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OFERTE SERVICIU
l Societatea Aviaţia Utilitară 
Bucureşti S.A. angajează agent 
servicii client, cod COR 333907; 
C.V.-urile care să conţină datele 
de contact se vor depune prin 
email la adresa aviatiautilitara@
yahoo.com. Societatea va 
contacta doar persoanele care se 
califică pentru cerinţele postului.

l Angajăm şoferi de TIR, 
Danemarca –Norvegia. Condiții 
de muncă şi salarii avantajoase. 
Relații la telefon: +4528351103, 
+452341883. E-mail :  job.
drivers@intercargo-scandinavia.
dk

l SC Transparent Design  SRL  
angajeaza operator CNC, 
personal calificat si necalificat 
pentru fabrica prelucrare 
geam,sofer profesionist cate-
goria B si C. Mail:office@tranpa-
rent design.ro. 0721336557  .  

l Birou Notarial Andrei-Cla-
udiu Manolache - Bucureşti 
angajează operator calculator 
CU EXPERIENŢĂ. bnp.mano-
lache@gmail.com, 0757.099.909.

l Angajăm dulgheri, fierari, 
zidari în Constanţa. Cazare 
gratuită, salariu net 3.000-
3.500Lei. Telefon 0754.584.872.

l Primăria Tîrnova, cu sediul în 
localitatea Tîrnova, nr.376, 
judeţul Caraş-Severin, organi-
zează concurs de promovare, 
conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea pe durată nede-
terminată a funcţiei publice 
vacante de: Referent grad prin-
cipal -1 post. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 20.10.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
23.10.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
medii liceeale finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -să aibă 
cel puţin 3 ani vechime în gradul 
profesional al funcţiei publice 
din care promovează; -să nu aibă 
în cazierul administrativ o sanc-

ţiune disciplinară neradiată în 
condiţiile legii. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 20 zile 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Tîrnova. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Tîrnova, persoană de 
contact: d-na Gheju Ana Lore-
dana, telefon: 0255.234.704.

l Primăria Comunei Răstolița, 
cu sediul în Răstolița, numărul 
335, județul Mureş, organizează 
concurs pentru ocuparea a două 
funcţii contractuale de execuție 
vacante de guard şi şofer II 
(microbus şcolar) în cadrul 
Compartimentului Situații de 
Urgență, Administrativ şi Între-
ținere. Data şi ora desfăşurării 
concursului: Concursul se va 
desfăşura la sediul Instituției 
Prefectului -Județul Mureş, 
Tîrgu Mureş, Piața Victoriei, 
numărul 1, conform calenda-
rului următor: -04.10.2017, ora 
14.00 -termen-limită depunere 
dosare; -12.10.2017, ora 10.00 
-proba scrisă; -17.10.2017, ora 
10.00 -interviul. Pentru partici-
parea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: -Studii medii 
gimnaziale; -Nu se solicită 
vechime în muncă. În plus 
pentru funcția de şofer: permis 
de conducere categoria D în 
termen de valabilitate, Aviz 
psihologic, Atestat pentru trans-
portul rutier de persoane, 
eliberat de ARR, în termen de 
valabilitate. Datele necesare 
pentru dosarul de concurs şi 
bibliografia sunt afişate pe site-ul 
instituției: www.comunarasto-
lita.ro şi la sediu. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la 
Primăria Comunei Răstolița, 
doamna Demian Angela -secre-
tarul comisiei de concurs, 
telefon: 0265.532.339.

l Institutul de Urgență pentru 
Boli Cardiovasculare “Prof.Dr. 
C.C.Iliescu” Bucureşti organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contrac-
tuale vacante pe perioadă nede-
t e rminată ,  conform HG 

286/2011: -1 post asistent 
medical S/generalist; -5 posturi 
asistent medical principal PL/
generalist; -2 posturi asistent 
medical PL/generalist; -7 posturi 
asistent medical debutant PL/
generalist; -2 posturi asistent 
medical principal PL/laborator; 
-1 post asistent medical debu-
tant PL/laborator; -1 post asis-
tent medical debutant PL/
radiologie; -1 post brancardier; 
-1 post analist debutant; -1 post 
economist specialist IA. Condiții 
de desfăşurare a concursului: 
1.Ultima zi pentru depunerea 
dosarelor de înscriere este 
04.10.2017, ora 12.00. 2.Data şi 
ora organizării probei scrise: 
12.10.2017, ora 9.00. 3.Data şi 
ora interviului: 18.10.2017, ora 
9.00. 4.Locul depunerii dosa-
relor şi al organizării probelor de 
concurs: sediul institutului din 
Șos.Fundeni, nr.258, sectorul 2 
-Serviciul RUNOS. Condiții 
specifice de participare la 
concurs pentru postul de: -asis-
tent medical S: studii -diplomă 
de licență în specialitate, 6 luni 
vechime ca asistent medical; 
-asistent medical debutant PL: 
studii -diplomă de şcoală sani-
tară postliceală sau echivalentă, 
condiția de vechime nu este 
obligatorie; -asistent medical 
PL: studii -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă, 6 luni vechime în speciali-
tate; -asistent medical principal 
PL: studii -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă, adeverință de grad prin-
cipal, 5 ani vechime ca asistent 
medical; -brancardier: studii 
-şcoală generală, condiția de 
vechime nu este obligatorie; 
-anal is t  debutant :  s tudi i 
-diplomă de licență în speciali-
tate, condiția de vechime nu este 
obligatorie; -economist specialist 
IA: studii -diplomă de licență 6 
ani şi 6 luni vechime în speciali-
tate. Anunțul de concurs, biblio-
grafia şi tematica sunt afişate la 
avizier şi pe site-ul unității: 
www.cardioiliescu.ro. Secțiunea 
Informații -Concursuri. Relații 
suplimentare se obțin la Servi-
ciul Resurse Umane, telefon: 
031.425.15.19. 

l Anunt Consiliul de Adminis-
tratie al Regiei Autonome Ocolul 
Silvic Lazareni organizeaza 
evaluarea/ selectia directorului 
in cadrul O.S. Lazareni pentru 
punctul de lucru din Gepis nr.1, 
prin Comisia de evaluare/ 
selectie desemnata prin Hota-
rarea C.A. nr.2 din din data de 
24.04.2017. Selecţia vizează 
ocuparea unui post de director. 
Evaluarea/ selecţia se organi-
zează în condiţiile respectării 
p reveder i l o r  O .U .G .  nr. 
109/30.11.2011 -privind guver-
nanţa corporativă a întreprinde-
rilor publice. Procedura de 
evaluare/ selecţie cuprinde două 
etape: -Etapa I -selecţia dosa-
relor; -Etapa a II a -interviu, 
pentru candidaţii declaraţi 
”admisi” după etapa I. Interviul 
se va susţine în limba română şi 
va consta în prezentarea unui 
“Proiect de management, măsuri 
si obiective pentru eficientizare a 
activităţilor specifice postului 
din cadrul regiei”. Criteriile de 
selecţie sunt: 1.Abilităţi de 
comunicare; 2.Capacitate de 
analiză si sinteză; 3.Abilităţi 
impuse de funcţie; 4.Motivaţia 
candidatului; 
5.Comportamentul în situaţiile 
de criză; 6.Capacitatea de a lua 
decizii şi de a evalua impactul 
acestora; 7.Exercitarea contro-
lului decizional; 8.Capacitatea 
managerială. Condiţii de partici-
pare: -cunoaşterea limbii române 
scris şi vorbit; -experienţă de 
minim 5ani ca si inginer silvic; 
-experienta relevanta in activi-
tatea de conducere, in cadrul a 
unor intreprinderi publice ori a 
unor societati comerciale profita-
bile din domeniul de activitate a 
regiei autonome inclusiv a unor 

societati comerciale din sectorul 
privat cu specific silvic; -studii 
superioare de lungă durată în 
domeniul ştiinţelor inginereşti 
silvice; -domiciliul stabil/ rezi-
denţă în România; -capacitate 
deplină de exerciţiu; -nu intră 
sub incidenţa Art.6 şi Art.7 din 
O.U.G. 109 din 30.11. 2011 
privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice; -nu 
face parte din rândul funcţiona-
rilor publici sau al altor categorii 
de personal din cadrul autorităţii 
publice tutelare. Dosarul de 
participare trebuie să conţină 
obligatoriu: 1.Curriculum Vitae 
(model european conform H.G. 
1021/2004); 2.Actul de identitate, 
copie coforma cu originalul; 
3.Documentele care atestă 
educaţia şi pregătirea profesio-
nală (diploma de licenţă, master, 
doctorat şi alte cursuri de specia-
lizare/ perfecţionare), copii 
conforme cu originalul; 4.Cazier 
judiciar în termen de valabili-
tate; 5.Adeverinţă medicală din 
care să rezulte capacitatea 
deplină de exerciţiu, emisă de 
medicul de familie, în termen de 
valabilitate; 6.Extras REVISAL 
sau adeverinţă, din care sa 
rezulte vechimea de minim 5 ani 
in domeniul de activitate al 
regiei; 7. Declaraţie pe propria 
raspundere din care să rezulte că 
în perioada în care a ocupat o 
funcţie de administrare / mana-
gement în cadrul unei regii sau 
societăţi comerciale din dome-
niul de activitate al regiei auto-
nome, aceasta a înregistrat profit 
cel puţin pe parcursul unui 
exerciţiu financiar; 8.Declaraţie 
pe propria răspundere dată în 
conformitate cu prevederile art.6 
şi 7 din O.U.G. 109/30.11.2011 

-privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice şi ale 
art.292 din Codul Penal privind 
falsul în declaraţii; 9.Declaraţie 
pe propria răspundere din care 
să rezulte îndeplinirea condiţiilor 
prevazute la art. 5 alin.2) lit.(c) 
din O.U.G. 109/30.11.2011-
privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice din 
care să rezulte că persoana parti-
c ipantă la  procedura de 
evaluare/ selecţie nu este funcţi-
onar public, nu face parte din 
alte categorii de personal din 
cadrul autorităţii publice tute-
lare sau al altor instituţii publice. 
Dosarele de participare se depun 
până la data de 25.10.2017, intre 
orele 08:00-14:00 cu excepţia 
zilelor de sâmbătă şi duminică, 
la sediul Regiei Autonome 
Ocolul Silvic Lazareni, nr.1 
Gepis, jud.Bihor. Acestea vor fi 
prezentate într-un dosar cu şină, 
însoţit de opisul documentelor, 
pe care va fi menţionat numărul 
de înregistrare, data şi ora depu-
nerii. Dosarul va avea menţionat 
“Candidatură pentru funcţia de 
Director ………” în cadrul O.S. 
Lazareni R.A. Candidaţii care, 
conform prevederilor legale, au 
fost declaraţi “admisi” după 
etapa I-a selecţiei dosarelor, vor 
fi anunţaţi cu privire la data, 
locul şi ora la care va avea loc 
etapa a II a -interviului, de către 
Secretariatul Comisiei de 
evaluare/ selecţie, la numărul de 
telefon precizat în Curriculum-
Vitae. PRESEDINTE C.A. 
Intocmit de, Ing. Bene Marius 
Ec. Stenic Simona

l Institutul Naţional de Cerce-
tare-Dezvoltare şi Încercări 
pentru Electrotehnică- ICMET 

Vesuvius is a world leader in the development, manufacturing and marketing of high performance specialty ceramics and             
refractory products for demanding industrial applications and in particular in steel making industry.

