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OFERTE SERVICIU
l Șoferi de TIR cu Atestat ADR pentru 
comunitate. 0731.819.900.

l YSIIEA.RO recruteaza personal 
pentru packhouse si culegatori sezonieri 
sau pe termen lung pentru ferme de 
ciuperci, salata, capsuni, fructe moi, 
praz din Anglia. Plecari intregul an! 
Detalii: 0724082270, 0748702150.

l Stardeco Luminarie SRL cu sediul in 
Gilau, Ferma 8, Hala 17, scoate la 
concurs un post de tehnician radioelec-
tronist. Concursul va avea loc la ora 
10.00 in data de 15 iunie 2018, la sediul 
firmei. Candidatii vor veni cu CV-ul si 
cartea de identitate.

l Firmă germană angajează șoferi 
profesioniști categoria CE+ADR pentru 
transporturi marfă (prelată) pe teritoriul 
Germaniei. 1.950Euro salariu+ 24Euro 
diurna. Contract german, concediu, 
dispecerat în limba română. Așteptăm 
CV-ul dvs. la e-mail: Bewerbung@ullri-
ch-gruppe.de. Tel.0049.176.186.777.57.

l Primăria Comunei Oltenești, judeţul 
Vaslui, organizează concurs, în confor-
mitate cu prevederile HG nr.286/2011, 
pentru ocuparea postului contractual 
vacant de bibliotecar în cadrul apara-
tului de specialitate al primarului, studii 
superioare sau studii medii și certificat 
de calificare/perfecționare în ocupația de 
bibliotecar, fără condiţii de vechime în 
muncă sau în specialitatea funcției. 
Concursul va avea loc în data de 09 iulie 
2018 (ora 12.00), proba scrisă, și 10 iulie 
2018 (ora 12.00), interviul, la sediul 
primăriei. Dosarele de concurs se pot 
depune până la data de 29.06.2018. Date 
suplimentare la secretarul comunei: 
0235.485.017.

l Batalionul de Sprijin al Forţelor 
Navale Constanţa, cu sediul în strada 
Ștefăniţă Vodă, nr.4, judeţul Constanţa, 
din Ministerul Apărării Naţionale, orga-
nizează concurs pentru ocuparea unui 
post vacant de personal civil contrac-
tual, conform HG nr.286/2011: referent 
de specialitate debutant -nr.posturi: 1 
(studii superioare, fără vechime); 
-06.07.2018, ora 10.00- proba scrisă; 
-12.07.2018, ora 09.00- interviul; 
-data-limită de depunere a dosarelor: 
27.06.2018, ora 15.00. Depunerea dosa-
relor și organizarea concursului se vor 
face la sediul Batalionului de Sprijin al 
Forţelor Navale, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare sau pe 
site-urile: www.navy.ro, www.posturi.

gov.ro. Date de contact ale secretaria-
tului,  la telefon: 0241.667.985/ 
0241.667.011, interior: 238, 461.

l Spitalul Militar de Urgenta „Dr.Ion 
Jianu” -Pitesti organizeaza concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de 
muncitor calificat IV -peisagist(studii 
generale/ medii) in formatia intretinere 
cladiri si instalatii, administrativ (nu 
necesita vechime in specialitatea 
postului). Concursul se va desfasura in 
perioada 06.07.2018- 12.07.2018, ince-
pand cu ora 11.00 la sediul S.M.U. „Dr. 
Ion Jianu” -Pitesti, dupa cum urmeaza: 
proba scrisa in data de 06.07.2018 ora 
11.00 si proba de interviu in data de 
12.07.2018 ora 11.00. Perioada de depu-
nere a dosarelor de inscriere la concurs 
este: 14.06.2018- 27.06.2018. Termenul 
limita de depunere a dosarelor de 
inscriere la concurs este 27.06.2018 ora 
15.00. Relatii suplimentare pe site-ul 
www.smupitesti.ro la rubrica anunturi si 
la biroul resurse umane din S.M.U. „Dr. 
Ion Jianu” -Pitesti cu sediul in mun. 
Pitesti, str. Negru Voda nr.47, jud. Arges, 
tel. 0248/218.090, 0248/218.172 int.224, 
266.

