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OFERTE SERVICIU
l S.C. Auto Group CMB SRL 
angajeaza 2 manipulanti marfuri- 
COR 933303 cu 8 ore/zi proba de 
lucru va fi in data de 12.01.2018 
ora 10. Tel. 0257.289.411

l G Canale & C angajeaza 18 
ambalatori manuali pentru tipo-
grafie. Interviurile au loc la sediul 
din Com. Cernica nr. 47, vineri, 12 
ianuarie 2018 la ora 9.00. Infor-
matii la: 021.351.72.55.

l Gradiniţa nr.73 sector 5, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
posturilor : 1 bucătar şi 1 îngrijitor. 
Relaţii la tel. 021.315.43.55/54 de 
la 10.00  la 12.00. 

l Școala Gimnazială nr. 1 Moara 
Vlăsiei, cu sediul în jud. Ilfov, com. 
Moara Vlăsiei, Șoseaua Eroilor, nr. 
127,  organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a unui post contractual 
vacant de secretar şef, studii supe-
rioare, vechime în muncă minim 3 
ani. Înscrierile se fac la sediul 
instituţiei, serviciul secretariat, în 
perioada 09 ianuarie 2018 –  30 
ianuarie 2018 (în zilele lucrătoare), 
în intervalul orar 12:00 - 16:30. 
Concursul se va organiza la sediul 
Școlii Gimnaziale nr. 1 Moara 
Vlăsiei, conform calendarului 
următor: 31 ianuarie 2018, ora 
10.00: selecția dosarelor de 
înscriere; 02 februarie 2018, ora 
10:00: proba scrisă; 07 februarie 
2018, ora 09.00: proba practică; 12 
februarie 2018, ora 11:00: proba 
interviu. Informații suplimentare 
se pot obţine la tel. 0212672139 (în 
intervalul orar 12.00-16.30).

l Școala Gimnazială Gheorghe 
Dibos, cu sediul în localitatea 
Măneşti, strada Principală, 
numărul 116, judeţul Prahova, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -1 post administrator 
f i n a n c i a r,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 01.02.2018, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 
05.02.2018, ora 09.00; -Proba prac-
tică în data de 07.02.2018, ora 
09.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii (obligatoriu): superioare, 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
-vechime (obligatoriu): minim 6 
luni, în specialitatea postului; 
-cunoştinţe operare PC, cunoaş-
terea programului EDUSAL. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Școlii Gimnaziale 
Gheorghe Dibos Măneşti, strada 
Principală, nr.116. Relaţii supli-

mentare la sediul: Școala Gimna-
zială Gheorghe Dibos Măneşti, 
strada Principală, nr.116, judeţul 
Prahova, persoană de contact: 
Niculae  Danie la ,  te lefon: 
0729.056.222, e-mail: scoala.
manesti@yahoo.com.

l Inspectoratul de Poliţie Jude-
ţean Hunedoara, cu sediul în 
municipiul Deva, Str. Mihai 
Eminescu, nr. 130, județul Hune-
doara organizează, concurs în 
vederea încadrării prin recrutare 
din sursă externă pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante de 
personal contractual: -referent II - 
IA la Serviciul de Ordine Publică, 
prin recrutare din sursă externă; 
-referent II - IA la Poliția Oraşului 
Hațeg, prin recrutare din sursă 
externă. Pentru a participa la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiții: -să 
aibă cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic Euro-
pean şi domiciliul în România; -să 
cunoască limba română, scris şi 
vorbit; -să aibă vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; 
-să aibă capacitate deplină de 
exerciţiu; -să aibă o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; -să 
îndeplinească condiţiile de studii 
şi, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; -să nu fi 
fost condamnaţi definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea; -să fie declaraţi 
APT din punct de vedere medical; 
-să fie declaraţi APT psihologic; 
-să fi absolvit liceul, cu diplomă de 
bacalaureat. Înscrierea candida-
ţilor şi data limită de depunere a 
dosarelor de concurs este data de 
26.01.2018, inclusiv, ora 13:00, la 
sediul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Hunedoara, iar comple-
tarea dosarului cu fişa de aptitu-
dine în muncă, însoţită de 
documentele ce au stat la baza 
eliberării acesteia se va depune la 
sediul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Hunedoara până la data 
de 23.02.2018. Concursul constă în 
3 etape succesive care se vor desfă-
şura la sediul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Hunedoara, după 
cum urmează: -selecţia dosarelor 
de concurs în perioada 26.02-
27.02.2018; -proba scrisă în data 
de 02.03.2018, ora 10:00; -interviul 

în data de 07.03.2018, ora 10:00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Hunedoara - Serviciul 
Resurse Umane sau la telefon 
0254.206.722, interior 20113, de 
luni până vineri, între orele 08:00-
16:00.

l Inspectoratul de Poliţie Jude-
ţean Hunedoara, cu sediul în 
municipiul Deva, Str. Mihai 
Eminescu, nr. 130, județul Hune-
doara organizează, concurs în 
vederea încadrării prin recrutare 
din sursă externă, a unui post 
vacant de personal contractual, 
respectiv de muncitor calificat IV 
- I la Biroul administrarea patri-
moniului imobiliar şi intendenţă 
din cadrul Serviciul Logistic. 
Pentru a participa la concurs 
candidaţii trebuie să fie absolvenţi 
ai învăţământului obligatoriu de 
minimum 10 clase cu diplomă de 
absolvire, ai şcolii de arte şi 
meserii/ ai şcolii profesionale 
având următoarele calificări: 
instalator instalații tehnico - sani-
tare şi de gaze, instalații de încăl-
zire centrală, instalator pentru 
construcții, precum şi să fie autori-
zați/ calificați instalatori sau în alte 
domenii înrudite. Înscrierea candi-
daţilor şi data limită de depunere 
a dosarelor de concurs este de 
26.01.2018, inclusiv, ora 13:00, la 
sediul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Hunedoara, iar comple-
tarea dosarului cu fişa de aptitu-
dine în muncă, însoţită de 
documentele ce au stat la baza 
eliberării acesteia se va depune la 
sediul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Hunedoara până la data 
de 23.02.2018. Concursul constă în 
3 etape succesive care se vor desfă-
şura la sediul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Hunedoara, după 
cum urmează: -selecţia dosarelor 
de concurs în perioada 26.02-
27.02.2018; -proba practică în data 
de 02.03.2018, ora 10:00; -interviul 
în data de 07.03.2018, ora 10:00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Hunedoara - Serviciul 
Resurse Umane sau la telefon 
0254.206.722, interior 20113, de 
luni până vineri, între orele 08:00-
16:00.

