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OFERTE SERVICIU
l Fabrică de tâmplărie PVC şi 
geam termoizolant angajează 
muncitori calificaţi cu experienţă, 
asigurăm cazare gratuită şi salariu 
atractiv. Tel.:-0731.304.155/ 
021.450.12.66.

l Angajam montator pardoseli 
epoxidice si poliuretanice si tencu-
itori pentru tencuiala mecanizata, 
cu sau fara experienta. Conditii 
avantajoase. Detalii la telefon 
0741.978.624

l U.A.T. Municipiul Sebeş  orga-
nizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a  două funcţii 
publice de execuţie vacante de: 1.
Inspector, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Biroului 
Executări Silite şi Control Fiscal 
-Aparatul de specialitate al prima-
rului)-Id Post:442253; 2.Inspector, 
clasa I, grad profesional asistent 
din cadrul Biroului Executări 
Silite şi Control Fiscal – Aparatul 
de specialitate al primarului)-Id 
Post: 442251. Probele stabilite 
pentru posturile de Inspector, 
clasa I, grad profesional superior 
şi asistent: proba scrisă şi interviul. 
Data, ora şi locul desfăşurării 
concursului: -19.03.2018, ora 11:30 
Sebeş, Parcul Arini, nr. 1 (sediul 
Primăriei Municipiului Sebeş) 
-proba scrisă; -data, ora şi locul 
d e s f ă ş u r ă r i i  i n t e r v i u l u i 
-22.03.2018, ora14,00; Termenul 
de depunere al dosarului de 
înscriere: - 12.03.2018, ora 14:00.  
Condiţii de participare pentru 
postul de Inspector, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul 
Biroului Executări Silite şi Control 
Fiscal sunt: -candidatul trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea nr. 
188/1999 -privind Statutul funcţi-
onarilor publici cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă  
în specialităţiile  -economice sau 
juridice; -vechime în specialitatea 
studiilor: minim 9 ani; Condiţii de 
participare pentru postul de 
Inspector, clasa I, grad profesional 
asistent din cadrul Biroului 
Executări Silite şi Control Fiscal 
sunt: candidatul trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute de art.54 din Legea nr. 
188/1999 -privind Statutul funcţi-
onarilor publici cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în specialităţiile -economice sau 
juridice; -vechime în specialitatea 
studiilor: minim 1 an.

l Direcţia Generală  de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj 
organizează concurs în data de 
13.03.2018, ora 10.00 (proba 
scrisă) şi 16.03.2018 (proba de 
interviu), la sediul instituţiei din 
mun.Tg-Jiu, strada Siretului, 
nr.24, pentru ocuparea unor 
posturi vacante corespunzătoare 
unor funcţii contractuale de 
execuţie după cum urmează: 1. un 
post corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie de 
instructor de educaţie (studii 
medii) la Serviciul de evaluare 
complexă a persoanelor adulte cu 
handicap din cadrul aparatului 
propriu, 2. două posturi corespun-
zătoare funcţiei contractuale de 
execuţie de educator (studii medii) 
la Complexul de servicii comuni-
tare pentru copilul în dificultate 
Tg.Jiu - Apartamentul de tip 
familial destinat protecţiei rezi-
denţiale a copiilor "Motru" - 
Motru, 3. un post corespunzător 
funcţiei contractuale de execuţie 
de educator (studii medii) la 
Complexul de servicii comunitare 
pentru copilul cu nevoi speciale 
Tg.Jiu - Casa de tip familial desti-
nată protecţiei rezidenţiale a copi-
ilor cu dizabilităţi "Scoarța", 4. un 
post corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie de 
educator (studii  medii)  la 
Complexul de servicii comunitare 
pentru copilul în dificultate 
Novaci - Casa de tip familial desti-
nată protecţiei rezidenţiale a copi-
ilor "Novaci". Condiţii generale şi 
specifice de îndeplinit de către 
candidat pentru ocuparea postu-
rilor scoase la concurs: 1. pentru 
ocuparea unuia dintre posturile de 
educator  (studi i  medii)  ş i 
instructor de educaţie (studii 
medii): a) studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, b) 
vechime în muncă de minim 5 ani. 
Înscrierile la concurs se fac în 
perioada 19.02.2018-02.03.2018, 
inclusiv, ora 14:00, la sediul insti-
tuţiei – Serviciul resurse umane, 
salarizare şi pentru funcţia 
publică.
Relaţii suplimentare la telefon 
0253212518 sau la camera nr.36 – 
sediul D.G.A.S.P.C. Gorj.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj 
organizează concurs în data de 
20.03.2018, ora 10.00 (proba 
scrisă) şi 23.03.2018 (proba de 
interviu), la sediul instituţiei din 
mun.Tg-Jiu, strada Siretului, 
nr.24, pentru ocuparea unor 
posturi vacante corespunzătoare 
unor funcţii contractuale de 
execuţie după cum urmează: 1. un 
post corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie de 
educator (studii superioare) la 
Complexul de servicii comunitare 
pentru copilul în dificultate Tg.Jiu 
- Apartamentul de tip familial 

destinat protecţiei rezidenţiale a 
copiilor "Primăverii" - Motru, 2. un 
post corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie de 
educator (studii superioare) la 
Complexul de servicii comunitare 
pentru copilul în dificultate Tg.Jiu 
- Apartamentul de tip familial 
destinat protecţiei rezidenţiale a 
copiilor "Mărgăritarul" - Motru, 3. 
un post corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie de 
educator (studii superioare) la 
Complexul de recuperare pentru 
copii cu dizabilități Tg.Jiu - 
Echipa mobilă pentru copii cu 
dizabilități Tg.Jiu. Condiţii gene-
rale şi specifice de îndeplinit de 
către candidat pentru ocuparea 
posturilor scoase la concurs: 1. 
pentru ocuparea unuia dintre 
posturile de educator (studii supe-
rioare): a) studii superioare de 
lungă durată, absolvite în dome-
niul fundamental: ştiinţe sociale, 
ramura: sociologie – domeniul de 
licenţă: sociologie sau asistenţă 
socială şi ramura: psihologie şi 
ştiinţe comportamentale – dome-
niul de licenţă: psihologie sau 
ştiinţe ale educaţiei sau în dome-
niul fundamental: ştiința sportului 
şi educației fizice, ramura: ştiința 
sportului şi educației fizice – 
domeniul de licență: educație 
fizică şi sport – specializarea 
educație fizică şi sportivă, b) 
vechime în muncă de minim 5 ani. 
Înscrierile la concurs se fac în 
perioada 19.02.2018-02.03.2018, 
inclusiv, ora 14:00, la sediul insti-
tuţiei – Serviciul resurse umane, 
salarizare şi pentru funcţia 
publică. Relaţii suplimentare la 
telefon 0253212518 sau la camera 
nr.36 – sediul D.G.A.S.P.C. Gorj.

