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OFERTE SERVICIU
l Firmă partener Amazon angajăm șofer 
cat.B pt.curierat Anglia și Scoția. Plecare 
imediată. Relații la telefon: 0739.615.651.

l Consiliul Local al Comunei Ciupercenii 
Noi, judeţul Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual de inspector 
de specialitate, grad profesional IA, în cadrul 
Compartimentului Implementare proiecte-fi-
nanţare din fonduri externe, pe durată 
determinată de 1 an. Concurenţii trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: -studii universitare de licenţă, absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -vechime în specialitatea 
studiilor: minim 5 ani. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Ciupercenii Noi, 
judeţul Dolj, strada Dunării, nr.2, în data de 
20 mai 2019, ora 11.00, proba scrisă, și în data 
de 22 mai 2019, ora 11.00, interviul. Dosarele 
de înscriere la concurs se vor depune la sediul 
primăriei în maxim 5 zile lucrătoare de la 
publicare și trebuie să conţină documentele 
prevăzute în HG 286/2011. Condiţiile de 
participare la concurs, bibliografia stabilită și 
alte relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
primăriei sau la tel. 0251.321.002.

l Inspectoratul de Stat în Construcții -ISC 
scoate la concurs următoarele funcţii publice 
de execuţie vacante pe perioadă nedetermi-
nată: Condiţii de participare pentru consi-
lieri, clasa I: -Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în științe economice 
pentru 1 post consilier, clasa I, grad profesi-
onal debutant -Direcția Economică și Admi-
nistrativă -Biroul Logistică, Patrimoniu și 
Parc Auto -Compartiment Logistică și pentru 
3 posturi consilier, clasa I, grad profesional 
superior -Inspectoratul Regional în 
Construcții București -Ilfov; Biroul Economic 
-Administrativ. -Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă  durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniile: mate-
matică, informatică, ingineria sistemelor, 
calculatoare și tehnologia informației, ingi-
nerie electrică, electronică și telecomunicații 
pentru 1 post consilier, clasa I, grad profesi-
onal debutant -Direcția Economică și Admi-
nistrativă -Biroul Informatizare. Condiții 
specifice: Competențe specifice necesare 
exercitării funcției publice de consilieri 
-competențe lingvistice de comunicare în 
limba engleză -nivel bine, care se vor dovedi 
pe baza unei testări organizate în conformi-
tate cu prevederile art.41 alin.(3) și (4) din 
Hotărârea Guvernului nr.611/2008, privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, modificată și completată. Proba 
suplimentară/testarea la concursul de consi-
lieri se va desfășura în data de 04.06.2019, ora 
11.00, la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcții -ISC. Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 
-Consilier, grad profesional debutant -fără 
vechime; -Consilier, grad profesional superior 
-minimum 7 ani; -Cunoștințe operare PC 
-nivel mediu. Proba scrisă a concursului se va 
desfășura în data de 05.06.2019, ora 10.00, la 
sediul Inspectoratului de Stat în Construcții 
-ISC din București, str.C.F.Robescu, nr.23, 
sector 3. Data și ora interviului se afișează 
obligatoriu odată cu rezultatele la proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la data publi-

cării prezentului anunț în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Inspecto-
ratului de Stat în Construcții -ISC, etajul 5, 
camera 3. Condițiile de participare la concurs 
și bibliografia se vor afișa la sediul Inspectora-
tului de Stat în Construcții -ISC și pe site-ul 
ISC (www.isc.gov.ro). Informații suplimen-
tare se pot obține la numărul de telefon: 
021.318.17.00, interior: 126.

l Inspectoratul de Stat în Construcții -ISC 
scoate la concurs funcţiile publice de execuţie 
vacante, pe perioadă nedeterminată: -1 post 
de auditor, clasa I, grad profesional superior, 
Biroul Audit Public Intern din cadrul Inspec-
toratului de Stat în Construcții -ISC -aparat 
central; -1 post de auditor, clasa I, grad profe-
sional principal, Biroul Audit Public Intern 
din cadrul Inspectoratului de Stat în 
Construcții -ISC -aparat central. Condiții de 
participare pentru auditor: -Auditor, clasa I, 
grad profesional superior -studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în științe 
economice; -Auditor, clasa I, grad profesional 
principal -studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în științe juridice. Condiţii 
specifice: -Competențe specifice necesare 
exercitării funcției publice de auditor -compe-
tențe lingvistice de comunicare în limba 
engleză -nivel foarte bine, care se vor dovedi 
pe baza unei testări organizată în conformi-
tate cu prevederile art.41 alin.(3) și (4) din 
Hotărârea Guvernului nr.611/2008, privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, modificată și completată. Proba 
suplimentară/testarea la concursul de audi-
tori se va desfășura în data de 04.06.2019, ora 
10.00, la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcții -ISC. -Avizul Biroului Audit 
Public Intern din cadrul Inspectoratului de 
Stat în Construcții -ISC, în conformitate cu 
prevederile pct.2.3.4.1.1. din Normele gene-
rale privind exercitarea activităţii de audit 
public intern aprobate prin Hotărârea Guver-
nului nr.1086/2013. -Utilizare PC -nivel 
mediu. Proba scrisă a concursului se va 
desfășura în data de 05.06.2019, ora 10.00, la 
sediul Inspectoratului de Stat în Construcții 
-ISC din București, str.C.F.Robescu, nr.23, 
sector 3. Data și ora interviului se afișează 
obligatoriu odată cu rezultatele la proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la data publi-
cării prezentului anunț în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Inspecto-
ratului de Stat în Construcții -ISC, etajul 5, 
camera 3. Condițiile de participare la concurs 
și bibliografia se vor afișa la sediul Inspectora-
tului de Stat în Construcții -ISC și pe site-ul 
ISC (www.isc.gov.ro). Informații suplimen-
tare se pot obține la numărul de telefon: 
021.318.17.00, interior: 126.

l Inspectoratul de Stat în Construcții -ISC 
scoate la concurs funcţiile publice de execuţie 
vacante, pe perioadă nedeterminată: -consi-
lier juridic, clasa I, grad profesional debutant, 
la Biroul Juridic din cadrul Inspectoratului 
Regional în Construcții București -Ilfov, cu 
sediul în București; -consilier juridic, clasa I, 
grad profesional debutant, la Biroul Juridic 
din cadrul Inspectoratului Regional în 
Construcții București -Ilfov, cu sediul în 
București; -consilier juridic, clasa I, grad 
profesional debutant, la Serviciul Legislație și 
Contencios al Direcției Juridice și Resurse 
Umane din cadrul Inspectoratului de Stat în 

Construcții -ISC -aparatul central, cu sediul 
în București; -consilier juridic, clasa I, grad 
profesional asistent, la Oficiul Juridic din 
cadrul Inspectoratului Regional în 
Construcții Sud Muntenia, cu sediul în 
Ploiești, județul Prahova; -consilier juridic, 
clasa I, grad profesional asistent, la Oficiul 
Juridic din cadrul Inspectoratului Regional 
în Construcții Sud Muntenia, cu sediul în 
Ploiești, județul Prahova; -consilier juridic, 
clasa I, grad profesional superior, la Oficiul 
Juridic din cadrul Inspectoratului Regional 
în Construcții Sud-Vest Oltenia, cu sediul în 
Craiova, județul Dolj. Condiții de participare: 
Studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în științe juridice. Condiții speci-
fice: Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: -Consilier 
juridic, grad profesional debutant -fără 
vechime; -Consilier juridic, grad profesional 
asistent -1 an vechime; -Consilier juridic, 
grad profesional superior -7 ani vechime. 
-Utilizare PC -nivel mediu. Proba scrisă a 
concursului se va desfășura în data de 
04.06.2019, ora 10.00, la sediul Inspectora-
tului de Stat în Construcții -ISC din Bucu-
rești, str.C.F.Robescu, nr.23, sector 3. Data și 
ora interviului se afișează, obligatoriu, odată 
cu rezultatele la proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în termen 
de 20 zile de la data publicării prezentului 
anunț în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Inspectoratului de 
Stat în Construcții -ISC, etajul 5, camera 3. 
Condițiile de participare la concurs și biblio-
grafia se vor afișa la sediul Inspectoratului de 
Stat în Construcții -ISC și pe site-ul ISC 
(www.isc.gov.ro). Informații suplimentare se 
pot obține la numărul de telefon: 
021.318.17.00, interior: 126.

l Spitalul Județean de Urgență Slatina, jud.
Olt, str.Crișan, nr.5, organizează concurs în 
data de 27.05.2019 pentru ocuparea a 5 
posturi vacante de asistent medical, pe durată 
nedeterminată, pe următoarele locuri de 
muncă: -2 posturi vacante de asistent medical 
debutant, specialitatea radiologie-imagistică 
medicală, nivel de studii PL, de la Laborator 
radiologie și imagistică medicală; -1 post 
vacant de asistent medical principal, speciali-
tatea radiologie-imagistică medicală, nivel de 
studii PL, de la Laborator radiologie și 
imagistică medicală; -2 posturi vacante de 
asistent medical principal, specialitatea 
farmacie, nivel de studii PL, de la Farmacia 
spitalului. Condiţii specifice de participare: a)
pentru posturile de asistent medical debutant, 
specialitatea radiologie-imagistică medicală, 
nivel de studii PL: -studii postliceale sau 
echivalarea studiilor absolvenților liceelor 
sanitare, promoțiile 1976-1994, conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, privind 
echivalarea, cu nivelul studiilor postliceale 
sanitare, în specialitate (radiologie-imagistică 
medicală); b)pentru posturile de asistent 
medical principal, specialitatea farmacie și 
radiologie-imagistică medicală, nivel de studii 
PL: -studii postliceale sau echivalarea studi-
ilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 
1976-1994, conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, privind echivalarea, cu nivelul 
studiilor postliceale sanitare, în specialitate 
(radiologie-imagistică medicală); -examen 
pentru obţinerea gradului de principal; -5 ani 
vechime ca asistent medical în specialitate; 
-curs de radioprotecție. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina în data de 27.05.2019, ora 

