt citate
pentru termenul din 19.02.2015, la Tribunalul Vâl-
cea, în dosarul nr. 2431/90/2014, în proces cu Mar-
ica Valerian [i al]ii.

Demetriu (fost` Trandafirescu) Aretica, cu ultimul
domiciliu în Bucure[ti, str. Manu Cavafu, nr.22, sec-
tor 4, este chemat` în data de 26.02.2015, camera
106, apel 12, ora 8.30, la Tribunalul Bucure[ti, Bd
Unirii nr.37, sector 3, Bucure[ti, având calitate de
intimat` pârât` în dosarul nr. 3133/302/2013, în
proces cu Banciu Ioana în calitate de intimat`
reclamant` [i cu Municipiul Bucure[ti prin Primar
general în calitate de apelant pârât, având ca
obiect uzucapiune.

Se citeaz` Pârâta EFG New Europe Funding II. B.V,
prin mandatar Pop Ciprian, jud. Maramure[, loc.
Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr.60, ap.22, în
dosarul nr. 8479/193/2012 al Judec`toriei Boto[ani,
pentru termenul din 4.02.2015, în contradictoriu
cu Galai Paula Petronela [i cu SC Bancpost SA su-
cursala Boto[ani, pentru ac]iune în constatarea
caracterului abuziv al clauzelor bancare.

Numita Nichifor Mariana, cu ultimul domiciliu
cunoscut în ora[ul Gala]i, str. Bdul Siderurgi[tilor
nr.9, bl. PS2, sc.6, et.1, ap.81, jude]ul Gala]i, Nichi-
for (fost` Sandu) Mariana este men]ionat de Reg-
istrul Na]ional de Eviden]` a Persoanelor, este
citat` în data de 24.02.2015, orele 08.30, la
Judec`toria Cornetu, cu sediul în Cornetu, {os.
Alexandriei nr.138, jude]ul Ilfov, dosar civil
2136/1748/2009*, în calitate de pârât`, în cauz`
având ca obiect nulitate par]ial` act, având ca
reclaman]i pe Iancu Dragomira, Iancu Niculae [i
Iancu Sandu.

Manea C`t`lin- cu domiciliul \n Ia[i, Str. Mircea cel

B`tr~n nr.18, bl.N3, sc.A, et. 10, ap. 43, jud. Ia[i, este
citat \n calitate de p~r~t (cur`tor special fiind d-na
av. Gheorghiu Oana) \n dosarul nr.
24385/245/2014, av~nd ca obiect preten]ii, \n data
de 02.03.2015, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu
sediul \n str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia
Civil`, camera Sala 3, complet c03, reclamanta
fiind SC Salubris SA Ia[i, cu sediul \n Ia[i, {os.
Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

Miron Andrei- cu domiciliul \n Ia[i, str. Libert`]ii nr.
56, bl. 602, sc. C, et. 1, ap. 4, jud. Ia[i, este citat \n cal-
itate de p~r~t, \n dosarul 14281/245/2013, av~nd ca
obiect preten]ii, \n data de 02.03.2015, ora 08:30,
la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str. Anastasie Panu
nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, camera Sala 6, complet
c23f, reclamant` fiind SC Salubris SA Ia[i, cu sediul
\n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

Dosar nr. 29891/3/2012. Tribunalul Bucure[ti Sec]ia
a VI a Civil`. Sentin]a civil` nr. 651/29.05.2014. Tri-
bunalul în numele legii hot`r`[te. Admite cererea
formulat` de reclamantul Merisanu Mihai Mircea,
cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de
procedur` la d-na Sp`taru Dana Gherghina, în Bu-
cure[ti, str. Vatra Luminoas` nr. 21-24, bl.D6, sc.C,
et.5, ap.122, sector 2, în contradictoriu cu pârâta
Merisanu Amalia Emanuela, cu domiciliul în
Toronto, 506-14 Carluke Crescent, Toronto, ON M2L-
2H8, 416-299-0689, Canada. Dispune
recunoa[terea cu efecte juridice depline pe terito-
riul României a sentin]ei de divor] pronun]at` de
Curtea Superm` de Justi]ie a Statului Ontario
Canada în dosarul nr. 05-FD-309469 la data de
25.05.2006. Cu apel în 30 de zile de la comunicare.
Pronun]at` în [edin]` public` azi 29.05.2014.
Pre[edinte – A.M Voiculescu, Grefier – V. Arcud-
eanu.