l Primăria Comunei Marpod, 
județul Sibiu, cu sediul în locali-
tatea Marpod, numărul 327, 
judeţul Sibiu, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: inspector de 
specialitate, gradul profesional II: 
1 (unu) post,  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 13.03.2018, ora 11.00; 
-Proba interviu în data de 
15.03.2018, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
-vechime în specialitate minim 3 
ani; -cunoştinţe medii de calcu-
lator. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs până 
la data de 05.03.2018, ora 14.00, la 
sediul  Pr imărie i  Comunei 
Marpod, din localitatea Marpod, 
nr.327, comuna Marpod, județul 
Sibiu. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul Primăriei 
Comunei Marpod, din localitatea 
Marpod, nr.327, comuna Marpod, 
județul Sibiu, la telefon fix/fax: 

0269.584.111, persoană de contact: 
doamna Gâmfăleanu Marcela.

l Căminul pentru Persoane 
Vârstnice, cu sediul în localitatea 
Sebeş, str.Peneş Curcanu, nr.17, 
judeţul Alba, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -îngrijitoare; 
număr posturi= 1, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 13.03.2018, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 
14.03.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Studii: minim 8 
clase; -Vechime: nu necesită 
vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 05.03.2018, ora 
13.00, la sediul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Sebeş. Relaţii 
suplimentare la sediul Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Sebeş, 
persoană de contact: Bumbu Nico-
leta, telefon: 0258.734.999, fax: 
0258.731.772, e-mail: cpv_sebes.
alba@yahoo.com

l Direcţia Fiscală Braşov, cu 
sediul în Braşov, Strada Doroban-
ţilor, nr. 4 organizează concurs 
conform Legii nr. 188/1999, pentru 
ocuparea funcţiilor publice 
temporar vacante, de: -1 post de 
Inspector cls. I grad profesional 
superior -Serviciul Stabilire Impo-
zite, Taxe, Alte Venituri Persoane 
Fizice. Concursul se va desfăşura 
astfel: Termen depunere dosare: 
19.02.2018 -26.02.2018; Selecţia 
dosarelor: 27.02.2018; -Proba 
scrisă în data de 05.03.2018, ora 
10:00; -Proba interviu în maxim 5 
zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -1 post de Inspector cls. I 
grad profesional superior: -să aibă 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul economic, 
ştiinţe juridice sau administrație 
publică; -vechimea în specialitatea 
studiilor este de minim 9 ani în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 8 
zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Direcţiei Fiscale 
Braşov. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Direcţiei Fiscale 
Braşov, Secretariatul Comisiei De 
Concurs, telefon 0268/474440, 
interior 232.

l Anunț de participare pentru 
angajare expert  evaluator. 
Subscrisa Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul ales în Dr. Tr. 

Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, RFO nr. 0649, 
având CUI 31215824, prin repre-
zentant ec. Popescu Emil, în cali-
tate de administrator judiciar al 
debitoarei SC Super Color Impex 
Com  SRL – în insolventa, in insol-
vency, en procedure collective, cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
Crişan, nr. 14, jud. Mehedinti, 
CIF: 5657819; J25/154/1998, 
numit prin încheierea pronunţată 
de către Tribunalul Mehedinți, 
Secţia a II – Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul 
nr. 832/101/2017, în temeiul dispo-
zițiilor art. 61 din Legea 85/2014 
angajeaza expert evaluator 
membru ANEVAR care sa efec-
tueze procedurile de evaluare a 
patrimoniului debitoarei Sc Super 
Color Impex Com SRL. Lista 
bunurilor imobile respectiv mobile 
(autoturisme si echipamente 
tehnologice, utilaje, mobiler, 
aparatura birotica si alte active 
corporale) ale debitoarei Sc Super 
Color Impex Com SRL se afla 
publicata pe site- ul administrato-
rului judiciar www.consultant-in-
solventa.ro la rubrica Dosare 
– Super Color Impex Com SRL. 
Administratorul judiciar preci-
zează faptul că ofertele cu privire 
la efectuarea procedurilor de 
reevaluare trebuie să cuprindă: 
-onorariul solicitat pentru efectu-
area procedurilor de reevaluare 
(inclusiv cheltuieli cu deplasarea, 
taxe, impozite şi contribuții); -peri-
oada de timp de efectuare a proce-
durile de reevaluare din momentul 
desemnarii. Ofertele pot fi trans-
mise pe fax 0252354399 sau email 
office@consultant-insolventa.ro 
sau direct la sediul din Dr.Tr.
Severin, str. Zabrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinți  până la data de 
21.02.2018 orele 12:00. Adminis-
trator  judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL, ec. Emil Popescu

l Primăria oraşului Tăşnad, 
județul Satu Mare, anunță concurs 
de recrutare pentru funcția 
contractuală de execuție vacantă: 
PAZNIC. Concursul constă: selec-
tarea dosarelor de înscriere- în 
maximum cinci zile lucrătoare de 
la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor, proba scrisă- 
programată în data de 13.03.2018, 
ora 10.00;- Locația Primăria 
Tăşnad, proba interviu se va 
comunica ulterior. Condiţiile 
specifice necesare în vederea parti-
cipării la concurs şi a ocupării 
funcţiei publice sunt: Condiții 
generale şi specifice prevăzute de 
fişa postului: Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcției 
contractuale sunt: studii medii sau 
generale; vechime în muncă 
minimum 3 ani; curs agent de 
pază şi atestat. Dosarul de 
înscriere la concurs se depune la 
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sediul unităţii începand cu data de 
19.02.2018 data limită 02.03.2018, 
ora 13.00. Condițiile generale de 
participare la concurs, bibliografia, 
conținutul dosarului profesional 
de înscriere la concurs și data 
limită de depunere a dosarelor de 
înscriere se afișează și la sediul 
instituției,  Str.Lăcrămioarelor, 
Nr.35- la biroul relații cu publicul. 
Relații suplimentare se pot obține 
l a  n u m ă r u l  d e  t e l e f o n 
0261.825.860 sau pe wwwprimari-
atasnad.ro