09.00, proba scrisă, și proba interviu în 
termen de 4 zile lucrătoare de la data susți-
nerii probei scrise. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNO, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului, până în data de 
16.05.2019 și trebuie să conţină, în mod obli-
gatoriu, documentele prevăzute la art.6 din 
HG nr.286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Bibliografia de concurs este 
afișată la sediul unităţii și pe site-ul spitalului 
(www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se 
pot obține la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serv.RUNO sau la nr.de 
telefon: 0349.802.550.

l Anunț de participare pentru angajare 
expert evaluator. Subscrisa Consultant Insol-
vență SPRL, cu sediul ales în Dr.Tr.Severin, 
str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, RFO 
nr. 0649, având CUI 31215824, prin reprezen-
tant ec. Popescu Emil, în calitate de adminis-
t ra tor  jud ic iar  a l  deb i toare i  SC 
Mecanoenergetica SA - în reorganizare judi-
ciara, in judicial reorganistion, en redresse-
ment, cu sediul în localitatea Dr.Tr.Severin, 
str.Calea Timișoarei, nr.22, jud.Mehedinţi, 
cod unic de identificare fiscală 1605469, înre-
gistrată în Registrul Comerţului sub nr. 
J25/348/1991, numit prin încheierea pronun-
ţată de către Tribunalul Mehedinți, Secţia a II 
- Civilă, de Contencios Administrativ și 
Fiscal, în dosarul nr. 7395/101/2015, în 
temeiul dispozițiilor art. 61 din Legea 85/2014 
angajeaza expert evaluator membru 
ANEVAR care sa efectueze procedurile de 
evaluare pentru bunurile mobile din patrimo-
niul debitoarei Sc Mecanoenergetica SA. 
Lista completa a tuturor bunurilor mobile 
(obiecte de inventar, produse finite, materii 
prime, etc) debitoarei Sc Mecanoenergetica 
SA se poate studia la biroul administratorului 
judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, jud. Mehedinti. Lichidatorul 
judiciar precizează faptul că ofertele cu 
privire la efectuarea procedurilor de evaluare 
trebuie să cuprindă: -onorariul solicitat 
pentru efectuarea procedurilor de reevaluare 
(inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe, impo-
zite și contribuții); -perioada de timp de efec-
tuare a procedurile de reevaluare din 
momentul desemnarii. Ofertele pot fi trans-
mise pe fax 0252354399 sau email office@
consultant-insolventa.ro sau direct la sediul 
din Dr.Tr.Severin, str.Zabrăuțului, nr.7A, jud. 
Mehedinți  până la data de 13.05.2019 orele 
12:00. Administrator judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL, ec. Emil Popescu.

l Subscrisa -Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Sector 4, cod 
fiscal 17226151, vă rugăm să publicaţi, în 
data de 03.05.2019, în conformitate cu art. 57 
alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicată, 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
anunţul privind organizarea concursului de 
recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice 
de execuţie vacante, cu următorul conţinut: 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Sector 4, organizează 
concurs de recrutare, cu respectarea condiţi-
ilor generale prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru ocuparea 
următoarelor funcţii publice de execuţie 
vacante: 1.Serviciul Contencios -1 post Consi-
lier juridic, clasa I, grad profesional Superior. 
Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul Ştiinţe Juridice, să aibă 
vechime minimă 7 ani în specialitatea studi-
ilor. 2.Serviciul Contencios -1 post Consilier 
juridic, clasa I, grad profesional Asistent. 
Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul Ştiinţe Juridice, să aibă 
cunoștinţe de operare PC nivel mediu, care 
vor fi testate în cadrul probei scrise și probei 
interviu, fără a necesita organizarea unei 
probe suplimentare, să aibă vechime minimă 
1 an în specialitatea studiilor. 3.Serviciul 
Prevenirea Violenței în Familie –1 post Consi-
lier, clasa I, grad profesional Superior. Candi-
daţii trebuie să fie absolvenţi de studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul Asistență Socială, să aibă 
vechime minimă 7 ani în specialitatea studi-
ilor. 4.Serviciul Achiziții Publice -1 post 
Consilier, clasa I, grad profesional Superior. 
Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul Ştiinţe Administrative, să 
aibă cunoștinţe de operare PC nivel mediu, 
care vor fi testate în cadrul probei scrise și 
probei interviu, fără a necesita organizarea 
unei probe suplimentare, să aibă vechime 
minimă 7 ani în specialitatea studiilor. 
Concursul se organizează la sediul 
D.G.A.S.P.C. Sector 4 din Str. Soldat Enache 
Ion nr. 1A, Sector 4, și va consta în susţinerea 
unei probe scrise, în data de 04.06.2019, ora 
12:00, și proba interviu, la o dată comunicată 
ulterior, în maximun 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 
Sector 4 până la data de 22.05.2019, inclusiv, 
și trebuie să conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. 
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici. Condiţiile generale și 
specifice de participare la concurs și biblio-
grafia de concurs sunt afișate la sediul Direc-
ției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 4, din Str. Soldat Enache Ion 
nr.1A și pe pagina de internet a instituției 
www.dgaspc4.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 4, Str. 
Soldat Enache Ion nr. 1A, etaj 1, telefon 
0726807784, persoana de contact Dăbuleanu 
Stela -Serviciul Resurse Umane-Salarizare, 
e-mail resurse@dgaspc4.ro.

VÂNZĂRI CASE-VILE
l Vând casă munte 4 camere, dependinţe, 
gaz, canal, grădină 1000 mp. 0762/765.659.

CITAŢII
l Se citeaza paratul Mihai Florin in dosarul 
nr. 30969/245/2018 pentru data de 14 iunie, 
C19, obiect exercitare autoritate, reclamant 
Caunica Andreea.

l Se citează dl. Şerb Florin, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în comuna Stolnici, satul Stol-
nici, str. Principală nr. 89, judeţul Argeș, în 
calitate de pârât în dosarul civil nr. 
1285/214/2018 al Judecătoriei Costești, 
judeţul Argeș, pentru termenul de judecată 
din data de 11.06.2019, dosarul având ca 
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obiect pretenţii, în proces cu reclamantul 
Dîrnă Cătălin Teodoru.

l Se citează Coconu Nicușor Zalum 
(Coconu) Anișoara și Sîrbu Alexandru 
Valentin la Judecătoria Roșiorii de Vede, str. 
Mărășești nr. 52, în dosar civil nr. 
845/292/2009*, la data de 22.05.2019 pentru 
succesiune - rejudecare, reclamantă fiind 
Țiparu Mariana.

l Se citează paratul Dumitriu(Hammami) 
Zounair la Judecătoria Moinești, dosar 
3381/260/2018, termen 21.05.2019, obiect 
divorţ, reclamanta Dumitriu Alexandrina.   

l Marinescu Dan Cozmin, domiciliat în Sat- 
Comuna Plugari, jud.Iași, este chemat la 
Judecătoria Hîrlău pe 16 mai 2019, ora 9.00, 
C4, dos. nr.608/239/2017, pentru partaj 
creditor, reclamantă Gradinariu Mariana.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Arad, cu sediul în Arad, 
str.1 Decembrie 1918, nr.14, tel./fax: 
0257.210.035, 0257.210.055, cod fiscal (CUI): 
17090393, reprezentată legal prin director 
general Erika Stark, în calitate de recla-
mantă, o citează pe Teodor (născută Duffec) 
Vilhelmina, în calitate de pârâtă, cu domici-
liul cunoscut în Arad, str.Vasile Goldiș, nr.3, 
jud.Arad, în dosarul nr.15834/55/2018 al 
Judecătoriei Arad, în ziua de 10.05.2019, ora 
08.30, sala 147, complet C31.

l Domnul Apostu Vasile, cu ultimul domi-
ciliu în comuna Marga, sat Marga, jud.
Caraș-Severin, este citat la Judecătoria Vaslui, 
Sala 2, Complet 4 mixt civil și fond funciar 
+minori +ipf, în data de 05 iunie 2019, ora 
9.30, în calitate de moștenitor al doamnei 
Apostu María, în dosarul nr.5025/333/2017, 
având ca obiect pretenţiile formulate împo-
triva doamnei Apostu Maria de către Minis-
terul Transporturilor, cu sediul în București, 
b-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1.

