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OFERTE SERVICIU
l Angajam montator pardoseli 
epoxidice si poliuretanice si tencui-
tori pentru tencuiala mecanizata, 
cu sau fara experienta. Conditii 
avantajoase. Detalii la telefon 
0741.978.624

l  Apa Nova București- Instalator 
alimentări apă, canal. Candidatul 
ideal: studii: învățământ minim 
obiligatoriu/medii; calificare: insta-
lator alimentări apă, experiență: 
minim 1 an. Responsabilități: 
realizarea unor lucrări de întreți-
nere și mentenență în rețeaua de 
apă potabilă/ rețeaua de canali-
zare, execută lucrări de remediere 
disfunctionalități din cadrul rețelei 
de alimentare cu apă/rețeaua de 
canalizare, înlocuirea branșamen-
telor pe rețeaua de apă potabilă/
rețeaua de canalizare. Descrierea 
companiei: societate furnizoare de 
servicii publice în domeniul 
alimentării cu apă și canalizare a 
Municipiului București. Puteți 
contacta la adresa de e-mail: recru-
tare@apanovabucuresti.ro/telefon: 
0374.39.8167.

l Primăria Comunei Merei, judeţul 
Buzău, organizează concurs în 
vederea ocupării funcţiei publice de 
execuţie vacante, pe perioadă nede-
terminată, de Inspector, clasa I, 
grad profesional debutant, în cadrul 
Compartimentului „Cadastru, 
agricultură, fond funciar şi dezvol-
tare rurală” din aparatul de specia-
litate al Primarului Comunei Merei, 
nivel studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul fundamental ştiinţe ingi-
nereşti, specializarea îmbunătăţiri 
funciare şi dezvoltare rurală sau 
măsurători terestre şi cadastru, 
competenţe în domeniul tehnologiei 
informaţiei (operare PC) dovedite 
cu documente (atestat, certificat 
etc.), eliberate de unităţi speciali-
zate, nu este necesară vechime în 
specialitatea studiilor. Pentru 
înscrierea la concurs candidaţii vor 
depune dosarul de concurs la regis-
tratura generală a Primăriei Merei, 
zilnic de luni până vineri între orele 
8.30-16.00, în perioada 22.02.2018-
13.03.2018. Prima probă, proba 
scrisă, se va desfăşura în data de 
27.03.2018, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Merei, în sala 
de şedinţe şi festivităţi, proba de 
interviu se va susţine în data de 
30.03.2018, orele 10.00, iar selecţia 
dosarelor se va face în perioada 
14.03-20.03.2018. Adresa de cores-
pondenţă: Primăria Comunei 
Merei, sat Merei, str.Principală, 
nr.91, Comuna Merei, judeţul 
Buzău. Alte informaţii suplimen-
tare pot fi accesate pe site-ul Primă-
r ie i  comunei  Mere i ,  www.
primariamerei.ro şi  la tel . : 
0238.509.159, int.123, e-mail: 
office@primariamerei.ro, persoană 
de contact, Inspector resurse umane 
Precup Silvia.

l Administrația Municipală 
pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante (funcții publice): 
Serviciul Financiar Contabilitate 
Buget- Expert, grad profesional 
principal- 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 şi completările ulte-
rioare; Condiții specifice privind 
ocuparea postului de Expert, grad 
profesional principal: -vechimea 
minimă în specialitatea studiilor– 5 
ani; pregătirea de specialitate: 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă. Proba scrisă a concur-
sului se va desfăşura în data de 
28.03.2018, ora 11:00 la sediul 
Administrației Municipale pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic, din cadrul Primăriei 
Municipale Bucureşti, interviul se 
va susţine, de regulă, într-un 
termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune la sediul 
Administrației Municipale pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic, la Primăria Municipiului 
Bucureşti, 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 specifice 
privind ocuparea posturilor se vor 
afişa la sediul Primăriei Munici-
piului Bucureşti şi pe site-ul P.M.B. 
(www.pmb.ro). Informaţii supli-
mentare se pot obţine la numărul 
de telefon 3055500, int. 4047.

l Complexul de Servicii Sociale, 
cu sediul în oraşul Ţăndărei, strada 
Gării, nr. 92, judeţul Ialomiţa, orga-
nizează în data de 12.03.2018, ora 
10.00, concurs pentru ocuparea 
unui post vacant temporar de asis-
tent medical, normă întreagă, peri-
oadă determinată. Data limită de 
depunere a dosarelor la sediul 
Complexului de Servicii Sociale 
Ţăndărei este 02.03.2018, ora 15.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Complexului de Servicii 
Sociale sau la numărul de telefon 
0243.273126.

l Primăria Oraşului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, în temeiul H.G. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, scoate la 
concurs posturile contractuale 
vacante: 1 post Ajutor de bucatar 
-Compartiment Monitorizare 
-Serviciul de Monitorizare şi Admi-
nistrare a Unităţilor de Invăţă-
mânt. -studii generale /medii; -act 
de calificare în domeniu 13 posturi 
îngrijitori -Compartiment Monito-
rizare -Serviciul de Monitorizare şi 
Administrare a Unităţilor de Invă-

ţamânt. -studii generale /medii; 1 
post muncitor calificat treapta 
profesională IV-Compartiment 
Monitorizare -Serviciul de Monito-
rizare şi Administrare a  Unităţilor 
de Invăţământ. -studii generale /
medii; -act/diploma/atestat  califi-
care; -vechime în muncă: 3 ani. 1 
post muncitor necalificat treapta 
profesionala I -Compartiment 
Monitorizare -Serviciul de Monito-
rizare şi Administrare a Unităţilor 
de Invăţământ. -studii generale, 
-vechime în muncă: 5 ani; 1 post 
Secretar -Compartiment Monitori-
zare -Serviciul de Monitorizare şi 
Administrare a Unităţilor de Invă-
ţământ. -studii generale /medii. 
Data limită depunere dosare: 
08.03.2018 orele 14:00, la sediul 
Pr imărie i  Oraş  Bragadiru. 
Concursul începe în data de: 
16.03.2018  orele 10:00 -proba 
scrisă, 21.03.2018 orele 10.00- inter-
viul, şi se desfăşoară la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul 
Ilfov. Anunţul, bibliografia şi tema-
tica de concurs se află afişate la 
avizierul unităţii şi pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Oraş 
B r a g a d i r u  s a u  l a  t e l e f o n 
021/4480795, interior 113. 