The Flow Control Systems division of Vesuvius is dedicated to the conception, engineering, assembly and commissioning of steel 
flow control equipment, including mechanical devices, hydraulic, automation and robotics.

We are recruiting for the Flow Control Systems division a (m/f):

Automation Field Service Engineer 
He will join the Customer Service Team reporting to the Flow Control Systems Automation Manager Europe, while based in Romania.
PreferencePreference will be given to an Automation Engineer or Technician with Professional experience for Automation Installation, 
Commissioning and Trouble Shooting.

This position will require to travel internationally up to 80% of the time.

Key Responsibilities:
• Shop Test of Project Equipment at Manufacturing Site, Ghlin, Belgium
• Installation, Supervision and Commissioning of Project Equipment at Customer Sites including Planning Project Meetings with 
Customer and Sub Contractors
• Operation and Maintenance Training• Operation and Maintenance Training
• Optimization of the regulation
• Technical Reporting to the Project Manager in order to complete the Commissioning up to a Proper Customer Acceptance and 
Satisfaction
• Technical Feedback and sharing of the field experiences for the continuous improvement of the Product and of the Customer 
Satisfaction
• Provide a level of Customer Support that enhances the relationship with the Customer and increases the Company profile
• Ensure that all activities are performed with due regard to the health and safety standards applicable to the activity• Ensure that all activities are performed with due regard to the health and safety standards applicable to the activity

 Knowledge, experience and skills needed:
• Automation/Electrical Engineering Education
• 2 to 10 years of Industrial Experience
• Knowledge and basic experience in electricity (low voltage)
• Knowledge and basic experience in PLC programming and in regulation (PID)
• The motivation/ability to learn the detailed aspects of the installation and operation of our Systems
• Capable of Managing and Leading Operators and Sub-contractors at Site• Capable of Managing and Leading Operators and Sub-contractors at Site
• Proactive and Self-motivated with a flexible approach to working hours
• Fluent in English

INTERESTED CANDIDATES please email CV and supporting letter to Laurence Malherbe at Laurence.malherbe@vesuvius.com
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Craiova organizează concurs 
pentru ocuparea postului de 
„frezor universal”. Obiectul 
principal de activitate al ICMET 
Craiova este “Cercetare şi 
dezvoltare în alte ştiinţe naturale 
şi inginerie” (cod CAEN 7219) şi 
e s t e  s t a b i l i t  p r i n  H G 
nr.81/11.02.1999, modificată prin 
HG nr.1495/2008, privind orga-
nizarea şi funcţionarea Institu-
t u l u i  N a ţ i o n a l  d e 
Cercetare-Dezvoltare şi Încercări 
pentru Electrotehnică- ICMET 
Craiova. Concursul se va desfă-
şura la sediul ICMET Craiova 
din Bvd.Decebal, nr.118A, 
Craiova, în data de 23.10.2017, 
începând cu ora 9.00. Data 
limită de depunere a dosarului: 
18.10.2017, ora 14.00. Metodo-
logia de concurs, Regulamentul 
de desfăşurare a concursului, 
Criteriile de evaluare, Atribuţiile 
postului, etc. se obţin de pe 
pagina web a institutului: www.
icmet.ro sau de la sediul unităţii. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la numărul de telefon 
0351.404.888, int.218 (în inter-
valul orar 8.00-16.00) sau la 
adresa de e-mail: istanca@icmet.
ro.

VÂNZĂRI TERENURI  
l Vând teren intravilan, 1400 
mp, cu acces la utilităţi, la 
şoseaua veche Piteşti-Bucureşti, 
km.12. Tel. 0770326327.

CITAȚII  
l Avrămescu Petre Adrian, din 
comuna Mihăeşti, jud. Argeş, 
este chemat în calitate de pârât, 
la Judecătoria Câmpulung, 
judeţul Argeş, în Dosarul nr. 
1988/205/2016, la termenul din 3 
octombrie 2017.

l S.C. Apă Canal 2000 S.A. 
Piteşti, în calitate de reclamant, 
cheamă în judecată în dosarul nr. 
18627/280/2015, aflat pe rolul 
Judecătoriei Piteşti, în data de 
29.09.2017, ora 8.30, sala 3, 
Complet C 5-3V, pe Roceanu 
(Tilea) Ileana şi Rocianu Ion, în 
calitate de pârâţi.

l Toma Claudia Mirela, Toma 
Liliana Cristina sunt chemate la 
Judecatoria   Slobozia  la 
termenul din 31 octombrie 2017 
de Bucur Nicolae în dosarul  
886/312/2013.

l Pârâta Burlacu Mihaela - 
Diana cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Brăila, str. Nicolae 
Bălcescu nr. 18 (la familia 
Chicus Aneta) este citată în 
dosarul nr. 8141/196/2017 cu 
obiect divorț fără minori la Jude-
cătoria Brăila, în ziua de 

02.11.2017, orele 9.00, reclamant 
Burlacu Gheorghe. În caz de 
neprezentare, cauza se va judeca 
şi în lipsă.

l Pe rolul Judecatoriei Campina 
se afla spre solutionare dosarul 
nr. 5944/204/2017 ce are ca obiect 
declararea mortii numitului 
Brebeanu Stefan, fost cu ultimul 
domiciliu in com. Cornu, Jud. 
Prahova. Orice persoana care 
detine date in legatura cu 
persoana disparuta Brebeanu 
Stefan este invitata sa le comu-
nice la Judecatoria Campina, 
dosar nr. 5944/204/2017, unde 
vor fi depuse si eventuale dovezi 
in sensul celor communicate.

l Palfi Dan Anikves, Kemvi 
Ida, Bavla Ida, toţi cu domiciliul 
necunoscut, sunt citaţi pe data 
de 23.10.2017, la Judecătoria 
Turda, în dos. 455/328/2015, în 
calitate de pârâţi.

DIVERSE  
l Administrator judiciar C.I.I.  
Rusu Ciprian Marian cu sediul 
in Ploiesti, Str. Valeni, nr. 65, jud. 
Prahova, notifica deschiderea 
procedurii generale a insolventei 
impotriva debitoarei Vanprest 
E c o  S R L ,  d o s a r  n r . 
5322/105/2017, Tribunalul 
Prahova. Termen depunere 
creante:  27.10.2017, Termen 
tabel preliminar: 16.11.2017, 
Te r m e n  t a b e l  d e f i n i t i v : 
11.12.2017, Adunarea credito-
rilor: 21.11.2017.

l Anunţ prealabil privind 
afişarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Unitatea 
administrativ-teritorială Giur-
giţa, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.1 începând cu data 
de 25.09.2017, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei 
Giurgiţa, conform art.14 alin.(1) 
şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator judiciar 
în dosarul 5451/111/2017 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea S.C. Blusit Media 
S.R.L. CUI RO 19298480 
J05/2565/2006 ÎI anunţă pe toţi 
creditorii societăţii sus menţio-
nate că s-a deschis procedura 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 
şi, în consecinţă: 1. termenul 
limită pentru înregistrarea 

cererii de admitere a creanţei 
dumneavoastră asupra averii 
debitoarei S.C. BLUSIT MEDIA  
S.R.L. este data de 30.10.2017; 2. 
termenul limită de verificare a 
creanţelor, întocmire, afişare şi 
comunicare a tabelului preli-
minar al creanţelor va fi data de 
10.11.2017; 3. termenul pentru 
soluționare eventualelor contes-
tații va fi data de 17.11.2017 şi 
termenul pentru afişarea tabe-
lului definitiv al creanțelor va fi 
data 06.12.2017; 4. prima şedinţă 
a adunării creditorilor va avea 
loc în data de 15.11.2017, ora 
12.00, la adresa Private Liquida-
tion Group IPURL, Oradea, str. 
Avram Iancu nr. 2 ap.11, județul 
Bihor.

l Judecătoria Iaşi Secția Civilă, 
dosar nr. 29249/245/2016, 
Sentința Civilă nr.7625/2017. 
Admite cererea formulată de 
reclamantul Căruntu Vasi-
le-Cristian, CNP 1780805135061 
domiciliat în sat şi com. Mogo-
şeşti, jud.Iaşi în contradictoriu 
cu pârâții Nechifor Mihăiță, 
CNP 1750627226321 domiciliat 
în sat Ganesti, com.Ion Neculce, 
jud.Iaşi citat prin publicitate, 
prin curator special avocat 
Chiba Nela şi Nechifor David-
Gabriel, prin reprezentant legal 
Nech i for  Mar iana ,  CNP 
2760813226339, domiciliată în 
sat şi com.Mogoşeşti, jud.Iaşi. 
Stabileşte că pârâtul Nechifor 
Mihăiță nu este tatăl minorului 
Nechifor David-Gabriel născut 
la data de 31.08.2015 şi dispune 
radierea numelui şi prenumelui 
pârâtului de la rubrica “Tatăl” 
din actul de naştere al minorului, 
î n r e g i s t r a t  s u b 
nr.5368/08.09.2015 la Iaşi, jud. 
Iaşi, eliberat de Direcția Locală 
de Evidență a Persoanelor Iaşi – 
Serviciul Stare Civilă. Ia act de 
faptul că nu s-a solicitat acor-
darea cheltuielilor de judecată. 
Cu drept de apel în termen de 30 
de zile de la comunicare, cererea 
de apel urmând a fi depusă la 
Judecătoria Iaşi. Pronunțată în 
şedință publică azi, 31.05.2017.

l Administratorul judiciar 
Dinu, Urse şi Asociații SPRL 
notifică creditorii cu privire la 
deschiderea procedurii generale 
a insolvenței prevăzută de Legea 
nr. 85/2014, împotriva debitoarei 
SC Helengikos New Const SRL 
cu sediul în sat Cioranii de Jos, 
comuna Ciorani, Nr.324bis, jud. 
Prahova, J29/1118/2015, CUI 
3 4 8 5 8 9 0 5 ,  î n  d o s a r u l 
612/105/2015 aflat pe rolul Tribu-
nalului Prahova, Secția a-II-a 
Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanțelor asupra 
averii debitorului -20.10.2017, 
termenul de verificare a crean-

țelor, de întocmire şi publicare în 
BPI a tabelului preliminar de 
creanțe -08.11.2017, termenul de 
definitivare a tabelului creanțelor 
-29.11.2017. Următorul termen 
de judecată a fost fixat pentru 
data de 16.11.2017. Pentru 
relații: 021.318.74.25. 

l Administratorul judiciar al SC 
GTA Development SRL, cu 
sediul în Bucureşti, B-dul Basa-
rabia ,  nr.  256 ,  sector  3 , 
J40 /9877 /2014 ,  CUI  RO 
33512791, notifică debitoarea, 
creditorii şi ORC că în dos. nr. 
24910/3/2017, af lat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti s-a dispus 
deschiderea procedurii generale 
a insolvenţei împotriva SC GTA 
Development SRL, stabilindu-se 
următ. termene: -termenul limită 
de depunere a cererilor de admi-
tere a creanţelor la data de 
27.10.2017; -termenul limită de 
depunere de către creditori a 
opoziţiilor la încheierea de 
deschidere a procedruii-15 zile 
de la notificare, precum şi 
termenul de soluţionare a opozi-
ţiilor, care nu va depăşi 10 zile de 
la data expirării termenului de 
depunere a acestora; -termenul 
de verificarea creanţelor, de 
întocmire şi publicare în BPI a 
tabelului preliminar de creanţe 
este 16.11.2017; -termenul de 
definitivare a tabelului creanţelor 
este 11.12.2017; -data primei 
şedinţe a adunării generale a 
creditorilor, va avea loc la data 
de 21.11.2017,  ora 13.00, la 
adresa din Bucureşti, Şos. 
Panduri, nr. 31, bl. P2 et. 8, sector 
5.

