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OFERTE SERVICIU
l Societate angajeaza Asistent 
Manager cu experienta. Conditii: 
pachet salarial atractiv. Cerinte: 
Cunostinte nivel mediu/ avansat a 
pachetului Office. CV la office@
1benjamins.ro.

l INCDIE ICPE-CA, cu sediul în 
Splaiul Unirii, nr.313, Sector 3, 
Bucureşti, organizează concurs 
pentru ocuparea postului de 
consilier juridic. Procedura de 
desfăşurare a concursului este 
postată pe site-ul institutului: 
www.icpe-ca.ro. Dosarul de 
concurs se depune până la data de 
05.02.2018, ora 15.00, la sediul 
INCDIE ICPE CA. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon 021.346.72.31 int 110- dna 
Tănase Ştefania.

l Direcţia Locală de Evidenţă a 
Persoanelor Sector 6 organizează 
în data de 20.02.2018 concurs de 
recrutare pentru ocuparea a două 
funcţii publice de execuţie vacante 
din cadrul Serviciului Evidenţa 
Persoanelor:  -2 funcţi i  de 
inspector clasa I, grad profesional 
superior, vechime în specialitate 9 
ani; Informaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul instituţiei şi la 
nr. de tel.: 021.4341331 – Serviciul 
Resurse Umane, Juridic.

l Primaria Comunei Slobozia 
Mandra, judetul Teleorman organi-
zeaza concurs in vederea ocuparii  
functiei publice de executie de 
inspector, grad profesional asistent 
– operator rol, din cadrul comparti-
mentului contabilitate, financi-
ar-buget. Concursul va avea loc in 
data de 19.02.2018, ora 10.00 (proba 
scrisa), la sediul primariei comunei 
Slobozia Mandra, data interviului 
fiind 21.02.2018. Conditii de partici-
pare: Conditiile prevazute de art. 54 
din Legea nr.188/1999 privind 
statutul functionarilor publici, repu-
blicata, cu modificarile si completa-
rile ulterioare; Studii superioare de 
lunga durata, absolvite cu diploma 
de licenta sau echivalent in dome-
niul contabilitate; Vechime – 1 an in 
specialitatea studiilor necesare 
exercitarii functiei publice. Dosarele 
de concurs se depun la sediul 
Primariei comunei Slobozia 
Mandra, judetul Teleorman pana 
pe data de 8.02.2018 si vor contine 
in mod obligatoriu documentele 
prevazute de art.49, alin. (1) din 
HGR.nr.611/2008, modificata si 
completata. Detalii privind condi-
tiile specifice si bibliografia de 
concurs sunt disponibile accesand 
pagina oficiala www.slobo-
zia-mandra.ro . Relatii suplimen-
tare se pot obtine la sediul Primariei 
Comunei Slobozia Mandra,la 
numarul de telefon 0247 359 046, 
e-mail primariasloboziamandratr@
gmail.com, persoana de contact , 
secretar – Andrei Daniela.

l Anunț concurs de titularizare. 
În conformitate cu OMECTS nr. 
5625/31.08.2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, Scoala 
Gimnaziala Montessori Haus, 
mun. Timisoara in asociere cu 
Scoala Primara Wendy Kids, 
organizeaza concurs pentru 
ocuparea postului/posturilor dupa 
cum urmeaza: I. Scoala Gimna-
ziala Montessori Haus, mun. 
Timisoara educator - limba 
română - specializare în peda-
gogia învățământului preşcolar - 5 
posturi. II. Scoala Primara Wendy 
Kids - educator - limba română - 
specializare în pedagogia învăță-
mântului preşcolar - 3 posturi. 
Concursul va avea loc în data de 
19.02.2018-20.08.2018 (inspectie 
speciala la clasa), si 22.02.2018 
(proba scrisa), la sediul instituție, 
str. Constantin Brâncoveanu, nr. 
75. Înscrierea şi depunerea dosa-
relor se va face la sediul Scolii 
Gimnaziale Montessori Haus, 
mun Timisoara, str. Constantin 
Brancoveanu, nr. 75, zilnic între 
orele 10 - 13, în perioada  
12.02.2018-16.06.2016. Condiții de 
înscriere. CV (model european). 
Copii legalizate după actele de 
studii şi foaia matricolă, conform 
cu  Statutul personalului didactic 
din învățământul preuniversitar. 
Copii după certificatele de obți-
nere a gradelor didactice (unde 
este cazul). Copii după certificatul 
de naştere şi căsătorie (unde este 
cazul). Copie după C.I sau B.I cu 
domociliul. Adeverință din care să 
rezulte vechimea în învățământ. 
Aviz medical prin care să rezulte 
că este apt(ă) medical pentru a 
preda în învățământ. Pentru mai 
multe informații despre organi-
zarea concursului apelați la 
numărul de telefon de contact 
0731359998.

l Primaria Municipiului Dorohoi, 
cu sediul în: municipiul Dorohoi, 
strada A.I. Cuza, nr.34, județul 
Botoşani, în baza legii 188/1999, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant 
pentru funcție publica: Denu-
mirea postului: Consilier, grad 
profesional debutant, clasa I. 
Compartimentul: Investitii. 
Condiții specifice de participare la 
concurs: - nivelul studiilor: univer-
sitare de licență, absolvite cu 
diploma, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă, în unul din domeniile de 
licență, conform COR 2142 – ingi-
neri constructori, cu subclasele 
specifice. - vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului: fara vechime. Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concur-
sului: Proba scrisă: 19.02.2018, ora 
10.00 , la sediul instituției. 
Interviu:  23.02.2018, ora 10.00, la 
sediul instituției. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul institu-
ției în  termen  de  20 de zile de la 

data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial. Date contact: 
Primăria municipiului Dorohoi, 
Compartimentul Resurse Umane, 
Telefon 0231/610133 Int.113. 