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l Anticariat Aurora cumpărăm 
cărți vechi/ noi, tablouri, grafică, 
icoane vechi, manuscrise, auto-
grafe, statuete, porțelan, diverse 
obiecte vechi, vederi vechi româ-
neşti. Deplasare la domiciliu. 
0751.221.166

CITAȚII  
l Radu Grigoraş (cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în com. Bradu, str. 
Principală, nr. 284, jud. Argeş, fiul 
lui Radu Gh. Ion) este chemat la 
termenul de judecată din ziua de 
13.03.2018, ora 08.30, la Tribunalul 
Argeş, Secția civilă, complet C1-re-
curs-civil (Sala 2), în calitate de 
i n t i m a t  î n  D o s a r u l  n r. 
25875/280/2010*, în proces cu recu-
renții-reclamanți Berbecaru Ion, 
Drăghici Eduard şi alții, pentru 
Recurs fond funciar şi revendicare.

l Se c i tează în  dosar  nr. 
2901/97/2016 la judecătoria Petro-
şani, numiţii Boantă Gheor-
g h e - D o r e l  ş i  A i r i n e i 
Rodica-Anişoara  în data de 
28.03.2018, ora 8.30, sala 27 în 
proces cu reclamantul Boantă 
Luca. Obiectul dosarului –hotărâre 
care să ţină loc de act autentic de 
vânzare-cumpărare.

l Domsa Ana este citata la Jude-
catoria Turda la data de 16.04.2018 
in dosar nr. 6607/328/2017, in cali-
tate de parata in proces cu 
Gherman Grigore.

l Crîşmaru Florin- pârât în 
dosarul 11121/193/2017- Obiect 
partaj bunuri comune este chemat 

la Judecătoria Botoşani pentru 
termenul 07.03.2018.

l Numitul Sârbu Aurel cu ultimul 
domiciliu cunoscut în România str.
Gemeni nr.53, sector 1, Bucureşti, 
este citat la Judecătoria Sector 4 
Bucureşti pe data de 29.03.2018 ora 
8,30 complet C32 civil si fond 
funciar, camera 312 în calitate de 
pârât în dosar civil nr.22105/4/2017 
în procesul de constatare a impu-
tării unor obligații fiscale cu recla-
mantul Vasilescu Ștefan.

l Numita Korosi Iolanda, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în loca-
litatea Sălard, nr.514, jud.Bihor, 
este citată la Judecătoria Oradea pe 
data de joi, 08.03.2018, ora 8:30, 
complet C.8, camera 9, în calitate 
de  pârâ t  în  dosaru l  c iv i l 
nr.19899/271/2017, în proces având 
ca obiect pronunțarea unei hotărâri 
care să țină loc de act autentic, în 
contradictoriu cu reclamantul 
Mierlut Alexandru.

l Nap Gavrila, soția lui Farcas 
Constantin, Bonda Vasile Tingo, 
Vartan Simion, Vartan Maria, Nap 
Maria, Nap Veronica, Oarga 
Aurelia lui Tudor, Oarga Victoria 
lui Tudor, Farcasan Constantin şi 
soția Farcasan Amalia, Culda 
Costan lui Simion, Vartan Simion 
lui Simion, Vartan Maria măr. Bus 
Costan, Nap Zamfira, Nap 
Gheorghe, Varga Ana, Nap Vasile, 
Roba Victoria, Nap Gheorghe, sunt 
citați pe data de 03.04.2018, la 
Judecătoria Turda, în dos. 
4623/328/2013, în calitate de pârâți.

l Grecza Susana măr. cu Ilea Ioan, 
Grecza Simion, Greta Monu, Greta 
Nastasia născută Runkan, Greta 
Iuon şi Greta Maria născută Popa 
sunt citați pe data de 01.03.2018 la 
Judecătoria Turda în dos. nr. 
3845/328/2017, în calitate de pârâți.

l Pârâtul Kana Zebaze Olivier, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Timi-
şoara, str.Labirint, nr.16, bl.11, sc.A, 
ap.17, jud.Timiş, în prezent cu 
domiciliul necunoscut, este citat la 
Judecătoria Lugoj pentru termenul 
de judecată din data de 15 Martie 
2018, ora 9.00, sala 10, Completul 
6, în proces cu reclamanta Nicu-
lescu Mihaela Andra, în dosar 
nr.4284/252/2017, având ca obiect 
exercitarea autorității părinteşti.

l Vă anunțăm că în dosarul 
nr.16867/55/2017 al Judecătoriei 
Arad s-a deschis procedura de 
declarare judecătorească a morții 
numitului Cziky Ioan, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Arad, str.
Bela Bartok, nr. 15, jud.Arad, cu 
invitația ca orice persoană care 
poate oferi date pe care le cunoaşte 
în legătură cu cel dispărut să le 
comunice Judecătoriei Arad.

l Dl. Cziky Ioan, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Arad, str.Bela 
Bartok, nr.15, jud.Arad, este citat 

să se prezinte în data de 6 Martie 
2018 la Judecătoria Arad, în cali-
t a t e  d e  p â r â t  î n  d o s a r u l 
nr.16867/55/2017, având ca obiect 
declararea judecătorească a morții.

l Parata Helga Boltres, cu domici-
liul in Germania, WIEL este 
chemata la Tribunalul Brasov, Bld. 
15 Noiembrie 45, SALA T2, in ziua 
de 06.03.2018, Completul CIVInci-
d e n t e 1 ,  o r a  0 9 : 0 0 ,  D o s a r 
21652/197/2012, in calitate de 
Intimat, in proces cu TOHANEAN 
FLORIN CORNEL in calitate de 
Recurent, fond funciar.