l Școala Gimnazială Gheorghe 
Dibos, cu sediul în localitatea 
Măneşti, strada Principală, 
numărul 116, judeţul Prahova, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -1 post administrator 
financiar, 0,5 normă, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 01.02.2018, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 
05.02.2018, ora 09.00; -Proba prac-
tică în data de 07.02.2018, ora 
09.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii (obligatoriu): superioare, 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
-vechime (obligatoriu): minim 6 
luni în specialitatea postului; 
-cunoştinţe operare PC, cunoaş-
terea programului EDUSAL. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Școlii Gimnaziale 
Gheorghe Dibos Măneşti, strada 
Principală, nr.116. Relaţii supli-
mentare la sediul: Școala Gimna-
zială Gheorghe Dibos Măneşti, 
strada Principală, nr.116, judeţul 
Prahova, persoană de contact: 
Niculae  Danie la ,  te lefon: 
0729.056.222, e-mail: scoala.
manesti@yahoo.com

CITAȚII  
l Se citeaza in dos. 1304/238/2017 
proprietarii tabulari Roman Ioan, 
Roman Mitrie, Roman Istimie, 
Roman Nicolae, Dereu Elisabeta 
maritata Grima in proces cu 
Iovanut Amalia pentru uzuca-
piune cu termen la 30.01.2018. 
Cauza se va judeca in lipsa.

l Numitul Aqeel Muhammad cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Danemarca, Vejeavej  Hrs Ishoj, 
cod postal 2635. Este citat pentru 
a se prezenta la Tribunalul Bucu-
reşti secţia aV-a civilă, Complet 
minori şi familie Fond 2 pe data 
de 20.01.2018 ora 08:30 camera 
101 în calitate de pârât. Dosar civil 
nr.28891/3/2017 în procesul pentru 
recunoaştera  deciziei de divorţ nr. 

2012-1122/1746 din 28.11.2012 
pronunţată de Administraţia de 
Stat a Danemarcei cu Radu Cris-
tina Elena.

l Se citează în calitate de pârâţi 
numiţii Pogacean Damian, 
Jelnean Saveta, Roman Ioan şi 
Dumbravean Floare la Judecă-
toria Bistriţa, în dosar nr. 
4827/190/2016, cu termen de jude-
cată la 01.02.2018, sala nr.1, ora 
8.30.

DIVERSE  
l Pentru soluţionarea dosarului 
cu nr.23751/211/2017, cu termen la 
12.01.2017, rugăm orice posesor al 
unei copii de pe hotărârea de înfi-
inţare a Asociaţiei de Proprietari 
din Cluj-Napoca, str. Băişoara, nr. 
3, cu date de identificare- CUI: 
7978831, din Cluj-Napoca, Aleea 
Băişoara, nr.3, să o depună la 
grefa Judecătoriei Cluj-Napoca. 

l Această informare este efec-
tuată de Administrația Bazinală 
de Apă Banat, localitatea Timi-
şoara, str. Mihai Viteazul, nr. 32, 
jud. Timiş, tel.0256.491.848, fax: 
0256.491.798, e-mail: dispecer@
dab.rowater.ro, ce intenţionează să 
solicite de la Administrația Naţio-
nală „Apele Române” Aviz de 
gospodărire a apelor pentru desfă-
şurarea unor investiții privind 
realizarea lucrării: „Regularizare 
Pârâu Belareca, Judeţul Caraş-Se-
verin”, localizată în albia pârâului 
Belareca în intravilanul comunei 
Mehadia şi intravilanul oraşului 
Băile  Herculane,   judeţul 
Caraş-Severin. Această investiţie 
este nouă. În vederea apărării 
populaţiei de inundaţii, stabili-
zarea malurilor, diminuarea trans-
portului aluvionar, punerea în 
siguranţă a căilor de comunicaţie, 
reducerea riscurilor de poluare, 
drenarea debitelor provenite din 
precipitaţiile căzute pe suprafeţele 
intravilane a localităţilor, prote-
jarea surselor de apă ale popula-
ţiei, sunt necesare următoarele 
lucrări de investiţii: -Reprofilare 
albie; -Zid de sprijin; -Pereu şi 
parapet; -Consolidări de mal; 
-Subtraversări deponie; -Cădere 
din beton; -Traversă din beton. 
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Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile <LLNK 
11996   107 10 201   0 25>Legii 
apelor nr.107/1996, cu modificările 
şi completările ulterioare. Persoa-
nele care Doresc să obţină infor-
maţii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire 
a apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa menţionată. 
Persoanele care doresc să trans-
mită observaţii, sugestii şi reco-
m a n d ă r i  s e  p o t  a d r e s a 
solicitantului la adresa de mai sus 
sau telefonic la nr.0744.790.539.

SOMAȚII  
l Somatie emisa in temeiul art. 
130 din Decretul-Lege nr. 
115/1938, pronuntata in dosar nr. 
2452/246/2017 al Judecatoriei 
Ineu. Petenta Bocsa Sabina, domi-
ciliata in localitatea Gurba nr. 202, 
jud. Arad, cu domiciliul procesual 
ales la Cabinet Avocat Sirb Eugen, 
sediul profesional in Ineu, str. 
Republicii, nr. 36, ap. 1, jud. Arad, 
in contradictoriu cu pratii Grec 
Gheorghe, Grec Maria minora, 
Grec Ana, Grec floare si Grec Ana 
toti cu domiciliu necunoscut soli-
cita  constatarea dobandirii prin 
jonctiunea posesiei a dreptul de 
proprietate asupra  imobilului in 
suprafata de 719 mp., compus din 
curte si gradina inscris in  CF nr. 
307136 Sicula, CF vechi 768 
Gurba nr. top.9-10/bPetenta 
sustine ca posedat imobilul in mod 
pasnic, public, continuu si sub 
nume de proprietar fara ca cineva 
sa faca acte de deposedare sau 
tulburare, peste 20 ani. Orice 
persoana interesata este somata ca 
in termen de o luna de la afisarea 
prezentei somatii, sa formuleze 
opozitie. In caz contrar, se va trece 
la judecarea cererii.

