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OFERTE SERVICIU
CLUB Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu
experien]`: animator (fire sociabil` [i
sportiv`). 0722.268.866.

OFERTE SERVICIU
Administra]ia Serviciilor Sociale Comunitare
organizeaz` concurs \n data de 28 mai 2014
[i 30 mai 2014, pentru ocuparea pe perioad`
nedeterminat` a func]iei publice de
execu]ie: “Consilier clasa I/ grad profesional
superior” din cadrul Serviciului Ajutoare
\nc`lzire, energie termic`. Concursul se va
desf`[ura la sediul din str. Po[tei nr. 6.
Dosarele de \nscriere se depun la Resurse
Umane, Str. Po[tei nr. 6 \n termen de 20 zile
de la data public`rii anun]ului \n Monitorul
Oficial al Rom~niei, Partea a III-a. Dosarele
de \nscriere la concurs trebuie s` con]in`,
obligatoriu, documentele prev`zute la art.
49 din HG nr. 611/2008, actualizat`.
Condi]iile de participare sunt afi[ate la
sediul institu]iei din str. Po[tei nr. 6 [i pe site-
ul www.ploiesti.ro. Rela]ii suplimenatre se
pot ob]ine la telefon 0244-511.137/6.

Administra]ia Serviciilor Sociale Comunitare
cu sediul in Ploiesti, Str. Gh Gr Cantacuzino
nr. 46, organizeaz` concurs \n data de 27 mai
2014 [i 29 mai 2014, pentru ocuparea pe pe-
rioad` nedeterminat` a func]iei publice de
execu]ie: “Consilier clasa I/ grad profesional
principal”. Concursul se va desf`[ura la
sediul din str. Po[tei nr. 6. Dosarele de
\nscriere se depun la registratura institutiei
din str. Postei nr. 6, in termen de 20 de zile
de la data publicarii anunturlui \n Monitorul
Oficial al Rom~niei, Partea a III-a. Dosarele
de \nscriere la concurs trebuie s` con]in` in
mod obligatoriu, documentele prev`zute la
art. 49 din HG nr. 611/2008, actualizat`.
Condi]iile de participare sunt afi[ate la
sediul institu]iei din str. Po[tei nr. 6 [i pe site-
ul www.ploiesti.ro. Rela]ii suplimenatre se
pot ob]ine la telefon 0244-511.137 tasta 6.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa cu sediul în Aus-
tria caut` colaboratori, firme transport au-
torizate, PFA cu sprinter, dube, autoutilitar`
prelat` 3,5t, sarcin` util` de la 1.000kg, ca-
pacitate de la 4 europale]i, camioane 7,5t,
12t, 40t pentru transport marf` în UE. Per-
soan` de contact: Klara Izabella Menyhart.
Tel: 0043.6628.7977.218,
tub.salzburg@exs.de, www.exs.de

CITA}II
R`descu Maria Mihaela este chemat` ca
pârât`, în dosar nr 2680/223/2013, al
Judec`toriei Dr`g`[ani, în 24.04.2014, având
ca obiect divor], în contradictoriu cu recla-
mantul R`descu Ion.

Se citeaz` Moraru I. Vasile, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Rm. Vâlcea, Ostroveni, str.
Gladiolelor, bl. C 20, sc. B, apt. 10, pentru ter-
menul din 08.05.2014, în doar nr.
1723/46/2013 – având ca obiect contesta]ie
în anulare, aflat pe rolul Cur]ii de Apel Pite[ti. 

Se citeaz` debitoarea SC Armony 18 Invest
SRL, cu sediul \n Bra[ov, str. Codrul Cosminu-
lui nr. 55, biroul nr. 2, judet]ul Bra[ov, av~nd
J08/2850/2007, CUI 18913897 pentru ter-
menul din 12.05.2013, orele 13:00, c~nd va
avea loc, la sediul SCPEJ Matei &Asocia]ii din
Timis[oara, P-ta }epe[-Vod` nr. 1, ap. 7, jud.
Timi[, licita]ia public` av~nd ca obiect imo-
bilul situat \n Timi[oara, str. Armoniei,
jude]ul Timi[, \nscris \n CF nr. 404423
Timi[oara, Top: 2166/7, reprezent~nd teren
intravilan \n suprafa]` de 1468 mp, la pre]ul
de pornire de 202.000 lei (din care
162.903,22 lei pre] [i 39.096,78 lei TVA afer-
ent), pre] stabilit prin raport de evaluare
\ntocmit de ing. Motiu Radu Petru.

Se citeaz` p~r~tul Gavrilescu Ion-Ciprian cu
ultimul domiciliu cunoscut \n comuna Fil-
ipe[ti de P`dure, sat Filipe[ti de P`dure nr.
480, jud. Prahova, la Judec`toria Moreni, jud.
D~mbovi]a pentru termenul de judecat` de
la data de 12.06.2014, pentru divor] formu-
lat de reclamanta Gavrilescu Cristina.