l Primăria comunei Berceni, 
judeţul Prahova, cu sediul în 
comuna Berceni, sat Berceni, str. 
Prof. Voicu Ion, nr. 140 A, jud. 
Prahova, în conformitate cu 
prevederile art.39 (2) din HGR 
611/04.06.2008 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, scoate la concurs 2 (două) 
posturi de funcţii publice vacante 
din aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Berceni, 
judeţul Prahova după cum 
urmează: 1. Un post de Inspector, 
clasa I, gradul profesional Supe-
rior în cadrul Compartimentului 
Urbanism, amenajarea terito-
riului, sistematizare şi peisagistică. 
Concursul va avea loc pe data de 
19 februarie 2018, ora 10.00, iar 
interviul va avea loc în maxim 5 
zile lucrătoare. Pentru funcția 
publică vacantă de execuție de 
Inspector, clasa I, grad profesional 
Superior, în cadrul Compartimen-
tului Urbanism, amenajarea teri-
tor iu lu i ,  s i s t emat izare  ş i 
peisagistică, se vor avea în vedere 
următoarele: Condiții generale de 
participare: Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 - privind Statutul funcți-
onarilor publici (R2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice: - să aibă studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul urba-
nism, arhitectura, construcții şi 
instalații pentru construcții, ingi-
nerie civilă şi geodezică, studii 
juridice sau studii administrative; 
- sa aibă vechime minimă de 9 ani 
în specialitatea studiilor absolvite 
cu profil urbanism, arhitectură, 
construcții şi instalații pentru 
construcții, inginerie civică şi 
geodezică, studii juridice sau 
administrative. 2. Un post de 
Inspector, clasa I, grad profesional 
Debutant în cadrul Comparti-
mentului Urbanism, amenajarea 
teritoriului, sistematizare şi peisa-
gistică. Concursul va avea loc pe 
data de 19 februarie 2018, ora 
10.00, iar interviul va avea loc în 
maxim 5 zile lucrătoare. Pentru 
funcția publică vacantă de 
execuție de Inspector, clasa I, grad 
profesional Debutant în cadrul 
Compartimentului Urbanism, 
amenajarea teritoriului, sistemati-
zare şi peisagistică, se vor avea în 
vedere următoarele: Condiții 
generale de participare: Candi-
dații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 - 
privind Statutul funcționarilor 
publici (R2),cu modificările şi 
completările ulterioare; Condiții 

specifice: - sa aibă studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diploma de licență sau echivalentă 
în domeniul urbanism, arhitec-
tura, construcții şi instalații 
pentru construcții, inginerie civilă 
şi geodezică, geologie, studii juri-
dice sau studii administrative. 
Dosarul de înscriere va cuprinde 
documentele, conform prevede-
rilor art. 49 din H.G. nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcționarilor publici, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare: Actele prevăzute mai sus se 
prezintă în original, pentru a 
putea fi confruntate cu copiile 
acestora, în vederea certificării 
pentru conformitate de către 
secretarul comisiei de concurs. 
Formularele pentru participare la 
concurs se pot procura zilnic de la 
secretariatul de concurs şi candi-
daţii pot depune dosarele de 
concurs în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, la secretariatul comi-
siei de concurs. Informaţii 
suplimentare la secretariatul 
comisiei de concurs din cadrul 
Primăriei comunei Berceni, 
persoana de contact: Leoşteanu 
L u c i a n  A u g u s t i n  – 
Tel.0244.470.216, 0244.470.588 
(int. 200).
 
l Biblioteca Judeţeană „I. H. 
Rădulescu” Dâmboviţa Târgo-
vişte, str. Stelea, nr. 2 anunţă în 
data de 14.02.2018. Organizarea 
concursului pentru ocuparea  
postului contractual vacant, 
astfel: 1. Bibliotecar studii superi-
oare, grad profesional II,1 post, 
nivel de execuţie, în cadrul Servi-
ciului Relaţii cu Publicul, animaţie 
culturală şi informare bibliogra-
fică, Biblioteca Judeţeană “I. H. 
Rădulescu” Dâmboviţa. Condiţii 
generale: potrivit prevederilor art. 
3 din Regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice din 23.03.2011, 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţiile specifice pentru 
postul vacant: 1. Bibliotecar studii 
superioare gradul profesional II, 
perioadă nedeterminată. 1. Studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă, în 
specialitatea biblioteconomie sau 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă, 
completate cu un curs de perfecţi-
onare în domeniul biblioteco-
nomic; 2. Cunoştinţe de operare 
pe calculator: noţiuni de utilizare 
a  s i s t e m u l u i  d e  o p e r a r e 
(Windows), a programelor pache-
tului Office şi a unui soft specific 

de bibliotecă; 3. Cunoaşterea unei 
limbi străine, de circulaţie interna-
ţională, nivel mediu; 4. Vechime în 
specialitate, de minim 1(un) an, 
dobândită în baza unui contract 
individual de muncă. Concursul 
se va desfăşura conform calenda-
rului următor: Perioada depunerii 
dosarelor de înscriere: 19.01.2018– 
02.02.2018 între orele 8:00 - 16:00. 
Datele concursului: Selecţia dosa-
relor: 05.02.2018 – 06.02.2018 
pentru postul de execuţie de bibli-
otecar; Proba scrisă: în data de 
14.02.2018, ora 10.00, pentru 
postul de execuţie de bibliotecar; 
Interviul: data şi ora vor fi comu-
nicate ulterior. Locul desfăşurării 
concursului: Biblioteca Judeţeană 
„I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, 
Târgovişte, str. Stelea, nr. 2,, judeţ 
Dâmboviţa. Informaţii suplimen-
tare: Secretariatul Bibliotecii 
Judeţene “I. H. Rădulescu” 
Dâmboviţa, telefon 0245 612316 
– cons. jr. Dobre Izabela.

l Primăria Oraşului Iernut orga-
nizează concurs de recrutare, în 
data de 20.02.2018, ora 10.00, 
proba scrisă, proba orală în data 
de 22.02.2018, ora 10.00, pentru 
ocuparea unor funcții publice de 
execuție de: inspector grad profe-
sional asistent -clasa I în cadrul 
biroului „Achiziții”, comparti-
ment Achiziții, inspector grad 
profesional principal -clasa I în 
cadrul biroului „Urbanism”, 
compartiment Urbanism, şi a unei 
funcții publice de execuție poliţist 
local, grad profesional asistent 
-clasa III, în cadrul Serviciului 
Poliția Locală, compartiment 
Disciplină în Construcții şi Activi-
tate Comercială. Condițiile gene-
rale de participare la concurs sunt 
cele prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 -R, privind Statutul 
funcționarilor publici. Condițiile 
specifice de participare la concurs 
sunt următoarele:  -Pentru 
inspector grad profesional asistent 
-clasa I în cadrul biroului „Achi-
ziții”, compartiment Achiziții: 
-studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul: 
economic sau inginerie; -vechime 
un an în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice de execuţie grad profesi-
onal asistent. -Pentru inspector 
grad profesional principal -clasa I 
în cadrul biroului „Urbanism”, 
compartiment Urbanism: -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul: inginerie; -vechime 
de 5 ani în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice de execuţie grad profesi-
onal principal. -Pentru funcția 
publică de execuție polițist local 
grad profesional asistent -clasa 
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III, în cadrul Serviciului Poliția 
Locală, compartiment Disciplina 
în Construcții și Activitate Comer-
cială: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime 
6 luni în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice de execuţie; -carnet de 
conducere categoria B. Biblio-
grafia conține Constituția Româ-
niei -R, Legea nr.188/1999 -R, 
privind Statutul funcționarilor 
publici, Legea nr.7/2004 R, privind 
Codul de conduită a funcționa-
rilor publici. Dosarele se vor 
depune la registratura instituției 
în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial. 
Informații suplimentare se pot 
obține de la sediul Primăriei 
Orașului Iernut și la telefon: 
0265.471.410, 0723.305.517, la 
secretarul comisiei de concurs.