LICITAȚII  
l Societatea Complexul Energetic 
Oltenia SA cu sediul în Targu-Jiu, 
str. A.I. Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, 
număr de înmatriculare la Regis-
trul Comerţului J18/311/2012, 
C.U.I. 30267310,  organizează în 
data de 30/01/2018, ora 1100, lici-
tatie publica deschisa cu calificare, 
cu strigare, competitivă, pentru 
fiecare reper, pentru vanzarea de 
„locomotive”. Bunurile (7 locomo-
tive de la ELCFU Motru) si pretu-
rile de pornire sunt prezentate in 
Anexa la Regulament. Documen-
taţia de valorificare (Regulament, 
proiect de contract si formulare) se 
poate procura doar in baza unei 
solicitari transmise la adresa 
e-mail iustin.stiuca@ceoltenia.ro, 
persoana de contact: Iustin Marian 
Stiuca, tel: 0372819765. Data 
limită de depunere a ofertelor  este 
30.01.2018, ora 09:00.

l Societatea Complexul Energetic 
Oltenia SA cu sediul în Targu-Jiu, 
str. A.I. Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, 
nr. ONRC J18/311/2012, C.U.I. 
30267310,  organizează în data de 
29/01/2018, ora 11:00, licitatie 
publica deschisa cu calificare, cu 
strigare, competitivă, pentru 
fiecare reper, pentru vanzarea de 
„bunuri”. Bunurile (233 de repere 
- suruburi, tevi, diferite piese, robi-
neti, materiale provenite din 
demolari case, etc…), cantitatile si 
preturile de pornire sunt prezen-

tate in Anexa la Regulament. 
Documentaţia de valorificare 
(Regulament, proiect de contract 
si formulare) se poate procura 
doar in baza unei solicitari trans-
mise la adresa e-mail iustin.
stiuca@ceoltenia.ro, persoana de 
contact: Iustin Marian Stiuca, tel: 
0372.819765. Data limită de depu-
nere a ofertelor  este 29/01/2018, 
ora 09:00.

l Consiliul Local al comunei 
Moroeni ,județul Dâmbovița,cu 
sediul în comuna Moroeni, strada 
Principală, nr. 152, cod fiscal 
4280116, telefon 0245772213, 
e-mail: primaria_moroeni@yahoo.
com, scoate la concesionare prin 
licitatie publica in conditiile legii, 
următoarele bunuri  imobile aflate 
în proprietatea privată a comunei 
Moroeni: Teren în suprafață de 
847 mp curti constructii, situat în 
comuna Moroeni. Documentația 
de atribuire, caietul de sarcini şi 
alte informații se pot obține de 
către persoanele interesate, la 
sediul Primăriei comunei Moroeni 
sau la numărul de telefon 0245 
772213, începând cu data de 
15.01.2018. Ofertele se pot depune 
în perioada15.01.2018 – 30 
.01.2018 până la orele 12.00, la 
sediul Primăriei comunei Moroeni, 
iar licitația va avea loc în data de 
31.01.2018, ora 14.00, la adresa 
menționată mai sus.

l SC Codacons SRL, prin lichi-
dator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunurilor 
imobile si mobile aflate in patrimo-
niul debitoarei, respectiv: teren 
intravilan situat in Breaza, Cartier 
Frasinet FN, jud Prahova, in 
suprafata de 2791 mp, la pretul de 
85.500 lei, buldoexcavator la pretul 
de 12.000 lei, autoturism Volvo la 
pretul de 10.125 lei, etc. Licitatia 
are loc in baza Adunarii Credito-
rilor din data de 10.08.2016, ce a 
incuviintat raportul de evaluare si 
regulamentul de participare la lici-
tatie si a Adunarii Creditorilor din 
20.09.2017. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 25% fata de 
cel stabilit in raportul de evaluare. 
Licitaţia va avea loc pe data de 
15.01.2018, 29.01.2018, 12.01.2018, 
26.02.2018, 12.03.2018, 26.03.2018, 
12.04.2018, 26.04.2018, 10.05.2018 
si 24.05.2017 orele 12.30 în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii supli-
mentare la telefon 0344104525.

l Debitorul Alomed Health SRL 
societate în faliment, prin lichi-

dator judiciar Dinu, Urse şi 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 -3.294,00Lei 
exclusiv TVA; -BTL 09 (magno 
-terapie) -Preț pornire licitație 
-3.861,00 Lei exclusiv TVA; -BTL 
VAC -Preț pornire licitație 
-2.146,50 Lei exclusiv TVA; -BTL 
5110 cu sonda laser 200MW/830 
-Preț pornire licitație -3.906,00Lei 
exclusiv TVA; -BTL 22 crioterapie 
-Preț pornire licitație -3.249,00 Lei 
exclusiv TVA; -masă ginecologie 
cu trei secțiuni -Preț pornire lici-
tație -225,50Lei exclusiv TVA; 
-electrocauter surton 120W -Preț 
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 850M -Preț 
pornire licitație -3.320,00Lei 
exclusiv TVA; -casetă luminoasă 
simplă față -Preț pornire licitație 
-82,50 Lei exclusiv TVA; Prețul 
Regulamentului de licitație pentru 
mijloacele fixe aflate în patrimo-
niul debitoarei Alomed Health 
SRL este de 500,00Lei 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. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO49BREL0002001499960100 
deschis la Libra Intrenet Bank 
-Suc. Ploieşti până la orele 14.00 
am din preziua stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeaşi dată a Caietului de 
sarcini şi Regulamentului de parti-
cipare la licitație pentru bunurile 
din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru mijloacele fixe prima 
şedință de licitație a fost fixată în 
data de 18.01.2018, ora 13.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe 
de licitații vor fi în data de 
25.01.2018, 01.02.2018, 08.02.2018, 
15.02.2018, ora 13.00. Toate şedin-
țele de licitații se vor desfăşura la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Mun. Ploieşti, 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 şi vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. Anunțul poate fi 
vizualizat şi pe site www.dinu-urse.
ro. 