l Centrul de Sănătate Multifunc-
țional ,,Sfântul Nectarie’’, cu 
sediul în București, Bulevardul 
Uverturii nr. 81, Sector 6, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 
27 posturi contractuale de execuție 
vacante și 1 post  contractual de 
conducere vacant, perioadă nede-
terminată, în data de 14.03.2018, 
ora 10.00 proba scrisă și interviul 
pe 19.03.2018- programare înce-
pând cu ora 10.00.Comparti-
mentul Medical: -1 post medic 
specialitatea medicină de familie/ 
medicină generală pentru cabi-
netul de Medicina Muncii: Studii 
superioare în domeniul medicină; 
Certificat medic specialist eliberat 
de Ministerul Sănătății; Certificat 
membru Colegiul Medicilor din 
România; Poliță de asigurare 
pentru răspundere civilă profesio-
nală; Vechimea în specialitate 1 an. 
-2 posturi asistent medical genera-
list: Studii postliceale în speciali-
tatea asistent medical; Certificat 
membru OAMGMAMR; Aviz 
liberă practică; Poliță de asigurare 
pentru raspundere civilă profesio-
nală; Vechimea în specialitate -- 
an. -2 posturi asistent medical 
stomatologie: Studii postliceale în 
specialitatea asistent medical; 
Certificat membru  OAMG-
MAMR; Aviz liberă practică; 
Poliță de asigurare pentru raspun-
dere civilă profesională; Vechimea 
în specialitatea asistență medicală 
stomatologică 1 an. -1 post refe-
rent compartimentul medical: 
Studii medii cu diplomă de bacala-
ureat; Vechimea în specialitate 1 
an. -1 post maseur: Studii medii cu 
diplomă de bacalaureat; Certificat 
tehnician maseur; Vechimea în 
specialitate 1 an. Serviciul Juridic- 
Resurse Umane: -1 post inspector 
specialitate: Studii superioare; 
Curs Inspector |Resurse Umane; 
Vechime studii superioare 3 ani. -1 
post consilier juridic: Studii superi-
oare în domeniul juridic; Vechimea 
în specialitate 1 an. Serviciul 
Administrativ: -1 post inspector 
specialitate: Studii superioare în 
domeniul știinţelor sociale și poli-
tice,  juridice,  umaniste,  econo-
mice;  Vechimea în specialitate 3 
ani. Compartimentul Informare și 
Asistență: -15 posturi referent: 
Studii medii cu diplomă de bacala-
ureat; Vechimea în specialitate 1 

an. Serviciul  Financiar, Buget, 
Achiziții: -2 posturi inspector 
specialitate: Studii superioare în 
domeniul științelor economice; 
Vechimea în specialitate 3 ani. 
Biroul Asistență Socială: -1 post 
șef birou asistență socială; Studii 
superioare în domeniul asistență 
socială/ psihologie; Vechime studii 
superioare 5 ani. Dosarul de 
înscriere pentru concurs se depune 
în perioada 20.02.2018- 05.03.2018 
între orele 9:00–14:00, la sediul din 
Bd. Uverturii nr. 81, Sector 6, 
București și trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6, sectiunea 2, 
conform H.G. nr. 286/2011 *actua-
lizată. Condiţiile de desfășurare a 
concursului:-Concursul se va 
desfășura astfel: Proba scrisă/ 
practică/ interviul se va desfășura  
în Bd. Uverturii  nr.81 -București 
Sector 6.  Rezultatele probelor și a 
contestaţiilor depuse se afișează la 
sediul din Bd.-ul Uverturii, nr. 81, 
București, sector 6. Afișarea selec-
ţ ie i  dosarelor  de concurs : 
08.03.2018; Rezultatele contestaţi-
ilor pentru selecţia de dosare: 
12 .03 .2018 ;  Proba  sc r i să : 
14.03.2018- ora 10.00; Afișarea 
rezultatelor obţinute la proba 
scrisă: 15.03.2018; Interviul: 
20.03.2018- programare începând 
cu ora 10.00; Afișarea rezultatelor 
la interviu: 21.03.2018. Relații la 
telefon nr. 0215684030, interior 
518 între orele 9:00–14:00 și pe 
site-ul instituției www.nectarie6.ro.

l Administrația Municipală 
pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante (funcții publice): 
Compartimentul  Asistenţă 
Tehnică: Expert, grad profesional 
superior- 1 post. • Condiţiile gene-
rale pentru participarea la concurs 
sunt prevăzute in articolul 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  • Condiții 
specifice privind ocuparea postului 
de Expert, grad profesional supe-
rior: -vechimea minimă în speciali-
tatea studiilor– 9 ani; pregătirea de 
specialitate: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă. Proba 
scrisă a concursului se va desfă-
șura în data de 20.03.2018, ora 
11:00 la sediul Administrației 
Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic, din 
cadrul Primăriei Municipale 
București, interviul se va susţine, 
de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune la sediul Administrației 
Municipale pentru Consolidarea 

Clădirilor cu Risc Seismic, la 
Primăria Municipiului București, 
în termen de 20 zile de la data 
publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, la 
etajul 4, mansardă Direcţia Opera-
ţiuni, de luni până vineri între 
orele 10.00–15.00. Cerinţele speci-
fice privind ocuparea posturilor se 
vor afișa la sediul Primăriei Muni-
cipiului București și pe site-ul 
P.M.B. (www.pmb.ro). Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
numărul de telefon 3055500, int. 
4047.