l Primăria Comunei Sânzieni, cu 
sediul în localitatea Sânzieni, str.
Principală, nr.337, judeţul 
Covasna, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: Paznic, 2 
p o s t u r i ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 14.02.2018, ora 10.00; 
-Interviul în data de 16.02.2018, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii medii sau gimnaziale; 
-vechime nu se solicită; -îndepli-
nește condiţiile specifice pentru 
ocuparea funcţiei contractuale; 
-are o stare de sănătate corespun-
zătoare funcţiei contractuale 
pentru care candidează, atestată 
pe bază de examen medical de 
specialitate. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs  până  la  data  de 
05.02.2018, ora 14.00, la sediul 
Primăriei Comunei Sânzieni. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Sânzieni, 
persoană de contact: Bandi 
Levente, telefon: 0730.584.174, 
fax: 0267.366.019, e-mail: blevi@
consloc.ro.

l La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr.1842 din 
29.12.2017, la anunţul cu numărul 
de înregistrare 133.851 al Primă-
riei Comunei Ciorani, adresă: 
comuna Ciorani, sat Cioranii de 
Jos, nr. 1287bis, județul Prahova, 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de polițist local, clasa III, 
grad profesional principal, 
conform Legii nr.188/1999: se face 
următoarea rectificare: -în loc de: 
„Condiții specifice: -Inspector, 
clasa I, grad profesional debutant 
-Compartiment Registrul Agricol: 
1.Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în specialitatea 
administrație publică, agronomie, 

zootehnie. 2. Cunoștințe operare 
calculator. -Polițist local, clasa I, 
grad profesional debutant: 1.
Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul știin-
țelor juridice sau administrative. 
-Polițist local, clasa III, grad 
profesional principal: 1.Studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat. 2.Vechime în muncă 
-5 ani.” se va citi: „Condiții speci-
fice: -Inspector, clasa I, grad profe-
sional debutant -Compartiment 
Registrul Agricol: 1. Studii univer-
sitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în specialitatea Administrație 
Publică, Agronomie, Zootehnie. 2. 
Cunoștințe operare calculator. 
-Polițist local, clasa I, grad profesi-
onal debutant: 1.Studii universi-
tare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul științelor juridice sau 
administrative. -Polițist local, 
clasa III, grad profesional prin-
cipal: 1.Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat. 2.
Vechime în specialitatea studiilor: 
minim 5 ani.” Restul anunţului 
rămâne neschimbat. Prezenta 
rectificare nu se datorează Redac-
ţiei Monitorului Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a)”.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Oraș Călimănești, jud. Vâlcea, 
vând casă d+p (s = 270 mp) și 
teren aferent (s = 133 mp), total 
452 mp, toate utilităţile asigurate, 
ieșire la DN. 0728.625.348; 
0731.093.542.

CITAȚII  
l Se citează paratul Beshoy 
Fatehy Zaky Marzok la Judecă-
toria Moinești, termen 08.02.2018, 
dosar 1475/260/2017, obiect divorţ, 
reclamanta Popa Elena Monalisa.  

l Se citează parata Pînzariu Vasi-
lica Georgiana la Judecătoria 
Moinești, termen 25.01.2018, 
dosar 51/260/2017, obiect stabilire 
domiciliu minor, reclamant 
Spătaru Costică și Maria. 

l Flav i rompres t  SRL,  J 
05/614/2003, CUI 15448224, cu 
ultimul sediu in judetul Bihor, 
Mun. Oradea, Piata Bucuresti nr. 
4, Ap. 33, cod postal 3700, prin 
administrator Olteanu Radu, este 
chemata la Tribunalul Bucuresti, 
din Splaiul Independentei nr. 319 
L, Cladirea B,  sector 6, Bucuresti, 
Sectia a VI-a Civila, camera E 26, 
c2-fond, in ziua de 08 martie 2018, 
ora 9:30, in calitate de parat, in 
proces cu IMSAT SA, in calitate 

de reclamant si altii, pentru Fond 
– Actiune in constatare si pretentii 
* R e j u d e c a r e  D o s a r  n r. 
26988/3/2005, in cadrul Dosarului 
nr. 13219/3/2017.

l Judecătoria Costești, Dosar nr. 
1556/214/2017: Parohia Costești, 
cu sediul în orașul Costești, str. 
Victoriei nr. 11, judeţul Argeș, cod 
d e  î n r e g i s t r a r e  f i s c a l ă 
5486603/08.11.2004, în calitate de 
reclamantă, cheamă în judecată 
Primăria Orașului Costești, cu 
sediul în orașul Costești, str. Victo-
riei nr. 49, judeţul Argeș, prin 
reprezentantul său legal, primarul 
Orașului Costești, în calitate de 
p â r â t ă  î n  D o s a r u l  n r. 
1556/214/2017 aflat pe rolul Jude-
cătoriei Costești, judeţul Argeș, ce 
are ca obiect uzucapiune, Complet 
civil, cu termen de judecată la 
data de 20.02.2017, ora 9.00.

l Numitul Takacs Ludovic 
Todorel, fiul lui Iuliu și Floarea, 
născut la data de 11.05.1953, în 
com. Olcea, sat Călacea, jud. Bihor, 
cu ultimul domiciliu în loc. Aiud, 
sat Sâncrai, str. Doinei, nr. 5, jud. 
Alba, este citat la Judecătoria Aiud 
pe data de joi, 22.02.2018, ora 
09.00, complet c8-civil, camera 
Sala, în calitate de pârât în dosarul 
civil nr. 3437/175/2017, pentru 
declararea judecătorească a morții, 
în contradictoriu cu petentul 
Primarul Municipiului Aiud.