l Primăria oraşului Petrila orga-
nizează licitație publică în data de 
31.01.2018, ora 10,00. 1. Informaţii 
generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
şi /sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Consiliul Local al 
Orasului Petrila -Serviciul Achi-
zitii, Investitii, Proiecte cu Finan-
t a r e  I n t e r n a t i o n a l a , 
Managementul Calitatii -cu sediul 
in orasul Petrila, str. Republicii 
nr.196, judetul Hunedoara, tel./fax. 
0254/550.760, cod fiscal 4375097, 
e-mail: primaria.petrila2008@
yahoo.com, Persoana de contact 
-Ing. Jr. Lang Mihaela. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează 
să fie concesionat: Obiectul licita-
ției îl constituie concesionarea prin 
licitație publică a următoarelor 
parcele de teren: a)patru parcele 
de teren în suprafață de 24mp 
fiecare, după cum urmează: 
parcela 1, evidențiată în CF nr. 
63709 Petrila , parcela 2 eviden-
țiată în CF nr. 63705 Petrila, 
parcela 3, evidențiată în CF nr. 
63712 Petrila, parcela 4, eviden-
țiată în CF nr. 63714, situate în str. 
Auşelului.  b)cinci parcele de teren 
în suprafață de 24mp fiecare, după 
cum urmează: parcela 1, eviden-
țiată în CF nr. 63707 Petrila, 
parcela 2, evidențiată în CF nr. 
63704 Petrila, parcela 3, eviden-
țiată în CF nr.63710 Petrila, 
parcela 4,  evidențiată în CF nr. 
63711, parcela 5, evidențiată în CF 
nr.63708, situate în str. 8 Martie. c)
cinci parcele de teren în suprafață 
de 24mp fiecare, după cum 
urmează: parcela 1 (in spatele bl. 
1, evidențiată în CF nr. 63716 
Petrila, parcela 2 (in lateralul bl. 
1), evidențiată în CF nr. 63717 
Petrila, parcela 3 (in lateralul bl. 1, 
evidențiată în CF nr. 63715 Petrila, 
parcela 4 (in spatele bl.7),  eviden-
țiată în CF nr. 63719, parcela 5 (in 
spatele bl.7), evidențiată în CF nr. 
63720, situate în str. Muncii. în 
vederea construirii unor garaje. 3. 
Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: Documentația de 
atribuire conține informații 
privind modalitatea de completare 
a ofertelor şi criteriilor de atribuire 

a contractelor de concesiune. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: Persoanele 
interesate vor putea intra în 
posesia documentației de atribuire 
a contractelor de concesiune, după 
achitarea contravalorii acesteia. 
3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Primăria oraşului Petrila, str. 
Republicii, nr.196, Serviciul Achi-
ziții, Investiții, Proiecte cu Finan-
ț a r e  I n t e r n a ț i o n a l ă , 
Managementul Calității, camera 7. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006: Valoarea 
documentației este 10 lei, se va 
achita la caseria unității sau prin 
OP în  contu l  RO55TRE-
Z36821E335000XXXX deschis la 
Trezoreria Petroşani. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 25.01.2018, ora 15,00. 4. 
Informaţii privind ofertele: oferta 
se va depune într-un plic sigilat 
care va cuprinde documentele de 
eligibilitate şi un plic interior care 
va conține formularul de ofertă. 
4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 31.01.2018, ora 09,00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Petrila cu sediul 
în oraşul Petrila, str. Republicii 
nr.196, județul Hunedoara. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5. Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 31.01.2018 
ora 10,00  Primăria Petrila, str. 
Republicii nr.196, jud. Hunedoara, 
camera 7. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 
Deva , B-dul 1 Decembrie  nr. 35, 
județul Hunedoara, cod poştal 
330005, telefon 0254/234.755 sau 
0254/211.574, fax 0254/216.333, 
e-mail: iniciu@just.ro. Termenele 
pentru sesizarea instanței sunt 
menționate în documentația de 
atribuire. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
08.01.2018.

l Debitorul Alusteel Construct 
SRL societate in faliment, prin 

 Subscrisa S.C. CĂTĂLIN DAN COM S.R.L. în faliment, cu 
sediul în Reșiţa, cartier Secu, nr. 91, jud. Caraș-Severin, Nr. 
Reg. Com. J11/968/1993, vinde prin negociere directă 
următorul bun imobil:
    - Teren intravilan, 10.153 mp, situat în cartier 
Moniom - localitatea Reșiţa, jud. Caraș-Severin. În temeiul 
art. 117 din Legea nr. 85/2006, preţul de pornire al vânzării 
prin negociere pentru imobilul indicat este de 172.360 lei 
(+TVA). 
InformaţiiInformaţii suplimentare se pot obţine la telefon 
0255.212.940. Ofertele de cumpărare se pot comunica pe 
nr. de fax. 0255.212.940, email: licevgrup@gamil.com sau 
se pot depune la sediul lichidatorului judiciar Licev Grup 
SPRL: localit. Reșiţa, str. Horea, bl. A2, parter, jud. 
Caraș-Severin. 

 Subscrisa S.C. CATALIN DAN COM S.R.L., cu sediul în Reșiţa, cartier 
Secu, nr. 91, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/968/1993, vă face 
cunoscut faptul că în data de 19.01.2018, ora 11.00, va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din Reșiţa, str. Horea, bl. A2, parter, 
licitaţie publică cu strigare privind vânzarea bunurilor aparţinând deb-
itoarei respectiv:
 1. Autoturism de teren Nissan Patrol an fabricaţie 2001, la preţul de 
9.405 lei (+TVA). 
  Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul lichidatorului          
judiciar la valoarea de 300 lei, unul, până în data de 18.01.2018, ora 
12.00, înainte cu o zi de data licitaţiei. În cazul în care pentru licitaţia 
din data de 19.01.2018 nu se depune nici o ofertă de cumpărare, 
licitaţiile     publice se vor relua, în aceleași condiţii, în următoarele date 
calendaristice: 09.02.2018, 23.02.2018, 09.02.2018, 23.02.2018. În-
scrierea la licitaţie se face până înainte cu o zi de data licitaţiei, ora 
16.00.16.00. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 
0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar. 
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lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1 . P r o p r i e t a t e  i m o b i l i a r ă 
–”teren intravilan în suprafață de 
1.837mp. și construcții edificate pe 
acesta în suprafață construită de 
550 mp.” situată în Comuna 
Berceni, Sat Corlatești, Str. 
Nicolae Bălcescu, Nr.121C, Județ 
Prahova, nr. cadastral 20969,  
înscris în Cartea Funciară 
nr.20969, a Comunei Berceni, 
Județ Prahova, preț pornire lici-
tație -289.001,00 Euro exclusiv 
TVA; 2.Imobil –”teren extravilan 
în suprafață de 3.567 mp.” situată 
în Comuna Berceni, Sat Corlatești, 
Tarlaua 36, Parcela A352/21, 
Județ Prahova, nr. cadastral 1605,  
înscris în Cartea Funciară nr.1605, 
a Comunei Berceni,  Județ 
Prahova, preț pornire licitație 
-46.371,00 Euro exclusiv TVA; 3.
Autoutilitară Iveco  Daily, an 
fabricație 2006, preț pornire lici-
tație -4.400,00 Euro exclusiv TVA; 
4.Autoturism  DACIA  LOGAN 
(MCV), an fabricație 2008, preț 
pornire licitație -2.000,00 Euro 
exclusiv TVA; 5.Autoturism 
Volkswagen Passat, an fabricație 
2008, preț pornire licitație 
-3.900,00 Euro exclusiv TVA; 6.
Autoturism Skoda Octavia, an 
fabricație 2010, preț pornire lici-
tație - 5.200,00 Euro exclusiv TVA; 
7.Autoturism Renault Symbol, an 
fabricație 2010, preț pornire lici-
tație -2.700,00 Euro exclusiv TVA; 
8.Autoutilitară Peugeot Boxer, an 
fabricație 1998, preț pornire lici-