Vasile Adrian cu ultimul domiciliu cunoscut
în Rm. Vâlcea, str. Zorilor, nr. 1, bl. P3, sc. A, ap.
30, jude]ul Vâlcea, în prezent cu domiciliul
necunoscut, este citat la Judec`toria Rm. Vâl-
cea, în dosarul nr. 5598/288/2013, având ca
obiect contesta]ie la executare, cu Piraeus
Bank România SA, [i Vasile Eleonora, pentru
termenul din 06.05.2014, ora 08.30.

DIVERSE
|n conformitate cu O.U.G 195/2005 privind
protec]ia mediului, aprobat` prin Legea

265/2006, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare [i Ord. 1798/2007 SC Polar Mizar
SRL anun]` \nceperea demersurilor \n ved-
erea ob]inerii autoriza]iei de mediu pentru
obiectivul Baz` de concasare piatr` din Co-
muna Poiana Ilvei, sat Poiana Ilvei (Cariera
Lunca Seac` f.n.). Eventualele sugestii [i
reclama]ii se vor depune la sediul APM
Bistri]a N`s`ud str. Parcului nr. 20 tel.
0263224064 fax 0263/223709 \n zilele de
luni:-joi: 8.30 – 16.30, vineri: 8.30-14.00.

SNTGN Transgaz SA Media[s, titular al
proiectului: “repara]ie conduct` de trans-
port gaze naturale DN inch, record ali-
mentare cu gaze SRM Titu”, propus a fi
amplsat \n ora[ul Titu [i Comuna Brani[tea,
jud. D~mbovi]a, anun]` publicul interesat
asupra lu`rii deciziei etapei de \ncadrare de
c`tre APM D~mbovi]a, \n cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului:
“nu se supune evalu`rii impactului asupra
mediului, pentru proiectul: Repara]ie con-
duct` de transport gaze naturaleDN 6 inch,
record alimentare cu gaze SRM Titu, propus
a fi amplasat \n ora[ul Titu [i comuna
Brani[tea, jud. D~mbovi]a. Proiectul deciziei
de \ncadrare [i motivele care o funda-
menteaz` pot fi consultate la sediul APM
D~mbovi]a, din T~rgovi[te, Str. Calea
Ialomi]iei nr. 1, jud. D~mbovi]a, \n zilele de
luni-vineri \ntre orele 09:00-13:00, precum
[i la urm`toarea adres` de internet:
www.http://apmdb.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate \nainta comentarii/observa]ii la
proiectul deciziei de \ncadrare \n termen de
5 zile de la data public`rii prezentului anun].

Prim`ria Municipiului Alexandria, cu sediul
în str. Dun`rii nr.139, cod fiscal 4652660, orga-
nizeaz` procedura de negociere direct` în
scopul concesion`rii unui  teren în suprafa]`
de 300,00 mp., apar]inând domeniului pri-
vat de interes local al municipiului Alexan-
dria, situat în strada Fabricii, nr.2B în CV101.
Perioada de concesionare este de 25 ani.
|nceperea negocierii directe va avea loc la
data de 20.05.2014, orele 11:00, la sediul
Prim`riei Municipiului Alexandria, iar ofer-
tele se primesc la registratura Prim`riei Mu-
nicipiului Alexandria, pân` în preziua datei
de incepere a negocierii directe, orele 16:00,
într-un singur exemplar în limba român`.
Documenta]ia de atribuire poate fi studiat`
[i achizi]ionat`, contra cost, la sediul
Prim`riei Municipiului Alexandria, Serviciul
Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732,
int.132, fax. 0247317728. Împotriva procedurii,
pân` la momentul adjudec`rii, se va putea
face contesta]ie la Judec`toria Alexandria
(strada Independen]ei, nr. 22, Alexandria).
Solu]ionarea litigiilor se realizeaz` la Tri-
bunalul Teleorman-Sec]ia Contencios Ad-
ministrativ (strada Ion Creang`, nr.53,
Alexandria). Clarific`rile privind procedura
de negociere directa se pot ob]ine maxim
pân` la data de 13.05.2014. 

Pentru aceste motive, În numele legii,
Hot`r`[te. Admite ac]iunea civil` formult`
de reclamanta Stoica Ionel Mariana, domi-
ciliat` în comuna Li]a, jud. Teleorman, îm-
potriva pârâtului Stoica Ionel, domiciliat` în
comuna Li]a, jud. Teleorman. Declar`
desf`cut`, din vina exclusiv` a pârâtului,
c`s`toria încheiat` la data de 12 septembtie
2009 [i înregistrat` la Prim`ria Turnu
M`gurele, jude]ul Teleorman, la nr.
117/12/septembrie 2009. Dup` desfacerea
c`s`toriei, p`r]ile î[i vor relua numele pur-
tate anterior c`s`toriei, reclamanta urmând
s` se numeasc` Grecu, iar pârâtul Stoica.