DIVERSE
l Având în vedere că prin acţiunea civilă ce 
face obiectul dosarului nr. 3043/55/2019 al 
Judecătoriei Arad, petenţii Tornea Lucian și 
Tornea Ildico Rozalia solicită dobândirea 
prin uzucapiune a dreptului de proprietate 
asupra imobilului, teren arabil situat în Mică-
laca, în suprafaţă de 360 mp, înscris în CF nr. 
1943 Arad, nr. top 2551/662, proprietari 
tabulari Covaci Nicolae și Ana Maria. 
Invităm pe cei interesaţi să facă opoziţie faţă 
de această acţiune, în termen de o lună de la 
afișarea prezentei somaţii, în caz contrar 
urmând a se trece la judecarea cauzei. 
Termen de judecată fixat în cauză: 28 mai 
2019, ora 11:00.

l Publicare dispozitiv sentinţa civila 
309/27.02.2019 pronunțată de Judecătoria 
Moinești dosar 3824/260/2018: Admite acţi-
unea formulata de reclamantul Grigoraș 
Costel in contradictoriu cu parata Grigoraș 
Marcela cu ultimul domiciliu Comănești, jud. 
Bacău. Declara desfăcuta căsătoria înregis-
trata la 09.02.2007 la Primăria Comănești, 
din culpa comuna a parţilor. Parata reia 
numele avut anterior căsătoriei, acela de 
Busuioc. 

l Vintila Ioana, titular al planului 
P.U.Z.-”construire locuinta si utilitati”, in 
localitatea Berceni, T79, P 3804/1, 3806, 
3804/1/1, anunta publicul interesat asupra 

depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului 
Favorabil al CJ.Ilfov. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul Consi-
liului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, 
sector 1, str.Gheorghe Manu, nr.18, tel. 
021.212.56.93. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in 
termen de 15 zile calendaristice de la data 
publicarii anuntului.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in 
calitate de administrator judiciar al Color 
Betta SRL desemnat prin sentinta civila 
nr.2575 din data de 24.04.2019, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 2044/3/2019, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Color Betta SRL, cu sediul 
social in București Sectorul 3, Str. Plt. Marin 
Pazon, Nr. 38, Ap. camera 2, CUI  22925709, 
nr. de ordine in registrul comertului 
J40/23446/2007. Persoanele fizice si juridice 
care inregistreaza un drept de creanta impo-
triva Color Betta SRL vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului București - secţia a VII-a Civila, 
cu referire la dosarul nr. 2044/3/2019, in 
urmatoarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorului 
10.06.2019; b) termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante 01.07.2019; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea tabe-
lului definitiv la 26.07.2019; d) data primei 
sedinte a adunarii generale a creditorilor 
08.07.2019, ora 14.00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 13.05.2019, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.

l S.C. Lidl Discount S.R.L., cu sediul în sat 
Nedelea, comuna Aricești Rahtivani, DN 72 
Crângul lui Bot, km 73+810, județul Prahova, 
anunță public solicitarea de revizuire a auto-
rizației de mediu pentru obiectivul „super-
market LIDL” amplasat în municipiul 
Buzău, Aleea Sporturilor, nr. 12A, jud. Buzău. 
Eventualele propuneri și sugestii din partea 
publicului privind activitatea menționată vor 
fi transmise în scris și sub semnătură la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, 
str. Democrației, nr. 11, județul Buzău, în 
zilele de luni - joi între orele 8.00 -16.30 și 
vineri între orele 8.00 -14.00.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse și Asoci-
ații SPRL notifică creditorii cu privire la 
deschiderea falimentului în procedura gene-
rală prevăzută de Legea nr. 85/2014, împo-
triva debitoarei Gremlin Computer S.R.L., cu 
sediul social în Constanța, Str. Tudor Vladi-
mirescu, Nr. 30A, cam. 1-2, jud. Constanța, 
Cod de identificare fiscală 14339148, Număr 
de ordine în registrul  comerţului 
J13/2101/2001, în dosarul nr. 8129/118/2014, 
aflat pe rolul Tribunalului Constanța, Secţia a 
II-a civilă. Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanțelor asupra 
averii debitorului -03.06.2019, termenul de 
verificare a creanțelor, de întocmire și publi-
care în BPI a tabelului suplimentar de 
creanțe -03.07.2019, termenul de întocmire a 
tabelului definitiv consolidat al creanțelor 
-30.07.2019. Următorul termen de judecată a 
fost fixat pentru data de 05.09.2019. Pentru 
relații: 021.318.74.25.

l CMV DR FECHETE SRL, cu sediul în 
localitatea Jimbolia, str.Lorena, nr.5, cam.2, 

jud.Timiș, anunţă intenţia de obtinere a auto-
rizaţiei de mediu pentru activitățile: cod 
CAEN 3811 (rev 2)- Colectarea deșeurilor 
nepericuloase; cod CAEN 3821 (rev 2)- 
Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericu-
loase, desfășurate la punctul de lucru din 
localitatea Iohanesfield, comuna Otelec, 
Ferma nr.2, jud.Timiș.

l Comunicat de presă privind disponibili-
tatea raportului anual 2018. UPRUC CTR 
SA, având sediul social în localitatea Făgăraș, 
str. Negoiu, nr. 1, jud. Brașov, ORC 
J08/1094/1999, CUI: RO12527609, tel. 
0268.215.411, fax: 0268.212.497, anunță 
investitorii că Raportul anual aferent exerci-
țiului financiar 2018 întocmit potrivit preve-
derilor Legii nr.24/2017 și Regulamentului 
ASF nr.5/2018, privind emitenții de instru-
mente financiare și operațiuni de piață și 
aprobat de conducerea societății, este dispo-
nibil pentru cei interesați, în formă scrisă, la 
cerere, la sediul societății din Făgăraș, str.
Negoiu, nr.1, jud.Brașov, și în format elec-
tronic pe website-ul societății: www.uprucctr.
com. Pentru informații suplimentare vă 
rugăm să  ne  contacta ț i  la  nr.de 
tel.0268.215.411.

l UAT Comuna Ilișești, str.Principală, 
nr.150, județul Suceava, telefon/fax: 
0230.521.248, e-mail: primaria_ilisesti@
yahoo.com. 1.În calitate de autoritate 
contractantă, acordă finanțare nerambursa-
bilă pentru activități nonprofit, în conformi-
tate cu prevederile Legii nr. 350/2005, privind 
regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general, cu modificările și 
completările ulterioare. 2.Eligibilitate: solici-
tanții persoane juridice -cultele religioase 
recunoscute de lege. 3. Acțiuni eligibile: Se 
derulează conform Regulamentului finanță-
rilor nerambursabile din anul 2019. 4. 
Domenii: Cultele religioase. Finanțarea se 
asigură în proporție de 90% din bugetul local 
al comunei Ilișești. 5.Durata finanțării 
nerambursabile: Mai-Iunie 2019. 6.Buget 
alocat: 110.000Lei -doar pentru domeniul 
culte religioase. 7.Documentație: Solicitanții 
persoane juridice vor depune: a) formularul 
de solicitare a finanțării; b) bugetul de veni-
turi și cheltuieli al programului/proiectului; c)
act constitutiv, statut și certificat de înregis-
trare fiscală; d)situaţia financiară a anului 
precedent; e)CV-ul coordonatorului progra-
mului/proiectului; f)certificat fiscal fără 
datorii pentru solicitant; g)declarație de 
imparțialitate; h) buget de fundamentare pe 
categorii de cheltuieli. 8.Contractele vor fi 
incheiate în termenul legal prevăzut în Regu-
lamentul finanțărilor nerambursabile pe anul 
2019.

l Primăria Comunei Izvoarele, cu sediul în 
comuna Izvoarele, județul Giurgiu, în calitate 
de titulară a „Actualizare PUG Comuna 
Izvoarele, județul Giurgiu”, propus a se 
implementa în com.Izvoarele, județul 
Giurgiu, aduce la cunoștință autorităților 
consultate pe durata procedurii de realizare a 
evaluării de mediu, cât și a publicului inte-
resat de potențialele efecte semnificative 
asupra mediului ale implementării planului 
menționat luarea de către APM Giurgiu a 
deciziei de emitere a avizului de mediu 
necesar adoptării acestui plan. Factorii inte-
resați, îndeosebi publicul, pot consulta 
Raportul de mediu, cu toate completările 
aduse pe parcursul procedurii de realizare a 
evaluării de mediu, pe internet, la adresa 

APM Giurgiu: office@apmgr.anpm.ro și la 
sediul acestei autorități, din Giurgiu, șos.
București, bl.111, sc.A+B, în zilele de luni-joi, 
între orele 9.00-14.00, și vineri, între orele 
9.00-12.00. Termenul de depunere a contesta-
țiilor este de 10 zile de la data apariției anun-
țului. 

l Societatea Europrod Grup SRL, titular al 
activității „Fabricarea produselor din beton, 
în Voluntari, șos. Ștefănești, nr. 81, jud. 
Ilfov”, anunță publicul interesat despre depu-
nerea solicitării de obținere a autorizației de 
mediu pentru activitate. Informațiile și obser-
vațiile publicului privind potențialul impact 
asupra mediului pot fi consultate la sediul 
APM Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr.1 București, 
tel./fax: 021.430.15.23, 021.430.14.02, în zilele 
de luni-joi, între orele 9.00-13.00.