l Dosar nr.255/246/2017. Judecă-
toria Ineu. Somație emisă în 
temeiul art.130 din decretul 
115/1938, astfel cum s-a dispus 
prin rezoluția din data de 
15.02.2018, cu privire la cererea 
înregistrată pe rolul Judecătoriei 
Ineu, având termen la 16.04.2018, 
cerere formulată de petentele 
Foltean Florica Nicoleta, domici-
liată în comuna Sicula, nr.103, jud.
Arad şi Onita Rodica, domiciliată 
în comuna Sicula, nr.153, prin care 
au solicitat să se constate că 
petenta Folteanu Florica Nicoleta a 
dobândit prin uzucapiune dreptul 
de proprietate asupra suprafeței de 
teren de 720mp reprezentând cota 
de 1/2 din teren suprafața totală de 
1439mp, înscris cf nr.303053 Sicula 
conform folosinței faptice, iar 
petenta Onita Rodica a dobândit 
dreptul de proprietate prin uzuca-
piune asupra terenului în suprafață 
de 719mp reprezentând cota de 1/2 
din terenul în suprafață totală de 
1.439mp înscris în cf 303053 Sicula 
conform folosinței faptice, asupra 
căruia petentele au exercitat o 
posesie de peste 20 ani în mod 
continuu, public şi sub nume de 
proprietar. Prin aceeaşi acțiune, 
petentele au solicitat dezmem-
brarea imobilului înscris în cf 
nr.303053 Sicula asupra căreia, sub 
B1 apare înscris ca şi proprietară 
tabulară văduva lui Caprar Tarsan, 
născută Ardelean Marina în cota 
de 1/2, iar sub B2 apare înscris ca 
soi proprietar tabular Tarsan Ioan 
minor în c ota de 1/2 parte, prin 
formarea a două loturi distincte 
conform folosinței faptice actuale 
şi a se dispune efectuarea cuveni-
telor mențiuni în cartea funciară. 
În termen de 30 zile de la data 
publicării cei interesați au posibili-
tatea să depună de îndata opoziție 
la Judecătoria Ineu, întrucât în caz 
contrar se va proceda la analizarea 
cererii petentelor cu privire la 
constatarea dreptului lor de propri-
etate. 

l Se citează la Judecătoria Năsăud 
numiții Esti Reitere, Moldovan 
Cristian, Moldovan Eleodor, 
Domide Ana, Flămând Ana, Ernst 
Ioan, Ernst Petru, Flămând 
George, Filipoi Palagea, Flămând 
Maria, Flămând Iacob, Flămând 
Ana, Flămând Hermina, Flămând 
Melent ia ,  Domide  Simion, 
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Alexandru Sofronia, Flămând 
Victor, Flămând Dumitru, Flămând 
Leonida, Butian Maria, Morozan 
Fras ina,  Flămând Tit iana, 
Flămând Maftei, Flămând Ioan, 
Porcius Maria, Porcius Pantelimon, 
Muntean George, în calitate de 
p â r â ț i ,  î n  d o s a r u l  c i v i l 
1836/265/2017, pentru termenul din 
11.04.2018.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Vâlcea cheamă în judecată pe 
numiții: Miclescu Maradona , 
domiciliat în com. Bunești, sat 
Teiușu, jud. Vâlcea, cu reședința în 
com. Mihăești, județul Vâlcea, în 
calitate de intimat, în dosarul civil 
nr. 245/90/2018, cu termen de jude-
cată la data de 02.03.2018, având 
ca obiect înlocuire măsură de 
protecție-plasament, aflat pe rol la 
Tribunalul Vâlcea; -Miclescu 
Mihaela, domiciliată în com. 
Bunești, sat Teiușu, jud. Vâlcea, cu 
reședința în com. Mihăești, județul 
Vâlcea, în calitate de intimată, în 
dosarul civil nr. 245/90/2018, cu 
termen de judecată la data de 
02.03.2018, având ca obiect înlo-
cuire măsură de protecție-plasa-
ment, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea.

l Eventualii moștenitori legali sau 
testamentari ai defunctei Voica 
Sava, decedată la 03.08.2017, cu 
ultimul domiciliu în București, str. 
Pravăt nr. 20, bloc P 9, sc. 7, etaj 3, 
a p .  1 3 5 ,  s e c t o r  6 ,  C N P 
2370630400429, sunt chemaţi la 
data de 02.04.2018 ora 13.30 la 
sediul BNP Elena Căpălnaș din 
București, Bd. C.Coposu nr. 3, bloc 
101, sc. C, et. 1, ap. 42, sector 3, cu 
acte identitate și stare civilă, pentru 
dezbaterea  succesiunii defunctei 
Voica Sava în  dosarul  Nr. 
9/21.02.2018.

DIVERSE  
l Bălteanu Petronel cu ultimul 
domiciliu în Lețcani, Iași, i se 
comunică următoarea încheiere nr. 
2771 /2017  d in  dosaru l  nr. 
379/245/2005/a2  prin care: Admite 
cererea formulată de reclamanta 
Morariu Janeta. Dispune îndrep-
tarea erorii materiale din minuta și 
dispozitivul sentinței civile nr. 
10417/27.09.2007, în sensul că 
reclamantei i s-a atribuit suprafața 
de 1590 mp teren situat în intravi-
lanul comunei Lețcani, identificat 
în schița 5 anexă –fila 72 vol. II 
dosar ca lotul 4 în valoare de 
11.636 lei, iar nu suprafața de 
1690 mp teren situat în intravi-
lanul comunei Lețcani, identificat 
în schița 5 anexă –fila 72 vol. II 
dosar ca lotul 4 în valoare de 
11.636 lei, astfel cum din eroare 
s-a menționat. Cu drept de apel în 
termen de 15 zile de la comuni-
care. Pronunțată azi, 06.11.2017, 
prin punerea soluției la dispoziția 
părților prin mijlocirea grefei 
instanței.