DIVERSE
Troanc` Valentin anun]` publicul interesat asupra
depunerii de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul „Restaurant, cabane anexe [i anexe
gospod`re[ti”, propus a fi amplasat în
Com.S`rule[ti, Jud.C`l`ra[i. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul APM
C`l`ra[i [oseaua Chiciu, nr.2, [i la sediul titularu-
lui Com.S`rule[ti, Jud.C`l`ra[i.

SOMA}II
Judec`toria Sighetu Marma]iei. Dosar nr.
3288/307/2014. Soma]ie. Având în vedere cererea
formulat` de reclamantul Florea Ionu], domiciliat
in Sighetu Marma]iei str {ug`u nr 183, jud. Mara-
mure[, având ca obiect constatarea dobândirii
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului reprezentând teren înscris in C.F. NR.
50397 Vadu Izei provenit` din conversia de pe hâr-
tie a C.F. NR. 993 nr top 1049/a/1(în suprafa]` de
928 mp ) [i nr top 1049/a/2(în suprafa]` de 429

V~nd cas` 712 mtr. 3 camere, buc`t`rie, sa-
lona[, hol - comuna {imian, Jud. Mehedin]I,
Drum Na]ional. Consult`ri la telefon
0745.054.972.
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mp), dup` dezmembrare ,potrivit propunerii din
Nota de constatare întocmita de c`tre ing. Tamas
Vasile ce urmeaz` a fi dezmembrat, someaz` per-
soanele interesate care pot dovedi un drept sau
un interes legitim s` formuleze opozi]ie în termen
de [ase luni de la publicarea prezentei soma]ii. În
cazul în care, în termen de [ase luni de la emiterea
publica]iei prezentei soma]ii, nu s-a formulat
opozi]ie, instan]a va proceda la judecarea cererii
formulate de reclamant.

Judec`toria Sighetu Marma]iei. Dosar nr.
63/307/2015. Soma]ie. Având în vedere cererea for-
mulat` de reclamanta Mununar Daniela, având
ca obiect constatarea dobândirii dreptului de pro-
prietate prin uzucapiune asupra imobilului
reprezentând teren extravilan în suprafa]` de 3268
mp, situat în comuna Bocicoiu Mare, înscris în
cartea funciar` nr. 50676 Bocicoiu Mare provenit
din conversia pe hîrtie a CF vechi 197 Tisa nr. top
89/a/1  someaz`  persoanele interesate care pot
dovedi un drept sau un interes legitim s` for-
muleze opozi]ie în termen de [ase luni de la pub-
licarea prezentei soma]ii. În cazul în care, în
termen de [ase luni de la emiterea publica]iei
prezentei soma]ii, nu s-a formulat opozi]ie, in-
stan]a va proceda la judecarea cererii formulate
de reclaman]i.