l Unitatea administrativ-teritorială Urzi-
cuța, din județul Dolj, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.25, 26, 27, 28, înce-
pând cu data de 09.05.2019, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul primăriei Comunei Urzi-
cuța, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Nați-
onale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Avicola Focșani SA, titular al proiectului 
,,Execuţia a 2 foraje de alimentare cu apă în 
incinta platformei avicole pentru creșterea 
puilor de carne”, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Vrancea, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului: -continuarea 
procedurii privind emiterea aprobării de 
dezvoltare a proiectului, fără efectuarea 
evaluării impactului asupra mediului, pentru 
proiectul “Execuţia a 2 foraje de alimentare 
cu apă în incinta platformei avicole pentru 
creșterea puilor de carne” propus a fi 
amplasat în com. Golești, sat Ceardac, str. 
Gîrlei, nr. 72, T 5, P 19, jud. Vrancea. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 
2, în zilele de luni- joi între orele 8.00- 16.30 și 
vineri între orele 8.00- 14.00, precum și la 
următoarea adresă de internet  http://apmvn.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet a 
Agentiei pentru Protecţia Mediului Vrancea.

l Primăria Municipiului Slatina, Comparti-
mentul Fond Funciar, Cadastru, strada 
M.Kogălniceanu, nr.1, Slatina, Olt, 230080, 
telefon: 0249.439.377, 439.233, fax: 
0249.439.336, e-mail: office@primariaslatina.
ro, site: www.primariaslatina.ro. Anunț. În 
atenția persoanelor îndreptățite în baza 
Legilor Fondului Funciar (Legea nr.1/2000). 
Primăria Municipiului Slatina aduce la 
cunoștință următoarelor persoane pentru 
care a fost reconstituit dreptul de proprietate 
pentru suprafețe de teren agricol și care au 
fost înscrise în anexa 39 validată Legea 
1/2000 validată prin Hotărârea nr.68/2002 a 
Comisiei Județene Olt, să se prezinte la 
Compartimentul Fond Funciar, Cadastru, 
pentru depunerea documentelor necesare 
întocmirii dosarelor care preced soluționarea 

cererilor, respectiv actele de stare civilă și 
certificate de moștenitor, dacă este cazul, în 
vederea soluționării în ordine cronologică a 
cererilor conform procedurii prevăzute la 
Art. 12 din Legea 165/2013: Anexa 39. Autor; 
Moștenitori: 1. Pîrvu Nicolae; Pîrvu 
Constanța. 2.Voicu I. Constantin; -. 3. Barbu 
O.Ilie; -. 4.Călin Ioana; Călin Tănase. 5. Radu 
I. Ion; Radu Florea, Țolea Maria. 6.Malcotă 
Vasile; Malcotă Virgil, Dorobanțu Daniela. 
7.Neaga Grigore; -. 8. Tănase Gr. Floarea; 
Bobeanu Dochia, Cojocaru Niculina. 9. 
Geană N.Ion; -. 10. Sorescu N.Ana; -. 11. 
Joițescu Gheorghița; Oțeleanu Maria. 12. 
Căldăraru Constantin; Căldăraru Frusina, 
Căldăraru Radu. 13. Manea Ilie; Manea Ilie. 
14. Tănase Maria; Tănase Niculina. 15. Tolică 
Toma; Tolică Eleonora. 16. Gheorghiu Ion; 
Gheorghiu Gheorghița. 17. Leață Ion; Cocea 
Maria. 18. Grigore Ioana; Grigore Floarea. 
19. Tănase D.Elena; -. 20. Popa Ilie; Popa 
Alexandru, Popa Nicolae, Anton Maria. 21. 
Mustață Marin; -. 22. Calotă Rada; Murgiuc 
Gheorghița, Calotă Gheorghița, Calotă 
Traian. 23. Gheorghe Dumitru; Gheorghe 
Jenica, Gheorghe Marin, Gheorghe Constan-
tina, Gheorghe Florica. 24. Duțu Dumitru; 
Duțu Ilie. 25. Mustață D.Ilie; Mustață Marin, 
Constantin Niculina. 26. Duțu Lina; -. 27. 
Duțu Ilie; -. 28. Florescu Constantin; -. 29. 
Glonț R.Ion; Dorobanțu Elena, Gheorghe 
Niculina, Sumanuc Anica. 30. Geană 
Floarea; -. 31. Rizea Mihai; Rizea Floarea. 32. 
Stanca Maria; Stanca Alexandru. 33.Vasile 
Gheorghița; Stanca Floarea. 34. Gheorghe 
Ion; Gheorghe Niculina. 35. Ilinca Nicolae; 
Ilinca Gheorghe. 36.Porumschi Ana; Diaco-
nescu Paul, Diaconescu Radu, Drăgănoiu 
Mariana. 37. Soare Zaharia; Soare Ion. 
38.Mustață Floarea; -. 39. Dobrița Maria; 
Călin Radu. 40. Călin R.Radu; -. 41. Ionescu 
Anica; -. 42. Nițu Ștefan; Nițu Ionel. 43. 
Marin Floarea; -. 44.Călin Maria; Călin 
Constantin. 45. Stan Voicu; Stan V. Tudor. 46. 
Florescu Ilie; Bît Floarea. 47. Lupu Ilie; -. 48. 
Popescu Elena; -. 49. Măgală Dumitru; -. 50. 
Pătrașcu Nicolae; Anghel Ioana, Pătrașcu 
Ion, Pătrașcu Dumitru. 51. Mustață Niculina; 
-. 52. Florescu Ion; Florescu Ileana, Florescu 
Cristian, Sorescu Floarea. 53. Ristea Ion; -. 
54. Nistor Maria; -. 55. Cîrciumaru Ilie; -. 56. 
Niță Luca; Niță Marin. 57. Păun Constantin; 
-. 58. Crețu Radu; Crețu Ștefan, Scarlat Iulia, 
Crețu Marin. 59. Dogarete Ioana; Nica 
Lenuța. 60. Andronache Constantin; 
Irimescu Rada, Constantin Maria. 62. Căli-
neață Ilie; Călineață Năstase. 63. Călineață 
Năstase; -. 64. Trăistaru Alexandrina; Vîlce-
leanu Alexandrina. 65. Ștefan Vasile; Ștefan 
Aurel. 66. Măgală Marin; -. 67. Stanca 
Nicolae; Stanca Florea, Stanca Constantin. 
68.Gheorghe Alexandru; -. 69. Gheorghe 
Dumitra; Gheorghe Alexandru. 70. Matei 
Constantina; Matei Dumitru, Matei Grigore 
Stelian. 71. Glomnicu Gheorghe; -. 72.Stoica 
Gheorghița; Dinu Ecaterina, Marusac 
Dumitra. 73. Radu Niculina; Ioniță Ion, 
Ioniță Nicolae, Andreescu Virginia. 74. 
Cismaru Alexandru; Cismaru Gheorghița. 
75. Nicolae Vasile; Nicolae Ilie, Tănase Tudo-
rița, Nicolae Gheorghe, Belega Maria, 
Nicolae Constantin Tudor. 76. Nicolae Ion; 
Tănase Tudorița, Nicolae Gheorghe, Nicolae 
Ilie, Nicolae Constantin Tudor. 77. Ciuchete 
Maria; -. 78. Pană Gheorghe; Pană Ion, Pană 
Victor, Corbeanu Niculina. 79. Bărbușoiu 
Dumitru; Gavrilă Geta, Bărbușoiu Boris. 80. 
Olteanu Tudor; Stănescu Polina. 81. Lungu 
Maria; Lungu Decebal. 82. Ilinca N.Floarea; 
Sandu Floarea. 83. Neață Badea; -. 84. 
Deaconu Valerica; -. 85. Ivan Ion; Mănescu 
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Gheorghița, Popescu Florica. 86. Nițu Ecate-
rina; -. 87. Tănase Dumitru; Tănase Elena. 
88. Vîlceleanu Ecaterina; Neață Elena, Vîlce-
leanu Maria, Vîlceleanu Nicolae, Răducioiu 
Geta, Lungoci Iulica. 89. Ghiță Marin; Ghiță 
Valentin, Georgescu Maria, Stoica Niculina, 
Rădulescu Ionela, Ghiță M.Ionel. 90. 
Fofîsnac Dumitru; Fofîsnac Ion. 91. Niță 
Nițu; Lemnaru Costică, Andreeana Tudor. 
92. Lixandru Dumitru; Lixandru Ioana. 93. 
Popa Dumitru; -. 94. Trăistaru Sevastița; -. 
95. Trăistaru Damian; -. 96. Trăistaru Rada; 
Trăistaru Sevastița. 97. Beboaica Dumitru; 
Lupu Ion. 98. Popescu Aurel; -. 99. Bondarev 
Niculina; Cîrstea Marin, Cîrstea Ana. 100. 
Diaconescu Gheorghe; -. 101. Sorescu 
Constantin; Sorescu Lina. 102. Matei F.
Ioana; Matei Ion. 103. Mustață Marin; -. 104.
Iagăru Floarea; -. 105. Băescu Anica; Tiron 
Ecaterina. 106. Pălărie Maria; -. 107. Boro-
banțu Șt. Marin; -. 108. Badea Elena; Nico-
lescu Ioana, Niță Mituța, Florea Niculina. 
109. Fieraru Maria; -. 110. Nicolae 
Constantin; Nicolae Maria. 111. Constanti-
nescu Maria; -. 112. Ciobanu Constantin; 
Ciobanu Petrică. 113. Glonț R.Marin; Glonț 
Gheorghe, Călin Ioana. 114. Călin Maria; 
Călin Constantin. 115. Glonț M.Gheorghe; -. 
116. Neață Maria; -. 117. Mincu Ion; Mincu 
Elena. 118. Voicu C.Marin; -. 119. Tănase 
Dumitru; Ionescu Maria. 120. Andreeana 
Tudor; -. 121.Diaconu Ion; Nedelea Ecate-
rina, Diaconu Elena. 122. Stanca Marin; 
Stanca Ion. 123. Dascălu Alexandru; Dascălu 
Dumitru. 124.Roșu Marin; -. 125. Constantin 
Chiriță; Constantin Chiriță. 126.Ungureanu 
Constantin; Ungureanu Mihai, Ungureanu 
Maria. 127.Pană Maria; Pană Constantin, 
Pană Florea, Pană Vergică. 128. Marin Ion; 
Ioan Marin Aurel, Marin Gheorghe, Frîncu 
Eugenia, Ciucă Gheorghița. 129. Tănase 
Maria; Tănase Ion, Tănase Constantina, 
Tănase Gheorghe. 130. Dincă Gheorghe; 
Gagiu Niță. 131. Florian Rada; Florian Ion. 
132. Joițescu Ioana; -. 133. Iagăru Floarea; -. 
134. Mincu Constanța; Mincu Nicolae. 135. 
Sefcic Ioana; Pirvulescu Azota. 136. Mihai 
Filofteia; -. 137. Nanu Angelica; -. 138. 
Iagaru Dumitra; -. 139. Naidin Dumitru; -. 
140. Ilie Iulica; Ilie Ion, Constantin Floarea. 
141. Luta Floarea; Luta Marin. 142. Zamfi-
rescu Rada; -. 143. Magala T.Ion; Magala 
Constanta. 144. Costea Victor; Costea Maria. 
145. Ivan Frusina; Marcaru Ana. 146. Varjan 
Gheorghe; Preda Ecaterina. 147. Gheorghe 
Toma; Radulescu Maria. 148. Ionescu 
Floarea; Ionescu Petre. 149. Mincu Ion; 
Mincu Elena. 150. Badea Anghelina; Badea 
Radu, Badea Constantin. 151. Voica 
Constantin; -. 152. Gheorghiu Florea; -. 153. 
Cîrstea Rada; Ilinca Nicolae, Radu Elena, 
Gherghina Agapie. 154. Manea Gheorghe; 
Manea Ana. 155. Manea Ana; -. 156. Ionescu 
Alexandrina; Țăcală Gheorghița, Ionescu 
Ion, Ionescu Marin. 157. Nuțu Constantina; 
Nițulescu Marin. 158. Grigore Anica; Tase 
Marița. 159.Tanase Marin; Tanase Petrisor. 
160. Prioteasa Gheorghe; -. 161. Panduru 
Maria; Iagaru Voica. 162. Marcu Toma; 
Marcu Andrei. 163. Marghidan Paun; 
Marghidan Ioana. 164. Crăciun Radu; Oprea 
Vasilica, Crăciun Grigore, Victor Maria 
Rodica, Neicu Costin Antonius Paul, 
Gheorghe Silvia. 165. Marin Constantin; -. 
166. Boca Ion; Boca Dobrin. 167. Roșu 
Alexandrina; Roșu Toma. 168. Linguriță 
Constantin; Dinică Petrina. 169. Vîlceleanu 
Ana; -. 170. Ilie Luxandra; -. 171. Cojocaru 
Ana; -. 172. Iancu Ion; Iancu Florea. 173. 
Marin R. Gheorghe; Gheorghe Ana. 174.
Matei Dumitru; -. 175. Manea Alexandrina; 