l Primăria  Comunei  Jilava  din  
Judeţul  Ilfov scoate la concurs, 
două funcții contractuale, de 
execuție, vacante de șofer I  -șofer 
microbuz școlar, din cadrul Apara-
tului de specialitate al Primarului 
Comunei Jilava- Structura arhi-
tectului șef,  Compartimentul 
Deservire, pentru ocuparea cărora 
trebuie îndeplinite următoarele 
condiţii: 1. Condiţii generale: 
-candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art. 
3 din H.G.  nr.286/2011 pentru 
aprobarea regulamentului cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare ale unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și 
ale criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale 
imediat superioare ale persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
modificată și completată prin  
H o t ă r â r e a  d e  G u v e r n 
nr.1027/2014; 2. Condiţii specifice: 
Condiţii specifice ocupării postu-
rilor contractuale de execuţie 
vacante, de șofer I –șofer microbuz 
școlar, din cadrul Aparatului de 
special i tate  a l  Pr imarului 
Comunei Jilava- Structura arhi-
tectului șef, Compartimentul 
Deservire: - Studii necesare: studii 
medii; - Vechime în specialitate: 
minim 5 ani; - Posesor al unui 
permis de conducere valabil, cate-
goria D, - Atestat transport 
persoane. Concursul va avea loc la 
sediul Primăriei Jilava, șos. Giur-
giului, nr. 279,  judeţul Ilfov. Proba 
scrisă  se va susţine în data de  
15.03.2018, ora 10.00, iar interviul 
se va sustine  într-un termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la 

data susținerii probei scrise. 
Condiţiile de participare la 
concurs și bibliografia se vor afișa 
la sediul Primăriei Jilava  și pe 
site-ul instituţiei. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial ,  
respective  02.03.2018,   la sediul 
Primăriei Jilava, șos. Giurgiului nr. 
279, comuna Jilava,  Judeţul Ilfov, 
Biroul  Resurse Umane și Admi-
nistrativ, la doamna Ene Gabriela, 
care asigură secretariatul comisiei 
de concurs. Poate fi contactată la 
numarul de telefon 0214570115/
int.104. Relaţii suplimentare  se 
pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Jilava .

ÎNCHIRIERI OFERTE  
l Galaţi. Închiriez spaţiu comer-
cial 132.88mp, str. Brăilei, 208, în 
apropiere Sp. Județean. Utilități: 
aer condiționat, centrală proprie, 
apă separat de locatari. A funcți-
onat bancă, restaurant de lux cu 
pizzerie. Telef. 0746.335.083.

CITAȚII  
l Numitul Gheorghe Iulian este 
citat în calitate de pârât, în data de 
0 2 . 0 3 . 2 0 1 8  î n  d o s a r u l 
20733/197/2017, reclamant fiind 
Corbescu Traian Valeriu, la Jude-
cătoria Brașov.

l Dosar nr.3614/295/2017. Jude-
cătoria Sânnicolau Mare anunță 
deschiderea procedurii de decla-
rare a morții numitei Wirsz Ecate-
rina Elisabeta,  cu ult imul 
domiciliu cunoscut în Gottlob, 
nr.303, nr. nou 180, județ Timiș, la 
imobilul înscris în cartea funciară 
nr.400768 nr. top 775-777/a/2, cu 
invitația ca orice persoană să 
comunice datele pe care le 
cunoaște în legătură cu aceasta.

l Tarim Tolga, cetăţean turc, cu 
ultimul domiciliu în comuna 
Vedea, sat Albești, jud. Teleorman, 
este citat la Judecătoria Roșiorii de 
Vede, în dosar de divorţ nr. 
4502/292/2017 pentru termenul 
din 22.02.2018.

l Se citeaza Plugaru Petre cu 
domiciliul necunsocut pentru a fi 

prezent in data de 2 martie 2018 
ora 09.00 la sediul Biroului Nota-
rial Dobrota- Vitzman Norin Dan, 
din Bucuresti, Str. Costache Negri 
Nr.4, Ap.3, Sector 5, in vederea 
dezbaterii succesiunii defunctului 
sau tata, Plugaru Valeriu, decedat 
la 7 aprilie 2017, cu u.d. in Bucu-
resti, Sos. Iancului 29, Sector 2.

l Se citează Mohorea Miruna 
Nicoleta, fiica lui Alexe Grigore și 
Alexe Elena, în dosarul civil nr. 
4776/740/2017, la Judecătoria 
Alexandria, pentru termenul din 
29 aprilie 2018, în contradictoriu 
cu Mohorea Marian, în proces de 
divorţ.

l Numiții Popescu Liviu Nicolae, 
Popescu Tatiana, Popescu Ștefania 
Gabriela, Stănculescu Adela 
Ioana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în municipiul Râmnicu 
Vâlcea, str. Lucian Blaga nr. 1, 
Cămin Nefamiliști G320, sc. B, et. 
1, camera nr. 8, jud. Vâlcea, sunt 
citați în data de 6 martie 2018, ora 
8:30, complet A7, la Tribunalul 
Vâlcea, în calitate de apelant 
p â r â t ,  î n  d o s a r u l  n r. 
9076/288/2016, având ca obiect 
acțiune în constatare, intimat 
reclamant fiind Municipiul 
Râmnicu Vâlcea.

l Judecatoria Arad,citeaza pe 
Atasoy Bekir, cu ultimul domiciliu 
cunoscut  in  S imer ia ,  s t r. 
Constantin Brancoveanu nr. 9, jud 
Hunedoara, sa se prezinte la Jude-
catoria arad in  08.03.2018, ora 
8.30 in calitate de prat, in dos. 
18085/55/2017 in proces cu Atasoy 
Valentina Silvia.