România, Judec`toria Cluj-Napoca,
fax:0264.431.033, operator de date cu caracter per-
sonal 3185, Sec]ia Civil`, dosar nr.21008/211/2014.
Soma]ie emis` în conformitate cu dispozi]iile
art.1051 alin.1 NCPC [i ale încheierii civile din data
de 21.ianuarie.2015, pronun]ate de c`tre
Judec`toria Cluj-Napoca în dosarul
nr.21008/211/2014. Numitul Leghean Ghita -recla-
mant, cu domiciliul în sat Sânnicoar`,
com.Apahida, Str.Horea, nr.47, jud.Cluj [i cu domi-
ciliul procesual ales în Cluj-Napoca, Calea
Doroban]ilor, nr.13, et.2, cam.1, jud.Cluj -la Cab.Av.
Arsene Grigore se judec` în prezentul dosar cu
pârâ]ii LUCA Alexandru, Luca Petru, Luca
Paraschiva Ana, Luca Vazul, Luca Vazul, Luca Petru,
Luca Parteu/Partenie, Luca Ana, Luca Paraschiva,
Campian Nicolae, Rat Maria, Miron Alexandru,
Miron Vasile, Luca Alexandru, Luca Raveca, Luca
Stefan, Luca Nastasia, Luca Raveca, Luca Emil [i
Luca Gheorghe [i invoc` în acest dosar dobândi-
rea prin uzucapiune a dreptului de proprietate
asupra imobilului teren în suprafa]` de 553mp, sit-
uat în sat Sânnicoar`, com.Apahida, Str.Horea,
nr.47, jud.Cluj, în zona cu denumire toponimic`
Râtul din jos de sat, imobil înscris în CF nr.151 Sân-
nicoar`, având nr.topo 96. To]i cei interesa]i sunt
soma]i s` fac` opozi]ie, urmând ca, în caz contrar,
în termen de 6 luni de la emiterea celei din urm`
publica]ii s` se treac` la judecarea cererii.
Judec`tor, Alina Neam]; Grefier, Cora-Maria Dren-
ciu

România, Judec`toria Craiova, Sediu: Craiova,
str.A.I.Cuza, nr.20, Dolj. Telefon: 0251/414.060, fax:

0251/416.206. Dosar nr.17832/215/2014. Termen:
23.04.2015, Complet: C17. Soma]ie emis` în baza
art.1051 alin.1 NCPCiv, prin încheierea de [edin]`
din data de 23.10.2014. Reclamantul -posesor
Dug`ia[u Octavian, cu domiciliul în Craiova, str.Pic-
tor Ion Negulici, nr.9, jud.Dolj, invoc` în dosarul
17832/215/2014 al Judec`toriei Craiova, dobândi-
rea propriet`]ii prin uzucapiune asupra imobilu-
lui teren intravilan în suprafa]` de cu privire la
imobilul teren în suprafa]` de 157 mp, situat în
Craiova, str.Pictor Oscar Obedeanu, nr.50, jud.Dolj.
Se someaz` orice persoan` interesat` s` fac`
opozi]ie, în caz contrar, în termen de 6 luni de la
emiterea [i publicarea prezentei soma]ii se va
trece la judecarea cererii. Soma]ia se va afi[a la
imobilul în litigiu, la sediul instan]ei, la sediul
Prim`riei Municipiului Craiova, la sediul OCPI Dolj
[i se va publica în dou` ziare de larg` r`spândire,
din care cel pu]in unul de circula]ie na]ional`, con-
form dispozi]iilor art.1051 alin.1 NCPCiv.

LICITA}II
Se organizeaz` licita]ie public` cu strigare \n ved-
erea v~nz`rii \n conformitate cu prevederile Legii
85/2006 a urm`toarelor active: 1. Sediu adminis-
trativ central – cl`dire birouri, situat \n Br`ila, bdul.
Al. I. Cuza, nr. 3 et VI, la pre]ul de 1.258.000 lei. 2.
Teren {os. Viziru, km. 10, \n suprafa]a total` de
112.611,59 mp, cu active viabile (Atelier repara]ii,
cl`dire protocol, drumuri [i platforme, etc.), la
pre]ul de 1.294.030 lei. 3. Activul Cazan de Apa
Fierbinte, situat in Br`ila, calea C`l`ra[ilor nr. 321B,
la pre]ul de 1.110.630 lei. 4. Mijloace de transport:
Autoutilitar` 10215 FA 31 la pre]ul de 10.300 lei;
Automacar` TIP ANT 12.5 la pre]ul de 17.700 lei; 5.
Mijloace fixe [i obiecte inventor compus din:
Aparate de m`sur`, electrice [i electronice, la
pre]ul de 8.428 lei; Birotic` [i calculatoare la pre]ul
de 11.810 lei; Mobilier la pre]ul de 16.063 lei;
Aparate aer condi]ionat, la pre]ul de 3.270 lei; Di-
verse bunuri la pre]ul de 658 lei; 6. Stoc de maga-
zie, la pre]ul de 221.727 lei; Pre]urile nu con]in TVA.
Date organizare licita]ie: 05.02.2015, 12.02.2015,
19.02.2015 [i 26.02.2015, orele 11.00. Caietele de
sarcini se pot ridica de la sediul lichidatorului din
Br`ila, {os. Focsani, km. 5, contra sumelor cuprinse
\ntre 50 lei [i 2.500 lei. Garan]ia de participare la
licita]ie de 10% din valoarea de pornire trebuie
achitat` cu cel pu]in 2 zile anterior datei licita]iei.
Nr. tel. 0241/542942, 0720/300.464.