Duinea Cristina, Marin Floarea. 176. Preda 
Floarea; Preda Constantin, Tolica Niculina, 
Păană Maria, Chiriță Emilia, Preda Ion. 177. 
Matei Nicolae; Constantin Floarea, Săocan 
Victoria, Dogaru Niculina, Deminschi Maria. 
178. Popescu Maria; Popescu Ion. 179. Ivan 
Marin; Ivan Gheorghița, Ivan Mircea.

l Primăria Municipiului Slatina, Comparti-
mentul Fond Funciar, Cadastru, strada 
M.Kogălniceanu, nr.1, Slatina, Olt, 230080, 
telefon: 0249.439.377; 439.233, fax: 
0249.439.336, e-mail: office@primariaslatina.
ro, site: www.primariaslatina.ro. Anunț. În 
atenția persoanelor îndreptățite în baza 
Legilor Fondului Funciar (Legea nr.1/2000). 
Primăria Municipiului Slatina aduce la 
cunoștință persoanelor înscrise în tabelul de 
mai jos și a moștenitorilor acestora, pentru 
care a fost reconstituit dreptul de proprietate 
pentru suprafețe de teren agricol și care au 
fost înscrise în anexa 39 la Legea 1/2000, 
validată prin Hotărârea nr.68/2002 a Comi-
siei Județene Olt, să se prezinte la Comparti-
mentul Fond Funciar, Cadastru, pentru 
depunerea documentelor necesare întocmirii 
dosarelor care preced soluționarea cererilor, 
respectiv: actele de stare civilă și certificate de 
moștenitor, dacă este cazul, în vederea soluți-
onării în ordine cronologică a cererilor 
conform procedurii prevăzute la Art. 12 din 
Legea 165/2013: Anexa 39. Autor; Moșteni-
tori: 1. Rîciu Ion; Popescu Ioana. 2. Bălășoiu 
Stancu; Bălășoiu Maria. 3. Dincă Maria; -. 4. 
Poșircă Toma; Poșircă Rada. 5. Necșulescu 
Ion; Necșulescu Petre, Protopopescu Mari-
oara, Luca Aneta Aurora. 6. Mustață Gheor-
ghița; -. 7. Predescu Gheorghița; -. 8. Iancu 
Ion; Iancu Marin, Iancu Gheorghe, Gavrilă 
Vasilica. 9. Vasile Elena; -. 10. Petre Ilie; -. 11. 
Făsui Stanca; Făsui Constantin, Făsui Sofia. 
12. Niță Dumitra; Iagăru Viorica. 13. Ioniță 
Maria; -. 14. Radu Ioana; Vîlceleanu Maria, 
Radu Nicolae. 15. Stănescu Bălașa; Stănescu 
Ovidiu Marin, Stănescu Ion. 16. Sorescu 
Elisabeta; -. 17. Melcioiu Marin; Melcioiu Ilie, 
Achim Alexandrina Aurelia, Melcioiu 
Lucreția. 18. Măgală A.Ioana; Smarandache 
Nicolae, Dobrescu Aurelia, Tudose Elena, 
Smarandache Constantin, Smarandache 
Constanța, Melcioiu Ilie, Melcioiu Ion. 19. 
Măgală Constantin; Smarandache Nicolae, 
Dobrescu Aurelia, Tudose Elena, Smaran-
dache Constantin, Smarandache Constanța, 
Melcioiu Ilie, Melcioiu Ion. 20. Costache 
Maria; Ion Constantina. 21. Anghel Nicolae; 
Anchel Ilie. 22. Barbu Liza; -. 23. Constantin 
Vasile; Barbu Liza. 24. Georgescu Ion; Geor-
gescu Marin. 25. Hristu Constantin; -. 26. 
Vasile Ilie; Vasile Ion. 27. Prodan Gheorghe; 
Prodan Aurel, Babi Victor. 28. Barbu Andrei; 
Barbu Florea. 29. Ilinca M.Ion; Ilinca 
Verginia. 30. Soare Voicu; Soare Ion. 31. 
Gheorghe Florea; Gheorghe Marin. 32. Biltz 
Victor; Biltz Viorel, Drăghici Liliana. 33. 
Neghină Ilie; Neghină Gheorghe. 34. Ion 
Constantin; Șerban Dorel. 35. Ilie Elena; -. 
36. Parohia Strehareți; -. 37. Mănăstirea 
Clocociov; -. 38. Parohia Clocociov; -. 39 
parohia Cireașov; -. 40. Cîmpeanu Ana; -. 41. 
Popescu Constantin; Popescu Nicolae. 42. 
Fofîsnac Florea; Radu Milica. 43. Țoncu 
Manole; Țoncu Dumitru. 44. Istrate Cate-
rina; -. 45. Grigore Constanța; -. 46. Cîrstea 
Ioana; Ionescu Tănase. 47. Buzatu Maria; 
Popescu Constantin. 48. Petre Marin; Petre 
Strejovici Marin. 49. Ene Marin; Linguriță 
Niculina. 50. Popescu Ion; Popescu Marian. 
51. Vărzaru Dumitru; Vărzaru Ștefan. 52. 
Voicu Ion; -. 53. Sorescu Gheorghe; Stănescu 
Elena, Sorescu Marin, Sorescu Ilie. 54. Pîrvu 