l Vasile Cristian, avand domiciliul 
in judetul ILFOV comuna.Berceni, 
intr.George Cosbuc, nr.7, titular al 
planului P.U.Z.-Ansamblu locuinte 
P+1+M, Functiuni Complemen-
tare, Amenajare circulatii si utili-
tati, localitatea Berceni, judet Ilfov, 
T5, P1/8/29,30 anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a Avizului de 
Oportunitate pentru PUZ-An-
samblu locuinte P+1+M, Functiuni 
Complementare, Amenajare circu-
latii si utilitati, documentatia  
putand fi consultata pe site-ul 
Primariei Comunei Berceni. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul Primariei Comunei 
Berceni, cu  sediul in judetul Ilfov, 
str. B-dul. 1Mai, nr. 233, (tel. 
021/365 1968), de luni pana vineri, 
intre orele 09:00-14:00,  incepand 
cu data de 22.02.2018.

l Cismaru Alina, titular al 
P.U.Z.-,,construire 8 locuinte 
S+P+2’’, in localitatea  Buftea, str.
Ion Vlad, nr.80, anunta publicul 
interesat asupra Deciziei etapei de 
incadrare luata in cadrul sedintei 
Comitetului Special constituit din 
data de 14.09.2016, urmand ca 
prima versiune a planului sa fie 
supusa procedurii  de adoptare de 
catre autoritatile competente, fara 
aviz de mediu. Observatii/comen-
tarii si sugestii  se primesc in scris la 
sediul A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523)  
in termen de 10 zile calendaristice de 
la  publicarea  anuntului.

l Administraţia Bazinală de Apă 
Banat anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Regularizare 
pârău Nădrag și afluenţi pe sectorul 
amonte localitatea Nădrag- conflu-
enţa râu Timiș, jud.Timiș”, propus 
a fi amplasat între localităţile 
Nădrag și Crivina, jud.Timiș. 
Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
APM Timiș, localitatea Timișoara, 
b-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, și 
la sediul Administraţia Bazinală de 
Apă Banat, în zilele de luni-joi, 
8.00-16.00, și vineri,  8.00-12.00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Timiș.

l Dispozitivul sentinței civile 
nr.2449/2017, pronunțată de Jude-
cătoria Năsăud în dosarul civil 
1264/265/2017: „Admite acțiunea 
civilă formulată de reclamantul 
NVP (...) împotriva pârâtei OF (...) 
și MM și, în consecință: Constată că 
defuncții OI și soția ON au 
dobândit dreptul de proprietate 
prin uzucapiune asupra unei 
parcele în suprafață totală de 
2960mp din imobilul-teren înscris 
în c.f.25630 Ilva Mică cu nr.top.nou 
1132/1 și dispune înscrierea în c.f. a 
dreptului de proprietate...”

l SC Dexter Home Design SRL, 
beneficiarul proiectului PUD 

-Construcţie hale de depozitare și 
birouri p și p+1 cabină poartă, 
împrejmuire și utilităţi, strada 
Industriilor, nr.42-46, nr.cad.51103, 
Tarla 31, Parcela 112/77-79, oraș 
Măgurele, jud.Ilfov, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a Avizului 
Favorabil pentru planul/programul 
menţionat. Documentaţia a fost 
afișată pentru consultare în data de 
8.02.2018, pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ilfov, cu sediul în Bucu-
rești, sector 1, strada Gh.Manu, 
nr.18. Observaţii/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul 
CJ Ilfov -021.212.56.93, în termen 
de 15 zile calendaristice de la data 
publicării anunţului.

l SC Agrofresh Ecologic SRL 
anunță publicul interesat asupra 
deciziei etapei de încadrare de către 
APM Timiș de a nu se efectua 
evaluarea impactului asupra 
mediului și evaluarea adecvată în 
cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului și de 
evaluare adecvată pentru proiectul 
„Complex sere de legume și spații 
de procesare și depozitare legume”, 
propus a fi amplasat în județul 
Timiș, sat Șag, comuna Șag, CF 
403909-Șag, nr.cad. 403909, nr.topo 
A70/5/9. Proiectul deciziei de înca-
drare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul 
APM Timiș, jud.Timiș, localitatea 
Timișoara, b-dul Liviu Rebreanu, 
nr.18-18A, în zilele de luni-joi, între 
orele 8.00-16.30, vineri, între orele 
8.00-14.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet: http://
apmtm.anpm.ro -Secțiunea Acor-
duri de mediu. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observații 
la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publi-
cării prezentului anunț, până la 
data de 26.02.2018.

l Oraș Sângeorgiu de Pădure, cod 
fiscal: 4375895, adresa: str.Livezilor, 
nr.6, Sângeorgiu de Pădure, județul 
Mureș, cod poștal: 547535, telefon: 
0265.578.226, fax: 0265.580.357, 
adresă de mail: sgpadure@cjmures.
ro, anunță, conform Legii 350/2005, 
raportul de activitate a finanțării 
nerambursabile din fondurile buge-
tului local pe anul fiscal 2017 
pentru proiecte sociale, culturale, 
protecția mediului, tineret și sport 
activități nonprofit de interes local. 
Asociații: Nr.crt.; Denumire benefi-
ciar; Titlul proiectului; Valoare 
totală proiect; Suma solicitată din 
Bugetul Local; Suma acordată din 
Bugetul Local; Stadiu proiect: 1.; 
Asociaţia Pro Unitas -Bezid; 
Tabăra de creaţie și dans popular 
pentru copii din localitatea Bezid în 
cadru familiar- ediția a IX-a; 8.500; 
6.000; 6.000; Finalizat. 2.; Asociaţia 
Lumina Verde; Copilul și natura; 
3.000; 2.700; 2.700; Finalizat. 3.; 
Despărțământul „Teodor Muică” 
Astra, Sângeorgiu de Pădure; Festi-
valul obiceiurilor, jocului, portului 
și cântecului popular pe Mureș și 