SC Servagromec SA - societate \n faliment,
reprezentat` legal de lichidator judiciar Projuridic
IPURL, organizeaz` licita]ie publica deschis` cu
strigare, \n zilele de 13, 20 [i 27 februarie 2015 ora
13:00 la sediul filialei UNPIR  Arge[, din mun.
Pite[ti, str. Egalit`]ii  nr.33, et.3, birou 7, jud. Arge[,
pentru vânzarea urm`toarelor bunuri, pe grupe,
dup` cum urmeaz`: - grupa 1 al cârei pre] de
pornire licita]ie este de 18470 lei f`r` TVA compus`
din teren cur]i construc]ii \n suprafa]a m`surata

de 7789 mp identificat prin num`r cadastral 81124
situat \n comuna Moz`ceni, sat Malu Ro[u; - grupa
2 al cârei pre] de pornire licita]ie este de 55520 lei
f`r` TVA compusa din teren cur]i construc]ii \n
suprafa]a m`surata de 10048 mp [i construc]iile
situate pe acesta identificate prin num`r cadas-
tral 81123 situat \n comuna Moz`ceni, sat Zidurile;
- grupa 3 al cârei pre] de pornire licita]ie este de
449350 lei f`r` TVA compusa din: teren cur]i con-
struc]ii in suprafa]a m`surata de 12438 mp si con-
struc]iile situate pe acesta identificate prin num`r
cadastral 80663, platforma betonata, împrejmuiri;
teren cur]i construc]ii in suprafa]a m`surata de
1637 mp si construc]iile situate pe acesta identifi-
cate prin num`r cadastral 80611, împrejmuire
sec]ie; bunuri mobile ce se afl` in atelierul
mecanic: electrocompresor aer ; transformator
sudura 4 buc`]i; strung paralel; freza orizontala;
polizor electric 4 buc; fier`str`u alternativ; grup
sudura motor termic; ma[ina dozat suc; banc cen-
tricubat pompa injec]ie; pod rulant; banc de lucru
cu menghina 3 buc; masa sudura cu ventilator 2
buc; dulap metalic 3 buc; alte bunuri: 6 buc grapa
stelata  GS -1,2; ma[ina de împr`[tiat gunoi MIG 6;
ma[ina afinat solul MAS 60; 1 buc sem`n`toare
SPC 8; 2 buc ma[ina amendamente MA 3,5; in-
stala]ie erbicidat part. IEP 500; vindrover E–302
numai structura metalica; remorca 2 RBB – 5,1;
ridic`tor hidraulic 1 to. situate \n comuna Slobozia,
sat Slobozia; - grupa 4 al cârei pre] de pornire
licita]ie este de 73610 lei f`r` TVA compusa din:
teren cur]i construc]ii in suprafa]a m`surata de
15897 mp si construc]iile situate pe acesta identi-
ficate prin num`r cadastral 80634, situate in co-
muna  Slobozia, sat Slobozia;  Men]ionez ca pe
teren se afla 2 construc]ii (castel apa + put forat la
mare adâncime) ce apar]in Prim`riei Slobozia si
nu fac obiectul prezentei vânz`ri. - grupa 5 al cârei
pre] de pornire licita]ie este de 15680 lei f`r` TVA
compusa din: teren cur]i construc]ii in suprafa]a
m`surata de 4003 mp si împrejmuire plasa sarma
situata pe acesta, identificat prin num`r cadastral
80664 situat in comuna  Slobozia, sat Slobozia;