l Anunt public privind decizia 
etapei de incadrare SC Herodot 
Grup, titular al proiectului 
“Platforma pentru stocarea 
temporara a deseurilor menajere 
in vederea selectarii si eliminarii 
lor”, propus a se realize in Muni-
cipiul Sighetu  Marmatiei, strada 
Teplitei, jud. Maramures, anunta 
publicul interesat asupra luarii 
deciziei etapei de incadrare de 
catre Agentia pentru Protectia 
Mediului: “nu se supune evalu-
zarii impactului asupra mediului 
si nu se supune evaluarii adec-
vate”, in cadrul procedurilor de 
evaluare a aimpactului asupra 
mediului si de evaluare adecvata, 
pentru proiectul mai sus menti-
onat. Proiectul deciziei de inca-
drare  s i  motivele  care  o 
fundamenteaza pot fi consultate 
la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Maramures, 
cu sediul in localitatea Baia 
Mare, Str. Iza, nr. 1A, jud. Mara-
mures, in ziele de luni-joi intre 
orele 08:00-16:30 si vinery intre 
orele 08:00-14:00 precum si la 
urmatoarea adresa de internet 
http://apmmm.anpm.ro. Publicul 
interesat poate inainta comen-

tarii/observatii la proiectul deci-
ziei de incadrare in termen de 5 
zile de la data publicarii prezen-
tului anunt de presa.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator judiciar 
în dosarul 5414/111/2017 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea Pop P. Daniela 
Persoană Fizică Autorizată CUI 
32342605 F5/2627/2013 îi anunţă 
pe toţi creditorii societăţii sus 
menţionate că s-a deschis proce-
dura prevăzută de Legea nr. 
85/2014 şi, în consecinţă: 1. 
termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţei dumneavoastră asupra 
averii debitoarei POP P. Daniela 
Persoană Fizică Autorizată este 
data de 31.10.2017; 2. termenul 
limită de verificare a creanţelor, 
întocmire, afişare şi comunicare 
a tabelului preliminar al crean-
ţelor va fi data de 13.11.2017; 3. 
termenul pentru soluționare 
eventualelor contestații va fi data 
de 20.11.2017 şi termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv al 
creanțelor va fi data 11.12.2017; 
4. prima şedinţă a adunării 
creditorilor va avea loc în data 
de 20.11.2017, ora 12.00, la 
adresa Private Liquidation 
Group IPURL, Oradea, str. 
Avram Iancu nr. 2 ap.11, județul 
Bihor.

SOMAȚII  
l Prin cererea inregistrata sub 
nr. 788/246/2017 reclamantii Mot 
S t e f a n  M i r e l  C N P 
1700116020031 si Mot cristi-
n a - C a m e l i a  C N P 
2750917024666, ambii domiciliati 
in Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. 
3-11, bl. F, sc. A, et. 1, ap. 8, jud. 
Arad, in contradictoriu cu paratii 
Pui Stana din sat Nadas nr. 122, 
com. Taut, Pui Teodor-Viorel din 
sat Nadas nr. 122, com. Taut, 
Halmagean Stana – Marioara din 
arad, Str. Sever Bocu br. 8, Trutia 
Florica din Tirnova nr. 317A, jud. 
Arad si Pui Ionel din sat Nadas 
nr. 61, com. Taut, jud. Arad, soli-
cita inscrierea dreptului de 
proprietate asupra imobilului 
teren extravilan inscris in CF nr. 
1049/a Taut, identificat prin 
numar topographic 1122- 
1123/2/21, teren arabil extravilan 
in suprafata de 8145 mp, imobil 
asupra caruia figureaza ca 
proprietary tabulari defunct 
Drila Evar decedata la data de 
3.12.1942. In urma acesteia sunt 
somatic, in baza art. 130 din 
Decretul lege nr. 115/1938, toti cei 
interesati de indata sa inainteze 
opozitie la Judecatoria Ineu 
deoarece in caz contrar, in termen 
de o luna de la aceasta ultima 
publicare se va proceda la soluti-
onarea cererii. 

ADUNĂRI GENERALE
Alpina SA, cu sediul în loc. 
Reghin, str. Ierbus, nr. 10, îmatri-
culată la ORC de pe lângă Tribu-
n a l u l  M u r e ş ,  s u b  n r.  
J26/336/1991, având CUI: 
RO1235137 prin dl. Camille 
Vincent Braspenning, în calitate 
de administrator unic, convoacă 
la data de 20.10.2017, şedinţa 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor societăţii inscrisi in 
registrul acţionarilor la data 
15.10.2017. Şedinţa AGA se va 
ţine în data susmenţionată înce-
pând cu ora 10,00 la sediul socie-
tăţii din Reghin, str.Ierbus, nr.10. 
Ordinea de zi a şedinţei este 
următoarea: 1.Aprobarea propu-
nerii asociatului majoritar de 
cumpărare a imobilului teren cu 
construcţii situat în Cluj Napoca, 
str.Donath, nr.173-175, judeţul 
Cluj, înscris în CF 254151 Cluj 
Napoca  nr  top  21077 /9 , 
21077/10/1 şi a imobilului teren 
cu construcţii situat în Cluj 
Napoca, str.Donath, nr.177, 
judeţul Cluj, înscris în CF 
254235 Cluj Napoca nr top 
21077/8, cu preţul total de 
546.800Euro. În situaţia în care 
condiţiile actului constitutiv 
privitoare la cvorumul necesar 
ţinerii şedinţelor şi adoptării 
hotărârilor nu sunt întrunite la 
prima convocare, a doua convo-
care se va ţine pe data de 
23.10.2017, ora 10,00. Acţionarii 
care vor participa prin reprezen-
tare sunt obligaţi să depună 
procurile de reprezentare în 
original  până la data de 
10.10.2017, ora 16,00, la secreta-
riatul societăţii. SC ALPINA SA, 
Administrator unic, Camille 
Vincent Braspenning.

LICITAȚII  
l SC Iasitex SA Iaşi, având 
sediul în Iaşi, str. Primăverii, nr. 
2, jud. Iaşi,  înregistrată la 
O.R.C. Iaşi sub nr. J22/255/1991, 
având cod fiscal RO1957058, 
reprezentată legal prin dl. 
Director general ec. Chiributa 
Alexandru organizează licitaţie 
publică deschisă cu strigare la 
sediul societăţii la cel mai mare 
preț obținut, a activului compus 
din teren in suprafata de 481.90 
mp, avand nr. cad. 4373/1/1/2, 
inscris in CF nr. 132112 a mun. 
Iasi, amplasat in Mun. Iaşi, Bdul 
Primaverii. nr. 2, Jud. Iaşi, pe 
c a r e  s e  a f l a  a m p l a s a t a 
constructia C1 - Pavilion admi-
nistrat iv,  avand nr.  cad. 
4373/1/1/2-C1, cu regimul de 
inaltime P+8E si Sc= 481,90 mp, 
Su= 3.854,94 mp, proprietatea SC 
IASITEX SA IASI. (imobilul 
LIBER DE SARCINI), denumit 
in continuare „Activul”. Preţul de 
pornire a licitaţiei este de 1.977.000 
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euro plus TVA aferent conform 
legii. Caietul de sarcini se poate 
procura de la sediul societăţii 
contra sumei de 2.000 lei, aceasta 
valoare include şi taxa de partici-
pare la licitaţie. Garanţia de parti-
cipare este de 5% din pretul de 
pornire şi se va  depune în contul 
bancar al societatii  deschis la 
Bancpost Iasi Iaşi, cont IBAN 
R003BPOS24019386303R25ON01 
cu minim 3  ore înainte de data 
licitaţiei. Conditiile de partici-
pare la licitatie si prezentarea 
Activului se afla in Caietul de 
Sarcini care poate fi achizitionat  
de la sediul proprietarului. 
Dovada consemnarii garantiei de 
participare la  negociere de 5% 
din pretul de pornire si documen-
tele solicitate prin Caietul de 
sarcini, se vor depune la sediul 
vanzatorului in ziua licitatiei cu 
minimum 3 ore inainte. Licitatia 
va avea loc in data de 21.09.2017, 
ora 12:00  la sediul societatii din 
Iasi str. Primaverii nr.2. Activul 
poate fi vizionat cu contactarea 
prealabila a directorului general 
ec. Chiributa Alexandru  la 
sediul societăţii sau/şi tel. 
0744760764. În caz de neadjude-
care, licitaţia se reia  în data de  
25.09.2017, ora 12:00.

l SC Iasitex SA Iaşi, având 
sediul în Iaşi, str. Primăverii, nr. 

2, jud. Iaşi,  înregistrată la O.R.C. 
Iaşi sub nr. J22/255/1991, având 
cod fiscal RO1957058, reprezen-
tată legal prin dl. Director 
general ec Chiributa Alexandru 
organizează licitaţie publică 
deschisă cu strigare la sediul 
societăţii la cel mai mare preț 
obținut a următoarelor active, 
teren + construcții in suprafață 
totala de 23.381,38 mp situate in 
Iaşi Str. Primăverii Nr. 2, proprie-
tatea SC  IASITEX SA Iasi, 
denumite in continuare “Ativul”, 
compus din:  Teren intravilan, in 
suprafata totala de 1128,63 mp, 
avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/2, 
inscris in CF nr. 127215 a mun. 
Iasi, pe care se afla amplasata 
constructia C3-Dispensar + Casa 
poarta, avand Sc=420,9 mp si 
Su=357,45 mp; situat in Iasi Str. 
Primaverii Nr. 2 (imobilul  este 
ipotecat in favoarea Bancpost 
SA) Teren intravilan, in supra-
fata totala de 2.982,90 mp, 
avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/3, 
inscris in CF nr. 128952  a mun. 
Iasi, pe care se afla amplasata 
constructia C4, C6-C15, C30, 
C31, avand Sc=1203,41 mp si 
Su=220,04 mp; situat in Iasi Str. 
Primaverii Nr. 2 (imobilul  este 
ipotecat in favoarea Bancpost 
SA). Teren intravilan, in supra-
fata totala de  287,27 mp, avand. 
nr. cad. 4373/1/1/1/1/4, inscris in 
CF nr.137008  a mun. Iasi, pe 