Ion; Pîrvu Maria. 55. Călin Gr.Ion; -. 56. 
Cristea Alexandrina; Cristea Nicolae, Cristea 
Gheorghe, Cristea Marin, Cristea Maria. 57. 
Ionescu Gheorghe; Ionescu Nicolae. 58. 
Enache Constantin; Costea Ștefania. 59. 
Stoian Floarea; -. 60. Dorobanțu Rada; Călin 
Constantin. 62. Băcilă Emil; Marinescu 
Monica. 63. Constantin Costică; Constantin 
Gabriel. 64. Ilie Constantin; Brașoavă 
Constanța, Ilie Alexandru. 65.I onescu Elena; 
-. 66. Mincu Mihalache; David Stela, Mincu 
Simion. 67. Lungan Carmen; Lungan Ioana. 
68. Georgescu Grigore; Georgescu 
Constantin. 69. Blaje Maria; Blaje Dumitru. 
70. Zamfir Marin; Florescu  Filofteia. 71. 
Fofîsnac Dumitru; -. 72. Pîrvu Floarea; -. 73. 
Popescu Maria; Popescu Florea. 74. Turianu 
Ilie; Georgescu Teodora, Predescu Păun. 75. 
Marcu Marin; Constantin Jan. 76.Marcu 
Rada; Constantin Jan. 77. Tuglui Maria; -. 
78. Roșu Marin; Iana Daniela. 79. Rizea 
Ioana; -. 80. Lupu Gr. Dumitru; -. 81. Stoica 
Vasile; Stoica Safta. 82. Istrate Tudor; Istrate 
Maria. 83. Dumitrescu Gheorghe; Iordache 
Gherghina. 84. Mustață Marioara; Cernea 
Ștefania. 85. Nicolae Petre; Nicolae Ion. 86. 
Lemnaru Costica; -. 87. Gagiu Ilie; -. 88. 
Vasile Șt. Ioana; Vasile Ilie. 89. Păun Fănică; 
Păun Vasilica. 90. Ene Gheorghe; -. 91. Tran-
dafir Constantina; -. 92. Tănase Florea; -. 93. 
Gheorghe V.Marin; Gheorghe Rada. 94. 
Iancu Gh.Marin; -. 95. Nicolescu Ion; Dinu 
Mariana. 96. Nicolescu Traian; Dinu 
Mariana. 97. Ilinca Maria; Ene Viorica. 98. 
Lixandru Constantin; Ilinca Marin, Ilinca 
Gheorghe, Ene Viorica. 99. Ghiță Maria; 
Ionescu Jenica. 100. Marcu Constanța; -. 101. 
Stanca Alexandru; -. 102. Dincă Marin; 
Dincă Marin, Dincă Nicolae. 103. Lică 
Gheorghe; Pavel Georgeta Signorina. 104. 
Anghel Ion; -. 105. Enache Ioana; -. 106. 
Păun Ilie; -. 107. Radu N.Ion; Radu Petra, 
Radu Ioan. 108. Floricică Ilinca; -. 109. 
Florescu Ecaterina; -. 110. Prodan Florica; 
Babi Victor. 111. Georgescu Virginia; Geor-
gescu Spiridon, Georgescu Ilie. 112. Necșu-
lescu Dumitru; Ștefănescu Alexandrina. 113. 
Ciocan Constantin; Buligă Tatiana. 114. 
Băltărețu Ion; Băltărețu Maria. 115. Măgală 
Marin; Măgală Alexandru. 116. Voicu 
Alexandra; -. 117. Măgală Constantin; 
Măgală Alexandru, Glomnicu Emilia. 118. 
Gheorghe Filofteia, -. 119. Țărcomnicu 
Constantina; -. 120. Dobrescu Marin; 
Dobrescu Marian. 121. Glonț Maria; Micu 
Ioana, Glonț Constantin. 122. Vasile St.
Radu; Vasile Constantina. 123. Găman 
Stoian; Cergă Maria. 124. Dorobanțu 
Floarea; Dorobanțu Virgil. 125. Matei Vasile; 
Birjaru Maria, Vasile Toma, Drăganu 
Constantina. 126. Roșu Gheorghița; Stana 
Petre. 127. Geaba Florea; -. 128. Niță Floarea; 
Matei Elena. 129. Mincu Constantina; -. 130. 
Gheorghe R.Ion; -. 131. Camen Andrei; 
Georgescu Maria, Stoica Niculina, Rădulescu 
Ionela. 132. Teodorescu Ilie; Teodorescu 
Nicolae. 133. Bălășoiu Mihail; -. 134. Anghel 
Marin; Anghel Constantin, Georgescu Nuți. 
135. Trandafir Andrei; Trandafir Liviu. 136. 
Oanță Ion; Oanță Mircea, Oanță Teodor, 
Sereanu Maria Deniza. 137. Popescu 
Constantin; Muscu Vasile. 138. Constantin 
Constantina; -. 139. Ghenea Floarea; -. 140. 
Constantin I. Florea; -. 141. Militaru Anica; 
Petcu Tudorița, Petcu Angela, Marin Ion. 
142. Măgureanu Florea; Mușuroi Florina 
Georgeta, Nițu Sica. 143. Dorobanțu 
Gheorghe; -. 144. Cristea Maria; Cristea Ion. 
145. Diaconu Alexandru; Diaconu Dumitru. 
146. Morariu Eleonora; Tîrtan Valentin, 
Tîrtan  Octavian, Ionescu Rodica, Sudace-

vschi Dora. 147.  Țîrcomnicu Elena; -. 148. 
Dogaru Anuța; -. 149. Prodan Marin; Prodan 
Nicolae. 150. Diaconu Decebal; -. 151. 
Nicolae Marița; -. 152. Șerban Dumitra; 
Obrocea Elena.

SOMAŢII
l Somatie emisa de Judecatoria Sannicolau 
Mare in dosar 3803/295/2018 prin care se 
aduce la cunostinta tuturor celor interesati ca 
petenta Iosimovici Marioara domiciliata in 
localitatea Saravale nr.758 judetul Timis 
CNP 2530725353954 cu domiciliul proce-
dural ales la Cabinet Avocat Dihel Petru cu 
sediul in localitatea Sannicolau Mare str 16 
Decembrie 1989 nr.13 judetul Timis care a 
formulat actiune civila uzucapiune prin care 
a solicitat instantei sa se constate ca petenta a 
dobandit ca bun propriu dreptul de proprie-
tate prin uzucapiune asupra imobilului 
inscris in CF 402008 nr top 514-516 CF vechi 
268 localitatea Saravale reprezentand casa cu 
nr.758 si teren intravilan in suprafata de 2877 
metri patrati proprietatea defunctilor Galu 
Lina (Mateiu Galu Lina) si Matei Valeriu 
(Valere) sa se dispuna intabularea in cartea 
funciara a dreptului de proprietate ca bun 
propriu asupra imobilului mentionat prin 
prescriptie achizitiva. In baza art.130 din 
Decretul Lege 115/1938 cei interesati sunt 
invitati sa faca opozitie in termen de o luna 
de la publicarea prezentei Pronuntata in 
sedinta publica la data de 17.04.2019 prese-
dinte Mota Adrian grefier Mirela Regep.

ADUNĂRI GENERALE
l Federația Patronatelor din Regiunea 
Oltenia (F-PRO), cu sediul în Craiova, Str. 
Opanez, nr.32, bl.F15,  spațiul A, Jud. Dolj, 
reprezentată legal de dl.Cristea Valentin, în 
calitate de președinte, în temeiul art.18 din 
Statut, convoacă Adunarea Generală Extra-
ordinară a membrilor, la sediul acesteia de 
mai sus, în data de 13.05.2019, ora 16.00 cu 
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea modi-
ficării statutului F-PRO privind componența 
organelor de conducere ale Federației Patro-
natelor din Regiunea Oltenia (F-PRO). 2. 
Împuternicirea persoanei desemnate să 
desfășoare întreaga procedură și toate 
formalitățile de înregistrare a modificărilor 
statutului la instituțiile abilitate și să semneze 
toate actele modificatoare, inclusiv statutul în 
forma actualizată. 3.Diverse.

l Convocator. Societatea UTIL GRANT 
S.R.L., persoană juridică română, cu sediul 
în București, str. Ing.Pascal Cristian, nr.4B, 
sector 6, înregistrată la Registrul Comerţului 
sub nr. J40/18817/1993, având CUI RO 
4381684, prin administrator Gusta Gabriel 
Vasile, convoacă Adunarea Generală Extra-
ordinară a Asociaţilor Societăţii în data de 
17.05.2019, ora 13, la adresa: incinta APACA 
Bulevardul Iuliu Maniu, nr.7, corp I, etaj 2, 
cam.10.  Adunarea Generală Extraordinară 
a Asociaţilor va avea următoarea ordine de 
zi: 1. Aprobarea modificării Actului Consti-
tutiv  prin modificarea structurii capitalului 
social ca urmare a cerereilor de retragere din 
societate a 18 asociaţi,  a cesiunii de părţi 
sociale între  asociaţi  și redistribuirea părţilor 
sociale către ceilalţi asociaţi rămaţi. 2. Apro-
barea  unui termen de plata a contravalorii 
părţilor sociale către asociaţii care se retrag și 
stabilirea unor criterii de prioritate în efectu-
area plăţilor. 3. Aprobarea mandatării dl. 
Gusta Gabriel Vasile în vederea semnării 
Hotărârii A.G.E.A și sau a Actului Adiţional 

la Actul Constitutiv, a Actului Constitutiv 
actualizat, precum și îndeplinirea tuturor 
formalităţilor prevăzute de lege pentru înre-
gistrarea Hotărârilor AGEA la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
București. Mandatarul poate împuternicii o 
altă persoană pentru îndeplinirea acestor 
formalităţi. În cazul în care nu sunt întrunite 
condiţiile de cvorum prevăzute de Actul 
Constitutiv al societăţii la prima convocare,  
Adunarea Extraordinară a Asociaţilor SC 
Util Grant SRL se va întruni, la a doua  
convocare  în data de 18.05.2019, ora 13, în 
aceeași locaţie. Președintele Consiliului de 
Administraţie, Dl. Gusta Gabriel Vasile.