l Spitalul Militar de Urgenta „Dr.Ion 
Jianu” -Pitesti organizeaza concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de 
muncitor calificat IV -electrician (studii 
generale/ medii) in formatia intretinere 
cladiri si instalatii, administrativ (nece-
sita minim 6 luni vechime in meserie). 
Concursul se va desfasura in perioada 
06.07.2018- 18.07.2018, incepand cu ora 
10.00 la sediul S.M.U. „Dr. Ion Jianu” 
-Pitesti, dupa cum urmeaza: proba scrisa 
in data de 06.07.2018 ora 13.00, proba 
practica in data de 12.07.2018 ora 10.00 
si proba de interviu in data de 
18.07.2018 ora 10.00. Perioada de depu-
nere a dosarelor de inscriere la concurs 
este: 14.06.2018- 27.06.2018. Termenul 
limita de depunere a dosarelor de 
inscriere la concurs este 27.06.2018 ora 
15.00. Relatii suplimentare pe site-ul 
www.smupitesti.ro la rubrica anunturi si 
la biroul resurse umane din S.M.U. „Dr. 
Ion Jianu” -Pitesti cu sediul in mun. 
Pitesti, str. Negru Voda nr.47, jud. Arges, 
tel. 0248/218.090, 0248/218.172 int.224, 
266.

l Spitalul Militar de Urgenta „Dr.Ion 
Jianu” -Pitesti organizeaza concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de 
paznic (studii generale/ medii) in 
formatia paza, administrativ (nu nece-
sita vechime in specialitatea postului). 
Concursul se va desfasura in perioada 
09.07.2018- 13.07.2018, incepand cu ora 

11.00 la sediul S.M.U. „Dr. Ion Jianu” 
-Pitesti, dupa cum urmeaza: proba scrisa 
in data de 09.07.2018 ora 11.00 si proba 
de interviu in data de 13.07.2018 ora 
11.00. Perioada de depunere a dosarelor 
de inscriere la concurs este: 14.06.2018- 
27.06.2018. Termenul limita de depu-
nere a dosarelor de inscriere la concurs 
este 27.06.2018 ora 15.00. Relatii supli-
mentare pe site-ul www.smupitesti.ro la 
rubrica anunturi si la biroul resurse 
umane din S.M.U. „Dr. Ion Jianu” 
-Pitesti cu sediul in mun. Pitesti, str. 
Negru Voda nr.47, jud. Arges, tel. 
0248/218.090, 0248/218.172 int.224, 266.

l Spitalul Municipal „Dr. Gh. Mari-
nescu”, cu sediul în localitatea Târnă-
veni, str.Dr.Victor Babeș, nr.2, judeţul 
Mureș, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de  audi t  intern ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale Regula-
mentului de ocupare a posturilor 
vacante sau temporar vacante corespun-
zător funcțiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade și trepte 
profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din cadrul instituți-
ilor publice ce funcționează sub 
autoritatea Consiliului Județean Mureș, 
aprobat prin Dispoziția Președintelui 
C o n s i l i u l u i  J u d e ț e a n  M u r e ș 
nr.269/01.09.2015. Concursul se va 
desfășura astfel: -Selecția dosarelor de 
înscriere în perioada: 28.06.2018- 
29.06.2018, până la ora 15.00; -Proba 
scrisă în data de 05.07.2018, ora 9.00; 
-Interviul în data de 11.07.2018, ora 
9.00. Condiţiile generale de participare 
la concurs sunt cuprinse în art.3 din 
Regulamentul-cadru la Hotărârea 
286/2011. Condiţii specifice de ocupare a 
postului: -Studii superioare economice 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -Vechime în 
specialitatea studiilor de minim 5 ani; 
-Efectuarea unor specializări în dome-
niul postului constituie avantaj (curs de 
auditor public avizat de Ministerul 
Educaţiei Cercetării, Tineretului și Spor-
tului); -Îndeplinirea condițiilor prevă-
zute de art.22, alin.(1) din Legea 
672/2002, privind auditul public intern, 
republicată, cu modificări; -Cunoașterea 
legislaţiei și a normelor specifice activi-
tăţii de audit intern, inclusiv codul 
privind conduita etică a acestuia; 
-Cunoștinţe de operare calculator Word, 
Excel. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în perioada: 
14.06.2018-27.06.2018, la sediul Spita-
lului Municipal „Dr. Gheorghe Mari-
nescu” Târnăveni. Relaţii suplimentare 
la sediul Spitalului Municipal „Dr. 
Gheorghe  Marinescu” Târnăveni, 
telefon: 0265.446.161, interior: 150, fax: 
0265.446.156.