Men]ionez ca pe teren se afla 1 construc]ie
(moara)  ce nu apar]ine SC Servagromec SA - soci-
etate in faliment si nu face obiectul prezentei
vânz`ri. - grupa 6 alte bunuri ce se vând individual
al c`ror pre] de pornire licita]ie f`r` TVA este: mi-
crocalculator PS Nitron pre] 143 lei; imprimanta
Citizen pre] 30 lei; 2 televizoare alb negru pre] 75
lei/buc; - grupa 7 al cârei pre] de pornire licita]ie
este de 113244 lei f`r` TVA compusa din teren cur]i
construc]ii in suprafa]a m`surata de 1955 mp si
construc]ia situata pe acesta identificat prin
num`r cadastral 80321 situat \n comuna Teiu, jud.
Arge[. - grupa 8 al cârei pre] de pornire licita]ie
este de 34673 lei f`r` TVA compusa din teren cur]i
construc]ii \n suprafa]a m`surata de 8315 mp iden-
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tificat prin num`r cadastral 80728 situat in co-
muna Barla, jud. Arge[.” Ofertan]ii vor trebui sa
depun` o cerere de participare la licita]ie care s`
cuprind` grupa sau bunul individual pentru care
liciteaz` , si sa fac` dovada achit`rii unei cau]iunii
de minim 10% din pre]ul de pornire licita]ie a gru-
pei sau bunului individual ofertate, \n contul SC
Servagromec SA nr. RO43 BUCU 1091 2134 8609
0RON  deschis la Alpha Bank Romania SA sucur-
sala Pite[ti pan` \n ziua licita]iei ora.12.00. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine zilnic \ntre orele 10 - 14
la telefon 0729.980.402.

CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA
Giurgiu organizeaz` în data de 17.02.2015, ora 11.00,
la sediul companiei din Giurgiu, [os Portului 1,
licita]ie public` deschis` cu strigare pentru închiri-
erea suprafe]ei de 2800mp teritoriu portuar, din
Portul Oltenita, pe care se afla rampa de înc`rcare
desc`rcare piese agabaritice cu aceea[i suprafa]`
Închirierea teritoriului portuar se va face pentru
desf`[urarea de activit`]i portuare, prin licita]ie
public` deschis` cu strigare în conformitate cu
prevederile -HG 520/1998 privind înfiin]area CN
APDF SA Giurgiu, modificat` [i completat` cu HG
596/13.05.2009; -OG 22/1999 republicat`, privind
administrarea porturilor [i c`ilor navigabile, uti-
lizarea infrastructurilor de transport naval
apar]inând domeniului public, precum [i
desf`[urarea activit`]ilor de transport naval în
porturi [i pe c`ile navigabile interioare, Ordinul
MTI nr. 1286/2012 pentru aprobarea Regulamen-
tului privind închirierea infrastructurii de trans-
port naval care apar]ine domeniului public al
statului [i este concesionat` administra]iilor por-
tuare [i/sau de c`i navigabile interioare. Docu-
menta]ia de licita]ie, în valoare de 100 lei, la care
se adaug` TVA, poate fi achizi]ionat` de la sediul
CN APDF SA din Giurgiu, [os. Portului nr.1, începând
cu data de 03.02.2015, iar ofertele pot fi depuse la
sediul CN APDF SA din Giurgiu, [os. Portului nr.1,
pân` la data de 13.02.2015, ora 14.30. Preciz`m c`
nu se percepe tax` de participare la licita]ie. In-
forma]ii suplimentare pot fi ob]inute la tel

0246.213.003, fax: 021.311.05.21, email: market-
ing@apdf.ro.  