c a r e  s e  a f l a  a m p l a s a t a 
constructia C16, C17, avand 
Sc=122,62 mp si Su=99,26 mp; 
situat in Iasi Str. Primaverii Nr. 2 
(imobilul  este liber de sarcini). 
Teren intravilan, in suprafata 
totala de 778,11 mp, avand. nr. 
cad. 4373/1/1/1/1/5, inscris in CF 
nr. 152360 a mun. Iasi, pe care se 
af la amplasata constructia 
C32-Corp lotizare,  avand 
Sc=617,17 mp si Su=600,88 mp; 
situat in Iasi Str. Primaverii Nr. 2 
(imobilul  este liber de sarcini). 
Teren intravilan, in suprafata 
totala de 208,36 mp, avand. nr. 
cad. 4373/1/1/1/1/6, inscris in CF 
nr. 137009 a mun. Iasi, pe care se 
af la amplasata constructia 
C33-C35, avand Sc=125,1 mp si 
Su= 0 mp; situat in Iasi Str. 
Primaverii Nr. 2 (imobilul  este 
liber de sarcini). Teren intravilan, 
in suprafata totala de 1993,00 
m p ,  a v a n d .  n r .  c a d . 
4373/1/1/1/1/16 (dezmembrat in 
4373/1/1/1/1/16/1/2 –CF157440, 
4373/1/1/1/1/16/2/2-CF 157488 si 
4373 /1/1/1/1/16/3 inscris in CF 
nr. 135258) a mun. Iasi, pe care se 
af la amplasata constructia 
C22-C29, avand Sc=0 mp si 
Su=0 mp; situat in Iasi Str. 
Primaverii Nr. 2 (imobilul  este 
liber de sarcini). Teren intravilan, 
in suprafata totala de 8.430,46 
m p ,  a v a n d .  n r .  c a d . 
4373/1/1/1/1/23, inscris in CF nr. 
124819 a mun. Iasi, pe care se 
afla amplasata constructia C90/1, 
C90/2, C90/3, C90/4, C90/5, 
avand Sc=7194,45  mp s i 
Su=7482,01 mp; situat in Iasi Str. 
Primaverii Nr. 2 (imobilul este 
ipotecat in favoarea Bancpost 
SA). Teren intravilan, in supra-
fata totala de 1.254,44 mp, 
avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/24, 
inscris in CF nr. 127210 a mun. 
Iasi, pe care se afla amplasata 
constructia C2-Corp legatura, 
C91-Anexa finisaj, avand Sc=700 
mp si Su=1704,55 mp; situat in 
Iasi Str.  Primaverii  Nr. 2 
(imobilul  este liber de sarcini). 
Teren intravilan, in suprafata 
totala de 1.020,55 mp, avand. nr. 
cad. 4373/1/1/1/1/25, inscris in 
CF nr. 127506 a mun. Iasi, pe 
c a r e  s e  a f l a  a m p l a s a t a 
constructia C92-Anexa tehnolo-
gica control metrat, avand 
Sc=941,5 mp si Su=3581,17 mp; 
situat in Iasi Str. Primaverii Nr. 2 
(imobilul  este ipotecat in 
favoarea Bancpost SA). Teren 
intravilan, in suprafata totala de 
1.752,37 mp, avand. nr. cad. 
4373/1/1/1/1/26, inscris in CF nr. 
127507 a mun. Iasi, pe care se 
afla amplasata constructia C5, 
C18-C21, avand Sc=1358,34 mp 
si Su=593,59 mp; situat in Iasi 
Str. Primaverii Nr. 2 (imobilul  
este ipotecat in favoarea 
Bancpost SA). Teren intravilan, 
in suprafata totala de 377,41 mp, 
avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/28, 

inscris in CF nr. 157442 a mun. 
Iasi, pe care se afla amplasata 
c o n s t r u c t i a  C 9 6 ,  a v a n d 
Sc=377,41 mp si Su=314,5 mp; 
situat in Iasi Str. Primaverii Nr. 2 
(imobilul  este liber de sarcini). 
Teren intravilan, in suprafata 
totala de 1.125,33mp, avand. nr. 
cad. 4373/1/1/1/1/29, inscris in 
CF nr. 128947 a mun. Iasi, pe 
c a r e  s e  a f l a  a m p l a s a t a 
constructia C97-Oficiu de calcul, 
a v a n d  S c = 5 6 4 , 2  m p  s i 
Su=1041,42 mp; situat in Iasi Str. 
Primaverii Nr. 2 (imobilul  este 
ipotecat in favoarea Bancpost 
SA). Teren intravilan, in supra-
fata totala de 2.000,29 mp, 
avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/8, 
inscris in CF nr. 137010 a mun. 
Iasi, pe care se afla amplasata 
constructia C 40, C41, avand 
Sc=0 mp si Su=0 mp; situat in 
Iasi Str.  Primaverii  Nr. 2 
(imobilul  este liber de sarcini). 
Teren intravilan, in suprafata 
totala de 42,26mp, avand. nr. 
cad. 4373/5, inscris in CF nr. 
131869 a mun. Iasi, pe care se 
af la avand Sc=655,97 mp si 
Su=597,22 mp; situat in Iasi Str. 
Primaverii Nr. 2 (imobilul  este 
liber de sarcini). Preţul de pornire 
a licitaţiei este de 6.196.066 euro 
plus TVA aferent. Caietul de 
sarcini se poate procura de la 
sediul societăţii contra sumei de 
2.000 lei, aceasta valoare include 
şi taxa de participare la licitaţie. 
Garanţia de participare  este de 
5%  din pretul de pornire şi se va  
depune în contul bancar al socie-
tatii  deschis la Bancpost Iasi 
I a ş i ,  c o n t  I B A N 
R003BPOS24019386303RON01 
cu minim 3  ore înainte de data 
licitaţiei. Conditiile de partici-
pare la licitatie si prezentarea 
Activului se afla in Caietul de 
Sarcini care poate fi achizitionat  
de la sediul proprietarului. 
Dovada consemnarii garantiei de 
participare la  negociere  de 5% 
din pretul de pornire si documen-
tele solicitate prin Caietul de 
sarcini, se vor depune la sediul 
vanzatorului in ziua licitatiei cu 
minimum 3 ore inainte. Licitatia  
v a  a v e a  l o c  i n  d a t a  d e  
22.09.2017, ora 12,00  la sediul 
societatii din Iasi str. Primaverii 
nr.2.Activul poate fi vizionat cu 
contactarea prealabila a directo-
rului general ec. Chiributa 
Alexandru  la sediul societăţii 
sau/şi tel. 0744760764. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se reia  în 
data de 26.09.2017, ora 12:00 .

l Consiliul Local Vulpeni, cu 
sediul în Str.Decebal, nr. 1, 
comuna Vulpeni, judeţul Olt, 
organizează licitaţie publică în 
data de 13.10.2017, ora 11:00, în 
vederea concesionării prin lici-
taţie publică, pentru o perioadă 
de 25 de ani pentru: 1000mp 
teren intravilan, categoria de 

curţi-construcţii, parte din supra-
faţa de 3.350mp, situat în 
comuna Vulpeni, intravilanul 
satului Valea Satului, cu vecină-
tăți: N =Dc82A, S=Canal HPR, 
E=Trusca Constantin, V=rest 
teren primarie. Documentaţia de 
atribuire şi caietul de sarcini se 
pot obţine prin solicitare scrisă de 
la sediul Primăriei Vulpeni, birou 
secretar, contra cost 20 lei /docu-
mentație. Data limită de solici-
tare  a  c lar if icăr i lor  es te 
05.10.2017. Ofertele se depun 
într-un singur exemplar la sediul 
Primărie Vulpeni, birou secretar 
până la data de 12.10.2017, ora 
11:00. Şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor va avea loc la 
sediul Primăriei Vulpeni, la data 
de 13.10.2017, ora 11:00. Pentru 
soluţionarea eventualelor litigii 
ofertanţii se pot adresa în termen 
de 5 zile,Tribunalului Olt, str .
Mînăstirii, nr.2, Slatina, judeţul 
Olt, tel. 0249.414.989, fax: 
0249.435.782.

l Anunţ privind vânzare bunuri 
imobile dos. nr.1/2013. În temeiul 
art.250 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 
207/2003 privind Codul de proce-
dură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 29, luna 
Septembrie, anul 2017, ora 10.00, 
în localitatea Letea Veche, str. 
Al.I. Cuza, nr.220, com.Letea 
Veche, jud.Bacău, se vor vinde 
prin licitaţie următoarele bunuri 
imobile, proprietate a debitorului 
Societatea Agricolă Speranţa cu 
sediul fiscal în localitatea Letea 
Veche, com.Letea Veche, cod de 
identificare fiscală 282110: A.
LICITAŢIA a VI-a. 1.Clădire 
depozitat furaje (Fânărie) având 
suprafaţa construită de 853mp, 
intabulat cu nr. cadastral 60334-
C2. Imobilul este realizat din 
stâlpi prefabricaţi din beton 
armat, pardoseală din beton, 
acoperişul fiind din ferme meta-
lice acoperite cu tablă ondulată, 
parţial deteriorat. Preţul de 
pornire al licitaţiei va fi de 
48.600Lei (exclusiv TVA). 2.Siloz 
descoperit având suprafaţă 
construită de 1347mp, pardo-
seală din beton şi împrejmuit cu 
plăci din beton armat, având 
numărul cadastral 60334-C3. 
Preţul de pornire al licitaţiei va fi 
de 27.500Lei (exclusiv TVA). 3.
Magazie şi copertină cu o struc-
tură din stâlpi armaţi prefabri-
caţi, fundaţii din beton şi 
închideri perimetrale din cără-
midă (partea închisă)- stâlpi de 
fier încastraţi în cuzineţi de beton 
cu acoperiş din ferme metalice şi 
tablă ondulată neagră, vopsită. 
Pardoseala este din beton.
Imobilul are suprafaţa construită 
de 694mp şi este întabulată cu nr. 
cadastral 61208-C1. Există racor-
duri la utilităţi (energie electrică, 
hidranţi, şanţuri de scurgere, 

paratrăznet). Preţul de pornire al 
licitaţiei va fi de 80.000Lei 
(exclusiv TVA). 4.Grajd stabu-
laţie nr.2 cu suprafaţa construită 
de 694mp, înscris în cartea 
funciară cu nr.61208-C2. 
Imobilul are structura din stâlpi 
armaţi prefabricaţi, fundaţii din 
beton, închideri perimetrale din 
cărămidă cu pardoseală din 
beton. Acoperişul este realizat 
din ferme metalice şi tablă ondu-
lată vopsită. Există racordări la 
utilităţi sau instalaţii utilitare. 
B.LICITAȚIA a-II-a. 5.Brutărie, 
având suprafaţa construită de 
297mp, intabulat cu nr. cadastral 
62110-C1, cu structură pe cadre 
din beton armat. Preţul de 
pornire al licitaţiei va fi de 
71.400Lei (exclusiv TVA). Cei 
interesaţi în cumpărarea bunu-
rilor susmenționate sunt invitaţi 
să se prezinte până în ziua prece-
dentă termenului de vânzare, 
respectiv 29.09.2017, cu următoa-
rele documente: oferta financiară 
de cumpărare; dovada taxei de 
participare reprezentand 10% 
din preţul de pornire la licitaţie. 
Garanţia de participare la licitaţii 
s e  v a  d e p u n e  î n  c o n t u l 
RO91TREZ0615006XXX007442 
deschis de UAT Comuna Letea 
Veche la Trezoreria Bacău. 
Şedinţa de deschidere a ofertelor 
se va ţine la data de 29.09.2017, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Letea Veche, str.Al. I.Cuza, 
nr.220, judeţul Bacău. Pentru 
informaţii suplimentare, vă 
puteţi adresa la sediul nostru, 
camera  6  sau  la  te lefon 
nr.0234.213.474, interior 413. 
Imobilele sunt amplasate pe 
terenul  proprietate  a  SC 
CUSBAC SA.

l Debitorul SC Encaz SRL 
a v a n d  J 2 3 / 2 6 9 5 / 2 0 1 0 , 
CIF15371619, aflată în proce-
dura de faliment dosar nr. 
3327/93/2013 - Tribunalului Ilfov, 
prin lichidator judiciar Consul-
tant Insolvență SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Semiremorca 04 
S C H WA R Z M U L L E R  3 
SHKS3/S cu număr de înmatri-
culare MH56ECZ - 1 buc la 
pretul de 10.200,00 lei. 2. 
Autoutilitară N3 –OAF MAN 
19414 - MH57ECZ la prețul de 
7.985,00 lei.3. Autoutilitară N3 
–OAF MAN 19414 - MH59ECZ 
–la prețul de 9985,00 lei. 4. 
Autoutilitară N3 –OAF MAN 
19414- MH61ECZ la prețul de 
10.870,00 lei. 5. Autoutilitară N3 
–OAF MAN 19414 -MH63ECZ 
la prețul de 13.300,00 lei.6. 
Autoturism marca Daewoo 
Leganza -MH52ECZ –la prețul 
de 1.100,00 lei. Valorile nu 
includ TVA. Licitaţia va avea loc 
în localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi la data de 22.09.2017 orele 
14:oo. Participarea la licitaţie 
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită - Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 

CM 09 317. Nr. 10645 din 18.09.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna 

Septembrie, Ziua 18. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 9, luna octombrie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, 

str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC ROTW GUARD SECURITY SRL, 

licitația a 3-a: a) Clădire - apartament 3 camere, în suprafață de 62,84 mp, situat în localitatea Giurgiu, str. București, bl. 66/1D, parter, 

ap. 31, preț de pornire al licitației 58.653 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: nu este 

cazul. b) Ansamblu de clădiri în suprafață de 841 mp, compus din: hală industrială în suprafață de 518 mp, depozit în suprafață de 226 

mp, șopron metalic în suprafață de 81 mp, wc în suprafață de 12 mp și fosă septică în suprafață de 4 mp și teren intravilan aferent în 

suprafață de 2.485 mp, situate în localitatea Hotarele, str. Hotarele - București, nr. 58, preț de pornire al licitației 432.242 lei (exclusiv 

TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN; c) 

Teren extravilan - tarla 99/21, parcela 1526/21, număr cadastral 30536, în suprafață de 4.500 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. 