tație -2.400,00 Euro exclusiv TVA; 
9.Mijloace fixe aparținând Alusteel 
Construct SRL în valoare de 
29.215,00 Euro exclusiv TVA; 
10.Obiecte de inventar aparținând 
Alusteel Construct SRL în valoare 
de 1.414,00 Euro exclusiv TVA. 
-Prețul Caietului de sarcini pentru 
imobile 1.000,00 Lei exclusiv TVA. 
-Prețul Regulamentului de licitație 
pentru autoturisme și mijloacele 
fixe este de 500,00 Lei exclusiv 
TVA.  -Prețul de pornire al licita-
ților pentru imobil, autoturisme și 
mijloacele fixe aparținând Alusteel 
Construct SRL reprezintă 100% 
din valoarea de piață exclusiv 
TVA, aratată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în 
parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO90BREL0002001628150100 
deschis la Libra Internet 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 lici-
tație pentru bunurile din patrimo-
niul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
imobile, autoturisme, mijloacele 
fixe și obliectele de inventar, prima 
ședință de licitație a fost fixată în 
data de 12.01.2018, ora 11.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe 
de licitații vor fi în data de 
19.01.2018; 26.01.2018; 02.02.2018; 
09.02.2018; 16.02.2018; 23.02.2018; 
02.03.2018 ora 11.00. Toate ședin-
țele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar 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. 

l Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, numărul de telefon, 
telefax: UAT Comuna Dumbrava 
Roșie, jud. Neamţ, str. Dumbravei, 
nr.68, CUI: 2613109, telefon: 
0233.282.494, fax: 0233.282.767. 
1.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Obiectul concesiunii îl reprezintă 
concesionarea prin negociere 
directă a suprafeţei de 1.208mp, 
situată în comuna Dumbrava 
Roșie, str.Dudului, nr.54, proprie-
ta tea  pub l i că  a  comune i 
Dumbrava Roșie teren aferent 
imobilului, proprietatea d-nului 
Gabor Toader. 2. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
2.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Docu-
mentaţia de atribuire a fost apro-
bată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.113 din data 18.12.2017 și 
conţine: Informaţii generale 
privind concedentul, denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a persoanei de contact; 
-Caietul de sarcini; Instrucţiuni 
privind organizarea și desfășu-
rarea concesionării prin negociere 
directă a suprafeţei de 1.208 mp; 
Instrucţiuni privind modul de 
elaborare și prezentare a ofertelor; 
Instrucţiuni privind stabilirea 
ofertei câștigătoare; lnstrucţiuni 
privind modul de utilizare a căilor 
de atac; Informaţii referitoare la 
clauzele contradictorii, Formulare; 
Modalităţile de intrare în posesia 
documentaţiei de atribuire: La 
sediul UAT Comuna Dumbrava 
Roșie,  jud.Neamţ, din str. 
Dumbravei, nr.68, de luni până 
vineri, între orele 08.00-14.00, sau 
de pe site-ul UAT Comuna 
Dumbrava Roșie: wwwprimaria-
dumbravarosie@yahoo.com. 
2.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din 

documentaţia de atribuire: 
Comuna Dumbrava Roșie, sat 
Dumbrava Roșie, str. Dumbravei, 
nr. 68, jud. Neamţ. 2.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 
Preţul documentaţiei de atribuire 
este de 50Lei pe suport hârtie. 
Preţul documentaţiei se achită la 
Casieria Primăriei. 2.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
19.01.2018, ora 14.00, Răspuns 
clarificări: 29.01.2018. 3.Informaţii 
privind ofertele: 3.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor este: 
07.02.2018, ora 10.00; Deschiderea 
ofertelor primite: 07.02.2018, ora 
11.00; 3.2.Adresa la care trebuie 
depuse  ofer te le :  Comuna 
Dumbrava Roșie (Primăria), sat 
Dumbrava Roșie, str.Dumbravei, 
nr.68, jud. Neamţ. 3.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 2 exemplare 
(original și copie). 4.Data și locul 
la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
Comuna Dumbrava Roșie, sat 
Dumbrava Roșie, jud.Neamţ, str.
Dumbravei, nr.68. 5. Soluţionarea 
litigiilor apărute în legătură cu 
atribuirea, încheierea, executarea, 
modificarea și încetarea contrac-
tului de concesiune se realizează 
potrivit prevederilor Legii conten-
ciosului administrativ nr.554/2004, 
cu modificările ulterioare. Anunţul 
a fost transmis în data de 
05.01.2018.

l Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, numărul de telefon, 
telefax: UAT Comuna Dumbrava 
Roșie, jud.Neamţ, str.Dumbravei, 
nr.68, CUI: 2613109, telefon: 
0233.282.494, fax: 0233.282.767, 
e-mail: primariadumbravarosie@
yahoo.com. 1.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie conce-
sionat: Obiectul concesiunii îl 
reprezintă concesionarea prin 
negociere directă a suprafeţei de 
642mp, situată în comuna 
Dumbrava Roșie, str.Dumbravei, 
proprietatea publică a comunei 
Dumbrava Roșie, teren aferent 
i m o b i l u l u i  C o n s u m c o o p 
Dumbrava Roșie -Societate 
Cooperativă. 2.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: 
2.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Docu-
mentaţia de atribuire a fost apro-
bată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.114 din data 18.12.2017 și 
conţine: Informaţii generale 
privind concedentul, denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a persoanei de contact; 
-Caietul de sarcini; Instrucţiuni 
privind organizarea și desfășu-
rarea concesionării prin negociere 
directă a suprafeţei de 642mp; 
Instrucţiuni privind modul de 
elaborare și prezentare a ofertelor; 
Instrucţiuni privind stabilirea 
ofertei câștigătoare; lnstrucţiuni 
privind modul de utilizare a căilor 
de atac; Informaţii referitoare la 
clauzele contradictorii; Formulare; 
Modalităţile de intrare în posesia 
documentaţiei de atribuire: La 