Debitorul SC Alchim SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin,
str. Orly, nr. 39, jude. Mehedin]i, CIF: 14121509,
J25/149/2001, aflat` în procedura de faliment,
dosar nr. 7388/101/2008-Tribunalul Mehedinti prin
lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL, cu
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului nr. 7A, jud.
Mehedin]i, vânde în bloc urm`toarele bunuri: -
Cl`dire moar` în suprafa]` de 643,79 mp cu teren
aferent în suprafa]` de 1703 m.p situat` \n locali-
tatea Rogova Nr. cadastral 212, 212/A la pre]ul de
244.155,75 lei; -Selector MST: tensiune 380V,
500kg/or`, 3ptr grâu, 2 ptr. porumb - la pre]ul de
7500,00 lei – 5 buc.; -Cântar: capacitate 500 kg,
produs de Balan]a Sibiu  – la pre]ul de 225,00 lei;
-{nec transportor destinat transportului din vrac
cereale, poate alimenta benzi transportoare, ten-
siune 380V – la pre]ul de 1050,00 lei; -Cern`tor
f`in` 8 compartimente, 1T/h – la pre]ul de 5625,00
lei; -Cern`tor f`in` tensiune 380V, 300 kg/h – la
pre]ul de 1125,00 lei; -Bunc`r pentru depozitare
f`in`, capacitate 5 tone – la pre]ul de 3000,00 lei;
-Transport gravita]ional de cereale cu aer compri-
mat – la pre]ul de 3525,00 lei; -Transport pneu-
matic de cereale f`r` spargere de boabe – la pre]ul
de 4350,00 lei. Preturile nu includ TVA. Licita]ia va
avea loc la biroul lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului nr. 7A, jud.
Mehedin]i la data de 17.02.2015 orele 12:30. In-
form`m to]i ofertan]ii care vor s` participe la
[edin]a de licita]ie faptul c` sunt obliga]i s`
depun` o garan]ie reprezent~nd 10% din pre]ul de
pornire al licita]ie [i s` achizi]ioneze caietul de
sarcini. Cont: RO57 RZBR0000060011132639 de-
schis la Raiffeisen Bank Dr. Tr. Severin. Invit`m pe
toti cei care vor s` se prezinte la [edin]a de licita]ie
la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop
[i pâna la acel termen s` depun` oferte de
cump`rare. Rela]ii la tel: 0752819051, 0742592183,
fax: 0252354399 sau email: office@consultant-in-
solventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insol-
ven]` SPRL.

Debitorul SC Ortoptimed SRL cu sediul în Dr. Tr.
Severin, str. B - dul Carol I, nr.73, jud. Mehedin]i,
J25/173/1996, CIF: 8347596, aflat`  în procedur` de
faliment \n bankruptcy, en faillite în dosar nr.
5772/101/2013-Tribunalul Mehedin]i, prin lichida-
tor judiciar Consultant Insolven]` SPRL reprezen-
tat` de ec Popescu Emil, cu sediul ales în
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A,
jud. Mehedin]i, scoate la vânzare:- spa]iu comer-
cial cu regim de în`l]ime P+1 în suprafa]` con-
struit` de 125,5 mp, aria desf`[urat` de 228,4 mp,
aria util` 198,70 mp, situat în localitatea Dr.Tr.Sev-
erin, str.B – dul Revolu]iei 16 – 22 Decembrie, nr.1,
bl.B1, parter, jud.Mehedin]i, compus din la parter
sala de vânzare, cabinet medical, laborator optic,
grup sanitar si hol +etaj, CF nr. 50580 – C1 - U24,
Nr. cadastral 121/1/0/1. Pre]ul de pornire a licita]iei
este 400.000,00 lei exclusiv TVA. Titlul executoriu
în baza c`ruia lichidatorul judiciar procedeaz` la
vânzarea bunului imobil * spa]iu comercial * de-
scris anterior, o reprezinta sentinta nr. 707/2014 din
data de 10.06.2014 de deschidere a procedurii de
faliment pronun]at` de c`tre judec`torul sindic in
dosarul de insolven]` nr.5772/101/2013 aflat pe
rolul Tribunalului Mehedinti. Licita]ia va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Z`br`u]ului nr.7A, jud.Mehedin]i la
data de 12.02.2015 orele 14:00. Inform`m to]i ofer-
tan]ii faptul c` sunt obliga]i s` depuna o garan]ie
reprezentând 10% din pre]ul de pornire al licita]iei
[i s` achizi]ioneze caietul de sarcin` în suma de
1000,00 lei. Contul unic de insolven]` al deb-
itoarei SC Ortoptimed SRL Dr. Tr. Severin este:
RO30WBAN251100002650 1024 deschis la Intesa
Sanpaolo SA Sucursala Dr. Tr. Severin. Invit`m pe
toti cei care vor s` participe la [edin]a de licita]ie
din data de 12.02.2015 s` depun` oferte de
cump`rare [i documentele în copie xerox din care
rezult` faptul c` a fost achitat` garan]ia de licita]ie
[i contravaloarea caietului de sarcin` pân` la data
de 11.02.2015 orele 16,00 la adresa men]ionat` an-
terior respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului nr. 7A, jud. Mehedin]i. Som`m pe to]i