LICITAŢII
l CNCAF „Minvest” SA Deva, cu sediul în 
Deva, Piața Unirii, nr.9, județul Hunedoara, 
tel./fax: 0254.213.040/0254.231.641, înregis-
trată la ORC sub nr. J20/333/1999, având 
CUI: RO2117946, își manifestă intenția de 
realizare a unei asocieri în participație în 
vederea extracției, prelucrării și comerciali-
zării, în comun a nisipurilor cuarțoase din 
cariera Făgetul Ierii, jud.Cluj. Criteriile de 
selecție sunt prevăzute în caietul de sarcini, 
care poate fi achiziționat de la sediul compa-
niei, în perioada 02.05.2019-10.05.2019, iîntre 
orele 8.00-15.30, la prețul de 5000Lei (fără 
TVA). Scrisorile de interes vor fi depuse până 
la data de 24.05.2019, ora 10.00, la sediul 
companiei.

l Debitorul SC Recisev Plast SRL cu sediul 
în  Dr.Tr.Severin, str.Padeș, nr.6, jud.Mehe-
dinţi, J25/169/2011, CIF: 28399034, aflata  în 
procedură de faliment in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 3395/101/2014 prin lichi-
dator judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
scoate la vânzare: - Proprietate imobiliara 
spatiu comercial demisol, cu suprafata de 
130,52 mp, situat în localitatea Constanta, str. 
B -dul Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, 
avand  numar cadastral 200125-C1-U1 la 
preţul de 108700 Euro (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii, preț neafectat de 
T.V.A). Titlul executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile * proprietati imobiliare * 
descris anterior, o reprezinta sentinta din data 
de 16.09.2015 de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către judecătorul 
sindic in dosarul de insolvență nr. 
3395/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinti. Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 
22.05.2019 orele 12:00. - Informăm toți ofer-
tanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul 
de sarcină în suma de 1000,00 lei cu cel putin 
2 ore inainte de ora licitatiei. Contul unic de 
insolvență al debitoarei SC Recisev Plast SRL 
este: RO11BRMA0999100083881619 deschis 
la Banca Romaneasca SA cu cel putin 2 ore 
inainte de ora licitatiei. 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 sediul lichi-
datorului judiciar telefon 0742592183, tel./
fax: 0252354399 sau la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro.

l Debitorul SC Unic Trans SRL cu sediul 
social in Dr.Tr. Severin, str. Brancoveanu, 
nr.12, bl.3, sc.2, ap.1, jud. Mehedinti, CIF: 
1817880, J25/682/2005, aflata in procedura de 
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faliment, dosar nr. 10387/101/2010 prin lichi-
dator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, 
cu sediul in Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 
7A, jud. Mehedinti, scoate la vanzare, la 
pretul stabilit prin raportul de evaluare nr. 
319/29.09.2017  intocmit de expert evaluator 
Syndre Valuation SRL: -Bunul imobil *teren 
extravilan* situat in Dr.Tr. Severin, 2A  T52/1, 
P15, jud.Mehedinti, nr. carte funciara vechi 
20295/N, numar cadastral 6798, nr. CF 53734, 
a localitatii Dr.Tr. Severin, in suprafata de 
10001,00 m.p., la un pret de pornire al licita-
tiei de 21000,00 euro, pret neafectat de T.V.A, 
ce se vor achita in lei la cursul BNR din ziua 
platii. Licitatia va avea loc în Dr.Tr. Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr.7A, judeţul Mehedinţi la 
data de 30.05.2019, orele 13,00. Participarea la 
licitatie este conditionata de consemnarea in 
contul nr. RO32RZBR0000060013826488 
deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Dr.Tr.
Severin, a unei cautiuni de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei si achizitionarea caietului 
de sarcini in valoare de 100 lei. Invitam pe toti 
cei care vor sa cumpere imobilul sa se prezinte 
la termenul de vanzare (30.05.2019 orle 
13.00), la locul fixat in acest scop, si pana la 
acel termen sa depuna oferte de cumparare. 
Titlurile executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunului 
imobil descrise anterior sunt: - incheierea din 
data de 05.09.2011 de deschidere a procedurii 
de faliment pronunțată de către judecătorul 
sindic in dosarul de insolvență nr. 
10387/101/2010 privind debitorul SC Unic 
Trans SRL. - incheierea din data de 
22.04.2019 pronuntata de judecatorul sindic 
in dosarul nr. 10387/101/2010 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinti prin care a fost 
admisa cererea lichidatorului judiciar privind 
valorificarea bunului imobil descris anterior, 
prin licitatie publica, conform vechiului cod 
de procedsura civila. 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. Publicatia de vanzare 
a fost afisata la data de 24.04.2019 la sediul 
lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, 
str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti. Relatii 
suplimentare la telefoanele, 0742592183, 
0756482035, 0252/354399, email: office@
consultant-insolventa.ro, sau la sediul profesi-
onal al lichidatorului din Dr.Tr.Severin, str. 
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti. Lichidator 
Judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, prin 
Popescu Emil.

l SC Mannheim Oil SRL - în faliment 
anunta vanzarea prin licitatie publica a 
bunului imobil, reprezentand teren/
constructii inscris in C.F. nr. 30101/Slatina - 
Timis, nr. top: 31 - Sadova Veche, Cad: C1, 
Top: 31, aflat in proprietatea debitoarei SC 
Mannheim Oil SRL, situat administrativ in 
Comuna Slatina Timis, Sat Sadova Veche, nr. 
158, denumita generic “Statie distributie 
carburanti”. Pretul de pornire al licitatiei  este 
de 75% din pretul de evaluare, respectiv 
1.024.425 Lei + T.V.A. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud. Caras-Severin, 
telefon 0355-429 116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 1.000 lei + T.V.A. Licitatia va 
avea loc in data de 17.05.2019, orele 12.30, la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de neadju-
decare, se va organiza o noua licitatie in data 
de 30.05.2019, orele 12.30. - mijloace fixe si 
obiecte de inventar, aflate in proprietatea 

debitoarei SC Mannheim Oil SRL, situate 
administrativ in Caransebes, Calea Severi-
nului, nr. 7, jud. Caras - Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 100% din pretul de 
evaluare + T.V.A., conform centralizatorului 
anexat raportului de evaluare. Pretul caie-
telor de sarcini fiind de 100 lei + TVA. Lici-
tatia va avea loc in data de 17.05.2019, orele 
13.00, la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o noua licitatie 
in data de 30.05.2019, orele 13.00.

l Continental 2000 SPRL, în calitate de 
lichidator judiciar al Antreprenor General 
Invest SRL, cu sediul în municipiul Brașov, 
Strada Albă, nr.6A, jud.Brașov, CUI: 
26355678, J08/1752/2009, anunţă organizarea 
licitaţiei publice pentru vânzarea imobilului 
proprietatea Antreprenor General Invest 
SRL, compus din: -teren intravilan în supra-
față de 173mp, înscris în CF 100801 (nr.CF 
vechi 21052) al loc.Brașov, la A1 sub nr. 
CAD/nr. Top 9263/4/2; -spălătorie auto și cafe 
bar, cu regim de înălțime P+E+M înscris în 
CF 100801 (nr. CF vechi 21052) al loc.Brașov, 
la A1.1 sub nr.cad C1/nr.Top 9263/4/2. 
Imobilul este situat în Brașov, str. Albă, nr. 6A 
și dispune de toate utilitățile. Preţul de 
pornire la licitaţie este de 980.000Lei, la care 
se aplică TVA în condițiile legii. Licitaţia va 
avea loc în data de 09.05.2019, ora 10.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Sfântu 
Gheorghe, str.Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, 
ap.4, jud.Covasna. Informaţii suplimentare 
se pot solicita pe adresa de e-mail: contact@
continental2000.ro,  la telefoanele: 
0268.547.598, 0730.119.910 și pe pagina de 
internet: www.continental2000.ro.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a persoanei de contact: Consiliul Local 
al Comunei Bobicești, cod fiscal: 4491148, 
comuna Bobicești, sat Bobicești, str.Bobicești, 
nr.54, județul Olt, telefon/fax: 0249.455.501, 
e-mail: primaria@bobicesti.ro. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: un spațiu în 
suprafață de 11,22mp cu destinația de funcți-
onare cabinet stomatologic, situat în imobilul 
„Clădire Dispensar Uman”, din satul Bobi-
cești, comuna Bobicești, județul Olt, proprie-
tate publică a Comunei Bobicești. 3.
Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
de la sediul Consiliului Local al Comunei 
Bobicești, județul Olt. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: Caietul de sarcini 
poate fi ridicat, la cerere, de la sediul Consi-
liul Local al Comunei Bobicești, județul Olt. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Documentația se poate 
ridica de la Registratura Comunei Bobicești, 
str.Bobicești, nr.54, județul Olt. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: 20Lei, se achită la casieria institu-
ției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 08.05.2019, ora 10.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: de la sediul Consiliului Local 
al Comunei Bobicești, județul Olt. 4.1.Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 14.05.2019, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 