Dispune ca autoritatea p`rinteasc`, fa]` de
minorul Stoica Drago[ Ionu], n`scut la data
de 01 ianuarie 2005, s` fie exercitat` de am-
bele p`r]i. Stabile[te locuin]a minorului Sto-
ica Drago[ Ionu] la reclamant`. Oblig` pe
pârât s` pl`teasc`, în favoarea minorului Sto-
ica Drago[ Ionu], o pensie de între]inere în
cuantum de 150 lei lunar, începând cu data
introducerii (28 august 2013) [i pân` la majo-
ratul minorului. Oblig` pe pârât s` pl`teasc`
reclamantei suma de 1067,26 lei, reprezen-
tînd cheltuieli de judecat`. Cu apel în termen
de 30 de zile de la comunicare, ce se depune
la Judec`toria Turnu M`gurele. Pronun]at`
în [edin]` public`, ast`zi, 14.01.2014 Pre[ed-
inte Ruxandra Dinc`. Grefier Marioara Lale.

LICITA}II
Consiliul Local al municipiului Oradea prin
Administra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în
Oradea, P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie
public` deschis`. 1. Obiectul licitatiei publice:
\nchirierea unui chio[c din incinta Colegiului
Na]ional Mihai Eminescu situate \n Oradea
str. Roman Ciorogariu nr. 18. 2. Organizatorul
licita]iei: Consiliul Local prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea; 3. Procedura de
\nchiriere: licita]ie public` deschis`, cu
ofert` în plic închis. Se va prezenta oferta
financiar` pentru fiecare amplasament
separat. 4. Pre]ul de pornire a licita]iei: 30
lei/mp/luna. Valoarea adjudecata a chiriei
se va actualiza anual cu nivelul indicelui
general al pre]urilor de consum din pe-
rioada anterioar`. 5. Instructiunile de or-
ganizare si desfasurare a procedurii: se
pot descarca accesand site-ul www.
oradea.ro, sec]iunea Licita]ii; 6. Garan]ia
de participare: 200 lei/loca]ie-chio[c,
achitat` prin virament bancar în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Tre-
zoreria Oradea sau numerar depus la
casieria Administra]iei Imobiliare Oradea,
Sala Ghi[eelor – parter; 7. Termenul limit` de
depunere a ofertelor: 12.05.2014, ora 09:00.
8. Valabilitatea ofertelor: ofertele r`mân val-
abile pe perioada de 90 de zile de la data de-
schiderii acestora; 9. Deschiderea ofertelor:
12.05.2014 ora 10:00, Sala 201, et. II, cladirea
Prim`riei municipiului Oradea, P-]a Unirii nr.
1, în [edin]` public`. 10. Informatii supli-
mentare se pot obtine: - Vandici Naomi –

consilier Birou Achizi]ii Publice, tel.
0259/437.000, int. 230. - Curta Simona /Cis-
mas Aurelian - referent Compartiment
Spa]ii, tel. 0259/437000, int. 126

Consiliul Local al municipiului Oradea prin
Administra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în
Oradea, P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie
public` deschis`. 1. Obiectul licita]iei publice:
\nchirierea unui chio[c din incinta {colii Gim-
naziale nr. 11 situat` \n Oradea str. Moldovei
nr. 55. 2. Organizatorul licita]iei: Consiliul
Local prin Administra]ia Imobiliar` Oradea;
3. Procedura de \nchiriere: licita]ie public`
deschis`, cu ofert` în plic închis. Se va
prezenta oferta financiara pentru fiecare
amplasament separat. 4. Pre]ul de pornire
a licita]iei: 30 lei/mp/luna. Valoarea ad-
judecata a chiriei se va actualiza anual cu
nivelul indicelui general al pre]urilor de
consum din perioada anterioar`. 5. In-
struc]iunile de organizare [i desf`[urare a
procedurii: se pot descarc` acces~nd site-
ul www.oradea.ro, sectiunea Licitatii; 6.
Garan]ia de participare: 200 lei/locatie-
chiosc , achitat` prin virament bancar în
contul RO74REZ0765006XXX005460 de-
schis la Trezoreria Oradea sau numerar
depus la casieria Administratiei Imobiliare
Oradea, Sala Ghiseelor – parter; 7. Termenul
limita de depunere a ofertelor: 13.05.2014
ora 09:00. 8. Valabilitatea ofertelor: ofertele
r`mân valabile pe perioada de 90 de zile de
la data deschiderii acestora; 9. Deschiderea
ofertelor: 13.05.2014 ora 11:00, Sala 201, et. II,
cladirea Primariei municipiului Oradea, P-]a
Unirii nr. 1, în [edin]` public`. 10. Informatii
suplimentare se pot obtine: - Vandici Naomi
– consilier Birou Achizi]ii Publice, tel.
0259/437.000, int. 230. - Curta Simona /Cis-
mas Aurelian-  referent Compartiment
Spatii, tel. 0259/437000, int. 126