cei care pretind vreun drept asupra imobilului s`
anun]e lichidatorul judiciar \nainte de data sta-
bilit` pentru vânzare în termen, sub sanc]iunea
prev`zut` de lege. Rela]ii la sediul lichidatorului
judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7,
jud. Mehedin]i, telefon 0742592183, tel./fax:
0252354399 sau la adresa de email: office@con-
sultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insol-
venta.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolven]`
SPRL prin ec. Emil Popescu.

SC Lions Protection SRL, societate \n faliment, prin
lichidator, cu sediul \n Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30,
et. 10, ap. 31, scoate la v~nzare prin licita]ie, \n bloc,
urm`toarele bunuri: autoturism Skoda Fabia
Avantaj, an fabrica]ie 2006, nr. \nmatriculare PH-
10-JVZ; autoturism Skoda Fabia Avantaj, an fab-
rica]ie 2006, nr. \nmatriculare PH-10-JWB;
autoutilitar` Ford Tranzit, nr. \nmatriculare PH-20-
PSV, an fabrica]ie 2007; obiecte de inventor (tomfa
– 11 buc., telefon Euroset – 5 buc., geac` var` – 5
buc., bocanci – 38 buc., bocanci iarn` – 16 buc.,
geac` inscrip]ionat` – 10 buc., pantaloni var` – 10
buc., imprimeu personalizate – 10 buc.), la pre]ul
total de 23.853,20 lei. Pre]ul nu con]ine TVA.
Licita]ia se va ]ine \n data de 06.02.2015, ora 11.00,
la sediul lichidatorului, iar \n cazul \n care bunurile
nu vor fi adjudecate, licita]ia se va ]ine \n data de
10.02.2015, 13.02.2015, 17.02.2015, 20.02.2015,
24.02.2015, 27.02.2015, 03.03.2015, 06.03.2015,
10.03.2015 la aceea[i or` [i aceea[i adres`. Dosarul
de prezentare [i condi]iile de participare se pot
ob]ine numai de la sediul lichidatorului.
Telefon/fax: 0244-597.808; mobil:
0761.132.931/0723.357.858; www.andreiioan.ro.

PIERDERI
Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, lichidator judiciar al
SC Red Serv Impex SRL având sediul în Bucure[ti,
str. Ion Brezoianu nr. 47-49, bl. Liric, ap. 76, sec-
tor 1, J40/28906/1994, CUI 6718744, notific`
pierderea certificatului de înregistrare [i a certi-
ficatului de înregistrare fiscal` apar]inând so-
ciet`]ii SC Red Serv Impex SRL. Le declar nule.

Adeverin]` achitare integral` locuin]`, pe nu-
mele {umandea Stanciu Dorel. O declar nul`.

Declar pierdut` (nul`) hot`râre divor], dosar nr.
unic 27/303/2001, nr. format vechi 11830/2001,
emis` de Judec`toria Sector 6, Bucure[ti, p`r]i
în dosar: Negu] Lucia, Negu] Marian, obiect-
divor].

DECESE

Aducem un ultim
omagiu celui care a fost

ACELEANU BOGDAN,
coleg, prieten [i om 
minunat, modest,

mereu cu zâmbetul pe
buze, plin de bun`tate
[i generozitate. Bunul

Dumnezeu s`-l 
odihneasc` în pace 
[i s`-l a[eze printre 
cei drep]i! Colegii 
din Universitatea 

Titu Maiorescu 
din Bucure[ti.
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