DIVERSE  
l Admite cererea formulată de 
reclamanta Boboc Carmen 
Daniela, CNP 2780416221171, cu 
domiciliul procedural ales la Cab. 
Av. Oliviu Cupeț din Iași, str. Ioan 
Gânju nr.8, bl.D2, sc.B, ap.1, jud. 
Iași, în contradictoriu cu pârâtul 
B o b o c  C r i s t i n e l ,  C N P 
1820210046221, cu domiciliul în 
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Iași, str. Manta Roșie, nr. 17, jud. 
Iași. Desface căsătoria părților 
încheiată la data de 28.08.2004 în 
fața delegatului de stare civilă de 
la Primăria comunei Horgești, jud. 
Bacău, din culpa exclusivă a pârâ-
tului. Dispune ca reclamanta 
Boboc Carmen Daniela să revină 
la numele purtat anterior căsăto-
riei, cel de Cupeț. Dispune ca 
exercitarea autorității părintești 
față de minora Boboc Carla 
Elena, născută la data de 
12.06.2008, să se realizeze în mod 
exclusiv, de mama reclamantă. 
Stabilește locuința minorei 
împreună cu mama, la locuința 
bunicului matern, Cupeț Vasile, în 
Iași. Obligă părintele nerezident, 
tatăl, la plata pensiei de întreținere 
în favoarea minorei stabilită în 
bani, lunar, în cuantum de ¼ din 
venitul net realizat lunar, de la 
data introducerii acțiunii și până 
la majoratul fiicei sale. Ia act că nu 
se solicită cheltuieli de judecată. 
Cu apel în 30 zile de la comuni-
care, calea de atac urmând a se 
depune la Judecătoria Iași. 
Pronunțată azi, 31.05.2017, prin 
punerea soluției la dispoziția 
părților prin mijlocirea grefei 
instanței.

l Aceasta informare este efec-
tuata de catre OMV Petrom S.A, 
cu sediul in Municipiul Bucuresti, 
strada Coralilor, nr. 22, sector 1, ce 
intentioneza sa solicite de la 
Administratia Bazinala de Apa 
Siret, un Aviz de Gospodarire a 
Apelor pentru realizarea lucrarilor 
de “Deviere conducta de pompare 
Parc 614 Tazlau – Depozit Albo-
testi” propus a fi amplasat in 
extravilanul si intravilanul 
comunei Poduri, jud.Bacau si 
municipiului Moinesti, judetul 
Bacau. Aceasta investitie este 
noua. Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz 
este conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modifica-
rile si completarile ulterioare. 
Persoanele care doresc sa obtina 
informatii suplimentare cu privire 
la solicitarea Avizului de Gospo-
darire a Apelor pot contacta solici-
tantu l  de  av iz  l a  adresa 
mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot 
adresa solicitantului sau la Expert 
Serv S.R.L , cu sediul in str. Mihai 
Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. 
Prahova, cod postal 100329, tel/
fax: 0244-513233.
 
l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Mar 
Group  Rmdl  I nve s t  SRL 
desemnat prin hotararea din data 
de 14.02.2018, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a 

VII-a  Civi la  in  dosar  nr. 
36192/3/2017, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta 
de Legea nr. 85/2014 împotriva 
Mar Group Rmdl Invest SRL, cu 
sediul social in București Sectorul 
5, Str. Cap. Ion Ușurelu, Nr. 12, 
Bloc M1, Etaj 4, Ap. 44 si sediu 
secundar in București Sectorul 2, 
B-dul Dimitrie Pompeiu, Nr. 7G, 
pozitia 5A, complex agroalimentar 
piata Dimitrie Pompei, CUI  
23531362, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/4996/2008. Persoa-
nele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta 
impotriva Mar Group Rmdl 
Invest SRL vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului București - 
secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 36192/3/2017, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 30.03.2018; b) 
termenul de verificare a creantelor, 
de intocmire, afisare si comunicare 
a tabelului preliminar de creante 
20.04.2018; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 04.05.2018; d) data 
primei sedinte a adunarii generale 
a creditorilor 25.04.2018, ora 
14.00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 26.02.2018, 
ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

l Neagu Victor, avand domiciliul 
in judetul Ilfov, Popesti Leordeni, 
str. Oituz nr.51, titular al planului 
P.U.Z.-construire locuinte indivi-
duale si functiuni complementare 
P+1E+M, amenajare circulatii si 
utilitati, localitatea Berceni, T20, 
P49/4/2, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu si 
declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 09:00-11:00. 
Observatii si sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M.I. in termen 
de 15 zile de la data publicarii 
anuntului.
  
l Iordan Ionut-Eduard, avand 
domiciliul in municipiul Bucu-
resti, str.Izvorul Muresului nr.9, 
bl.D9, ap.12, titular al planului 
P.U.Z.-construire locuinte indivi-
duale si functiuni complementare 
P+1E+M, amenajare circulatii si 
utilitati, localitatea Berceni, T5, 
P18/5/28,  anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului de mediu si 
declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei   
Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-

nariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 09:00-11:00. 
Observatii si sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M.I. in termen 
de 15 zile de la data publicarii 
anuntului.

l Pirvu Alexandrina, avand 
domiciliul in judetul Ilfov, comuna 
Berceni, str.George Cosbuc, nr.8, 
t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-construire locuinte indivi-
duale si functiuni complementare 
P+1E+M, amenajare circulatii si 
utilitati, localitatea Berceni, T39, 
P119/3/5,7 anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului de mediu si 
declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului  Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 09:00-11:00. 
Observatii si sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M.I. in termen 
de 15 zile de la data publicarii 
anuntului.

l Gheorghe Paraschiva, avand 
domiciliul in Jud.Ilfov, comuna 
Berceni str.Progresului nr.18, 
titular al planului P.U.Z.-lotizare 
cu functiunea zona de locuinte, 
comert, servicii, bransamente elec-
trice, utilitati si imprejmuire, 
localitatea Berceni, T22, P53/10, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului  Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 09:00-11:00. 
Observatii si sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M.I. in termen 
de 15 zile de la data publicarii 
anuntului.

l Gavrilut Alexandru-Walled, 
avand domiciliul in Bucuresti, str.
Demetru Dobrescu nr.15, titular al 
planului P.U.Z.-construire hale 
depozitare, comert, servicii, bran-
samente electrice, utilitati si impre-
jmuire, localitatea Berceni, T1/1, 
P6-10/1 lot 2, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de 
mediu si declansarea etapei de 
incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediului 
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 
(in spatele benzinariei Lukoil), 
sector 6, de luni pana joi intre orele 
09:00-11:00. Observatii si sugestii 
se primesc in scris la sediul 
A.P.M.I. in termen de 15 zile de la 
data publicarii anuntului.

l Institutul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Optoelectro-

nică INOE 2000 INCD, proprietar 
al terenului situat în orașul Măgu-
rele, județul Ilfov, Tarlaua 134/1 
Parcela 500/2, nr.cad.60919, în 
suprafață de 20000mp, anunță 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obținere a 
Avizului Favorabil pentru docu-
mentația PUZ- Clădire Multi-
funcţională- MARS (Centrul 
Magurele pentru Studii de Atmo-
sferă și Radiaţii) și Platforme 
Tehnologice, Utilităţi. Documen-
tația a fost depusă pentru consul-
tare la Consiliul Județean Ilfov la 
data 15.02.2018. Observații/
comentarii se primesc în scris la 
Direcția de Urbanism din cadrul 
Consiliului Județean Ilfov, Bucu-
rești, sector 1, strada General 
G h e o r g h e  M a n u ,  n r. 1 8 
(tel.021.212.56.93), în termen de 
15 zile de la publicarea prezentului 
anunț. 