Consiliul Local al municipiului Oradea prin
Administratia Imobiliara Oradea cu sediul în
Oradea, P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie
public` deschis`. 1) Obiectul licitatiei pub-
lice: inchirierea unui teren situat in curtea
Liceului Teoretic Onisifor Ghibu din Oradea,
str. Onisifor Ghibu nr. 3 – in vederea am-
plasarii unui chiosc. 2) Organizatorul lici-
tatiei: Consiliul Local prin Administratia
Imobiliara Oradea; 3) Procedura de
inchiriere: licita]ie public` deschis`, cu ofert`
în plic închis. Se va prezenta oferta financiara
pentru fiecare amplasament separat. 4)
Pre]ul de pornire a licita]iei: 25 lei/mp/luna.
Valoarea adjudecata a chiriei se va actualiza
anual cu nivelul indicelui general al
pre]urilor de consum din perioada ante-
rioar`. 5) Instructiunile de organizare si des-
fasurare a procedurii: se pot descarca
accesand site-ul www.oradea.ro, sectiunea
Licitatii; 6) Garan]ia de participare: 150 lei,
achitat` prin virament bancar în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Tre-
zoreria Oradea sau numerar depus la
casieria Administratiei Imobiliare Oradea,
Sala Ghiseelor – parter; 7) Termenul limita
de depunere a ofertelor: 13.05.2014, ora
09:00. 8) Valabilitatea ofertelor: ofertele
r`mân valabile pe perioada de 90 de zile de
la data deschiderii acestora; 9) Deschiderea
ofertelor: 13.05.2014 ora 10:00, Sala 201, et. II,
cladirea Primariei municipiului Oradea, P-]a
Unirii nr. 1, în [edin]` public`. 10) Informatii
suplimentare se pot obtine: - Vandici Naomi
– consilier Birou Achizi]ii Publice, tel.
0259/437.000, int. 230. - Curta Simona /Cis-
mas Aurelian-  referent Compartiment
Spatii, tel.0259/437000, int. 126

Consiliul Local al municipiului Oradea prin
Administratia Imobiliara Oradea cu sediul în
Oradea, P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie
public` deschis`. 1) Obiectul licitatiei pub-
lice: inchirierea unui teren situat in curtea
Liceului Sanitar Vasile Voiculecsu Oradea, str.
Clujului nr. 66– in vederea amplasarii unui
chiosc. 2) Organizatorul licitatiei: Consiliul
Local prin Administratia Imobiliara Oradea;
3) Procedura de inchiriere: licita]ie public`
deschis`, cu ofert` în plic închis. Se va
prezenta oferta financiara pentru fiecare
amplasament separat. 4) Pre]ul de pornire
a licita]iei: 25 lei/mp/luna. Valoarea adjude-
cata a chiriei se va actualiza anual cu nivelul
indicelui general al pre]urilor de consum din
perioada anterioar`. 5) Instructiunile de or-
ganizare si desfasurare a procedurii: se pot
descarca accesand site-ul www.oradea.ro,
sectiunea Licitatii; 6) Garan]ia de participare:
150 lei, achitat` prin virament bancar în con-
tul RO74REZ0765006XXX005460 deschis la
Trezoreria Oradea sau numerar depus la
casieria Administratiei Imobiliare Oradea,
Sala Ghiseelor – parter; 7) Termenul limita
de depunere a ofertelor: 12.05.2014 ora
09:00. 8) Valabilitatea ofertelor: ofertele
r`mân valabile pe perioada de 90 de zile de
la data deschiderii acestora; 9) Deschiderea
ofertelor: 12.05.2014 ora 11:00, Sala 201, et. II,
cladirea Primariei municipiului Oradea, P-]a
Unirii nr. 1, în [edin]` public`. 10) Informatii
suplimentare se pot obtine: - Vandici Naomi
– consilier Birou Achizi]ii Publice, tel.
0259/437.000, int. 230. - Curta Simona /Cis-
mas Aurelian - referent Compartiment
Spatii, tel. 0259/437000, int. 126

SC Mirea Trans SRL în faliment, in bank-
ruptey, en faillite cu sediul social în Dr. Tr. Sev-
erin, str. Veterani nr.48, bl.A2, sc.1, ap.10, jud.
Mehedin]i, J25/165/2006, CIF: 18515301,
dosar nr. 4882/101/2013-Tribunalului
Mehedin]i, prin lichidator judiciar, Consul-
tant Insolven]` SPRL, scoate la vânzare
bunurile mobile: -Semiremorc` basculant`
marca Schmitz, Num`r de certifict înmatric-
ulare M00080222H, Num`r de înmatricu-
lare MH78MAG la pre]ul de 8475,00 euro
echivalentul a 38100,00 lei exclusiv TVA - Au-
totractor N3, marca Volvo Num`r de înma-
triculare MH76MAG la pre]ul de 5925,00
euro echivalentul a 26625,00 lei exclusiv

TVA. Licita]ia va avea loc în localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul
Mehedin]i, la data de 28.04.2014 orele 12:00.
Participarea la licita]ie este condi]ionat` de
consemnarea la banca, pân` la data în-
ceperii licita]iei, a unei cau]iuni de 10% din
pre]ul de pornire  a licita]iei si achizitionarea
caietului de sarcini. Rela]ii la telefon
0752819051 sau 0252354399, email:
office@consultant-insolventa.ro, sau la
sediul lichidatorului din localitatea Dr. Tr. Sev-
erin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul
Mehedin]i. Lichidator judiciar, Consultant In-
solven]` SPRL.