DIVERSE  
l Primaria Orasului Magurele, 
avand sediul in judetul Ilfov, oras 
Magurele, str.Calugareni, nr.2-4, 
titular al P.U.Z.-,,amenajare piata 
centrala, sistematizare circulatii, 
spatii pietonale, alei de acces, plat-
forme, amplasare constructii 
provizorii, mobilier urban, parcaje 
si utilitati”, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului de mediu si 
declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei   
Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 09:00-11:00. 
Observatii si sugesti se primesc in 
scris la sediul A.P.M. Ilfov in 
termen de 15 zile de la data publi-
carii anuntului.

l SC Agrofresh Ecologic SRL, 
titular al planului „Dezvoltare 
PUZ  cu destinaţia de complex 
sere de legume și spaţii de proce-
sare și depozitare legume, comuna 
Şag, CF.403909-Şag, jud.Timiș, 
aduce la cunoștinţa publicului că 
decizia etapei de încadrare, din 
procedura de reglementare 
conform HG nr.1076/2004, este 
cea de adoptare a planului fără 
aviz de mediu. Propunerile de 
reconsiderare ale deciziei se vor 
transmite în scris, în termen de 10 

zile calendaristice, la sediul APM 
Timiș, b-dul Liviu Rebreanu, 
nr.18-18A, Timișoara.

l Judecătoria Huși, Dosar civil 
nr.517/244/2016, Sentința civilă nr. 
772/2017, Şedința publică de la 27 
septembrie 2017. Pentru aceste 
motive, în numele legii, hotărăște: 
Admite acţiunea civilă formulată 
de reclamantul Cornea Dumitru, 
domiciliat în sat Berezeni, comuna 
Berezeni, judeţul Vaslui, CNP: 
1681016372234, cu domiciliul 
procesual ales la Cabinetul de 
Avocat „Mîrfu Radu”, cu sediul în 
mun. Vaslui, strada Ştefan cel 
Mare, bloc 34, scara B, parter, 
judeţul Vaslui, în contradictoriu 
cu pârâţii Cornea Gheorghe, 
domiciliat în localitatea Golești, 
strada Cotești, nr.67D, judeţul 
Vrancea; Cornea Valerica, domici-
liată în sat Şutești, comuna 
Şutești, strada Mărului, nr.13, 
j u d e ţ u l  B r ă i l a ,  C N P : 
2871219373975; Clenciu Adina, 
domiciliată în municipiul Bucu-
rești, strada Teiul Doamnei, nr.10, 
bloc 10, scara 1, etajul 2, aparta-
mentul 6, sector 2 și cu reședinţa 
în Italia, localitatea Cosenza, via 
Gerolamo de Rada, nr.21, telefon: 
0 0 3 9 . 3 2 4 . 5 5 7 . 1 2 0 7 ,  C N P : 
2800729373970; Cornea Andrei, 
domiciliat în sat Şutești, comuna 
Şutești, strada Mărului, nr.13, 

judeţul Brăila; Cornea Dorel, 
domiciliat în sat Berezeni, comuna 
Berezeni, judeţul Vaslui și Cornea 
Fănica, domiciliată în sat Şutești, 
comuna Şutești, strada Mărului, 
nr.13, judeţul Brăila și reședinţa în 
Italia, localitatea Cosenza, via 
Gerolamo de Radajf, nr.21, CNP: 
2610807205904. Constată că la 
data de 11.01.1976 a încetat din 
viaţă Cornea Vasile, iar la data 
01.04.2013 Cornea Ioana, autorii 
părţilor, ambii cu ultimul domi-
ciliu în jud.Vaslui. Constată că 
moștenitori cu vocaţie succesorală 
în ambele succesiuni sunt recla-
mantul Cornea Dumitru și 
pârâtul Cornea Gheorghe, fiecare 
cu o cotă de 1/3 din succesiune; 
împreună cu moștenitorii lui 
Cornea Toader (decedat la 
28.08.2014), respectiv pârâţii 
Cornea Valerica, Clenciu Adina, 
Cornea Andrei, Cornea Dorel și 
Cornea Fănica, toţi cu o cotă de 
1/3. Constată că masa succesorală 
rămasă de pe urma defuncţilor se 
compune din: -imobilul casă de 
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locuit formată din două corpuri: 1 
corp compus din două camere, 
holuri, bucătărie de iarnă, bucă-
tărie de vară, magazii, beci şi o 
terasă betonată şi acoperită; 1 
corp compus din două camere, un 
hol şi alipit un şopron de depozi-
tare. Ambele corpuri sunt edifi-
cate pe terenul în suprafaţă de 
1.366mp (anexa nr. 1/pagina 7, 
puncte de contur: 1-2-3-4-1), 
situat în intravilanul satului Bere-
zeni, comuna Berezeni, judeţul 
Vaslui în tarlaua 49, parcelele 
2114A, 2111A, 2112V, 2113CC 
(renumerotate ICC, 2A), TDI 
(terenuri aflate în intravilan), 
categoriile de folosinţă CC (curţi 
şi curţi cu construcţii), A (arabil) 
şi V (vie), în teren CC+A. -supra-
faţa de teren de 6ha 3.535mp. 
(38.300 + 25.235) determinată 
analitic, faţă de 6ha 3.508mp 
(38.300 + 25.208) înscrisă în titlu-
r i l e  d e  p r o p r i e t a t e  n r. 
1277/48260/26.11.1997 şi nr. 
1278/48260 din 26.11.1997, emise 
pe numele defunctei Cornea 
Ioana de Comisia Judeţeană 
pentru Stabilirea Dreptului de 
Proprietate asupra Terenurilor 
Vaslui. Suprafeţele de teren în 
litigiu se găsesc în extravilanul 
comunei Berezeni şi intravilanul 
satului Berezeni, comuna Bere-
zeni, judeţul Vaslui. Amplasa-
mentul, forma, dimensiunile şi 
vecinătăţile suprafeţelor de teren 
în litigiu sunt prezentate în anexa 
nr.1 la raportul de expertiză speci-
alitatea topografie, astfel: A.Titlu 
de proprietate nr.1277/48260 din 