l Institutul Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul în locali-
tatea București, str. Dr. Calistrat Grozo-
vici, nr.1, în conformitate cu prevederile 
HG 286/2011, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractual 
temporar vacante, pe durată determi-
nată: 1 (un) post asistent medical prin-

cipal, generalist (PL) -Secţia Clinică IX 
-Boli Infecţioase Copii. Concursul se va 
desfășura la sediul institutului, după 
următorul calendar: -Termenul de depu-
nere a dosarelor: 20.06.2018, ora 13.00; 
-Testarea psihologică: în data de 
28.06.2018, ora 10.00; -Proba scrisă: în 
data de 02.07.2018, ora 10.00; -Proba 
practică: în data de 06.07.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin echi-
valare conform HG nr.797/1997, privind 
echivalarea studiilor absolvenţilor lice-
elor sanitare, promoţiile 1976-1994, 
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale 
sanitare; -examen pentru obţinerea 
gradului de principal; -5 ani vechime ca 
asistent medical. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Institutului 
Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balș”. Relaţii suplimentare la 
sediul Institutului Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balș”, 
persoană de contact: referent Ștefan 
A l e x a n d r u - M a r i u s ,  t e l e f o n : 
021.201.09.80, interior: 3055, adresă 
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, 
jud.Olt, str.Crișan, nr.5, organizează 
concurs, în data de 04.07.2018, pentru 
ocuparea unui post vacant de muncitor 
calificat, treapta IV- liftier, nivel de 
studii medii, la Atelierul de întreţinere și 
reparaţii instalaţii, utilaje, clădiri. 
Condiţii specifice de participare: I.Curs 
de calificare liftier; II.Autorizaţie ISCIR; 
III.Diplomă de bacalaureat. Concursul 
se organizează la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina în data de 
04.07.2018, ora 9.00- proba scrisă și în 
data 09.07.2018, ora 9.00- proba 
interviu. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serv.RUNOS, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
ţului, până în data de 26.06.2018 și 
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.7 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 obţine la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serv.RUNOS sau la nr.de telefon: 
0349.802.550.

l Institutul de Chimie Macromolecu-
lară „Petru Poni” Iași al Academiei 
Române cu sediul în Iași, Aleea Gr.
Ghica Vodă, nr.41A, organizează 
concurs pentru ocuparea a unui post de 
asistent fizică și chimie (cod. COR 
311116), funcție contractuală de 
execuție vacantă cu normă întreagă, pe 
durată determinată, în cadrul Institu-
tului. Documente obligatorii pentru 
constituirea dosarului de concurs sunt 
cele prevăzute de HG 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului cadru 
privind stabilirea principiilor generale 

de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcți-
ilor contractuale. Condiţii specifice 
postului: studii medii sau cursuri de 
calificare; apt din punct de vedere fizic și 
medical; aptitudini /deprinderi: capaci-
tate de analiză, dinamism, capacitate de 
gestionare a situaţiilor dificile precum și 
a resurselor alocate, adaptabilitate la 
schimbări, eficienţă; vechime în speciali-
tate minim 5 ani. Concursul se desfă-
șura la sediul instituţiei, astfel: 
depunerea dosarelor se face până la data 
27.06.2018, ora 14.00, proba scrisă 
(proba unică) va avea loc în data de 
05.07.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile din art.3 al 
Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale, 
aprobat prin HG nr.286/2011 modificată 
și completată prin HG 1027/2014. 
Anunţul cuprinzând condiţiile generale 
și specifice, calendarul concursului, 
tematica și bibliografia sunt afișate la 
sediul Institutului, pe  website www.
icmpp.ro și transmise spre publicare 
către portalul posturi.gov.ro. Dosarele de 
concurs se depun la la sediul Institu-
tului, Biroul personal-resurse umane în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea în Monitorul Oficial. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la Serviciul 
resurse umane, sediul Institutului de 
Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” 
din Iași, telefon 0232.217.454, email: 
balan.catalina@icmpp.ro.