SOMAȚII  
l Emisă în temeiul art.130 din 
Legea nr.115/1938, privind cererea 
î n r e g i s t r a t ă  s u b  d o s a r 
216/246/2018 al Judecătoriei Ineu, 
formulată de petentul Pantea 
Ioan,domiciliat in loc.Minerau nr. 
275, comun a Bocsig, jud. Arad in 
contradictoriu cu pratul Merkler 
Vilhelm, cu domiciliu necunoscut 
,prin care solicita sa se constate ca 
au dobandit dreptul de proprietate 
asupra imobilului indentificat in 
CF 302272 Bocsig provenit din 
conversia de CF 309 Minerau cu 
nr. top.79-80/a,  compus din curte 
si gradina in suprafata de 1439 
mp., pe titlu de uzucapiune prin 
jonctiunea posesiilor cu antece-
sorii sai, folosind imobilul de peste 
60 ani pasnic, public, continuu si 
sub nume de proprietar Toti cei 
interesati pot sa depuna de indata 
opozitie la Judecatoria Ineu, 
intrucat in caz contrar in termen 
de o luna de la ultima afisare sau 
publicare se va proceda la anali-
zarea cererii petentilor cu privire 
la constatarea dreptului lor de 
proprietate.

ADUNĂRI GENERALE  
l Subscrisa, ABC Asigurari 
Reasigurari S.A., cu sediul în 
București, Str. Şcoala Floreasca nr. 
24, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. J 40/3129/1997, 
indicativ CUI 9438013,  sector 1, 
anunţă: convocarea Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor 
(AGOA) a ABC Asigurari Reasi-
gurari SA. Data desfășurării: 
20.04.2018, ora 12.00.  În cazul în 
care Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor nu poate fi ţinută la 
prima convocare, o a doua convo-
care este fixată pentru data de 
21.04.2018, în același loc, la 
aceeași oră și cu aceeași ordine de 
zi. Locul desfășurării: Sediul 

HIDROCONSTRUCTIA S.A. din 
B-dul Ferdinand nr. 90, sector 2, 
București. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare: 1. 
Raportul de gestiune, situaţii 
financiare anuale 2017, reparti-
zarea profitului net și raportul 
auditorului financiar extern. 2. 
Situaţiile financiare anuale 2017 
întocmite în conformitate cu IFRS 
și raportul auditorului financiar 
extern pentru acestea. 3. Confir-
marea delegării atribuţiilor prevă-
zute la art. 11.4 lit. a) pentru anul 
2017, specific Raportul de Audit 
pentru machetele privind rapor-
tarea Solvency II, care are termen 
de predare în 06.05.2018. 4. 
Bugetul de venituri și cheltuieli 
pentru 2018 și Planul de afaceri 
revizuit 2018-2020. 5. Programul 
de investiții pe anul 2018. 6. Apro-
barea auditorului financiar extern 
și a condițiilor contractuale. 7. 
Prezentarea și aprobarea propu-
nerii de noi mandate pentru cei 7 
administratori ai Societăţii, cu o 
nouă perioadă de 4 ani, începând 
cu data aprobării prezentei rezo-
luţii în cadrul AGOA, sub rezerva 
obţinerii aprobării A.S.F. 8. Apro-
barea indemnizației administrato-
rilor și a limitei maxime a 
remunerației directorilor Socie-
tății. 9. Mandatarea d-lui Mircea 
Hristofor, Președintele Consiliului 
de Administraţie să intreprindă 
direct sau prin delegare demersu-
rile necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a rezoluţiilor AGOA, 
să reprezinte Societatea în faţa 
Autorităţii de Supraveghere 
Financiară și/sau tuturor celorlate 
autorităţi publice sau private din 
România pentru obţinerea 
oricăror aprobări necesare și 
pentru înregistrarea rezoluţiilor de 
mai sus. Materialele pentru 
AGOA sunt puse la dispoziţia 
acţionarilor spre consultare la 
sediul Societății începând cu data 
de 07 martie 2018. La AGOA sunt 
îndreptăţiţi să participe și să 
voteze în condiţiile stabilite prin 
Actul Constitutiv, acţionarii înre-
gistraţi în Registrul Actionarilor la 
sfârșitul zilei de 14.04.2018, data 
de referinţă stabilită conform art. 
123 alin.(2) din Legea nr. 31/1990. 
Acţionarii pot participa la ședinţa 
AGOA cu respectarea normei de 
reprezentare, conform Actului 
Constitutiv. Aceștia pot fi repre-
zentaţi de către acţionari special 
împuterniciţi ai Societăţii pe baza 
unei procuri speciale (persoane 
fizice) și pe baza unui mandat 
special (pentru persoane juridice).
Procurile și mandatele vor fi 
depuse în original la sediul Socie-
tăţii, până la data de 18.04.2018, 
ora 10:00. Accesul acţionarilor 
îndreptăţiti să participe la AGOA 
este permis prin proba identităţii 
acestora cu actul de identitate. 
Documentele și materialele vor fi 
disponibile acţionarilor la sediul 
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Societăţii din Str. Şcoala Floreasca, 
nr. 24, sector 1.  Preşedintele 
Consiliului de Administraţie, Ec. 
Mircea Hristofor.  