Giurgiu, preț de pornire al licitației 2.025 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire 

silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN; d) Teren extravilan - tarla 91/19, parcela 1481/42, număr cadastral 30533, în 

suprafață de 14.200 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 6.390 lei (exclusiv TVA *), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN; e) Teren extravilan - tarla 

49/6, parcela 697/4, număr cadastral 30547, în suprafață de 2.200 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al 

licitației 990 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche 

Leasing Romania IFN; f) Teren extravilan - tarla 91/17, parcela 1418/27, număr cadastral 30549, în suprafață de 1.849 mp, situat în 

localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 832 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, 

după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN; g) teren extravilan - tarla 91/19, parcela 1418/12, număr 

cadastral 30546, în suprafață de 13.000 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 5.850 lei (exclusiv 

TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN; h) 

Teren extravilan - tarla 44/15, parcela 607/30, număr cadastral 30528, în suprafață de 2.200 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. 

Giurgiu, preț de pornire al licitației 990 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită 

imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN; i) Teren extravilan - tarla 91/17, parcela 1481/2, număr cadastral 30534, în suprafață de 

3.700 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 1.665 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN; j) teren extravilan - tarla 39/115, 

parcela 520/123, număr cadastral 30532, în suprafață de 4.900 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al 

licitației 2.205 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche 

Leasing Romania IFN; k) Teren extravilan - tarla 91/19, parcela 1418/4, număr cadastral 30555, în suprafață de 7.200 mp, situat în 

localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 3.240 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN; l) Teren extravilan - tarla 90/18, parcela 1402/5, număr 

cadastral 30529, în suprafață de 1.400 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 630 lei (exclusiv TVA 

*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN; m) Teren 

extravilan - tarla 90/20, parcela 1402/8, număr cadastral 30535, în suprafață de 11.800 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, 

preț de pornire al licitației 5.310 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită 

imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN; n) Teren extravilan - tarla 122/41, parcela 1817/23, număr cadastral 30395, în suprafață 

de 6.945 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 3.125 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN; o) Teren extravilan - tarla 120/39, 

parcela 1813/37, număr cadastral 30438, în suprafață de 7.500 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al 

licitației 3.375 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche 

Leasing Romania IFN; p) Teren extravilan - tarla 126/71, parcela 1842/37, număr cadastral 30442, în suprafață de 4.800 mp, situat în 

localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 2.160 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN; q) Teren extravilan - tarla 128/87, parcela 1867/16, 

număr cadastral 30451, în suprafață de 3.841 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 1.728 lei 

(exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania 

IFN; r) Teren extravilan - tarla 12/1, parcela 113/25, număr cadastral 30057, în suprafață de 10.200 mp, situat în localitatea Herăști, 

jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 4.590 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: nu este 

cazul; s) Teren extravilan - tarla 19/19/1, parcela 285/6, număr cadastral 31000, în suprafață de 4.700 mp, situat în localitatea 

Herăști, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 2.115 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 

nu este cazul; t) Teren extravilan - tarla 28, parcela 470/116, număr cadastral 31028, în suprafață de 11.400 mp, situat în localitatea 

Herăști, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 5.130 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 

nu este cazul. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, 

operațiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt 

invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) 

dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a 

licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic 

de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de 

identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de 

conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după 

caz: - taxa de participare la licitație se virează în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 

Municipiului Giurgiu; - cererea de participare la licitația publică și oferta de cumpărare, se va depune conform modelului prevăzut în 

anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 - privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale; 

- procedura de licitație se va efectua conform OPANAF 1129/2009. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau 

la numărul de telefon 0246.216705, tasta 2-1, cu domnul Dan Buzea. Data afișării: 18.09.2017.

este condiţionată de consem-
narea, a unei cauţiuni de 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei 
cu cel putin 2 ore inainte de ora 
licitatiei si achizitionarea caie-
tului de sarcini. Relaţii la 
telefon 0752819051.

l Debitorul SC Nisa Construct 
SRL avand J25/381/2003, CIF 
15754320, aflata in procedura 
d e  f a l i m e n t  d o s a r 
nr.8262/101/2012 – Tribunalul 
Mehedinti, prin lichidator judi-
ciar Consultant Insolventa 
scoate la vanzare: - Proprietate 

imobiliara – teren intravilan – 
c a t e g o r i a  d e  f o l o s i n t a 
constructii cu o suprafata de 
570 m.p., parcela 16, notata cu 
1CC situat in sat Putinei, 
comuna Izvorul Barzii, judetul 
Mehedinti. Nr. cadastral 768 
transcris din Cartea Funciara 

61/N si  inscris in Cartea 
funciara a comunei Izvorul 
Barzii cu nr. 50042 la pretul de 
850,00  euro (exclusiv TVA), la 
cursul de schimb afisat de BNR 
de la data vanzarii. Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 

bunului imobile  descrisă ante-
rior, o reprezinta sentinta nr. 361 
din data de 28.06.2013 de 
deschidere a procedurii de fali-
ment pronunțată de către jude-
cătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 8262/101/2012. 
Licitaţia va avea loc in Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, 
jud. Mehedinţi la data de 
2 2 . 0 9 . 2 0 1 7  o r e l e  1 4 0 0 . 
Informam toti ofertanţii care 
vor să participe la sedinta de 
licitaţie faptul că sunt obligaţi 
să depuna o garanţie reprezen-
tand 10% din preţul de pornire 
al licitaţie si sa achiziționeze 
caietul de sarcini. Invităm pe 
toti cei care vor sa se prezinte la 
şedinţa de licitaţie la termenul 
de vânzare, la locul fixat în acest 
scop şi pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. 
Relatii la  0752819051.

l SC Expeditrans SRL avand 
J25/155/1998, CIF:10499898, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr.6164/101/2012 - Tribu-
nalului Mehedinţi prin lichi-
dator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, Yna Consul-
ting SPRL, Visal Consulting 
SPRL şi Cabinet de Insolvență 
Grădinaru Valentina, scoate la 
vânzare: -Autotractor marca 
Renault  Vi  Model  R 385 
Magnum– an fabricatie 1994, la 
pretul de 6750,00 lei; -Semire-
morca marca Trailor S 38-3 an 
fabricatie 2007 –, la pretul de 
4525,00 lei. -bunuri mobile 
obiecte d einventar conform 
listelor ce s epot studia la biroul 
lichidatorului judiciar; -bunuri 
mobile Utilaje agricole conform 
listelor ce s epot studia la biroul 
lichidatorului judiciar. Licitaţia 
va avea loc în localitatea Dr.
Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, 
nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 
27.09.2017 orele 10:00. Partici-
parea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea, până la 
începerea licitaţiei a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei si achizitio-
narea caietului de sarcini. 
Relaţii la telefon 0756482035

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. I.C.Brătianu, nr. 
11A, judeţul Mehedinţi, înregis-
trată la Oficiul Registrului 
Comerţului Mehedinţi sub nr. 
J25/460/2005, având cod de 
identificare fiscală nr. 17044001, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, prin 
lichidator judiciar societățile 
profesionale de insolvență 
asociate prin contract Yna 
Consulting SPRL şi Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul ales 
în localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi, scoate la vânzare la 
preturi diminuate cu 40% fata 
de raportul de evaluare: I - 
Bunurile imobile af late in 
garantia creditorului BCR SA 
cu rangul I după cum urmează: 
1 - Clădire compusă din SAD1 
situate la parter şi etaje, compus 
din 3 încăperi şi etaj situate în 
com. Dumbrăvița, (în incinta 
fostei ferme avicole, cu acces 
din DJ 691 Timişoara – Lipova) 
jud.Timiş, CF 401673-C1-U1, 
nr. cadastru Cc 215/5/I, supra-
față: 1646/3290 mp, la pretul de 
pornire a licitatiei de 97.722,00 
euro. 2 - Teren intravilan situat 
în loc. Dr. Tr. Severin, str. Bano-
viței, nr. 5, jud. Mehedinți, CF 
52296, nr. cadastru 814/17/1/2, 
suprafața: 1452 mp; teren+con-
strucții situate în loc. Dr.Tr.Se-
verin, str. Banoviței, nr. 5, 
județul Mehedinți, CF 52297, nr. 
cadastru 814/18/1, suprafața: 
643 mp; teren +construcții 
situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. 
Banoviței, nr. 5, jud. Mehedinți, 
C F  5 2 2 9 8 ,  n r.  c a d a s t r u 
814/17/8/2, suprafață: 6817 mp; 
teren intravilan situat în loc. Dr. 
Tr. Severin, str. Banoviței, nr.5, 
jud. Mehedinți, CF 52302, nr. 
cadastru 814/18/2, suprafața: 
3202 mp ; teren intravilan situat 
în loc. Dr. Tr. Severin, str. Bano-
viței, nr.5, jud. Mehedinți, CF 
52301, nr. cadastru 814/17/4/2, 
suprafața: 722 mp; teren+con-
strucții situate în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Banoviței, nr. 5, 
județul Mehedinți, CF 52303, nr. 
cadastru 814/17/7/2, suprafața: 
6680 mp la pretul de pornire a 
licitatiei de 963.720,00 euro. 3 - 
Hala P+1E, buncăr, magazie şi 
zonă de protecție situate în com. 
Dumbrăvița, (în incinta fostei 
ferme avicole, cu acces din DJ 
691 Timişoara – Lipova) jud.
Timiş, CF 401670(CF vechi 
4069), nr. cadastru Cc 215/16, 
suprafață: 2663 mp la pretul de 
pornire a licitatiei de 194.280,00 
euro. 4 - SAD2 la parter şi etaj 
situate în com.Dumbrăvița, (în 
incinta fostei ferme avicole, cu 
acces din DJ 691 Timişoara – 
Lipova) jud.Timiş, CF 401673-
C1-U2, nr. cadastru Cc 215/5/II, 
suprafață: 1644/3290 mp, la 
pretul de pornire a licitatiei de 
97.638,00 euro. 5 – Teren + 
construcții situate în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 
11A, jud. Mehedinți, CF 52336, 
nr. cadastru 575/2, suprafața: 
900 mp. la pretul de pornire a 
licitatiei de 203.400,00  euro. 
Valorile nu contin TVA. Pretul 
se va plati in lei la cursul BNR 
din ziua plății. Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judi-
ciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile descrise ante-
rior, o reprezinta sentinta nr. 
487/2013 din data de 09.09.2013 
de deschidere a procedurii de 
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faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr.9465/101/2012. 
Licitaţia va avea loc în locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbră-
uțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi la 
data de 03.10.2017 orele 13:oo. 
Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea, a 
unei cauţiuni de 10% din preţul 
de pornire al licitaţiei si achiziti-
onarea caietului de sarcini cu 
cel putin 2 ore inainte de ora de 
incepere a licitatiei publice. 
Cont deschis la BRD SA Sucur-
sala Drobeta Turnu Severin, sub 
nr. RO54 BRDE 260S V428 
9386 2600. Invităm pe toti cei 
care vor sa se prezinte la şedinţa 
de licitaţie la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest 
scop şi pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului 
sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii 
la telefon-fax 0744528869, 
0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email:office@
consultant-insolventa.ro; exper-
tyna@yahoo.com, site: www.
consultant-insolventa.ro sau la 
sediul lichidatorului judiciar din 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi. Lichidator judiciar 
asociat, Consultant Insolvență 
SPRL, prin reprezentant asociat 
coordonator ec. Emil Popescu 
Yna Consulting SPRL, prin 
reprezentant asociat coordo-
nator ec. Motoi Gogu