pe Târnave ediția a X-a; 11.050; 
9.050; 9.050; Finalizat. 4.; Asociaţia 
Culturală Bodor Péter; Promovarea 
și ridicarea nivelului artistic a 
mișcării teatrului amator în 
Sângeorgiu de Pădure prin organi-
zarea a XIII-a tabără de vară inter-
națională și prin organizarea 
festivalului de teatru amator inter-
național de pe Valea -Târnavei 
-Mici, ediția a XXV-a; 59.150; 
19.800; 19.800; Finalizat. 5.; Asoci-
aţia socio-culturală 100 Fonat; 
Promovarea culturii sângeorgene 
prin artă tradițională; 92.000; 
74.550; 55.003; Finalizat. 6.; Asoci-
aţia Württemberg Sándor; Traseul 
istoric Petőfi/Tg.Mureș -Albești 
ediția a II-a; 8.275; 7.447; 6.507,90; 
Finalizat. Total: 181.975; 119.547; 
99.060,90. Sport: Nr.crt.; Denumire 
asociaţie; Titlul proiectului; Valoare 
totală proiect; Suma solicitată din 
Bugetul Local; Suma acordată din 
Bugetul Local; Stadiu Proiect: 1.; 
Asociaţia Clubul Sportiv Târnava 
Mică, Sângeorgiu de Pădure; 
Programul de sprijinire a sportului, 
culturii, tineretului și protecţiei 
mediului din localitatea Sângeorgiu 
de Pădure 2017; 127.422; 75.000; 
69.950; Finalizat. 2.; Asociaţia 
Clubul Sportiv Tigers Taewkwondo 
Team Sovata; Seminarul tehnic de 

vară 2017; 12.250; 11.025; 0; Nefi-
nalizat. Total: 139.672; 86.025; 
69.950.

l Oraș Sângeorgiu de Pădure, cod 
fiscal: 4375895, adresa: str.Livezilor, 
nr.6, Sângeorgiu de Pădure, județul 
Mureș, cod poștal: 547535, telefon: 
0265.578.226, fax: 0265.580.357, 
adresă de mail: sgpadure@cjmures.
ro, anunță, conform Legii 350/2005, 
Planul de achiziții a finanțării 
nerambursabile din fondurile buge-
tului local pe anul fiscal 2018 
pentru proiecte sociale, culturale, 
protecția mediului, tineret și sport 
activități nonprofit de interes local. 
Domenii; Sumă (lei): Proiecte 
sociale, culturale, protecția 
mediului, tineret; 85.000Lei. Proiect 
sport; 55.000Lei. Total valoare 
proiecte: 140.000Lei. Informații 
suplimentare pot fi obținute la 
telefon: 0265.578.226.

ADUNĂRI GENERALE  
l Societatea TRICONF SA,  cu 
sediul în Mun. București, Sect. 6, 
Bd. Iuliu Maniu nr. 7, număr de 
ordine în Registrul Comerţului 
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J40/621/1991, Cod unic de înregis-
trare 437189,  prin Administrator 
Unic si Director General, Acatincai 
Vasile, convoacă Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
societăţii, ce  va avea loc la sediul 
social al societăţii mai sus indicat 
în prima convocare la data de 
22.03.2018 ora 13,00, iar în cazul în 
care  adunarea nu se va putea ţine 
în prima convocare, adunarea se va 
întruni în acelaşi loc,  la data de 
23.03.2018,  ora 13, cu scopul vali-
dării rezultatelor majorării capita-
lului social al societăţii. Se 
precizează ca acţionarii societăţii 
Triconf SA, înregistraţi la data de 
referinţă 20.01.2018  au dreptul de 
a participa la majorarea de capital 

social  proporţional cu participarea 
acestora la capitalul social al socie-
tăţii. Acţionarii interesaţi pot sa îşi 
exprime dreptul de a subscrie si de 
a vărsa contravaloarea părţii din 
capitalul social pe o perioadă de 
maxim 30 (treizeci) de zile de la 
data publicării  hotarârii la Moni-
torul Oficial al României -partea a 
IV-a. Intenţia de participare la 
majorarea capitalului social din 
partea acţionarilor existenţi la data 
de referinţă se va face pe baza unei 
declaraţii-tip ce va fi semnată si 
depusă în original de fiecare acţi-
onar interesat la sediul societăţii 
Triconf SA. Varsămintele se pot 
efectua la casieria societăţii sau în 
c o n t u l  s o c i e t ă ţ i i  I B A N 

RO79RNCB0077050231330018, 
deschis la BCR sector 6.

LICITAȚII  
l Anunt licitatie publica cu stri-
gare. Primaria comunei Tirnova, 
judetul Arad, organizeaza licitatie 
publica cu strigare a unui teren in 
suprafata de 1.456mp, situat in 
localitatea Araneag (Casoaia), 
categoria faneata, in data de 
14.03.2018.Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la Primaria 
Tirnova, localitatea Tirnova nr. 
734, comuna Tirnova, jud. Arad.

l Lichidatorul judiciar al SC Lilan 
Tex Service SRL -în faliment, 

scoate la licitaţie publică 21 maşini 
de tipul celor de cusut, călcat şi 
tricotat (cf.listă) cu prețul total de 
36.387Lei fără TVA. Licitaţia se va 
repeta la fiecare 7 zile,  de 
maximum şapte ori, la aceeaşi oră 
şi în acelaşi loc. Prima licitaţie în 
Galați, str.Traian, nr.4, bloc W12, 
ap.11, în data de 07.03.2018, ora 
14.00. Relaţii suplimentare se obțin 
de la l ichidatorul judiciar, 
tel.0728.047.087.