Debitoarea, SC RTS Company SRL cu sediul
în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Corneliu S`voiu,
nr.1, bl.C1, sc.1, ap.9, jud. Mehedin]i, CIF:
20962581, J25/75/2007, aflat` în procedura
de faliment, dosar nr. 3430/101/2012 - Tri-
bunalul Mehedinti prin lichidator judiciar,
Consultant Insolven]` SPRL cu sediul în lo-
calitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br̀ u]ului, nr.7A,
jud. Mehedin]i, scoate la vânzare: -autotur-
ism Volkswagen Golf 4 Motion la pre]ul de
5280,00 lei; -autoturism Volkswagen Passat
la pre]ul de 9490,00 lei; -central` termic` la
pre]ul de 1170,00 lei; -punct lucru 2 birouri +
1 dulap la pre]ul de 230,00 lei; -aparat sudur̀
autogen, la pre]ul de 360,00 lei; -aparat
sp`lare cu presiune, la pre]ul de 250,00 lei; -
pres` hidraulic` la pre]ul de 630,00 lei; -
modul MSI – Bott la pre]ul de 230,00 lei;
-aparat sudur` Minarc 150 la pre]ul de
630,00 lei; -dispozitiv t`iat ]evi – De Walt la
pre]ul de 140,00 lei; -aparat sudur̀  cu argom
Mastertig MLS 2300 la pre]ul de 1260,00 lei;
-lan] ridicare 4 buc`]i la pre]ul de 570,00 lei.
Preturile nu contin TVA. Licitatia va avea loc
în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului,
nr. 7A, jude]ul Mehedin]i în data de
25.04.2014 orele 13:00. Participarea la
licita]ie este condi]ionat` de consemnarea
la Piraeus Bank Sucursala Dr. Tr. Severin,
pân` la începerea licita]iei a unei cau]iuni de
10% din pre]ul de pornire al licita]iei precum
[i a taxelor prev`zute în regulamentul de
vânzare. Rela]ii suplimentare la telefoanele
0752.819.051, 0252-354.399, email:
office@consultant-insolventa.ro. Lichidator
judiciar, Consultant Insolven]` SPRL

Debitorul SC Pampas Impex SRL cu sediul so-
cial în Comuna Flore[ti, sat Gârdoaia, jude]ul
Mehedin]i, J25/877/1994, CIF:5919979, aflat`
în procedur` de faliment în dosar nr.
11546/101/2012-Tribunalului Mehedin]i, prin
lichidator judiciar, Consultant Insolventa
SPRL, scoate la vânzare: - Bunul mobil – mo-
tostivuitor defect la pre]ul de 840,00 lei fara
TVA. Licita]ia va avea loc în localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul
Mehedin]i, la data de 25.04.2014 orele 12:00.
Participarea la licita]ie este condi]ionat` de
consemnarea la banca, pân` la data în-
ceperii licita]iei, a unei cau]iuni de 10% din
pre]ul de pornire  a licita]iei si achizitionarea
caietului de sarcini. Rela]ii la telefon
0752.819.051. Lichidator judiciar, Consultant
Insolven]` SPRL.

Debitoarea, SC GTP Company SRL cu sediul
in localitatea Dr. Tr. Severin, str. Horatiu, nr.1A,
jud. Mehedinti, CIF: 17174320, J25/73/2005,
aflata in procedura de faliment, dosar nr.
3822/101/2008-Tribunalul Mehedinti prin
lichidator judiciar, Consultant Insolventa
SPRL, scoate la vanzare: -Bunuri mobile de
genul *corpuri iluminat (lustre cu 2 bra]e, lus-
tre cu 3 bra]e, lustre cu 5 ba]e, aplice, pla-
foniere),  la un pre]uri diminuat cu 45% fa]`
de raportul de evaluare, conform listelor ce
se pot studia la biroul lichidatorului judiciar
din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului,
nr.7A, jude]ul Mehedin]i. Licitatia va avea loc
în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului,
nr. 7A, jude]ul Mehedin]i în data de
15.05.2014 orele 13,00. Participarea la licita]ie
este condi]ionat` de consemnarea la Raif-
feisen Bank Sucursala Dr. Tr. Severin în contul
nr. RO39 RZBR 0000 0600 1102 2868, pân`
la începerea licita]iei a unei cau]iuni de 10%
din pre]ul de pornire al licita]iei precum [i a
taxelor prev`zute în reguamentul de vân-
zare. Relatii la telefoanele: 0752.819.051,
0742.592.183, 0252.354.399 sau la sediul
lichidatorului din loc. Drobeta Turnu Severin,
str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul Mehedin]i.
Lichidator judiciar, Consultant Insolven]`
SPRL, prin asociat coordonator ec. Emil
Popescu.