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr.Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 
1 1 A ,  j u d .  M e h e d i n ţ i , 
J25/460/2005, CIF: 17044001, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, prin 
lichidator judiciar societățile 
profesionale de insolvență 
asociate prin contract Yna 
Consulting SPRL şi Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul ales 
în localitatea Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi, scoate la vânzare: Bunurile 
imobile aflate în garanția credito-
rului BRD SA cu rangul I, credi-
torului ANAF cu rangul II, si 
creditorului Banca de Export 
Import a României Eximbank 
SA cu rangul III * Teren+con-
strucții situate în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Banoviței, nr. 44, 
județul Mehedinți, CF 54800, nr. 
cadastru 991/1, suprafața: 9192 
mp; teren+construcții situate în 
loc. Dr.Tr. Severin, str. Banoviței, 
nr. 44, jud. Mehedinți, CF 54798, 
nr. cadastru 991/2, suprafață: 
4884 mp; teren +construcții 
situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. 

Banoviței, nr. 44, jud. Mehedinți, 
CF 54797, nr. cadastru 991/3, 
suprafața: 1913 mp * la pretul de 
pornire a licitației de 200.000,00 
euro, ce se va plăti în lei la cursul 
BNR din ziua plății.  Valoarea 
nu include T.V.A.  Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile descrise ante-
rior, o reprezinta sentinta nr. 
487/2013 din data de 09.09.2013 
de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr.9465/101/2012. 
Licitaţia va avea loc în Mun.
Dr.Tr.Severin, str.I.C.Brătianu, 
nr.11A, jud.Mehedinţi la data de  
02.10.2017 orele 13:oo. Partici-
parea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei si achizitio-
narea caietului de sarcini. Cont 
deschis la BRD SA Dr.Tr.
S e v e r i n ,  s u b  n r . 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop şi pâna la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
R e l a ţ i i  l a  t e l e f o n - f a x 
0744528869,  0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com.

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 
1 1 A ,  j u d .  M e h e d i n ţ i , 
J25/460/2005, CIF: 17044001, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, prin 
lichidator judiciar Yna Consul-
ting SPRL şi Consultant Insol-
vență SPRL, scoate la vânzare: 
Bunurile imobile af late in 
garantia creditorului BCR SA cu 
rangul I, creditorul Banca de 
Export Import a Romaniei 
Eximbank SA cu rangul I, credi-
torul ANAF cu rangul II * Teren 
+construcții situate în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Banoviței, nr. 11 jud. 
Mehedinți ,  CF 52299, nr. 
cadastru 1476/1, suprafața: 369 
mp şi teren +construcții situate 
în loc. Dr. Tr. Severin, str. Bano-
viței, nr. 11, jud. ehedinți, CF 
52300, nr. cadastru 1476/2, 
suprafața: 23800 mp* la pretul 
de pornire a l icitatiei  de 
3.287.000,00 lei echivalentul a 
752.200,00 euro. Valoarea nu 
include T.V.A; Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judi-
ciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile descrise ante-

rior, o reprezinta sentinta nr. 
487/2013 din data de 09.09.2013 
de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr.9465/101/2012. 
Licitaţia va avea loc în Dr. Tr. 
Severin, str.I.C.Brătianu, nr.11A, 
jud. Mehedinţi la data de  
02.10.2017 orele 13:oo. Partici-
parea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea, până la 
începerea licitaţiei a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei si achizitio-
narea caietului de sarcini. Cont 
deschis la BRD SA Sucursala Dr. 
Tr.  S e v e r i n ,  s u b  n r. 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop şi pâna la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
R e l a ţ i i  l a  t e l e f o n - f a x 
0744528869,  0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com. 

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 
1 1 A ,  j u d .  M e h e d i n ţ i , 
J25/460/2005, CIF: 17044001, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, prin 
lichidator judiciar societățile 
profesionale de insolvență 
asociate prin contract Yna 
Consulting SPRL şi Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul ales 
în localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi, scoate la vânzare: Bunul 
imobil aflat in garanția credito-
rului Volksbank Romania SA cu 
rangul I, creditorul Banca de 
Export Import a României 
Eximbank SA cu rangul I in 
calitate de co-creditor ipotecar * 
Teren extravilan + constructii 
situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. 
Calea Cernețului, nr. 23A, 
județul Mehedinți, CF 52063, nr. 
cadastru 932, suprafața: 21660 
mp* la pretul de pornire a licita-
tiei de 3.272.800,00 lei echiva-
lentul a 749.000,00 euro. 
Valoarea nu include T.V.A; Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic 
in  dosarul  de insolvență 
nr.9465/101/2012. Licitaţia va 
avea loc în Mun. Dr. Tr. Severin, 

str. I.C. Brătianu, nr. 11A, jud. 
Mehedinţi la data de 02.10.2017 
orele 13:oo. Participarea la lici-
taţie este condiţionată de 
consemnarea, a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al lici-
taţiei si achizitionarea caietului 
de sarcini. Cont deschis la BRD 
SA Sucursala Dr.Tr.Severin, sub 
nr. 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop şi pâna la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
R e l a ţ i i  l a  t e l e f o n - f a x 
0744528869,  0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com.

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul in Dr.
Tr.Severin, str.I.C.Bratianu, 
n r. 1 1 A ,  j u d . M e h e d i n t i , 
J25/460/2005, CIF:17044001, 
aflata in procedura de faliment, 
in bankruptcy, en faillite dosar 
nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribu-
nalului Mehedinti, prin lichi-
dator judiciar Yna Consulting 
SPRL si Consultant Insolventa 
SPRL, scoate la vanzare: Bunul 
imobil aflat în garantia credito-
rului ANAF cu rangul I * Teren 
extravilan+constructii situat in 
comuna Ghiroda, str. Aeroport 
nr. 7, judetul Timis, CF 401381, 
nr. cadastru A74/1/15/3/1/1, 
suprafata: 5750/11500 mp *, la 
pretul de pornire a licitatiei de 
404.605,00 lei exclusiv T.V.A. ( 
pret diminuat cu 5% fata de 
pretul stabilit prin raportul de 
evaluare). Bunul imobil aflat în 
garantia creditorului ANAF cu 
rangul I (Proprietate imobiliară 
de tip rezidențial casa şi teren cu 
regim de înălțime P+M, Scd = 
326 situată în localitatea 
Ghiroda, str. Serg. Constantin 
Muşat, județul Timiş, CF: 
402556 la pretul de pornire a 
licitatiei de 128.700 euro exclusiv 
T.V.A.(ce se va achita la cursul 
BNR din ziua plății). Bunul 
imobil aflat în garantia credito-
rului ANAF cu rangul I  * teren 
intravilan – categoria de folo-
sinta HB (Helestee si Balti) situat 
in loc. Ghiroda, zona Nufarului,  
jud. Timis in suprafata de 1550 
mp – CF 405630, nr. cad 
HB174/6/2/1, nr. CF vechi 6041, 
la pretul de pornire a licitatiei de 
83.500 EURO exclusiv T.V.A.(ce 
se va achita la cursul BNR din 
ziua plății). Titlul executoriu in 
baza caruia lichidatorul judiciar 
procedeaza la vanzarea bunu-
rilor imobile descrise anterior, o 

reprezinta sentinta nr. 487/2013 
din data de 09.09.2013 de deschi-
dere a procedurii de faliment 
pronuntata de catre judecatorul 
sindic in dosarul de insolventa 
nr.9465/101/2012. Licitaţia va 
avea loc în localitatea Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, 
jud.Mehedinţi  la data de  
02.10.2017 orele 13:oo. Partici-
parea la licitatie este conditio-
nata de consemnarea, a unei 
cautiuni de 10-20% din pretul de 
pornire al licitatiei. Cont deschis 
la BRD SA Sucursala Dr.Tr.Se-
v e r i n ,  s u b  n r . 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invitam pe toti cei care vor sa se 
prezinte la sedinta de licitatie la 
termenul de vanzare, la locul 
fixat in acest scop si pana la acel 
termen sa depuna oferte de 
cumparare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vanzare in termen, sub 
sanctiunea prevazuta de lege. 
R e l a t i i  l a  t e l e f o n - f a x 
0744528869,  0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, 
email:office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com, 
site: www.consultant-insolventa.
ro 

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr.Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 
1 1 A ,  j u d .  M e h e d i n ţ i , 
J25/460/2005, CIF: 17044001, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, prin 
lichidator judiciar Yna Consul-
ting SPRL şi Consultant Insol-
vență SPRL, cu sediul ales în 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, 
nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate 
la vânzare: 1. Siloz ciment – 2 
bucati - nr. de inventar 156001, 
156002; PIF 2008, Capacitate 80 
tone, la un pret de pornire al 
licitatiei de 13012,50 lei/buc. 2. 
Siloz filer – 3 bucati – nr. de 
inventar 156003,  156004, 
15600560; PIF 200, capacitate 
60tonr, la un pret de pornire lici-
tatiei de 8340,00 lei/buc. Pretu-
rile nu includ TVA. Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor mobile 
descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic 
in  dosarul  de insolvență 
nr.9465/101/2012. Licitaţia va 
avea loc în localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 
11A, jud. Mehedinţi la data de  
28.09.2017 orele 14:oo. Partici-
parea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei cu cel putin 2 

ore inainte de ora licitatiei si 
achizitionarea caietului de 
sarcini. Cont deschis la BRD SA 
Sucursala Dr. Tr. Severin, sub nr. 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop şi pâna la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile sa anunte lichi-
datorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii la telefon 
0742592183, email:office@
consultant-insolventa.ro; exper-
tyna@yahoo.com. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvență 
SPRL si Yna Consulting SPRL.