l Debitorul SC Mecanoenergetica 
SA – în insolvență, cu sediul în Dr. 
Tr. Severin, str. Calea Timişoarei, 
nr. 22, jud. Mehedinţi, CIF: 
1605469, J25/348/1991, aflata  în 
procedură de reorganizare judi-
ciara în dosar nr. 7395/101/2015 
prin administrator judiciar Consul-
tant Insolvență SPRL reprezentata 
de ec. Popescu Emil, cu sediul ales 
în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, 
nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la 
vânzare: 1. Autotractor ROMAN 
(radiat din circulatie) la pretul de 
2850 euro; 2. Strung SP 1250*6000 
la pretul de 8900 euro; 3. Masina de 
alezat frezat la pretul de 8300 euro; 
4. Strung SNA la pretul de 4700 
euro; 5. Strung SNA 800*2000 la 
pretul de 4800 euro; 6. Presa cu 
frictiune la pretul de 4100 euro; 7. 
Presa de debavurat la pretul de 
5300 euro; 8. Masina de frezat 
longitudinala FLP 660 la pretul de 
9800 euro; 9. Strung la pretul de 
3100 euro; 10. Masina de frezat la 
pretul de 3900 euro; 11. Pantograf 
la pretul de 1770 euro; 12. Dispo-
zitiv rectificat la pretul de 170 euro; 
13. Strung carusel SC 1250 la 
pretul de 9100 euro; 14. Strung 
SNA 800*3000 la pretul de 4800 
euro; 15. Strung SNA 500*2000 la 
pretul de 3100 euro; 16. Masina de 
frezat universala FUS 22 la pretul 
de 2200 euro; 17. Presa hidraulica 
200 T forta la pretul de 2000 euro; 
18. Cazan BASIC la pretul de 330 
euro; 19. Macara portal la pretul de 
9900 euro; 20. Pod rulant mono-
grinda 5 tf la pretul de 2100 euro; 
21. Pod rulant 3.2 TF la pretul de 
1670 euro; 22. Pod rulant 5 TF la 
pretul de 2100 euro; 23. Pod rulant 
monogrinda 5 tf la pretul de 2100 
euro. 24. Monogrinda 5 TF la 
pretul de 2300 euro; 25. Masina de 
gaurit la pretul de 400 euro; 26. 
Masina de frezat verticala la pretul 
de 1580 euro; 27. Masina de gaurit 
GR 35 la pretul de 1800 euro; 28. 
Masina de alezat la pretul de 6200 
euro; 29. Masina gaurit RADIAL 
GR 616 la pretul de 3800 euro; 30. 
Strung SNA 560 la pretul de 4100 
euro; 31. Masina de frezat AF 85 la 
pretul de 5700 euro; 32. Strung 
SPA 710*4000 la pretul de 7900 
euro; 33. Masina de frezat la pretul 
de 3100 euro; 34. Masina de gaurit 
radiala GR 616 la pretul de 5200 
euro; 35. Strung SNA 560*1500 la 
pretul de 3900 euro; 36. Masina de 
frezat universala FU 36 la pretul 
de 2600 euro; Valorile nu includ 
TVA (19%) şi plata se va face in lei 

la cursul BNR din ziua plății. Titlul 
executoriu în baza căruia adminis-
tratorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor mobile descrise 
anterior, o reprezinta sentinta nr. 
75/2016 din data de 19.09.2016 de 
confirmare a planului de reorgani-
zare pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de insolvență 
nr. 7395/101/2015 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinti. Licitaţia 
va avea loc la biroul administrato-
rului judiciar din Dr.Tr.Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi 
la data de 28.02.2018 orele 14:00. 
Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei şi să achizițio-
neze caietul de sarcini. Contul unic 
de insolvență al debitoarei SC 
Mecanoenergetica SA este deschis 
la  BCR Dr.  Tr.  Sever in  – 
RO66RNCB0179034575100001. 
Invităm pe toti cei care vor să 
participe la şedinţa de licitaţie din 
data de 28.02.2018 să depună 
oferte de cumpărare şi documen-
tele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția 
de licitație şi contravaloarea caie-
tului de sarcină până la data de 
28.02.2018 orele 12,00 la adresa 
menționată anterior, respectiv loca-
litatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr.7A, judeţul Mehedinţi sau 
la adresa debitoarei din Dr. Tr. 
Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 
22, jud. Mehedinţi. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile sa anunțe admi-
nistratorul judiciar înainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, 
sub sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la sediul administratorului 
judiciar din Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro.; 
site www.consultant-insolventa.ro. 

l Primăria municipiului Piatra-
Neamţ anunţă Organizarea licitaţiei 
publice deschise în vederea: Vânzării 
bunului  imobil  –   teren + 
construcție, centrala termică (CT1) 
proprietatea privată a municipiului 
Piatra-Neamţ, în suprafaţă de 289 
mp,  situat în str. Viorelelor, fn.  
Preţul de pornire la licitaţie este de 
201.229 lei pentru construcție şi 
98.814 lei pentru teren, conform 
HCL nr.249 din 28.09.2017; Vânzării 
bunului  imobil  –   teren + 
construcție, centrala termică (CT 
53) proprietatea privată a munici-
piului Piatra-Neamţ, în suprafaţă 
de 190 mp, situat în str. Cuejdi, fn. 
Preţul de pornire la licitaţie este de 
132.226 lei pentru construcție şi 
64.899 lei pentru teren, conform 
HCL nr. 249 din 28.09.2017; 
Vânzări i  bunului  imobi l  –  
construcție (fosta centrală termica 
nr. 33 - dezafectată) în suprafaţă de 
348 mp,  cu terenul aferent în 
suprafață de 348 mp, aparținând 
domeniului privat al municipalității, 