ofertele: Consiliul Local al Comunei Bobi-
cești, comuna Bobicești, sat Bobicești, str. 
Bobicești, nr.54, județul Olt. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Ofertele se depun în două plicuri 
închise și sigilate, unul exterior și unul inte-
rior. 5.Data și locul la care este programată 
începerea procedurii de negociere directă: 
14.05.2019, ora 12.00, la sediul Consiliului 
Local Bobicești, comuna Bobicești, sat Bobi-
cești, str.Bobicești, nr.54, județul Olt. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail a instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Olt, 
Slatina, str. Mânăstirii, nr.2, județul Olt, cod 
poștal: 230038, telefon: 0249.414.989, 
0249.435.638, fax: 0249.437.370 -fax primire/
înregistrare documente Registratură, e-mail: 
tribunalul-olt@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului negocierii către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 02.05.2019.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: Primăria 
Comunei Răstoliţa, comuna Răstolița, nr. 
335, județul Mureș, cod fiscal: 4578032, 
telefon/fax: 0265.532.339, e-mail: rastolita@
cjmures.ro. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: terenuri având categoria de 
folosinţă pajiști în suprafaţă disponibilă de 
128,92 hectare -4 loturi (și anume: „Valea 
Iodului” -22,27ha, nr.parcelă 10, 11, 12, 13; 
„Borta, Belciu, Ciungitura” -21,76ha, nr.
parcelă 14, 15, 17, 18, 19; „Sărăcinul Mare, 
Sărăcinul Mic” -23,84ha, nr.parcelă 20, 21A, 
21B; „Fântânel” -61,03ha, nr.parcelă 22), din 
domeniul public al comunei Răstoliţa, 
judeţul Mureș, pentru realizarea lucrărilor de 
exploatare raţională și întreţinere a acestor 
pajiști. 3.Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: la sediul Primăriei Comunei Răsto-
lița. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
Documentaţia de atribure se poate procura, 
prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Răstolița. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: la 
Secretariatul Primăriei Comunei Răstolița, 
comuna Răstolița, nr.335, județul Mureș. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.54/2006: Nu e cazul. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 17.05.2019, ora 12.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 24.05.2019, ora 12.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Răstolița, nr.335, comuna Răsto-
lița, județul Mureș. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 24.05.2019, ora 13.00, la sediul 
Primăriei Comunei Răstolița, nr.335, județul 
Mureș. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Târgu-Mureș, locali-
tatea Tg.Mureș, str.Justiţiei, nr.1, jud.Mureș, 
cod poștal: 540069, telefon: 0265.260.323, 
fax: 0265.222.776, e-mail: tr-mures-reg@just.

ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 02.05.2019.

l Turnatoria Centrala Orion S.A., societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, conform hotararii creditorilor nr. 
2782/28.09.2018, scoate la vanzare in bloc sau 
individual pe numere cadastrale, urmatoarele 
bunuri imobile, dupa cum urmeaza:: - NC 
1372/1 compus din teren in suprafata de 9.815 
mp si constructiile C1; C2; C3; C5; C7; C8; 
C22, la pretul total de 126.900 euro; - NC 
1372/2 compus din teren in suprafata de 9.958 
mp si constructia C10 la pretul total de 
158.000 euro; - NC 1372/3 compus din teren 
in suprafata de 7.229 mp si constructia C49 la 
pretul total de 170.200 euro; - NC 1372/4 
compus din teren in suprafata de 16.609 mp si 
constructiile C58; C59; C60; C61; C65, la 
pretul total de 1.224.800 euro; - NC 1372/5 
compus din teren in suprafata de 12.126 mp si 
constructiile C67; C68; C85; C86; C88; C89, la 
pretul total de 237.600 euro; - NC 1372/6 
compus din teren in suprafata de 2.609 mp si 
constructiile C62 si C64, la pretul total de 
889.200 euro; - NC 1372/7 compus din teren 
in suprafata de 151.081 mp si constructiile 
C14; C15; C16; C17; C19; C20; C24; C25; 
C26; C31; C32; C33; C34; C35; C36; C37; 
C38; C40; C41; C42; C43; C45; C46; C48; 
C50; C51; C52; C53; C54; C55; C56; C57; 
C63; C69; C72; C73; C74; C76; C77; C78; 
C79; C80; C82, la pretul total de 4.071.500 
euro; - NC 1372/8 teren in suprafata de 9.958 
mp, la pretul de 59.100 euro; - Teren cale 
ferata industriala in suprafata de 2.577 mp, la 
pretul de 19.700 euro; - Teren servitute trecere 
in suprafata de 20 mp, la pretul de 105 euro. 
Valorile nu contin TVA. Valoarea totala a 
bunurilor imobile mai sus mentionate este de 
6.957.105 euro, fara tva. Licitatia se va tine in 
data de 06.05.2019 ora 12:00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va 
tine in data de 08.05.2019, 10.05.2019, 
13.05.2019, 15.05.2019, 17.05.2019, 
20.05.2019, 22.05.2019, 24.05.2019, 
27.05.2019, 29.05.2019, 31.05.2019, 
03.06.2019, 05.06.2019, 07.06.2019, 
10.06.2019, 12.06.2019, 14.06.2019, 
17.06.2019, 19.06.2019, 21.06.2019, 
24.06.2019, 26.06.2019, 28.06.2019, 
01.07.2019, 03.07.2019, 05.07.2019, 
08.07.2019, 10.07.2019, 12.07.2019, 
15.07.2019, 17.07.2019, 19.07.2019, 
22.07.2019, 24.07.2019, 26.07.2019, 
29.07.2019, 31.07.2019. Cererile de inscriere la 
licitatie se depun in original la sediul lichida-
torului judiciar insotite de toate documentele 
prevazute in regulamentul de vanzare. Pretul 
regulamentului de vanzare este de 2.100 lei, 
plus TVA. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii lici-
tatiei. Dosarul de prezentare si conditiile de 
participare se pot obtine numai de la sediul 
lichidatorului judiciar. Telefon/fax: 
0244597808; email:office@andreiioan.ro; 
mobil: 0723357858; www.andreiioan.ro.

MATRIMONIALE
l Intelectuală doresc prieten 60-80 ani, 
educaţie, cultură, situaţie materială. 
0762/765.659.

PIERDERI
l Pierdut certificat de pregătire profesională 
a conducătorului auto - transport mărfuri; 
atestat ADR și cartelă tahograf, eliberate de 

ARR Vâlcea, pe numele Bohariu Silviu-Con-
stantin, din comuna Bărbătești, județul 
Vâlcea. Se declară nule.

l Pierdut Atestat Profesional pentru trans-
port marfa și persoane, eliberat de ARR, pe 
numele Mîzgoi Ilie. Îl declar nul.

l Yusuf Beyazit Tarim Urunleri Gida Tekstil 
Turizm Otomotiv Emlak Insaat Tasimacilik 
VE Ticaret Sanayi Limited Sirketi Manisa 
Sucursala Ilfov inregistrata la ONRC Ilfov cu 
nr.23/6147/2017 CUI 38592147 declara 
pierdut certificat de inmatriculare al sucur-
salei cu seria b nr.3416468 si certificatele 
constatatoare pe care le declara nule.

l Subscrisa, Federal-Mogul Motorparts 
Ploiesti SRL, cu sediul social în București, 
Calea Floreasca, Nr.169A, Complex 
Floreasca 169, Corp B, Biroul 6, etaj 6, Sector 
1, înregistrată la Oficiul Registrului Comer-
țului de pe lângă Tribunalul București sub 
nr.J40/5428/2015, având Cod unic de înregis-
trare 34464692, declar nul și pierdut certifi-
catul de înregistrare Seria B Nr.3068353, 
eliberat de Registrul Comerțului la data de 7 
mai 2015.

l  P i e r d u t  s c h i ț a  c o n t r a c t 
nr.14.919/21.01.1992 Preda Veroana eliberată 
de Raial Imobiliara RA prin SC Cotroceni 
SA. Declar nulă.

l Asociația Mihăiță Bariz, cu sediul în Bucu-
rești, Aleea Livezilor, nr.5, bl.23, sc.2, et.4, 
ap.37, Sector 5, înregistrată în Registrul 
Special sub nr.18/21.03.2019 -Partea 1A 
-Secțiunea 1, prin Președinte Mihăiță Bariz, a 
pierdut Certificatul de înscriere a persoanei 
j u r i d i c e  f ă r ă  s c o p  p a t r i m o n i a l 
nr.1812/302/2019 din data de 02.04.2019. Îl 
declar nul.

l Pierdut proces -verbal recepţie finală cu nr. 
97 din 24.11.2017, a construcţiei din str. 
Moldovenului nr. 11 sect. 5, București.

l Pierdut contract de vânzare -cumpărare pe 
numele de Corici Gheorghe din str. Munţii 
Carpaţi nr. 2, bl. P8, sc.1, et. 2, ap. 34, sector 5.

DECESE