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr.
Tr.Severin, str.I.C.Brătianu, 
n r. 1 1 A ,  j u d . M e h e d i n ţ i , 
J25/460/2005, CIF:17044001, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, prin 
lichidator judiciar societățile 
profesionale de insolvență 
asociate prin contract Yna 
Consulting SPRL şi Consultant 
Insolvență SPRL, scoate la 
vânzare urmatoarele bunuri 
imobile: -Teren + construcții 
situate în com. Dumbrăvița, (în 
incinta fostei ferme avicole, cu 
acces din DJ 691 Timişoara – 
L i p o v a )  j u d . Ti m i ş ,  C F 
401671(CF vechi 6298), nr. 
cadastru Cc 215/8, suprafață 
teren: 2595 mp, la pretul de 
pornire a licitatiei de 120600,00 
euro exclusiv TVA. (in lei la 
cursul BNR din ziua platii). 
Descrierea imobilului conform 
raportului de evaluare este 
urmatoarea: -Spatii depozitare 
furaje, rigola si platforma beton 
amplasata pe o suprafata de 
teren de 2595 mp. Bunurile 
imobile descrise mai sus se afla in 
garantia creditorului  Societatea 
Tonescu Finance S.a.R.L., prin 
mandatar Asset Portfolio Servi-
cing România S.R.L. Pretul de 
pornire a licitatie in suma de 
120600,00 euro exclusiv TVA 
este pretul obtinut la ultima lici-
tatie organizata de lichidatorul 
judiciar in data de 06.03.2017, 
licitatie ce a fost anulata 
conform sentintei nr. 124 din 
data de 08.05.2017 pronuntata 
de Tribunalul Mehedinti in 
dosarul nr. 9465/101/2012/a72. 
Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează 
la vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic 
in dosarul de insolvență nr. 
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9465/101/2012. Licitaţia va avea 
loc la sediul ales al lichidatorului 
judiciar situat in localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 
7A, jud. Mehedinţi la data de 
02.10.2017 orele 1400. Partici-
parea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei si achizitio-
narea caietului de sarcini cu cel 
putin 2 ore inainte de ora de 
incepere a licitatiei publice. Cont 
deschis la BRD SA Sucursala 
D r. Tr. S e v e r i n ,  s u b  n r. 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop şi pâna la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
R e l a ţ i i  l a  t e l e f o n - f a x 
0744528869,  0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, 
email:office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com, 
site: www.consultant-insolventa.
ro sau la sediul debitoarei din Dr. 
Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 
11A, judeţul Mehedinţi.

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr.
Tr.Severin, str.I.C.Brătianu, 
n r. 1 1 A ,  j u d . M e h e d i n ţ i , 
J25/460/2005, CIF:17044001, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, prin 
lichidator judiciar Yna Consul-
ting SPRL şi Consultant Insol-
vență SPRL, scoate la vânzare 
bunuri mobile – autorurisme- 
diminutate cu 40% față de 
preturile stabilite prin raportul 
de evaluare: 1. Peugeot Partner 
B66CYZ, an fabricatie 2007  - 
7140,00 lei; 2. Dacia  Logan 
MH19CNF, an fabricatie 2006 
–2640,00 lei; 3. Dacia Drop Side 
MH14CNF, an fabricatie 2003 - 
2880,00 lei; 4. Bunurile mobile 
mijloace fixe conform listelor ce 
se pot studia la biroul lichidato-
rului judiciar din localitatea Dr.
Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, 
jud.Mehedinti, sau la biroul din 
Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu 
Maniu nr. 20 bl. KM4, sc.1, ap.2, 
jud.Mehedinti sau la sediul debi-
toarei din Dr.Tr.Severin str. I.C. 
Brătianu, nr.11A, judeţul Mehe-
dinţi. (Pretul este diminuat cu 
50% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare). 5. Bunu-
rile mobile obiecte de inventar 
conform listelor ce se pot studia 
la biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehe-
dinti, sau la biroul din Dr.Tr.
Severin, str. B-dul Iuliu Maniu 

nr. 20 bl. KM4, sc.1, ap.2, jud.
Mehedinti sau la sediul debi-
toarei din Dr.Tr.Severin str. I.C. 
Brătianu, nr.11A, judeţul Mehe-
dinţi (Pretul este diminuat cu 
50% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare). 6. Bunu-
rile mobile obiecte de inventar 
conform listelor ce se pot studia 
la biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehe-
dinti, sau la biroul din Dr.Tr.
Severin, str. B-dul Iuliu Maniu 
nr. 20 bl. KM4, sc.1, ap.2, jud.
Mehedinti sau la sediul debi-
toarei din Dr.Tr.Severin str. I.C. 
Brătianu, nr.11A, judeţul Mehe-
dinţi (Pretul este diminuat cu 
50% fata de pretul stabilit prin 
r a p o r t u l  d e  e v a l u a r e 
EXA/4/11.01.2014). 7. Bunurile 
mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce 
se pot studia la biroul lichidato-
rului judiciar din localitatea Dr.
Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, 
jud.Mehedinti, sau la biroul din 
Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu 
Maniu nr. 20 bl. KM4, sc.1, ap.2, 
jud.Mehedinti sau la sediul debi-
toarei din Dr.Tr.Severin str. I.C. 
Brătianu, nr.11A, judeţul Mehe-
dinţi. (Pretul este stabilit prin 
raportul  de  evaluare  nr. 
218/24.08.2016). 8. Bunurile 
mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce 
se pot studia la biroul lichidato-
rului judiciar din localitatea Dr.
Tr. Severin, str. Zabrautului 
nr.7A, jud.Mehedinti, sau la 
biroul din Dr.Tr. Severin, str. 
B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. 
KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinti 
sau la sediul debitoarei din Dr.Tr. 
Severin str. I.C. Brătianu, nr. 
11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul 
stabilit prin raportul de evaluare 
nr. 219/29.08.2016). 9. Bunurile 
mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce 
se pot studia la biroul lichidato-
rului judiciar din localitatea Dr.
Tr. Severin, str.Zabrautului 
nr.7A, jud. Mehedinti, sau la 
biroul din Dr.Tr .Severin, str. 
B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. 
KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehedinti 
sau la sediul debitoarei din Dr. 
Tr. Severin str. I.C. Brătianu, nr. 
11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul 
este stabilit prin raportul de 
evaluare nr. 220/29.08.2016). 10. 
Bunurile mobile obiecte de 
inventar si mijloace fixe conform 
listelor ce se pot studia la biroul 
lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr.Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, jud. Mehedinti, sau 
la biroul din Dr. Tr. Severin, str. 
B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. 
KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehedinti 
sau la sediul debitoarei din Dr. 
Tr. Severin str. I.C. Brătianu, nr. 
11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul 
este stabilit prin raportul de 
evaluare nr. 222/29.08.2016). 11. 

Bunurile mobile obiecte de 
inventar si mijloace fixe conform 
listelor ce se pot studia la biroul 
lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, judetul Mehedinti, 
sau la biroul din Dr. Tr. Severin, 
str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. 
KM4, sc. 1, ap. 2, judetul Mehe-
dinti sau la sediul debitoarei SC 
C&C MH Confort SRL din 
localitatea Dr. Tr. Severin str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehe-
dinţi. (Pretul este stabilit prin 
raportul  de  evaluare  nr. 
61/02.05.2017). Preturile nu 
includ TVA Licitaţia va avea loc 
în localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul 
Mehedinţi la data de 21.09.2017 
orele 14:oo. Licitatia se va relua 
săptămânal în fiecare zi de joi în 
aceeiaşi locație şi aceiaşi oră. 
Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea, a 
unei cauţiuni de 10% din preţul 
de pornire al licitaţiei cu cel 
putin 2 ore inainte de ora licita-
tiei si achizitionarea caietului de 
sarcini. Cont deschis la BRD SA 
Sucursala Drobeta Turnu 
Severin, sub nr. RO54 BRDE 
260S V428 9386 2600. Invităm 
pe toti cei care vor sa se prezinte 
la şedinţa de licitaţie la termenul 
de vânzare, la locul fixat în acest 
scop şi pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare.
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor 
mobile sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
R e l a ţ i i  l a  t e l e f o n - f a x 
0744528869,  0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com, 
site: www.consultant-insolventa.
ro 

l Debitorul SC Izo-Oil SRL cu 
sediul in Timisoara, str. Enric 
Baader nr.  13, jud.Timiş, 
J35/1438/2003, CUI 15512777 
aflată în procedura de faliment, 
in bankruptcy, en faillite dosar 
nr.  5083/30/2014 pe rolul Tribu-
nalului Timiş, prin lichidator 
judiciar societatea profesională 
de insolvență Management 
Reorganizare Lichidare Filiala 
Timiş SPRL cu sediul ales in 
Mun. Timişoara, str. Eugeniu de 
Savoya, nr. 22, ap. 10, jud. Timiş 
scoate la vânzare în cotă de ½ 
fiecare societate din bunurile 
descrise mai jos respectiv debi-
torul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. I.C. Brătianu, nr.11A, jud.
Mehedinţi, J25/460/2005, CIF: 
17044001, aflată în procedura 
de faliment, in bankruptcy, en 
faillite dosar nr. 9465/101/2012 
pe rolul Tribunalului Mehedinţi, 
prin lichidator judiciar societă-

țile de insolvență Yna Consul-
t ing SPRL şi  Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul ales 
în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr.7A, jud.Mehedinţi, 
scoate la vânzare în cotă de ½ 
fiecare societate din urmatoa-
rele bunuri imobile: 1.- imobil 
înscris în CF nr.402828 Orţi-
şoara, provenită din conversia 
de pe hârtie a CF 2522 nr. 
cadastral/nr. topografic CAD: 
5002/4/1/1/d, nr. cadastral 
402828, constând din teren 
intravilan, categorie de folosinţă 
curţi construcţii, în suprafaţă de 
2669 mp, respectiv nr. cadastral/
nr. topografic CAD: 5002/4/1/1/d 
constând din hală de producţie 
P+1E cu destinaţia construcţii 
industriale şi edilitare, situată 
administrativ în Orţişoara, jud. 
Timiş. 2.- imobil înscris în CF 
nr.400931 Orţişoara provenită 
din conversia de pe hârtie a CF 
2521 nr. cadastral/nr. topografic 
Top: 5002/4/1/1/c, nr. cadastral 
400931 constând din teren cate-
gor ia  de  fo los in ţă  cur ţ i 
construcţii, în suprafaţă de 2654 
mp, respectiv nr. cadastral/nr. 
topografic CAD C1 5002/4/1/1/c 
constând din hală de producţie 
P+1E cu destinaţia construcţii 
industriale şi edilitare, situată 
administrativ în Orţişoara jud 
Timiş. 3.- imobilul înscris în CF 
nr.406799 Orţişoara provenită 
din conversia de pe hârtie a CF 
2520 nr. cadastral/ nr. topografic 
Top: 5002/4/1/1/b, nr. cadastral 
406799 constând în teren intra-
vilan, categoria de folosinţă 
altele, în suprafaţă de 1500 mp 
situat administrativ în Orţişoara 
Jud Timiş.  4.- imobilul înscris 
în CF nr.406778 Orţişoara, 
provenită din conversia de pe 
hârtie a CF 2519 nr cadastral / 
nr. topografic Top: 5002/4/1/1/a 
nr. cadastral 406778 constând 
din teren categoria de folosinţă 
altele în suprafaţă de 25008 mp, 
respectiv nr. cadastral / nr topo-
grafic CAD C1 5002/4/1/1/a 
constând din batal cu destinaţia 
construcţii industriale şi edili-
tare situat administrativ în 
Orţişoara jud. Timiş. Prețul de 
începere a licitației este de 
325.900,00 lei exclusiv TVA 
(preț diminuat cu 50% față de 
prețul stabilit prin raportul de 
evaluare). Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunu-
rilor imobile descrise anterior, o 
reprezinta sentinta nr. 487/2013 
din data de 09.09.2013 de 
deschidere a procedurii de fali-
ment pronunțată de către jude-
cătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr.9465/101/2012 
af lat pe rolul Tribunalului 
Mehedinți, incheierea vivilă nr. 
2208 dind ata de 19.09.2014 
pronunțată de Tribunalul Timiş 
în dosarul nr. 5086/30/2014 şi 