26.11.1991 emis pe numele 
Cornea Ioana: Extravilan comuna 
Berezen i ,  judeţu l  Vas lu i : 
1)-tarlaua 74, parcela 1784/62A, 
dispusă în punctul „Valea Boziei”, 
TDA (teren cu destinaţie agri-
colă), categoria de folosinţă A 
(arabil), în suprafaţă de: -în titlu: 
2ha 8.300mp; -determinat 
analitic: 2 ha 8.300 mp (anexa 
nr.1/pagina 1, în puncte de contur: 
1-2-3-4-5-6-1); 2)-tarlaua 70, 
parcela 1700/110A, dispusă în 
punctul „Saca”, TDA (teren cu 
destinaţie agricolă), categoria de 
folosinţă A (arabil), în suprafaţă 
de: -în titlu: 8.100mp; -determi-
nată analitic: 8.100 mp (anexa 
nr.1/pagina 2, în puncte de contur: 
1-2-3-4-1); 3)-tarlaua 77, parcela 
1880/9V, dispusă în punctul 
„VN”, TDA (teren cu destinaţie 
agricolă), categoria de folosinţă V 
(vie) (în teren Arabil), în suprafaţă 
de: -în titlu: 1.900mp; -determi-
nată analitic: 1.900mp (anexa 
nr.1/pagina 3, în puncte de contur: 
2-3-4-5-2); B.Titlu de proprietate 
nr.1278/48260 din 26.11.1997, 
emis pe numele Cornea V.Ioana: 
Extravilan comuna Berezeni, 
judeţul Vaslui: 1)-tarlaua 67, 
parcela 1630/2/16A, dispusă în 
punctul „Deal vii”, TDA (teren cu 
destinaţie agricolă), categoria de 
folosinţă A (arabil) (în teren Vie), 
în suprafaţă de: -în titlu: 1.400mp; 
-determinată analitic: 1.400mp 
(anexa nr.1/pagina 4, puncte de 
contur: 1-2-3-4-1); 2)-tarlaua 70, 
parcela 1700/35A, dispusă în 
punctul „Saca”, TDA (teren cu 
destinaţie agricolă), categoria de 
folosinţă A (arabil), în suprafaţă 
de: -în titlu: 1ha; -determinată 
analitic: 1ha (anexa nr. 1/pagina 5, 
puncte de contur: 1-2-3-4-1); 

3)-tarlaua 72, parcela 1741/30A, 
dispusă în punctul „Valea Boziei”, 
TDA (teren cu destinaţie agri-
colă), categoria de folosinţă A 
(arabil), în suprafaţă de: -în titlu: 
1ha 1.300 mp; -determinată 
analitic: 1ha 1.300mp (anexa nr.1/
pagina 6, puncte de contur: 1-2-3-
4-1); 4)-tarlaua 77, parcela 
1880/8V, dispusă în punctul 
„VN”, TDA (teren cu destinaţie 
agricolă), categoria de folosinţă V 
(vie) (în teren Arabil), în suprafaţă 
de: -în titlu: 1.169mp; -determi-
nată analitic: 1.169mp (anexa nr. 
1/pagina 3, puncte de contur: 
1-2-5-6-1); Intravilan satul Bere-
zeni, comuna Berezeni, judeţul 
Vaslui: 5)-tarlaua 49, parcelele 
2114A, 2111A, 2112V, 2113CC 
(renumerotate ICC, 2A), TDI 
(terenuri aflate în intravilan), 
categoriile de folosinţă CC (curţi 
şi curţi cu construcţii), A (arabil) 
şi V (vie), în teren CC +A, în 
suprafaţă de: -în titlu: 1.339mp 
(439+280+187+433); -determinată 
analitic: 1.366mp (anexa nr. 1/
pagina 7, puncte de contur: 1-2-3-
4-1), din care 27mp deţinută fără 
acte de proprietate (1.366-1.339). 
Omologhează raportul de exper-
tiză specialitatea topografie efec-
tuat în cauză de d-l expert Bîcă 
Iulian-Mihail  din data de 
08.02.2017, anexa 1 paginile 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 ce face parte inte-
grantă din prezenta hotărâre. 
Omologhează raportul de exper-
tiză specialitatea construcţii efec-
tuat în cauză de d-l expert 
Grigoraş Dorin din data de 
03.05.2017, ce face parte inte-
grantă din prezenta hotărâre. 
Valoarea masei succesorale stabi-
lită pe baza celor două rapoarte de 
expertiză este de 134.600Lei. 
Valoric, conform cotelor de ¼, 
reclamanţilor Cornea Dumitru şi 
Cornea Gheorghe le revine câte 
33.650Lei, iar pârâţilor Cornea 
Valerica, Clenciu Adina, Cornea 

Andrei, Cornea Dorel şi Cornea 
Fănica (care împreună au o cotă 
de 1/3) suma de 44.866Lei. 
Constată că suma de 15.800Lei 
reprezinte pasiv succesoral în 
succesiunea defunctei Cornea 
Ioana. Constată că reclamantul 
are un drept de creanţă în 
cuantum de 34.989Lei, stabilit 
conform raportului de expertiză 
în construcţii efectuat în cauză de 
d-l expert Grigoraş Dorin. În 
temeiul art. 631 Cod civil dispune 
ieşirea din indiviziune şi, în conse-
cinţă: Atribuie reclamantului 
Cornea Dumitru în proprietate 
exclusivă următoarele: -Lotul nr.1, 
compus din suprafaţă de 2ha 
0.723mp (tarlaua 74, parcela 
1A-parte din 1784/62A, S 
=19.323mp, anexa nr.1/pagina 1, 
în punctele de contur: 1-2-5-6-1 + 
tarlaua 67, parcela 1630/2/16A, S 
=1.400mp, anexa nr.1/pagina 4, în 
punctele de contur: 1-2-3-4-1); 
Valoarea lotului nr.1 este de 
36.265Lei. -Lotul nr.1 în suprafaţă 
de 1.366mp situat în intravilanul 
satului Berezeni, comuna Bere-
zeni, judeţul Vaslui (tarlaua 22, 
parcelele 2114A, 2111A, 2112V, 
2113CC (renumerotate ICC, 2A), 
evidenţiat în anexa nr.1/pagina 7, 
puncte de contur: 1-2-3-4-1) din 
raportul de expertiză topometric; 
Valoarea lotului nr. 1 este de 
11.734Lei. -Imobilul casă de locuit 
formată din două corpuri: 1 corp 
compus din două camere, holuri, 
bucătărie de iarnă, bucătărie de 
vară, magazii, beci şi o terasă 
betonată şi acoperită; 1 corp 
compus din două camere, un hol 
şi alipit un şopron de depozitare. 
Ambele corpuri sunt edificate pe 
terenul în suprafaţă de 1.366mp 
(anexa nr.1/pagina 7, puncte de 
contur: 1-2-3-4-1), situat în intra-
vilanul satului Berezeni, comuna 
Berezeni, judeţul Vaslui în tarlaua 
49, parcelele 2114A, 2111A, 
2112V, 2113CC (renumerotate 
ICC, 2A), TDI (terenuri aflate în 
intravilan), categoriile de folosinţă 
CC (curţi şi curţi cu construcţii), 
A (arabil) şi V (vie), în teren 
CC+A. Valoarea imobilului casă 
de locuit este de 14.067Lei. 
Valoarea totală a lotului recla-
mantului este de 62.066Lei. Atri-
buie pârâtului Cornea Gheorghe 
în proprietate exclusivă Lotul nr.2 
ce are suprafaţa de 2ha 0.877mp 
(tarlaua 74, parcela 2A-parte din 
1784/62A, S =8.977 mp, anexa 
nr.1/pagina 1, în punctele de 
contur: 2-3-4-5-2 + tarlaua 77, 
parcela 1880/9V, S -1.900 mp, 
anexa nr. 1/pagina 3, în punctele 
de contur: 2-3-4-5-2 + tarlaua 70, 
parcela 1700/35A, S =10.000 mp, 
anexa nr. 1/pagina 5, în punctele 
de contur: 1-2-3-4-1) din raportul 
de expertiză topometric; Valoarea 
lotului nr. 2 este de 36.538 Lei. 
Atribuie în indiviziune moştenito-
rilor lui Cornea Toader, respectiv 
pârâţilor Cornea Valerica, Clenciu 
Adina, Cornea Andrei, Cornea 