Debitorul SC Sticri Impex SRL cu sediul în lo-
calitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 46, jud.
Mehedin]i, CIF: 18836310, J25/351/2006,
aflat` în procedura de faliment, dosar nr.
5306/101/2013 - Tribunalul Mehedinti prin
lichidator judiciar Consultant Insolventa
SPRL, cu sediul în Municipiul Dr. Tr. Severin,
str. Z`br`u]ului, nr. 7, jude]ul Mehedin]i,
scoate la vânzare: Bunul imobil aflat în
garan]ia creditorului Prim`ria Municipiului
Drobeta Tr. Severin cu rangul I *Apartament
cu 3 camere situat în Drobeta Tr. Severin, str.
Nuferilor, nr. 6, bl. R2, sc. 2, ap. 1, jude]ul
Mehedin]i cu o suprafa]` construit` de
79,00 mp [i suprafa]` util` de 62,00 mp, CF
13297/N al loc. Dr. Tr. Severin* la un pre] de
pornire al licita]iei diminuat cu 10% fa]` de
pre]ul stabilit prin raportul de evaluare de
21780,00 euro ce se va achita în lei la cursul
BNR din ziua pla]ii. Titlul executoriu în baza
c`ruia lichidatorul judiciar procedeaz` la
vânzarea bunului imobil descris mai sus o
reprezint` încheierea din data de 09.05.2013
pronun]at` de Tribunalul Mehedin]i în
dosarul nr. 5306/101/2013. Licita]ia va avea
loc la biroul lichidatorului din localitatea Dr.
Tr. Severin str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul
Mehedin]i la data de 13.05.2014 orele 14:00.
Participarea la licita]ie este condi]ionat` de
consemnarea la Pireus Bank SA în contul
RO53 PIRB 2700 7597 7600 1000, pân` la
data începerii licita]iei, a unei cau]iuni de
10% din pre]ul de pornire a licita]iei [i

achizi]ionarea caietului de sarcin` în valoare
de 2000,00 lei. Invit`m pe toti cei care vor
sa se prezinte la [edin]a de licita]ie la ter-
menul de vânzare, la locul fixat în acest scop
[i pâna la acel termen s` depun` oferte de
cump`rare. Som`m pe to]i cei care pretind
vreun drept asupra imobilului s` anun]e
lichidatorul judiciar înainte de data stabilit`
pentru vânzare în termen, sub sanc]iunea
prevazut` de lege. Rela]ii la telefon-fax
0252/354399, 0742592183, 0752819051,
email: office@consultant-insolventa.ro. sau
la sediul lichidatorului judiciar din localitatea
Drobeta Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A,
jud. Mehedin]i. Lichidator Judiciar, Consul-
tant Insolventa SPRL, prin ec. Emil Popescu.

Debitorul SC Damcris Group SRL cu sediul în
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 211
jude]ul Mehedin]i, CIF: 16778468,
J25/461/2004, aflat` în procedura de fali-
ment, dosar nr. 7763/101/2012 prin lichida-
tor judiciar, Consultant Insolventa SPRL, ,
scoate la licitatie: -Autoturism marca Dae-
woo Y3511 Tico, MH03GFL, an fabricatie
1998 la pretul de 491,25 lei f`r` TVA. -Auto-
turism marca Renault FCOAFF/Kangoo Ex-
press MH12GMC, an fabricatie 1998 la pretul
de 2565,00 lei f`r` T.V.A. Licitatia va avea loc
în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului,
nr. 7A, jude]ul Mehedin]i în data de
29.04.2014 orele 12:00. Participarea la
licita]ie este condi]ionat` de consemnarea
la Raiffeisen Bank Sucursala Dr. Tr. Severin,
pân` la începerea licita]iei a unei cau]iuni
de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei si
achizitionarea caietului de sarcini. Cont:
RO34RZBR0000060016035336. Rela]ii la tel:
0752819051 Lichidator Judiciar, Consultant In-
solven]` SPRL. 

Debitorul SC Vildro Prod SRL cu sediul în Dr.
Tr. Severin str. Numa Pompiliu, nr. 30, jude]ul
Mehedin]i, J25/1812/1994, CIF:6752916,
aflat` în procedur` de faliment in bank-
ruptcy, en faillite în dosar nr. 1168/101/2010
prin lichidator judiciar Consultant Insolven]`
SPRL reprezentata de ec. Popescu Emil, cu
sediul ales în localitatea Hinova, str. Calafat-
ului, nr.42, jud. Mehedin]i, scoate la vânzare:
- Bunul imobil: - teren intravilan \n suprafa]`
de 42141 mp conform extras de CF, având Nr.
cadastral 70/24.11.2000, situat în Izvoru
Bârzii, jud. Mehedin]i la pretul de 453837,00
lei. Bunuri mobile: -cositoare FBR205 –
3600,00 lei; -ma[in` de cânt`rit [i ambalat
Tehnostar Cluj-Napoca – 4582,50 lei; -
sem`n`toare combin` Gaspardo Aliante
300 – 32055,00 lei; -Grebl` adunat fan SIP
Favorit 220 – 1305,00 lei; -Autoturism Re-
nault Clio Symbol – 6900,00 lei; - Autoutili-
tar` Iveco Turbo Daily 35 E12 – 7875,00 lei.
Pre]urile nu includ TVA. Titlul executoriu în
baza c`ruia lichidatorul judiciar procedeaz`
la vânzarea bunului imobil *teren intravilan*
descris` anterior, o reprezinta sentinta
nr.113/2013 din data de 29.03.2013 de de-
schidere a procedurii de faliment pronun-
]at` de c`tre judec`torul sindic in dosarul de
insolven]` nr.1168/101/2010. Licita]ia va avea
loc la biroul lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr.Tr.Severin, str.Z`br`u]ului nr.7, jud.
Mehedin]i la data de 30.04.2014 orele 15:00.
Informam toti ofertan]ii care vor s` participe
la sedinta de licita]ie faptul c` sunt obliga]i
s` depuna o garan]ie reprezentand 10% din
pre]ul de pornire al licita]ie si sa achizi-
]ioneze caietul de sarcini. Cont unic de insol-
ven]`: RO10RZBR0000060013498636
deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Dr. Tr.
Severin. Invit`m pe toti cei care vor sa 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 sediul lichidatorului judiciar din loc.
Dr.Tr.Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7, jude]ul
Mehedin]i, telefon 0742592183, tel./fax:
0252354399 adresa de email: office@con-
sultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Con-
sultant Insolven]` SPRL.