sediul UAT Comuna Dumbrava 
Roșie,  jud.Neamţ, din str.
Dumbravei, nr. 68, de luni până 
vineri, între orele 08.00-14.00, sau 
de pe site-ul UAT Comuna 
Dumbrava Roșie: wwwprimaria-
dumbravarosie@yahoo.com. 2.2. 
Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Comuna 
Dumbrava Roșie, sat Dumbrava 
Roșie, str.Dumbravei, nr.68, jud.
Neamţ. 2.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guver-
nului nr. 54/2006: Preţul documen-
taţiei de atribuire este de 50Lei pe 
suport hârtie. Preţul documenta-
ţiei se achită la Casieria Primăriei. 
2.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 19.01.2018, ora 
14.00, Răspuns clarificări: 
29.01.2018. 3.Informaţii privind 
ofertele: 3.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor este: 07.02.2018, 
ora 11.00; Deschiderea ofertelor 
primite: 07.02.2018, ora 12.00; 
3.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Comuna Dumbrava 
Roșie (Primăria), sat Dumbrava 
Roșie, str.Dumbravei, nr.68, jud. 
Neamţ. 3.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 2 exemplare (original și 
copie). 4.Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: Comuna 
Dumbrava Roșie, sat Dumbrava 
Roșie, jud.Neamţ, str.Dumbravei, 
nr.68. 5.Soluţionarea litigiilor 
apărute în legătură cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modifi-
carea și încetarea contractului de 
concesiune se realizează potrivit 
prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu 
modificările ulterioare. Anunţul a 
fos t  t ransmis  în  data  de 
05.01.2018.

l Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, numărul de telefon, 
telefax: UAT Comuna Dumbrava 
Roșie, jud.Neamţ, str.Dumbravei, 
nr.68, CUI: 2613109, telefon: 
0233.282.494, fax: 0233.282.767, 
e-mail: primariadumbravarosie@
yahoo.com. 1.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie conce-
sionat: Obiectul concesiunii îl 
reprezintă concesionarea prin 
negociere directă a suprafeţelor de 
287mp și 238mp, situate în 
comuna Dumbrava Roșie, str.
Dudului, proprietatea publică a 
comunei Dumbrava Roșie, tere-
nuri aferente imobilului Asavei 
Vasile. 2.Informaţii privind docu-
m e n t a ţ i a  d e  a t r i b u i r e : 
2.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Docu-
mentaţia de atribuire a fost apro-
bată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.115 din data 18.12.2017 și 
conţine: Informaţii generale 
privind concedentul, denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a persoanei de contact; 
Caietul de sarcini; Instrucţiuni 
privind organizarea și desfășu-
rarea concesionării prin negociere 

ANAF - DGRFP Ploiești - AJFP Ialomița. Anunț licitație. În temeiul 

prevederilor art. 9, alin. (1) din O.G. nr. 14/2007 pentru 

reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor 

intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, 

coroborat cu art. 22, alin. (1) și art. 23 din H.G. nr. 731/2007 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 14/2007, la 

sediul din municipiul Slobozia, Bd. M. Basarab nr. 14, A.J.F.P. 

Ialomița, organizează în data de 23.01.2018, ora 11.00, licitație 

publică în vederea vânzării imobilului Complex Bora, format din teren 

intravilan, categoria curți construcții în suprafață de 152.669 mp și 

construcțiile edificate pe acesta, teren extravilan, categoria curți 

construcții în suprafață de 6678 mp, prețul de pornire al licitației fiind 

de 7.541.129,10 lei preț cu TVA, identificate astfel: C.F. nr. 31165 

teren intravilan 152.547 mp + construcții preț 7.467.996 lei, 

împrejmuire beton preț 70.590 lei, C.F. nr. 31162 teren intravilan 122 

mp preț 136,50 lei, C.F. nr. 31174 teren extravilan 114 mp preț 41,10 

lei, C.F. nr. 31156 teren extravilan 176 mp preț 63,30 lei, C.F. nr. 

31160 teren extravilan 120 mp preț 43,20 lei, C.F. nr. 31157 teren 

extravilan 120 mp preț 43,20 lei, C.F. nr. 31159 teren extravilan 103 

mp preț 37,20 lei, C.F. nr. 31166 teren extravilan 130 mp preț 46,80 

lei, C.F. nr. 31163 teren extravilan 120 mp preț 43,20 lei, C.F. nr. 

31272 teren extravilan 5795 mp preț 2.088,60 lei. Pasul de licitatie 

este de 5% din prețul de pornire a licitației. Persoanele interesate de 

cumpărarea imobilului, pot depune la registratura A.J.F.P. Ialomița 

până la data de 22.01.2018, ora 16.00, documentele prevăzute la 

art. 24, alin. (1) din H.G. nr. 731/2007, republicată, cât și dovada 

plății garanției de participare licitație reprezentând cel puțin 10% din 

valoarea de pornire a licitației în contul RO98TREZ5215005XXX00 

0089, CUI 2844936, deschis la Trezoreria Ploiești. Relații suplimen-

tare se pot obține la sediul A.J.F.P. Ialomița - Compartimentul 

Valorificare Bunuri, etaj 6, cam. 608, telefon 0243.237140 - interior 

151 și pe site www.anaf.ro.
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directă a suprafeţei de 287mp şi 
238mp; Instrucţiuni privind 
modul de elaborare şi prezentare a 
ofertelor; Instrucţiuni privind 
stabilirea ofertei câştigătoare; 
lnstrucţiuni privind modul de 
utilizare a căilor de atac, Infor-
maţii referitoare la clauzele 
contradictorii, Formulare; Modali-
tăţile de intrare în posesia docu-
mentaţiei de atribuire: La sediul 
UAT Comuna Dumbrava Roşie, 
jud.Neamţ, din str.Dumbravei, 
nr.68, de luni până vineri, între 
orele 08.00-14.00, sau de pe site-ul 
UAT Comuna Dumbrava Roşie: 
wwwprimariadumbravarosie@
yahoo.com. 2.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului de 
la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atri-
buire: Comuna Dumbrava Roşie, 
sat  Dumbrava Roşie ,  s tr. 
Dumbravei, nr.68, jud.Neamţ. 
2.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
potrivit prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: Preţul documentaţiei 
de atribuire este de 50 Lei pe 
suport hârtie. Preţul documenta-
ţiei se achită la Casieria Primăriei. 
2.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 19.01.2018, ora 
14.00, Răspuns clarificări: 
29.01.2018. 3.Informaţii privind 
ofertele: 3.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor este: 07.02.2018, 
ora 12.00; Deschiderea ofertelor 
primite: 07.02.2018, ora 13.00; 
3.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Comuna Dumbrava 
Roşie (Primăria), sat Dumbrava 
Roşie, str.Dumbravei, nr.68, jud.
Neamţ; 3.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 2 exemplare (original şi 
copie). 4.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: Comuna 
Dumbrava Roşie, sat Dumbrava 
Roşie, jud.Neamţ, str. Dumbravei, 
nr.68. 5.Soluţionarea litigiilor 
apărute în legătură cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modifi-
carea şi încetarea contractului de 
concesiune se realizează potrivit 
prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu 
modificările ulterioare. Anuntul a 
fost  t ransmis  în  data  de 
05.01.2018.