Dorel şi Cornea Fănica în propri-
etate exclusivă Lotul nr.3 în supra-
faţă de 2ha 0.569mp (tarlaua 70, 
parcela 1700/110A, S -8.100mp, 
anexa nr.1/pagina 2, puncte de 
contur: 1-2-3-4-1 +tarlaua 77, 
parcela 1880/8V, S =1.169mp, 
anexa nr. 1/pagina 3, puncte de 
contur: 1-2-5-6-1 +tarlaua 72, 
parcela 1741/30A, S =11.300mp, 
anexa nr. 1/pagina 6, puncte de 
contur: 1-2-3-4-1) din raportul de 
expertiză topometric. Valoarea 
lotului nr. 3 este de 35.99 6Lei. 
Pentru egalizarea valorică a 
cotelor obligă reclamantul Cornea 
Dumitru să achite pârâtului Carp 
Gheorghe suma de 8.328Lei, iar 
moştenitorilor lui Cornea Toader, 
respectiv pârâţilor Cornea Vale-
rica, Clenciu Adina, Cornea 
Andrei, Cornea Dorel şi Cornea 
Fănica suma de 8.870Lei, cu titlul 
de sultă. În temeiul art.453 Cod 
pr.civilă obligă pârâtul Cornea 
Gheorghe la plata către reclamant 
a sumei de 5.755Lei reprezentând 
cheltuieli de judecată. În temeiul 
art. 453 Cod pr.civilă obligă în 
solidar pârâţii Cornea Valerica, 
Clenciu Adina, Cornea Andrei, 
Cornea Dorel şi Cornea Fănica, la 
plata către reclamant a sumei de 
5.755Lei reprezentând cheltuieli 
de judecată. În temeiul art.77, 
indice 1 alin. 6 din Legea 
nr.571/2003, instanţa va dispune 
comunicarea prezentei hotărâri şi 
a schiţei anexă către Primăria 
Com.Berezeni, jud.Vaslui, în 
vederea fiscalizării. În temeiul art. 
35 alin. 5 din Legea nr. 7/1996 a 
Cadastrului şi Publicităţii imobi-
liare, prezenta hotărâre şi un 
exemplar de raportul de expertiză 
specialitatea construcţii efectuată 
de expert Grigoraş Dorin şi exper-
tiza specialitatea topografie efec-
tuat în cauză de expert Bîcă 
Iulian-Mihail şi anexa 1 paginile 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 se vor comunica 
Oficiului de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Vaslui, în trei zile 
de la data rămânerii definitive a 
prezentei hotărâri judecătoreşti. 
Cu apel în termen de 30 zile de la 
comunicare. Cererea de apel şi 
motivele se vor depune la Judecă-
toria Huşi. Pronunţată în şedinţă 
publică azi, 27.09.2017. Preşe-
dinte, Iulia-Cristina Antohi. 
Grefier, Luminiţa Obreja.

l Judecătoria Huşi, Dosar civil 
nr.517/244/2016, Încheiere Ședința 
din camera de consiliu de la 15 
noiembrie 2017. Pentru aceste 
motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea de îndreptare a 
erorii materiale şi a omisiunii 
formulată de reclamantul Cornea 
Dumitru, domiciliat în sat Bere-
zeni, comuna Berezeni, judeţul 
Vaslui, CNP: 1681016372234, cu 
domiciliul procesual ales la Cabi-
netul de Avocat „Mîrfu Radu”, cu 
sediul în mun.Vaslui, strada 
Ștefan cel Mare, bloc 34, scara B, 
parter, judeţul Vaslui şi, în conse-
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cinţă: Dispune îndreptarea erorii 
materiale şi a omisiunii strecurate 
în cuprinsul sentinţei civile nr. 
772/2017 din data de 27.09.2017 
pronunţată de Judecătoria Huşi 
în dosarul nr. 517/244/2016, având 
ca obiect succesiune+ieşire din 
indiviziune, în sensul că: -se va citi 
corect în cuprinsul sentinţei 
sus-menţionate: 1.„Valoarea 
masei succesorale stabilită pe baza 
celor două rapoarte de expertiză 
este de 134.600Lei. Valoric, 
conform cotelor de 1/3, reclaman-
tului Cornea Dumitru şi pârâtului 
Cornea Gheorghe le revine câte 
44.866Lei, iar pârâţilor Cornea 
Valerica, Clenciu Adina, Cornea 
Andrei, Cornea Dorel şi Cornea 
Fănica (care împreună au o cotă 
de 1/3) suma de 44.866Lei.” în loc 
de „Valoarea masei succesorale 
stabilită pe baza celor două 
rapoarte de expertiză este de 
134.600Lei. Valoric, conform 
cotelor de 1/4 reclamanţilor 
Cornea Dumitru şi Cornea 
Gheorghe le revine câte 33.650Lei, 
iar pârâţilor Cornea Valerica, 
Clenciu Adina, Cornea Andrei, 
Cornea Dorel şi Cornea Fănica 
(care împreună au o cotă de 1/3) 
suma de 44.866Lei", cum din 
eroare s-a consemnat; 2.„Pentru 
egalizarea valorică a cotelor obligă 
reclamantul Cornea Dumitru să 
achite pârâtului Cornea Gheorghe 
suma de...”, în loc de „Pentru 
egalizarea valorică a cotelor obligă 
reclamantul Cornea Dumitru să 
achite pârâtului Carp Gheorghe 
suma de...”; 3.Îndreaptă omisi-
unea cu privire la pasivul succe-
soral urmând ca în dispozitivul 
sentinţei să se citească: „Obligă 
pârâtul Cornea Gheorghe să 
achite reclamantului suma 5.266 
Lei reprezentând cota de 1/3 din 
pasivul succesoral, iar moşteni-
torii Cornea Toader, respectiv 
pârâţii Cornea Valerica, Clenciu 
Adina, Cornea Andrei, Cornea 
Dorel şi Cornea Fănica, în solidar, 
să achite reclamantului suma 
5.266Lei reprezentând cota de 1/3 
din pasivul succesoral”. Menţine 
restul dispoziţiilor sentinţei civile 
nr.  772/2017 din  data  de 
27.09.2017 pronunţată de Judecă-
toria Huşi în dosarul nr. pronun-
ţată de Judecătoria Huşi în 
dosarul nr. 517/244/2016, având ca 
obiect succesiune + ieşire din indi-
viziune. În temeiul art.77, indice 1 
alin. 6 din Legea nr. 571/2003, 
instanţa va dispune comunicarea 
prezentei încheieri către Primăria 
Com.Berezeni, jud.Vaslui, în 
vederea fiscalizării. În temeiul 
art.35 alin.5 din Legea nr. 7/1996 a 
Cadastrului şi Publicităţii imobi-
liare, prezenta încheiere se va 
comunica Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Vaslui, în 
trei zile de la data rămânerii defi-
nitive a prezentei hotărâri judecă-
toreşti. Cu apel în termen de 30 
zile de la comunicare. Cererea de 
apel şi motivele se vor depune la 