SC Vitalis Alex SRL  cu sediul în localitatea Dr.
Tr. Severin, str. Topolni]ei nr. 7, bl.1, sc.4, ap.12,
jude]ul Mehedin]i, CIF:11614898, J25/54/
1999, aflat` în procedura de faliment, dosar
nr. 3304/101/2012-Tribunalul Mehedinti prin
lichidator judiciar asocia]i prin contract
reprezenta]i prin, Consultant Insolven]`
SPRL, scoate la vânzare: proprietate imobil-
iara compus` din teren în suprafa]` de 1254
mp situat în comuna Devesel, jude]ul
Mehedin]i, construc]ie în suprafata totala de
774,09 mp din care –subsolul cu 2 înc`peri,
hol acces [i sc`ri acces (Su=163,54 mp),
parter cu 2 spa]ii comerciale, 5 magazii, hol
2 casa sc`rii, 2 intr̀ rii subsol (Su=307,63), etaj
cu 2 casa sc`rii, magazin, hol si 3 birouri
(Su=302,92 mp). [i grup sanitar cu 2 inc`peri
in suprafa]` de 5,36 m.p., CF nr. 50091, Nr.
CF vechi 308, Nr. Cadastral vechi 352, la pre-
tul de 109.900,00 euro exclusiv TVA. Titlul
executoriu în baza c`ruia lichidatorul judi-
ciar procedeaz` la vânzarea bunului imobil *
proprietate imobiliara compus` din teren în
suprafa]` de 1254 mp * descris` anterior, o
reprezinta sentin]ei comerciale nr. 498 din
data de 01.11.2012 de deschidere a procedurii
de faliment pronun]at` de c`tre judec`torul
sindic in dosarul de insolven]` nr.
3304/101/20112. Licitatia va avea loc în local-
itatea Dr.Tr.Severin, str.Z`br`u]ului, nr.7A,
jude]ul Mehedin]i în data de 29.04.2014
orele 11,00. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea la banca,
pân` la data începerii licita]iei, a unei
cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire  a
licita]iei si achizitionarea caietului de sarcini.
Invit`m pe toti cei care vor sa se prezinte la
[edin]a de licita]ie la termenul de vânzare,
la locul fixat în acest scop [i pâna la acel ter-
men s` depun` oferte de cump`rare.
Som`m pe to]i cei care pretind vreun drept
asupra imobilului s` anun]e lichidatorul ju-
diciar \nainte de data stabilit` pentru vân-
zare în termen, sub sanc]iunea prevazut` de

lege. Rela]ii la telefoanele: 0752819051,
0742592183, 0252354399. Email: office@con-
sultant-insolventa.ro, sau la sediul lichida-
torului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul Mehedin]i.
Lichidatori judiciari asocia]i prin reprezen-
tant, Consultant Insolven]` SPRL.

Debitorul SC Avicola Dr. Tr. Severin SA cu
sediul social în localitatea {imian, comuna
{imian, jude]ul Mehedin]i, CIF: 1606103,
J25/325/1991, aflat` în procedura de fali-
ment, dosar nr. 100/101/2005 - Tribunalul
Mehedinti prin lichidator judiciar, Consultant
Insolven]` SPRL, vânde prin licita]ie public`:

-Bunurile imobil *32 hale p`s`ri edificate pe
fonda]ii de beton armat cu structur` de
stâlpi [i grinzi armate acoperite cu [arpant`
din prefabricate de beton, în suprafa]` de
1200 m.p. fiecare, precum [i 6 cl`diri anexe
(filtre sanitare [i posturi de transformare)
din c`r`mid` eficient` sau b.c.a cu [arpant`
din prefabricate de beton* situate în locali-
tatea {imian, comuna {imian, jude]ul
Mehedin]i, conform anexei afi[ate la biroul
lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul
Mehedin]i, la pre]uri diminuate cu 60% fa]`
de valorile stabilite prin raportul de evaluare
- 42920,00 lei. Licita]ia public` va avea loc în
localitatea Dr.Tr.Severin, str. Z`br`u]ului, nr.
7A, jude]ul Mehedin]i în data de 24.04.2014
orele 14:00. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea la Raiffeisen
Bank Sucursala Dr. Tr. Severin, pân` la data
începerii licitatiei publice a unei cau]iuni de
10% din pre]ul de pornire [i taxele de licita]ie
– RO65RZBR0000060000624485. Rela]ii su-
plimentare la tel:0742592183, email: of-
fice@consultant-insolventa. ro. Lichidator
Judiciar, Consultant Insolven]` SPRL