l Debitorul SC Competent Serv 
SRL, cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. Walter Maracineanu, nr. 110, 
jud. Mehedinţi, CIF: 6098138, 
J25/932/1994 aflata în procedură 
de faliment, in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 2304/101/2013 
aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinți, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL 
scoate la vânzare urmatorul bun 
mobil: Linie de fabricat tamplarie 
PVC comusa din: Masina de taiat 
la 2 capete PERTICI, model 
UNIVER 332 IP; Pantofar 
semiautomat Urban, model 
A23-100466 321S; Masina de taiat 
armura MACC. Model TRS 275; 
Masina de lipit la un singur cap 
Urban, model AKS 1020; Masina 
de debavurat si frezat T-uri 
Urban, model SV-A21; Masina de 
baghertat Urban, model GLSP 
2000 N/U; Compresor surub 
Bondioli & Pavesi, model SCM 

OLT-INT 220/380 V LPD COMB; 
Butelie statica SiCC; Freza de 
T-uri Black Sea, model TS 3067 la 
pretul de  13.375 EURO exclusiv 
tva (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Bunul imobil 
se află în garanția creditorului 
Invest Capital Malta LTD, prin 
reprezentant Kruk Romania SRL 
(succesor de drept BRD Groupe 
Societe Generale Suc. Dr. Tr. 
Severin) cu rangul I. Licitaţia va 
avea loc la biroul lichidatorului 
judiciar din Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi 
la data de 08.02.2018 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 sarcină in suma de 
1000 lei cu cel puțin 2 (doua) ore 
înainte de ora licitației. Invităm pe 
toti cei care vor să participe la 
şedinţa de licitaţie 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 la adresa mențio-
nată anterior respectiv localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, jud. Mehedinţi. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept 
asupra bunului imobil descris 
anterior sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la sediul lichidatorului 
judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehe-
dinţi, telefon 0742592183, tel./fax: 
0252354399 sau la adresa de 
email: office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consultant-in-
solventa.ro. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL prin 
ec. Emil Popescu

l Universalmontaj Darzeu SRL 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, scoate la vanzare prin 
licitatie publica urmatoarele 
bunuri: Renault Master DCI 90 
2 , 5  D i e s e l ,  1 4 + 1  l o c u r i 
PH-53-UMD 2003 - 6.305,75 lei; 
Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 
14+1 locuri PH-52-UMD 2003 - 
6.305,75 lei; Renault Master DCI 
90 2,5 Diesel,  14+1 locuri 
PH-51-UMD 2003 - 6.305,75 lei. 
Preturile nu includ TVA. Licita-
tiile se vor organiza in data de 
15.01.2018 ora 15:00, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 17.01.2018, 
1 9 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  2 2 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
2 4 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  2 6 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
2 9 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  0 2 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
0 6 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  0 9 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
1 2 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  1 4 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
1 6 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  1 9 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
2 1 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 3 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
2 6 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 8 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
02.03.2018, 05.03.2018, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la 
sediul lichidatorului. Telefon/fax: 
0244597808; mobil: 0761132931, 
www.andreiioan.ro

l Calorex Termo Impex S.R.L., 
prin lichidator, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, vinde prin licitatie 

publica bunuri imobile reprezen-
tate de Teren 1.006,48 m.p., 
Cladire Hala productie si Cladire 
Administrativa, situate in Busteni, 
Str. Pescariei, nr. 2A, la pretul total 
de 175.387,36 lei si bunuri mobile 
reprezentate de diverse utilaje 
(aparat debitat, aparat sudura, 
centrala termica, linie uscare)+ 
sistem computer, la pretul total de 
175.387,36 lei. Preturile nu contin 
TVA. Licitatia se va tine la sediul 
lichidatorului in data de de 
15.01.2018 ora 13:00. la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi 
adjudicate, licitatia se va tine in 
data de 17.01.2018, 19.01.2018, 
2 2 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  2 4 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
2 6 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  2 9 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
0 2 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  0 6 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
0 9 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  1 2 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
1 4 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  1 6 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
1 9 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 1 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
2 3 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 6 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
2 8 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  0 2 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
05.03.2018, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Dosarul de prezen-
tare si conditiile de participare se 
pot obtine numai de la sediul 
lichidatorului, termenul limita 
pentru inscrierea la licitatie fiind 
48 ore inainte de data inceperii 
licitatiei. Relatii la telefon: 
0723357858; fax: 0244/597808; 
www.andreiioan.ro

l M.D.M. Det Euroconsult 
S.R.L., prin lichidator, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, vinde prin lici-
tatie publica, imobil situat in 
Comuna Băneşti, Punct Ciuper-
ceasca, Judeţul Prahova, compus 
din: C1 – Pensiune/Motel, în 
suprafaţă construită de 413,45 
mp, suprafaţă utilă 360,60 mp, 
data construcţiei 1970, reabilitată 
in anul 2006; teren extravilan curti 
constructii, în suprafaţă măsurată 
de 7.740 mp; C 2 – Terasa cu 
copertina de lemn, în suprafaţă de 
122,85 mp; platforma dale colo-
rate, în suprafaţă de 148,82 mp; 
C3 – Construcţie deschisa cu 
destinaţia discotecă, în suprafaţă 
de 295 mp; C4 – Construcţie cu 
destinaţia WC, în suprafaţă 
construită de 42 mp, suprafaţă 
utilă de 27,97 mp, la preţul total 
de 658.660,50 lei (pret fara TVA). 
Licitatia se va tine la sediul lichi-
datorului in data de 15.01.2018, 
ora 14.00, iar in cazul in care 
proprietatea imobiliara nu se va 
vinde, licitatia se va tine in data de 
1 7 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  1 9 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
2 2 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  2 4 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
2 6 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  2 9 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
0 2 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  0 6 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
0 9 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  1 2 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
1 4 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  1 6 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
1 9 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 1 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
2 3 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 6 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
2 8 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  0 2 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
05.03.2018, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul lichidatorului 
judiciar insotite de toate documen-
tele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii precum si achizitionarea 
regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la lichidatorulul judiciar, 
la adresa mai sus mentionata, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 