Judecătoria Huşi. Pronunţată în 
şedinţa publică, azi, 15.11.2017. 
Preşedinte, Iulia-Cristina Antohi. 
Grefier, Luminiţa Obreja. 

LICITAȚII  
l 1. Informatii generale privind 
concedentul, in special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numarul de telefon, telefax si/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact : Comuna Ciulnita, jud. 
Ialomita, cod de identificare 
fiscala : 4231903, adresa : Comuna 
Ciulniţa, sat Ciulniţa, str.Matei 
Basarab, nr.68, judeţ Ialomiţa 
t e l e f o n  0 2 4 3 2 1 8 0 8 2 ,  f a x 
0243218082, email: primariaciul-
nita@yahoo.com. 2. Informatii 
generale privind obiectul concesi-
onarii, in special descrierea si 
identificarea bunurilor care 
urmeaza sa fie concesionat : 
concesionarea  prin licitatie 
publica a unui suprafete de 120 
mp situat în sat Ciulnita, com.
Ciulniţa, jud.Ialomita, tarla 50, 
parcela 461/16. 3. Informatii 
privind documentatia de atribuire 
: Documentatia de atribuire a fost 
î n t o c m i t ă  c o n f o r m  O U G 
nr.54/2006. 3.1. Modalitatea sau 
modalitatile prin care persoanele 
interesate pot intra in posesia unui 
exemplar al documentatiei de 
atribuire : Documentatia de atri-
buire poate fi cumpărată de la 
Primăria comunei Ciulniţa-com-
partiment cadastru si urbanism-la 
cerere. 3.2. Denumirea si adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul primariei, de la care se 
poate obtine un exemplar din 
documentatia de atribuire: 
Compartiment cadastru si urba-
nism din cadrul Primăriei 
comunei Ciulniţa. 3.3. Costul si 
conditiile de plata pentru obti-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nantei de urgenta a Guvernului 
nr. 54/2006 : Taxa de participare la 
licitatie este de 20 lei, contrava-
loarea documentatiei este de 25 lei 
iar garantia de participare la lici-
tatie este de 200 lei si se achita la 
casieria Primariei comunei Ciul-
niţa. 3.4. Data limita pentru solici-
tarea clarificarilor : 07.02.2018, 
ora 15:00. 4. Informatii privind 
ofertele :localitatea Ciulniţa, str.
Matei Basarab, nr.68, jud.
Ialomita. 4.1. Data limita de 
depunere a ofertelor: 13.02.2018 
orele 15.00.  
4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primaria comunei Ciul-
niţa, sat Ciulniţa, str.Matei 
Basarab, nr. 68, judeţ Ialomiţa. 
4.3. Numarul de exemplare in 
care trebuie depusa fiecare oferta: 
1 exemplar. 5. Data si locul la care 
se va desfasura sedinta publica de 
deschidere a ofertelor: 14.02.2018  
ora 14.00, la sediul Primariei 
comunei Ciulniţa, sat Ciulniţa, str.
Matei Basarab, nr.68, judeţ 
Ialomiţa. 6. Denumirea, adresa, 

numarul de telefon, telefax si/sau 
adresa de e-mail a instantei 
competente in solutionarea litigi-
ilor aparute si termenele pentru 
sesizarea instantei : Tribunalul 
Ialomita, adresa: Slobozia, b-dul. 
Cosminului, nr. 12, cod postal: 
920030, judetul Ialomita,Telefon: 
0243 236 952, 0243 236 587 
(centrala), Fax: 0243 232 266E-
mail: tr-ialomita-pgref@just.ro, 
infopubil@just.ro. 7. Data trans-
miterii anuntului de licitatie catre 
institutiile abilitate, in vederea 
publicarii :19.01.2018

l Primăria comunei Andreiaşu 
de Jos, județul Vrancea, tel. 
0374054984, fax 0374096567, 
e-mail primariaandreiasuvn@
yahoo.com, organizează o licitație 
publică în data de 16.02.2018, ora 
09:00, la sediul acesteia, pentru 
închirierea spațiului cu destinația 
comerț, în suprafață utilă totală 
de 50 mp situat în comuna Andre-
iaşu de Jos. Prețul de pornire al 
licitației: 3 lei/mp/lună cu TVA.  
Termenul limită de depunere a 
documentației de calificare la 
procedură:14.02.2018, ora 15:00. 
Caietul de sarcini cuprinzând 
instrucțiunile, documentele nece-
sare pentru înscrierea la licitație şi 
condițiile de închiriere se poate 
ridica contra cost, în valoare de 20 
lei, de la sediul Primăriei Andre-
iaşu de Jos, compartimentul 
Achiziții Publice.