IV

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

Joi, 22 februarie 2018 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

situată în str. Dărmănești, fn.  Preţul 
de pornire la licitaţie este de 271.424 
lei pentru construcție și 68.232 lei 
pentru teren, conform   HCL nr. 249 
din 28.09.2017; Vânzării bunului 
imobil –  construcție (fosta centrală 
termica nr. 27 - dezafectată) în 
suprafaţă de 360 mp,  cu terenul 
aferent în suprafață de 360 mp, 
aparținând domeniului privat al 
municipalității, situată în str. 
Dărmănești, fn. Preţul de pornire la 
licitaţie este de 279.779 lei pentru 
construcție și 70.594 lei pentru teren, 
conform HCL nr.  249 din 
28.09.2017; Vânzării bunului imobil 
–  construcție (fosta centrală termica 
nr. 28 - dezafectată) în suprafaţă de 
351 mp,  cu terenul aferent în supra-
față de 351 mp, aparținând dome-
niului privat al municipalității, 
situată în str. Dărmănești, fn. Preţul 
de pornire la licitaţie este de 316.642 
lei pentru construcție și 68.822 lei 
pentru teren, conform HCL nr. 249 
din 28.09.2017; Vânzării bunului 
imobil – construcție (fosta centrală 
termica nr. 19 - dezafectată) în 
suprafaţă de 311 mp, cu terenul 
aferent în suprafață de 311 mp, 
aparținând domeniului privat al 
municipalității, situată în str.
Constantin Mătase, fn. Preţul de 
pornire la licitaţie este de 413.256 lei 
pentru construcție și 60.954 lei 
pentru teren, conform HCL nr. 249 
din 28.09.2017; Vânzării bunului 
imobil –  construcție (fosta centrală 
termica nr. 21 - dezafectată) în 
suprafaţă de 350 mp,  cu terenul 
aferent în suprafață de 350 mp, 
aparținând domeniului privat al 
municipalității, situată în str.Nicolae 
Iorga, fn. Preţul de pornire la lici-
taţie este de 384.143 lei pentru 
construcție și 68.626 lei pentru teren, 
conform HCL nr.  249 din 
28.09.2017.  Licitaţia va avea loc în 
data de 16 martie 2018, ora 14:00 la 
sala de ședinţe a Primăriei munici-
piului Piatra Neamţ, cu sediul în str. 
Ştefan cel Mare nr.6-8. Înscrierile si 
depunerea ofertelor  se fac până la 
data de 15 martie 2018 ora 16:30. 
inclusiv, la Primăria municipiului 
Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, 
nr. 6-8, Biroul Relaţii cu Publicul, 
Ghișeul Serviciului Patrimoniu, 
Autorizări și Transport, zilnic între 
orele 8:00 – 16:30, de unde se poate 
achiziţiona  și documentaţia licita-
ţiei. Relaţii suplimentare la telefon 
0233218991, interior 207, zilnic între 
orele 8:00 – 16:30.

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Ploscuțeni, sat Ploscuțeni, 
Ploscuțeni, judeţul Vrancea, telefon 
0237272400, fax 0237272400, email 
primaria.ploscuteni@yahoo.com. 2. 
Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
teren în suprafaţa de 220.007 mp, 
teren neproductiv, aparţinând 

domeniului public al comunei Plos-
cuţeni, judeţul Vrancea, situat în 
extravilanul satului Ploscuţeni, 
nr.cadastral 50586, Tarlaua 110, 
Parcela 435, în vederea amenajării 
unor iazuri piscicole. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
Orice persoana are dreptul de a 
solicita clarificări privind docu-
mentaţia de atribuire, concedentul 
are obligaţia de a răspunde, în mod 
clar, complet și fără ambiguităţi, la 
orice clarificare solicitată,conform 
caietului de sarcini, într-o perioadă 
care nu trebuie să depășească 4 zile 
lucrătoare de la primirea unei 
astfel de solicitări. 3.1. Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Documentaţia se obţine 
la sediul concendentului. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: compartimentul 
urbanism, la sediul Primăriei Plos-
cuţeni, comuna Ploscuţeni, judeţul 
Vrancea, personal. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 
contra sumei de 100 lei care se va 
achita la casieria unităţii. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 13/03/2018, ora 10. 4. Infor-
maţii privind ofertele: Sediul 
Primăriei Ploscuţeni, comuna 
Ploscuţeni, judeţul Vrancea. 4.1. 
Data limită de depunere a ofer-
telor: 15/03/2018, ora 10. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Sediul Primăriei Ploscuţeni, 
comuna Ploscuţeni,  judeţul 
Vrancea. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar. 5. Data și locul 
la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
15/03/2018, ora 12 la sediul Primă-
riei comunei Ploscuțeni. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Judecă-
toria Adjud, sediul în municipiul 
Adjud, judeţul Vrancea, str. Copă-
cești, nr. 2-4, cod poștal 625100, tel 
0237642000, fax 0372001679 sau 
0237641337. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
21/02/2018

l Debitorul Alomed Health SRL 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse și Asoci-
ații SPRL, scoate la vânzare: 
-ecograf doppler tellus fukuda 
-Preț pornire licitație -9.591,00 Lei 
exclusiv TVA; -BTL 06 TOP LINE 
+BTL 07 (ultrasunete) -Preț 
pornire licitație -3.294,00 Lei 
exclusiv TVA; -BTL 09 (magno 
-terapie) -Preț pornire licitație 
-3.861,00 Lei exclusiv TVA; -BTL 
VAC -Preț pornire l icitație 

-2.146,50 Lei exclusiv TVA; -BTL 
5110 cu sonda laser 200MW/830 
-Preț pornire licitație -3.906,00 Lei 
exclusiv TVA; -BTL 22 crioterapie 
-Preț pornire licitație -3.249,00 Lei 
exclusiv TVA; -masă ginecologie cu 
trei secțiuni -Preț pornire licitație 
-225,50 Lei exclusiv TVA; -electro-
cauter surton 120W -Pret pornire 
licitație -1.368,00 Lei exclusiv TVA; 
- colposcop Dr Camscop 120 m cu 
accesorii -Preț pornire licitație 
-2.840,00 Lei exclusiv TVA; -DL 
850 M -Preț pornire licitație 
-3.320,00 Lei exclusiv TVA; -casetă 
luminoasă simplă față -Preț 
pornire licitație -82,50 Lei exclusiv 
TVA; Prețul Regulamentului de 
licitație pentru mijloacele fixe aflate 
în patrimoniul debitoarei Alomed 
Health SRL este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. -Prețul de pornire al 
licitaților pentru mijloacele fixe 
aparținând Alomed Health SRL  
reprezintă 50% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte, iar listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon 
în prealabil la 021.318.74.25. Parti-
ciparea la licitație este condiționată 
de:  -consemnarea în contul nr. 
RO49BREL0002001499960100 
deschis la  Libra Intrenet Bank 
-Suc. Ploiești până la orele 14.00 
am din preziua  stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietului de 
sarcini și Regulamentului de parti-
cipare la licitație pentru bunurile 
din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru mijloacele fixe prima 
ședință de licitație a fost fixată în 
data de 01.03.2018, ora 13.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe 
de licitații vor fi în data de 
08.03.2018, 15.03.2018, 22.03.2018, 
29.03.2018, ora 13.00. Toate ședin-
țele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Mun. Ploiești, Str. Elena 
Doamna, Nr.44A, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați 
la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. Anunțul poate fi vizu-
alizat și pe site www.dinu-urse.ro.