l Convocare. Administratorul 
Unic al Setum SA Bucureşti 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Setum SA 
în data de 22.03.2018, ora 08.00, la 
sediul societăţii din str. Preciziei nr. 
32, sector 6, Bucureşti. Ordinea de 
zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor Setum SA: 1. Prezen-
tarea şi aprobarea Bilanţului 
Contabil pe anul 2017. 2. Prezen-
tarea şi aprobarea Raportului 
Comisiei de Cenzori la Bilanţul 
Contabil pe anul 2017. 3. Prezen-
tarea şi aprobarea Raportului 
Administratorului Unic pe anul 
2017. 4. Prezentarea şi aprobarea 
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 
pe anul 2018. 5. Prezentarea şi 
aprobarea Programului de Inves-
tiţii pe anul 2018. 6. Prezentarea şi 
aprobarea Organigramei de funcţi-
onare a societăţii. 7. Salarizarea 
Administratorului Unic. 8. Salari-
zarea Comisiei de Cenzori 9. 
Alegerea Comisiei de Cenzori. 10. 
Aprobarea scoaterii din funcţiune 
a unor mijloace fixe. 11. Aprobarea 
împuternicitilor societăţii. 12. 
Aprobarea achiziţiei, în funcţie de 
oportunităţile pieţei, de terenuri 
sau imobile în limita a 1 000 000 
euro. 13. Aprobarea efectuării, în 
funcţie de oportunităţile pieţei, de 
investitii financiare în limita a 1 
000 000 euro. 14. Diverse. În cazul 
neîndeplinirii condiţiilor statutare 
pentru desfăşurarea Adunării 
Generale Ordinare, se convoacă o 
a doua Adunare Generală Ordi-
nară pentru data de 23.03.2018, 
ora 08.00, la sediul societătii Setum 
SA din str. Preciziei nr. 32, s. 6, 
Bucureşti. Administrator Unic, 
Ing. Enache Constantin.

LICITAȚII  
l Primăria comunei Cosmeşti, 
județul Galați organizează la 

sediul  acesteia în data de 
14.03.2018 licitație privind valorifi-
carea unor bunuri sechestrate 
,,proprietate imobiliară, teren 
intravilan şi construcții” aparți-
nând  S.C. Romproperties S.R.L. 
Bucureşti şi anume : hală – 243,15 
mp, hală gater şi fasonat cherestea 
– 444 mp, hală prelucrări – 162 
mp, uscător – 80 mp, vestiar – 54 
mp, birou – 15 mp. Documentația 
ce conține raportul de evaluare se 
poate obține de la sediul Primăriei 
Cosmeşti sau poate fi transmisă 
prin mijloace electronice în urma 
unei solicitări din partea celor inte-
resați. Procedura de licitație se va 
desfaşura conform Ordinului nr. 
3293 din 27.12.2016 pentru apro-
barea Procedurii privind evaluarea 
şi valorificarea bunurilor seches-
trate, emis de catre M.D.R.A.P. 
informații suplimentare se pot 
obține de la sediul primăriei 
Cosmeşti, tel. 0236336227, între 
orele 08,00 – 15,00 sau adresa de 
e-mail: primaria.cosmesti@gmail.
com.

l Lichidator judiciar al Dytech 
Soft Engineering SRL- în faliment, 
vinde la licitaţie publică 1.000m 
pătraţi teren extravilan, sat 
Zurbaua, comuna Dragomi-
reşti-Vale, preţ 21.180,00Lei, prima 
licitaţie în data de 26.02.2018, ora 
12.00, în Galaţi, str.Traian, nr.4, 
bl.W12, sc.A, et.2, ap.11, cu repe-
tare de maxim 5 ori la fiecare 7 
zile, în acelaşi loc, la aceeaşi oră. 
Tel.0728.047.087.

l Denumire instituţie: DJST Cluj. 
Condiţi i  participare:  orice 
persoană fizică sau juridică, 
română ori străină, are dreptul de 
a participa la procedura pentru 
atribuirea contractului de închi-
riere. Cuantum şi forma garanţiei 
de participare: 3 (trei) chirii 
minime lunare, care se vor depune 
în numerar la casieria DJST Cluj. 
Descrierea bunurilor: -spaţiu în 
suprafaţă de 13,86mp compus 
dintr-o încăpere, cu destinaţia de 

birou, situat în incinta Sălii Sportu-
rilor „H.Demian”, Cluj-Napoca, 
str.Splaiul Independenţei, nr.6; 
-spaţiu în suprafaţă de 26,97mp 
compus dintr-o încăpere, cu desti-
naţia de birou, situat în incinta 
Sălii Sporturilor „H. Demian”, 
Cluj-Napoca, str.Splaiul Indepen-
denţei, nr.6; -spaţiu în suprafaţă de 
14,40mp compus dintr-o încăpere, 
cu  des t inaţ ia  de  magaz in 
alimentar, situat în incinta Sălii 
Sportur i lor  „H.  Demian”, 
Cluj-Napoca, str. Splaiul Indepen-
denţei, nr.6. Data, adresa şi ora-li-
mită a depunerii ofertelor: 
08.03.2018, ora 10.00, sediul DJST 
Cluj, Cluj-Napoca, b-dul Eroilor, 
nr.40, jud.Cluj. Data, ora şi locul 
deschiderii ofertelor: 09.03.2018, 
ora 10.00, sediul DJST Cluj, 
Cluj-Napoca, b-dul Eroilor, nr.40, 
jud.Cluj. Modul de obţinere a 
documentaţiei: începând cu data 
de 20.02.2018, pe bază de solicitare 
scrisă de la sediul DJST Cluj, c/
val.documentaţiei fiind de 50Lei, 
achitată în numerar la casieria 
DJST Cluj.

l Anunţ privind vânzarea bunu-
rilor imobile/ansamblului de 
bunuri imobile. Anul 2018 luna 03 
ziua 20. În temeiul prevederilor 
art. 250 alin. (2) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de proce-
dură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, vă facem 
cunoscut că în ziua de 20, luna 
martie, ora 10:00, anul 2018 , în 
localitatea Sicula, str. Principala, 
nr. 200 , se vor vinde la licitaţie, 
bunuri imobile, proprietate a debi-
torului SC Zooserv Reproduction 
SRL, a treia licitatie a cladirilor si 
terenul aferent acestora în supra-
faţă de totala de 10390 MP,preţ de 
evaluare/de pornire al licitaţiei 
este de 214027 lei (exclusiv 
TVA*)). Pentru informaţii supli-
mentare vă puteţi adresa la sediul 
nostru sau la numărul de telefon 
0257326008.