decizia nr.  266/17.11.2015 
pronuntata de Curtea de Apel 
C r a i o v a  i n  d o s a r u l  n r. 
9465/101/2012/a14. Licitaţia va 
avea loc în Mun. Dr.  Tr. 
Severin, str. Zabrautului, nr. 
7A, jud. Mehedinti la data de  
06.10.2017 orele 13:oo. Partici-
parea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al l icitaţiei.  Cont 
deschis la BRD SA Sucursala 
D r. Tr.  S e v e r i n ,  s u b  n r. 
RO54BRDE260SV42893862600 
avand ca beneficiar SC C&C 
Mh Confort SRL şi cont deschis 
la Alpha Bank SA sub nr. 
RO63BUCU103223534164 
având ca beneficiar SC Izo-Oil 
SRL. Precizăm faptul că se va 
plăti ½ din cațiunea de 10% în 
conturile indicate. Invităm pe 
toti cei care vor sa se prezinte la 
şedinţa de licitaţie la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest 
scop şi pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii la 
t e l e fon- fax  0356467580 , 
0744528869,  0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, 
email: stefania.nichita@insol-
venta.ro, office@consultant-in-
solventa.ro; expertyna@yahoo.
com. 

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail  ale 
persoanei de contact: Consiliul 
Local al Municipiului Giurgiu, 
Șoseaua Bucureşti, numerele 
4 9 - 5 1 ,  t e l e f o n : 
0246.213.588/213.747, fax: 
0246.215.405, e-mail: primarie@
primariagiurgiu.ro, cod fiscal: 
4 8 5 2 4 5 5 ,  c o n t  I B A N : 
RO04TREZ32121300205XXXXX 
-Direcţia Patrimoniu. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea 
şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: 
Obiectul concesiunii îl constituie 
suprafeţele de teren, denumite 
în  cont inuar e  „ loca ț i i ” , 
cumulând o suprafaţă totală de 
802mp şi 411 panouri, ce se pot 
identifica în caietul de sarcini, 
aparţinând domeniului public al 
Municipiului Giurgiu, unde 
urmează să se desfăşoare activi-
tatea de publicitate stradală 
(outdoor). 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: În 
c o n f o r m i t a t e  c u  H C L M 
numărul  452/18 .12 .2014 . 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-

plar al documentaţiei de atri-
b u i r e :  D o c u m e n t a ţ i a  d e 
atribuire se va obţine de orice 
persoană juridică de drept 
privat român interesată, pe 
suport de hârtie de la sediul 
Primăriei Municipiului Giurgiu, 
Șoseaua Bucureşti, numerele 
49-51, în baza unei solicitări 
d e p u s e  l a  R e g i s t r a t u r ă . 
3.2.Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Direcţia Patrimoniu -Comparti-
ment Urmărire, Executare 
Contracte, Primăria Munici-
piului Giurgiu, Șoseaua Bucu-
reşti, numerele 49-51. 3.3.Costul 
şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit preve-
derilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006: Valoarea 
documentaţiei este de 100Lei, la 
c a r e  s e  a d a u g ă  T VA . 
3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 13.10.2017, 
ora 10.00. 4. Informaţii privind 
ofertele: Ofertele se depun în 
limba română. 4.1.Data-limită 
d e  d e p u n e r e  a  o f e r -
telor:  16.10.2017, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Ofertele se 
depun la sediul Primăriei Muni-
cipiului Giurgiu, Șoseaua Bucu-
r e ş t i ,  n u m e r e l e  4 9 - 5 1 , 
Registratură. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Fiecare 
participant depune o singură 
ofertă în două exemplare 
(original şi copie). 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 16.10.2017, ora 13.00, 
Primăria Municipiului Giurgiu, 
Șoseaua Bucureşti, numerele 
49-51, sala Parter. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Giurgiu- 
secţia Contencios Administrativ 
Fiscal,  strada Episcopiei, 
n u m ă r u l  1 3 ,  t e l e f o n : 
0246.212.725, fax: 0337.819.940, 
e-mail: alina.ciobanu@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abili-
t a t e ,  î n  v e d e r e a  p u b l i -
cării: 19.09.2017.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail  ale 
persoanei de contact: Consiliul 
Local al Comunei Valea Iaşului, 
Str. Nicolae Bălcescu, nr.1, Sat 
Valea Iaşului, Comuna Valea 
Iaşului, judeţul Argeş, tel./fax: 
0248.724.411, e-mail: primaria_
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viasului@yahoo.com, cod 
poştal: 117795, cod fiscal: 
4121986. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să 
fie concesionat: Obiectul conce-
siunii îl constituie suprafaţa de 
teren de 3.253 mp, teren propri-
etate privată a comunei Valea 
Iaşului, situat în intravilanul 
comunei Valea Iaşului, punctul 
„Islaz La Brazi”, sat Ungureni, 
comuna Valea Iaşului, judeţul 
Argeş ,  având  des t inaţ ia 
construire microfermă agricolă 
de creştere a păsărilor. 3. Infor-
maţii privind documentaţia de 
atribuire: În conformitate cu 
HCL numărul 62/31.08.2017. 4. 
Durata concesiunii: 49 de ani. 5. 
Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atri-
bu i re :  Documenta ţ ia  de 
atribuire se va obţine de orice 
persoană interesată în baza unei 
solicitări depuse la Registra-
tură, pe suport de hârtie de la 

sediul Primăriei Comunei Valea 
Iaşului, Str. Nicolae Bălcescu, 
nr.1, Sat Valea Iaşului, Comuna 
Valea Iaşului, judeţul Argeş. 
6.Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Birou Secretar Comuna Valea 
Iaşului, Primăria Comunei 
Valea Iaşului, Str. Nicolae 
Bălcescu, nr.1, Sat Valea Iaşului, 
Comuna Valea Iaşului, judeţul 
Argeş. 7.Dacă este cazul, garan-
ţiile solicitate: cuantumul 
garanţiei de participare este de 
1.000Lei, ce se poate achita 
numerar la Casieria Comunei 
Valea Iaşului, cu OP în contul 
RO38TREZ04821180250XXXXX 
sau scrisoare de garanţie. 8. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 16.10.2017, ora 
10.00. 9.Informaţii privind ofer-
tele: Ofertele se depun în limba 
română. 10. Data-limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
18.10.2017, ora 10.00. 11. 
Adresa la care trebuie depuse 

ofertele: Ofertele se depun la 
sediul Primăriei Comunei Valea 
Iaşului, Str.Nicolae Bălcescu, 
nr.1, Sat Valea Iaşului, Comuna 
Valea Iaşului, judeţul Argeş. 
12.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Fiecare participant 
depune o singură ofertă în două 
exemplare (original şi copie). 
13.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
19.10.2017, ora 10.00, Primăria 
Comunei Valea Iaşului, Str. 
Nicolae Bălcescu, nr.1, Sat 
Valea Iaşului, Comuna Valea 
Iaşului, judeţul Argeş, sala de 
şedinţe. 14. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea 
publicării: 19.09.2017.

PIERDERI  
l Subscrisa Jupictum Trans 
SRL cu sediul in Ploiesti, Piata 
Mihai Viteazu, Nr. 2, Bl. 37F, 
Etaj III, Ap. 5, Judet Prahova, 

inregistrata la ORC sub nr. 
J29/181/2006 si avand CUI 
18339248, anunta pierdut certifi-
c a t u l  c o n s t a t a t o r  n r. 
56554/14.10.2015.

Pierdut in data de 15 septem-
brie in zona Unirii, ecuson de 
acces la Casa Poporului 
-Camera Deputatilor pe 
numele de Puia Muguras 
Marian. Il declar nul.

l Pierdut Certificat de Membru 
al Colegiului Medicilor Dentisti 
din Romania, R.U. seria AFC 
nr.34 pe numele Manucu Anca 
Roxana. Il declar nul.

l Pierdut Ordin prefectura, nr. 
416/07.04.2006. Îl declar nul.

l Pierdut certificate constata-
toare ale Păun Ionuţ PFA, CUI: 
19670370, F23/242/2004, de la 
sediul profesional din Sat Islaz, 
Com. Brăneşti, Str. 1 Decembrie, 
nr. 11A, jud.Ilfov şi punctul de 
lucru de la adresa Sat Islaz, 
Comuna Brăneşti, Str. 24 Ianu-

arie, nr. 52A, jud. Ilfov. Se 
declară nule.

l Pierdut Certificat constatator 
eliberat de ORC Arad pentru,Sc 
Eco Constructii Bio Concept Srl. 
Il declar nul.

l Pierdut registru unic de 
control al S.C. KEYIF S.R.L. cu 
sediul social în Bucureşti, sector 
2, bld. Dimitrie Pompeiu nr. 
9-9A, Iride Business Park, 
Clădirea 1a şi 1b, biroul nr. 1, 
etaj 1, C.U.I. RO 32624517, 
J40/24/2014. Îl declar nul. 

l Pierdut registru unic de 
control al S.C. Mandarin 
Express  S.R.L. cu sediul social 
în Bucureşti, sector 2, bld. Dimi-
trie Pompeiu nr. 9-9A, Iride 
Business Park, clădirea 1a şi 1b, 
biroul nr. 1, etaj 1, C.U.I. RO 
29213341, J40/10964/2016. Îl 
declar nul. 

l Pierdut p.v. nr. 1955 de 
predare primire a locuinţei pe 
numele Vlad Dumitru şi Elena.

l Subscrisa FORTE GAZ GN 
S.R.L.,  persoană juridică 
română cu sediul în Bucureşti, 
sector 1, str. Vasile Alecsandri nr. 
4 şi str. Constantin Daniel nr. 11, 
etaj 2, cladirea A, zona 3, înregis-
trată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
na lu l  Bucureş t i  sub  nr. 
J40/1471/2015, având CUI 
7127592, declar pierdut Regis-
trul asociaţilor aferent perioadei 
cuprinse între data înmatricu-
lării, respectiv 19.08.2004 şi până 
la data de 01.06.2017, aparţi-
nând societăţii FORTE GAZ 
GN S.R.L.. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de ambarca-
ţ i u n e  a g r e m e n t  J U P I -
TER/0874-SN Seria A005919.

DECESE
Cu tristete anuntam moartea 
Angelei Stroe, model de sotie, 
mama si bunica. Familia.

      Adplanner Studio                           Str. Gh. Pop de Basesti nr. 25A, camera 2, sector 2.                             
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Tel. 021.312.48 .01
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Metropolitan Maxpress ADV               Str. Madona Dudu, Bl.8, Et.P, Cam. 6. Craiova

Tel. 0768.44.11.33
Paper Ganet                                      B-dul Timişoara nr. 35, Sector 6. Tel. 021-746.57.62

Profesional Global Press                   Bd.  Dimitrie Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. 3, ap. 69, Sector 4  
Telemedia Press                                 Str. Libertăţii Nr. 63, bloc A1- A3, Alexandria. 

Tel. 0247-317.738
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