l Primaria comunei Sintereag, cu 
sediul in loc. Sintereag, nr.40, jud. 
Bistrita-Nasaud. Organizeaza lici-
tatie publica deschisa in vederea 
vanzarii imobilului pavilion admi-
nistrativ P+2 situat in sat Sintereag 
Gara, nr. 1, apartinand domeniului 
privat al comunei. Pretul de 
pornire a licitatiei este de 1.155.066 
lei. Data si ora sedintei de licitatie: 
12.03.2018, ora 11:00. Documentele 
vanzarii se ridica de la sediul 
Primariei Sintereag contravaloarea 
sumei de 50 lei. Valoarea garantiei 
de participare este de: 11.550 lei. In 
caz de neadjudecare licitatia se va 

repeta in zilele de: 20.03.2018 ora 
12:00 si in 28.03.2018 ora 12:00. 
Informatii suplimentare se pot 
obtine la tl. 0263351026.

l Debitorul SC Ortoptimed SRL 
cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. B - 
dul Carol I, nr. 73, jud. Mehedinţi, 
J25/173/1996, CIF: 8347596, aflata  
în procedură de faliment in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
5772/101/2013 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinți, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL reprezentata de Popescu 
Emil, cu sediul ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, scoate la vânzare la 
preturi diminuate cu 15% fata de 
preturile stabilite prin raportul de 
evaluare: - stoc rame de ochelari in 
suma de 115566,00 lei; - stoc lentile 
de ochelari in suma de 232509,00 
lei; - stoc accesorii ochelari  in suma 
de 1598,00 lei; - obiecte de inventar 
in suma de 6498,25 lei. Preţurile nu 
includ T.V.A. Licitaţia va avea loc 
la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi 
la data de 06.03.2018 orele 14:00. 
Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei și să achizițio-
neze caietul de sarcină în suma de 
250,00 lei cu cel puțin 2(două) ore 
înainte de ora licitației. Contul unic 
de insolvență al debitoarei SC 
Ortoptimed SRL Dr. Tr. Severin 
este: RO32 CARP 0260 0075 9558 
RO01 deschis la Patria Bank SA 
Sucursala Dr. Tr. Severin. Invităm 
pe toti cei care vor să participe la 
ședinţa de licitaţie din data de 
06.03.2018 să depună oferte de 
cumpărare și documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a 
fost achitată garanția de licitație și 
contravaloarea caietului de sarcină 
până la data de 06.03.2018 orele 
12,00 la adresa menționată anterior 
respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor mobile descrise anterior sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Precizăm faptul că bunu-
rile mobile descris mai sus se vând 
libere de sarcini, precum ipoteci, 
garanții reale mobiliare sau drep-
turi de retenție, de orice fel, ori 
măsuri asiguratorii cu exceptia 
masurilor asiguratorii sau masu-
rilor preventive specifice, instituite 
in cursul procesului penal conform 
dispozițiilor art. 53 din Legea 
85/2006. Relaţii la sediul lichidato-
rului judiciar din loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, 
judeţul  Mehedinţ i ,  te lefon 
0742592183, tel./fax: 0252354399 
sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.; site www.
consultant-insolventa.ro. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL.

l Compania Energopetrol SA, 
societate in reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, vinde prin licitatie 
publica, teren in suprafata de 
aproximativ 1.090 mp (cât va 
rezulta din măsurători) rezultat 
din dezmembrarea terenului, situat 
în Campina, Str. Industriei, Nr. 3 
Bis, Judeţul Prahova (incinta 
F.A.C.C.), impreuna cu construc-
tiile af late pe acesta, respectiv 
Constructia C25 (fosta C28) in 
suprafata de 49 mp, Constructia 
C19 (fosta C21) in suprafata de 25 
mp si Rampa auto in suprafata de 
43 mp, la pretul total de 43.600 
euro, fara TVA. Licitatia se va 
organiza la sediul administrato-
ru lu i  jud ic ia r  in  da ta  de 
26.02.2018, ora 13:00, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 28.02.2018, 
02.03.2018, 05.03.2018, 07.03.2018, 
09.03.2018, 12.03.2018, 14.03.2018, 
16.03.2018, 19.03.2018, 21.03.2018, 
23.03.2018, 26.03.2018, 28.03.2018, 
30.03.2018, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Cererile de inscriere la lici-
tatie se depun in original la sediul 
administratorului judiciar insotite 
de toate documentele prevazute in 
r egu lamentu l  de  vanzare . 
Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii 
precum si achizitionarea regula-
mentului de vanzare se pot obtine 
de la sediul administratorului 
judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 32, Judetul 
Prahova, la numerele de telefon 
0787344547/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat Constatator 
nr.41007/06.07.2017 cu activitatea 
de birou pe sediu eliberat de ORC 
Arad pt. Sc Saicom Caffe Srl.Il 
declar nul.

l Pierdut Certificat Constatator 
nr.2189/20.01.2016 eliberat de ORC 
Arad pt. Sc Cosmidor Trans 2007 
Srl. Il declar nul.

l Pierdut Aviz Orar de Functio-
nare  eliberat de Primaria Arad  pt. 
punctul de lucru Piata Mihai 
Viteazu nr. 1 al SC Clazo Studio 
Style SRL. Il declar nul.

l Pierdut parafa aparținând Dr.
Anca Ungureanu- Medic Primar, 
cod parafă 497224. Se declară nulă.

l Pierdut legitimaţie de serviciu pe 
numele Iovan Mihaela, emisă de 
ALPAB. O declar nulă.

l Pierdut  certificat internațional 
de conducător de ambarcațiune de 
agrement, clasa D, nr. 24963 , 
eliberat la 26.08.2009 de Autori-
tatea Navală Română pe numele 
Radu Andrei. Se declară nul. 