l SC Macogres Cons SRL prin 
lichidator, anunta vanzarea la 
licitatie publica bunurilor mobile 
aflate in patrimoniul societatii, si 
anume: autoturism Renault 
Megane la pretul de 2550 lei, auto-
tractor Volvo la pretul de 18.100 
lei. Licitatia publica are loc in 
baza hotararii Adunarii Credito-
rilor din 18.01.2018 si a regula-
mentului de participare la licitatie. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
cel  stabil it  in raportul de 
evaluare. Licitatiile vor avea loc 
pe data de 25.01.2018, 30.01.2018, 
0 1 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  0 6 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
0 8 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  1 3 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
1 5 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 0 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
2 2 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 7 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
0 1 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  0 6 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
0 8 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  1 3 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
1 5 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  2 0 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
22.03.2018, 27.03.2018, 29.03.2018 
si 03.04.2018 orele 12.30 la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, Bl. 33S1, Cab. 7B, Et. 
7. Conditiile de participare si 
relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

l Anunt: Primaria Municipiului 
Bistrita, organizeazã in data de 
13.02.2018, ora 13.30, la sediul din 
Piata Centralã nr.6, licitatie 
publicã cu strigare pentru 
vanzarea spatiiIor situate in 
Bistrita: str.Liviu Rebreanu nr. 12, 
et. I, ap. 2; str. Liviu Rebreanu 
nr.12, et.I, ap.3; Piata Centrala 

nr.37, parter, ap.4; str.Nicolae 
Titulescu nr.13, parter, ap.7; str.
Nicolae Titulescu nr.22, et.1 si 
mansarda ap.2; str.Nicolae Titu-
lescu nr. 22, et. 1, ap. 3; Str.C-tin 
Dobrogeanu Gherea nr.10; str.
Nicolae Titulescu nr.24; Locali-
tatea componenta Unirea, nr.147. 
Documentele licitatiei se pot 
procura de la Primãria munici-
piului Bistrita, Directia Patri-
m o n i u ,  s t r . G h . S i n c a i 
nr.2 , incepand cu data  de 
25.01.2018, ora 09,00. Ofertele se 
vor depune la Registratura Prima-
riei municipiului Bistrita, strada 
Gh.Sincai nr.2, pana la data de 
12.02.2018, ora 15,30. Vizitarea 
spatiilor se va putea face incepand 
cu data de 25.01.2018, in fiecare zi 
de marti intre orele 10.00 -11.00 si 
joi intre orele 15.00-16.00.Relatii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n 
0263.232.391 sau 0263.223.923 int. 
265.Primar, Ovidiu Teodor Cretu

l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare a activelor societăţii debi-
toare, după cum urmează: Activul 
nr.1: Hala de depozitare si birouri 
administrativ- compus din teren 
cu suprafata de 3.127 mp si 
constructii cu suprafata  utila de 
2.454 mp. situat in Iasi, Calea 
Chisinaului nr.35 Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 531.000 
Eur) (60% din valoarea de 
evaluare fara TVA). Activul nr.2: 
Proprietate imobiliara - teren 
situat in Zona Antibiotice, jud.Iasi 
cu front la E583, avand suprafata 
de 8.558 mp. Pretul de vanzare 
fiind in cuantum de 682.619,40lei 
(respectiv 154.038EUR) (60% din 
valoarea de evaluare fara TVA). 
Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decă-
derii, să facă dovada acestui fapt 
până la data de 25.01.2018 orele 
11.00, la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 
43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, 
jud. Iaşi, ÎN data de 25 ianuarie 
2018 orele 12:00 şi se va desfăşura 
în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 85/2006 privind proce-
dura insolvenţei şi ale regulamen-
tului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 
24.03.2017. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organizare 
şi desfăşurare a licitaţiei, Regula-
ment ce poate fi consultat atat la 
dosarul cauzei cat si la sediul 
lichidatorului. Adjudecatarul va fi 
ţinut la plata preţului de adjude-
care in termenul stabilit prin 
Regulamentul de organizare şi 
desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii 
sunt obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie 

de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de ince-
pere a licitatiei. Garantia se va 
depune in numerar, prin  plata in 
contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licitaţie, 
potenţialii cumpărători trebuie să 
se înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43,  jud. Iaşi, până la 
data de 25.01.2018, orele 11.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine: 
C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232.240890; 0742.109899, Fax 
0232.240890.

PIERDERI  
l Pierdut atestat manager trans-
port marfa pe numele Bilcz Ioan. 
Il declar nul.

l Maer Travel SRL, CUI: 
RO21510983, J23/1423/2013, 
pierdut Certificate constatatoare 
din data de 03.07.2013 (conform 
declaraţie model 3 nr. 38922 din 
01.07.2013) de suspendare a acti-
vităţii societăţii la sediul din Oraş 
Pantelimon, Bulevardul Biruinţei, 
nr. 85, tronson 3, etaj 1, jud.Ilfov şi 
la punctele de lucru: Loc.Pante-
limon, Oraş Pantelimon, B-dul.
Biruinţei, nr.85, Demisol şi etajul 
1, Judeţ Ilfov; Comuna Crişan, 
malul drept al Dunării- aval, judeţ 
Tulcea; Ponton de acostare Maer 
Travel din Municipiul Tulcea, 
PD2130, în dana IEAMC Portul 
Tulcea, judeţ Tulcea. Le declar 
nule.

l Pierdut ecuson de identificare 
cu nr. 505, insignă de identificare 
cu nr. 505 şi legitimaţie de serviciu 
cu nr. 505, pe numele Vedinaş 
Ioan- Laurenţiu, emise de Poliţia 
Locală a Municipiului Bucureşti. 
Le declar nule.

l Declar pierdute  Act de Adju-
decare Nr.18/28.10.2002, Proces 
Verbal de Licitaţie din 28.10.2002, 
emise de BRD SA cu sediul în str. 
Vintilă Vodă, nr. 2, sector 3, pe 
numele Dumitru Olimpia.

l Declar pierdută legitimaţie de 
student nr.1405 eliberată la data 
de 10.10.2017 de Universitatea 
Artifex,  Facultatea de Finanţe şi 
Contabilitate, pe numele Dumitru 
Iuliana-Gheorghiţa. 

l Pierdut contoare electrice seria: 
001000710924017, 
001000711575717, 
001000711440217, 
001000711481717, emise de Enel 
Bucureşti. Pierdute în data de 
22.12.2017, aflate în custodia mea, 
Tiganus Costel.

l Pierdut act de concesiune nr. 
139/28.11.1991, eliberat de 
Parohia Marcuta  Arheipiscopia 
Bucureşti, pe numele Saghin 
Ioana (decedată) şi Saghin Ilie. Îl 
declar nul.