l Primăria comunei Strunga, judeţul 
Iași, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcției publice de 
execuție vacante de consilier, clasa I, 
grad profesional debutant- Comparti-
mentul agricol, din cadrul aparatului  de 
specialitate al primarului comunei 
Strunga, judeţul Iași. Probele stabilite 
pentru concurs: -selecţia de dosare; 
-probă scrisă; -interviu. Data, ora și locul 
desfășurării probei scrise:
-30.07.2018, orele 10.00, sala de ședinţe a 
Consiliului Local al comunei Strunga, 
judeţul Iași; -Data susţinerii interviului:  
-02.08.2018, orele 10.00. Condiţiile de 
participare la concurs: Condiții generale: 
conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, 
republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Condiții specifice: Studii: 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, într-unul din 
domeniile,  agricultură, zootehnie, 
geodezie-măsurători terestre și cadastru. 
Cunoștinţe: operare P.C., Office, Excel, 
nivel mediu. Vechime: Nu este cazul. 
Perioada de depunere a dosarelor: 
-14.06.2018, orele 08.00; -03.07.2018, 
orele 15.00, în termen de 20 de zile de la 
data publicării în M.O. Date privind 
coordonatele de contact ale persoanei 
care va primi dosarele de concurs: 
-Ureche Costel -secretarul comunei 
Strunga, judeţul Iași;-nr. telefon 
-0232714440, 0767803872;-nr. fax 
-0232714440;-email- primaria_strunga@
yahoo.com. Condiţiile  de participare la 
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concurs şi bibliografia de concurs sunt 
afişate la sediul Primăriei comunei 
Strunga, judeţul Iaşi şi pe site-ul primă-
riei- www.primaria-strunga.ro, la Secţi-
unea  la Anunţuri si evenimente 
-Angajări.

l Primăria comunei Strunga, judeţul 
Iaşi, cod fiscal 454104, anunţă organi-
zarea concursului pentru ocuparea pe 
durată nedeterminată, a unui post 
vacant de execuţie personal contractual 
de îngrijitor -Compartiment adminis-
trativ, gospodărire, din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei 
Strunga, judeţul Iaşi. Probele stabilite 
pentru concurs:-selecţia de dosare; 
-proba scrisă; -interviu. Condiţii de 
desfăşurare a concursului: -data limită 
până la care se pot depune dosarele de 
înscriere -27.06.2018, orele 15.00, în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a; -data la care se va 
publica anunţul în M.O.-13.06.2018; 
-data, ora şi locul de desfăşurare a 
probei scrise -09.07.2018, orele 10.00, la 
sediul Primăriei comunei Strunga, 
judeţul Iaşi; -data, ora şi locul de desfă-
şurare a interviului -12.07.2018, orele 
10.00, la sediul Primăriei comunei 
Strunga, judeţul Iaşi. Condiţiile de parti-
cipare la concurs, tematica şi bibliografia 
de concurs sunt afişate la sediul Primă-
riei comunei Strunga, judeţul Iaşi  şi pe 
site-ul primăriei-www.primaria-strunga.
ro la Anunţuri şi Evenimente-Angajări. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
numărul de telefon -0232/714440 sau 
0767/803872, în intervalul orar 09.00-
15.00, luni-joi, vineri-09.00-12.00, 
persoană contact Ureche Costel-secre-
tarul comunei care asigură secretariatul 
comisiei de concurs.

l În conformitate cu prevederile H.G. 
nr. 286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale anunță organizarea 
concursului, în data de 5 iulie  2018, ora 
10.00 proba scrisă, a 27 posturi de consi-
lieri afaceri, din cadrul Unității pentru 
pregătirea consiliului preşedinției UE a  
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. Condiţii specifice de participare 
la concurs: 17 posturi consilier afaceri 
europene- Serviciului suport tehnic 
pentru grupurile de lucru- Unitatea 
pentru pregătirea Consiliului Preşedin-
ției UE: -Studii de specialitate: studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență/ echivalentă sau  
studii universitare de licență, în unul din 
domeniile: ingineria resurselor vegetale 
şi animale, medicină veterinară, ingi-
nerie chimică– specializarea controlul şi 
securitatea produselor alimentare, 
chimie alimentară şi tehnologii biochi-
mice, ingineria mediului, inginerie şi 
management, ştiința mediului- speciali-
zarea amenajări şi construcții hidroteh-
nice, îmbunătățiri funciare şi dezvoltare 
rurală şi ştiințe sociale; diplomație. 
Vechime în specialitatea studiilor– 
minimum 1 an; Limbi străine: limba 
engleză/ franceză: scris şi citit– nivel 
mediu; Cunoştințe de operare/ progra-
mare pe calculator: Word, Excel- nivel 
mediu; 10 posturi consilier afaceri euro-
pene în cadrul Serviciului logistică şi 
organizare- Unitatea pentru pregătirea 
Consiliului Preşedinției UE. -Studii de 
specialitate: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență/ 
echivalentă sau  studii universitare de 
licență, în unul din domeniile: ştiințe 
sociale, ştiințe umaniste şi arte– speciali-
zare filologie;  Vechime în specialitatea 
studiilor– minimum 1 an; Limbi străine: 