l SC Lupu Confex S.R.L., prin 
lichidator judiciar CII Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică cu strigare în data de 
12.03.2018, ora 14.00 la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. Spla-
iului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, 
jud. Prahova următoarele bunuri: 
- terenuri si cladiri situate in 
Urlati, str. 1 Mai, jud. Prahova; - 
teren extravilan St – 22.366,35 mp 
situat in Valea Bobului, Urlati, jud. 
Prahova; - autoutilitara VW LT35, 
an fabricatie 2003; - bunuri, echi-
pamente tehnologice, birotica, 
materii prime, obiecte de inventar. 
In caz de neadjudecare in data de 
12.03.2018, se vor mai organiza 
licitatii, in zilele de 19.03.2018, 
26.03.2018 si 02.04.2018 la ora 
14.00. Taxa de participare la lici-
taţie este de 100 RON plus TVA, 
garanţia de participare este de 10% 

din valoarea bunului plus TVA. 
Achitarea lor se poate face cu 
ordin de plată în contul de lichi-
dare aldebitoarei sau în numerar la 
sediul lichidatorului. Vânzarea se 
face în baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Inscrierea la licitaţie se va 
face cu cel putin o zi inainte de 
data licitaţiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform art. 
53 din Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-
513366 sau 0244-597751.
 
l SC Vasrep Petro Construct SRL, 
prin lichidator judiciar Petcu 
Viorica IPURL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică în data de 
12.03.2018, ora 14,30 la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. Spla-
iului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, 
jud. Prahova: constructie (demisol, 
parter si etaj) Scu - 457,10 mp si 
teren aferent constructiei in supra-
fata totala de 2756 mp din care 
1864 mp Cc si 892 mp teren arabil 
situat in comuna Filipestii de Targ, 
sat Marginenii de Jos, jud. 
Prahova. In caz de neadjudecare in 
data de 12.03.2018, se vor mai 
organiza licitatii, in zilele de 
19.03.2018, 26.03.2018, 02.04.2018, 
16.04.2018, 23.04.2018, 30.04.2018, 
07.05.2018, 14.05.2018, 21.05.2018, 
ora 14.30. Taxa de participare la 
licitaţie este de 100 RON plus 
TVA, garanţia de participare este 
de 10% din valoarea pretului oferit 
plus TVA. Achitarea lor se poate 
face cu ordin de plată în contul de 
lichidare al SC Vasrep Petro 
Construct SRL. Vânzarea se face 
în baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Inscrierea la licitaţie se va 
face cu cel putin o zi inainte de 
data licitatiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform art. 
53 din Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-
513366 sau 0244-597751.
 
l Mitu Insolvency IPURL, în 
calitate de lichidator al Conti-
n e n t a l  Ve s t  A r a d  S A , 
J40/2507/03.03.2014,  CUI: 
21471795, organizează licitație 
publică cu strigare, la sediul din 
Bucureşti, str.Popa Rusu, nr.9, 
parter, ap.1, sector 2, în scopul 
vânzării terenului intravilan 
construibil în suprafață de 
4.924mp, situat în Arad, Bule-
vardul Iuliu Maniu. Şedințele de 
licitație vor avea loc în datele de 
21.02.2018, 28.02.2018, 07.03.2018, 
14.03.2018, 21.03.2018, 28.03.2018, 
04.04.2018, 11.04.2018, 18.04.2018, 
începând cu ora 12:00. Pentru a 
obține Caietul de sarcini, precum şi 
orice alte informații privind lici-
tația, ne puteți contacta la adresa 
de e-mail: office@mituinsolvency.
e u  s a u  l a  n r.  d e  t e l e f o n 
+4-021.212.28.91/89 ş i  fax 
+4-021.212.28.90.

PIERDERI  
l Pierdut certificat de înregistrare 
seria B nr. 1502715, aparţinând SC 
Ravicom SRL Slobozia, CUI: 
2074268, J21741/1991. Se declară 
nul.

l Pierdut Atestat profesional 
transport marfa emis pe numele 
Grosu Florin Bogdan. Il declar nul.

l Canişcev Leodin declar pierdute 
si nule: certificat pregatire profesi-
onala conducator auto pt transport 
marfa nr. B01551366 emis de ARR  
si  ADR-certificat pregatire profe-
sionala conducator auto nr.058742. 

l Declarăm pierdut Certificat 
Constatator privind sediul, 
nr.20693/08.04.2005, aparținând 
Action Trade & Tours SRL, având 
nr. de înregistrare J16/816/2005. Îl 
declarăm nul.

l Pierdut Certificat constatator nr. 
35297/14.10.2016, eliberat de ORC 
Arad pentru Zachar Stefan Adrian 
II. Il declar nul.

l Pierdut Certificat de Inregis-
trare seria B2788111 si Certificate 
constatator 43094/20.06.2013 
(sediu si terti) apartinand A.L.In-
trastat Distribution SRL.Le declar 
nule.

l Pierdut Autorizatie de Functio-
nare (original) nr. 7368/26.05.2015 
si Aviz orar functionare nr. 
5863/26.05.2015, eliberate de 
Primaria Arad pentru Lori 
Comimpex Srl. Le declar nule.

l Pierdut Certificat de Imatriculare 
pentru Moped marca Gilera, cu nr 
de imatriculare AR01533. Proprietar 
Hamza Ioan. Il declar nul.

l Pierdut atestat instructor auto 
categoria B, seria AIC, nr.0043057, 
emis  de  ARR,  la  data  de 
20.08.2015, pe numele Neagu 
Dragoş Gabriel. Îl declar nul.

l Pierdut legitimaţie student pe 
numele Kozma Elena Teodora nr. 
B0341534, emisă Universitatea 
-Bucureş t i ,  Facul ta tea  de 
Geografie.  
 
l Pierdut legitimaţie de serviciu 
eliberată de ALPAB pe numele 
Savu Maria. 

l Pierdut contract de construire 
474/8 din18.05.1978ş process 
verbal de predare –receptie din 
12.12.1979 pe numele Dascălu 
Vasile. Le declar nule. 

l Pierdut Autorizație pentru 
comercializarea semințelor şi 
materialului săditor cu Seria 
0013889 şi Numărul IL-0328-00C.

ANUNȚ LICITAȚIE
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ

cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr.23
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