0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Octavy Forest S.R.L., societate 
in faliment, prin lichidator, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gheorghe 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Prahova, scoate la vanzare prin 
licitatie teren in suprafata de 1.295 
m.p. si  Constructiile C1 si C2 
(locuinta parter + etaj si garaj), 
situate in Baicoi, Str. Indepen-
dentei, nr. 354, Judetul Prahova, la 
pretul de 600.000 lei (fara TVA). 
Licitatia se va tine in data de 
15.01.2018, ora 10.00, la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, iar in 
cazul in care, bunurile nu vor fi 
adjudecate, licitatia se va tine in 
data de 17.01.2018, 19.01.2018, 
2 2 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  2 4 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
2 6 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  2 9 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
0 2 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  0 6 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
0 9 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  1 2 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
1 4 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  1 6 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
1 9 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 1 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
2 3 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 6 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
2 8 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  0 2 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
05.03.2018, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Dosarul de prezen-
tare si conditiile de participare se 
pot obtine numai de la sediul 
lichidatorului. Telefon/fax: 
0244597808; mobil: 0723357858, 
www.andreiioan.ro.

l Camexip S.A. societate in reor-
ganizare, sub supravegherea 
administratorului judiciar Andrei 
Ioan IPURL, vinde la licitatie, 
Strung Frontal DP4, nr. inventar 
40788, la pretul de 99.000 euro, 
fara TVA. Vanzarea se efectueaza 
la licitatie, prima licitatie fiind 
programata pentru data de 
15.01.2018 ora 14:30, iar in cazul 
in care bunul nu se va valorifica, 
licitatia se va tine in urmatoarele 
date: 17.01.2018, 19.01.2018, 
2 2 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  2 4 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
2 6 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  2 9 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
0 2 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  0 6 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
0 9 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  1 2 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
1 4 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  1 6 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
1 9 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 1 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
2 3 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 6 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
2 8 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  0 2 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
05.03.2018, la aceeasi ora. Ofertele 
se primesc numai la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploiesti, 
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Jud. Prahova. Mai multe relatii se 
pot obtine de la administratorului 
judiciar, la adresa mai sus mentio-
nata, la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Radcar Autoserv SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, anunta vanzarea prin lici-
tatie publica a bunurilor mobile 
pornind de la urmatoarele preturi: 
- cabina de vopsit cometti mica = 
21.500 lei - echipament cabina = 
2.400 lei; - elevator = 5.000 lei; - 
elevator = 5.000 lei; - secu-smart 
aparat incarnare freon = 1.500 lei; 
- elevator 2 posturi =800 lei; - 
aparat sudura puncte W55000 = 
533 lei; - presa hidraulica = 285 lei; 
- macara pliabila 2T = 423 lei; - 
trusa scule = 900 lei; - mobilier - 2 
buc birouri = 386 lei. La preturile 
de pornire se adauga TVA. Dacă 
se oferă preţul de pornire al 
vânzării, lichidatorul judiciar va 

creşte preţul cu un pas de supra-
ofertare de 5% din pretul de 
pornire al vanzarii până când unul 
dintre participanți oferă preţul 
majorat şi nici un alt participant 
nu oferă un preţ mai mare;in situ-
ația în care ofertanții înscrişi nu 
oferă preţul de pornire sau în 
situația în care după ce ofertanții 
înscrişi au oferit preţul de pornire 
niciunul dintre aceştia nu oferă cel 
puțin un pas, cei care s-au înscris 
vor pierde garanţia depusă. 
Persoanele interesate vor achizi-
tiona caietul de prezentare în 
suma de 595,00 lei TVA inclus de 
la sediul lichidatorului şi vor 
depune oferta impreuna cu taxa 
de garanţie de 10% din prețul de 
pornire al licitatiei cu TVA pentru 
bunurile scoase la vânzare pana la 
data de 26.01.2018. Procesul 
verbal de licitatie se va incheia la 
data de 29.01.2018 ora 14/00 la 
sediul lichidatorului din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax: 0244 519800.

PIERDERI  
l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto pentru transport mărfuri şi 
card tahograf, eliberate de ARR 
Vâlcea, pe numele Ilie Dumitru, 
din comuna Mihăeşti, județul 
Vâlcea. Se declară nule.

l Neagu Gigi Gică pierdut atestat 
instructor AIC – 36194, emis de 
ARR. Îl declar nul.

l Pierdute Card ADR si Atestat 
profesional transport Marfa emise 
pe numele Dobre Catal in 
Constantin. Le declar nule.

l Pierdut atestat transport marfă 
şi persoane emis de Autoritatea 
Rutieră Română pe numele Pătru 
Octavian. Se declară nul.

l Pierdut legitimaţie de transport 
şi carnet de student emis de Facul-
tatea de Drept Craiova pe numele 
Lilea Ana Maria. Se declară nule.

l Pierdut Atestat agabaritic, 
Atestat profesional marfa, elibe-
rate de ARR Bucuresti pentru 
Pantea Florin.Le declar nule.

l Pierdut Certificat Constatator 
emis de ORC Arad, pentru SC 
Finicasa SRL. Il declar nul.

l Pierdut Certificat Constatator 
al Sc La prieteni Ovi & Iosif Srl. Il 
declar nul.

l Pierdut Certificat constatator 
(original) apartinand Blehuiu 
Media II. Il declar nul.

l SC Home Business Trade SRL 
cu sediul în Bucureşti, str.Nucşoara 
nr. 8, bl. 41, sc.1, et. 1, ap. 4, înre-
gistrata la Registrul Comerţului 
sub nr. J40/13046/2013, CUI RO 
32383389, declar pierdut certificat 
de înregistrare  seria B Nr. 
2838394, eliberat de ONRC Bucu-
reşti în data de 23.10.2013.

l Declar pierdut Certificat de 
Cetăţenie nr. 53030/03.11.2016 
eliberat de Autoritatea Naţională 
pentru Cetăţenie pe numele 
doamna Lee Lee Lang.