Debitorul SC Tamina 2003 SRL cu sediul so-
cial în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Gh.
Ionescu [i[e[ti, nr.45, bl.IA3, sc.3, ap.12,
jude]ul Mehedin]i, J25/92/2003, CIF:
15251701, aflat în procedur` de faliment în
dosar nr. 6068/101/2011-Tribunalul Mehe-
din]i, prin lichidator judiciar, Consultant In-
solventa SPRL, scoate la vânzare: - Bunul
imobil - proprietate imobiliar` de tip mixt
reziden]ial – productiv – teren [i casa - aflat`
în localitatea Dr.Tr.Severin str. Walter
M`r`cineanu, nr. 81, jud. Mehedin]i, teren in
suprafata de 1191 mp, casa cu regim de
în`l]ime P+M cu Aria construit` de 279.50
mp, Arie desf`[urat` de 302.95 mp si Aria
Util` de 224.98 mp. CF: nr. 15936/N; Nr.
Cadastral 5626 la pre]ul de 49530,00 euro
fara TVA. Licita]ia va avea loc în localitatea
Dr.Tr.Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul
Mehedin]i, la data de 06.05.2014 orele 12:00.
Participarea la licita]ie este condi]ionat` de
consemnarea la banca, pân` la data în-
ceperii licita]iei, a unei cau]iuni de 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei si achizitionarea
caietului de sarcini. Rela]ii la tel: 0742.592.183
fax: 0252.354.399 email: office@consultant-
insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant
Insolven]` SPRL.

Debitorul SC Alchim SRL cu sediul social în lo-
calitatea Dr. Tr. Severin, str. Orly, nr. 39, jude]ul
Mehedin]i, CIF: 14121509, J25/149/2001, aflat`
în procedura de faliment, in bankruptcy, en
faillite dosar nr. 7388/101/2008-Tribunalul
Mehedinti prin lichidator judiciar, Consultant
Insolven]` SPRL, vânde în bloc urm`toarele
bunuri: -Cl`dire moar̀  în suprafa]` de 643,79
m.p. cu teren aferent în suprafa]` de 1703
m.p. situat` in localitatea Rogova CF nr. 138/N
[i nr. cadastral: 212 [i 212/A la pre]ul de
244.155,75 lei. -Selector MST:tensiune-380V,
500kg/or`, - 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 trans-
portor destinat transportului din vrac cereale,
poate alimenta benzi transportoare, tensi-
une 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 comprimat –
la pre] de 3525,00 lei. -Transport pneumatic
de cereale f`r` spargere de boabe – la pretul
de 4350,00 lei. Pre]urile nu sunt afectate de
TVA. Titlul executoriu în baza c`ruia lichida-
torul judiciar procedeaz` la vânzarea
bunului imobil *cl`dire moar`* descris` an-
terior, o reprezinta sentinta nr.81 din data de
09.02.2009 de deschidere a procedurii de
faliment. Licita]ia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din localitatea
Dr.Tr.Severin, str. Z`br`u]ului nr. 7A, jude]ul
Mehedin]i la data de 30.04.2014 orele 12:30.
Inform`m to]i ofertan]ii care vor s` par-
ticipe 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:
RO57RZBR0000060011132639 deschis la Raif-
feisen Bank Dr. Tr. Severin. Invit`m pe toti cei
care vor sa 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. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului sa
anunte lichidatorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vânzare în termen, sub sanc-
tiunea prevazut` de lege. Rela]ii la sediul
lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin,
str. Z`br̀ u]ului, nr. 7A, jude]ul Mehedin]i, tel:
0742592183, fax:0252354399 sau email: 
office@consultant-insolventa.ro. Lichidator
judiciar, Consultant Insolven]` SPRL.

PIERDERI
Pierdut Certificat Constatator nr.535580 din
14.10.2010 cu privire la spa]iul destinat ac-
tivit`]ii, firma Top Bakery SRL, cu sediu so-
cial: Bucure[ti, Sector 2, Str.Dogarilor, nr.22,
camera 1. Îl declar nul.

SC DUMAGAS TRANSPORT SA
cu sediul \n Craiova, jude]ul Dolj, 

lider pe pia]a de transport 
[i logistic` \n Romania [i Europa 
de est, datorit` expansiunii sale 

\n domeniu, selecteaz` \n 
vederea angaj`rii personal 

corespunz`tor pentru 
postul de conduc`tor auto 

categoria C+E:- pentru 
transport interna]ional 
de marf` (minim 1 an 

experien]` interna]ional`). 
Se ofer` condi]ii de lucru 

\ntr-o echip` omogen` 
de profesioni[ti [i 

salariu atractiv. 
Rela]ii [i program`ri la telefon:

0733100396; 0372512094  
sau la adresa de 

e-mail: transport@dumagas.ro.