limba engleză/ franceză: scris şi citit – 
nivel mediu; Cunoştințe de operare/ 
programare pe calculator: Word, Excel- 
nivel mediu; Data, ora şi locul de desfă-
şurare a concursului: Proba scrisă: în 
data de 5 iulie 2018, ora 10.00, la sediul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale  Interviul: în maximum patru zile 
lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise, conform art.24 alin.(5) din Regu-
lamentul- cadru aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, la sediul Ministerului Agri-
culturii şi Dezvoltarii Rurale. În cadrul 
interviului vor fi testate şi cunoştințele 
de limbă străină. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 27 iunie 2018 
(inclusiv), ora 17,00 la sediul Ministe-
rului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
din str. B-dul Carol I nr.2-4, sector 3, 
B u c u r e ş t i .  D a t e  c o n t a c t :  t e l . 
021/3072326, email: alina.catana@madr.
ro. Bibliografia, condiţiile specifice de 
participare precum şi actele solicitate 
candidaţilor la înscriere vor fi publicate 
pe pagina de web www.madr.ro şi afişate 
la sediul instituţiei din B-dul. Carol I 
nr.2-4, sector 3 Bucureşti.

citații
l Numitii Maris Gyorgy si Maris 
Vaszalie ambii cu ultimul domiciliul 
cunoscut pe raza comunei Budesti, jud. 
Maramures, sunt chemati la Judecatoria 
Sighetu Marmatiei pentru data de 
18.09.2018 in calitate de parati, in 
dosarul nr. 3564/307/2017, in proces cu 
reclamantul Gruet Vasile avand ca 
obiect uzucapiune.

l Varzari Mariana, Boldan Florin, 
Boldan Gheorghe şi Boldan Ioan 
cheamă în judecată la Judecătoria 
Hârlău, str. Gheorghe Doja, nr.1, pe 
Vacaru Iulian, Vacaru Ioan, Vacaru 
Maricel-Alexandru în dosar nr. 
802/239/2016, având ca obiect partaj 
succesoral, ieşire din indiviziune. 
Termen 26 iunie 2018.

l Se citează numiții Cunta  Ana, Bulta 
Tecla s.l. Budusan Alexandru, Pop Ioan 
lui Trofim, Buia Macedon lui Ioan, Buia 
Solomon lui Ioan, Buia Alexa lui Ioan, 
Buia Xenia lui Ioan, Buia Maxim lui 
Ioan, Buia Ioana, Buia Simion, Maria 
Berciu, Rambulea Reghina, Berciu Ana, 
Berciu Ioan, Pop  Ioan lui Trofim, Sot 
Maria, Sot Ioana, Sot Ioan, Buga Ana, 
Buga Maria, Bolfa Leon, Buga Dumitru, 
Spaimoc S.Maxim, Spaimoc A. Floarea, 
Apostol  Ana, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 755/265/2018 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Pop Buia-Pavel 
Ovidiu, având ca obiect  succesiune şi 
partaj, cu termen la 20.06.2018.

l Se citează pârâtul Hamciuc Vasili-
că-Cristinel cu ultimul domiciliu în 
Mun. Lupeni, Strada Bărbăteni, bl.24 B, 
ap.6 , jud. Hunedoara la Judecătoria 
Petroşani , sala 27,ora 8:30, în dosarul 
civil 7497/278/2017  la data de 
28.09.2018  în proces cu reclamanta 
Matea Alina Dana  având ca obiect: 
divorţ.

l Numitul Scurto Stanley Joseph, cetă-
ţean american, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în SUA, 16201 Waycross Dr, 
Biloxi, Mississippi 39532-2746, este 
chemat în instanţă, Tribunalul Cluj, în 
data de 21 iunie 2018, sala 31, ora 13.00, 
dosar nr.447/117/2018, în proces cu 
Maier Ioana Camelia, având ca obiect 
recunoaştere hotărâre străină.

DiVERSE
l Anunt prealabil privind afisarea 
publica a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administrativ 
teritoriala Mircea Voda din Judetul 
Braila anunta publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr. 10 si nr. 22 incepand cu 
data de 12.06.2018 pe o perioada de 60 
de zile, la sediul Primariei comunei 
Mircea Voda, conform art. 14 alin (1) si 
(2) din Legea cadastrului si a publicitatii 
imobiliare nr. 7/1996 republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primariei si pe site-ul Agentiei Nationale 
de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

l Subscrisa OMV Petrom S.A., având 
sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom 
City”, sector 1, Bucureşti, România, cod 
poştal 013329, prin Divizia Upstream, 
Unitatea de Afaceri Zone de Producţie, 
Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu 
sediul în municipiul Buzău, str. Transil-
vaniei, nr. 1, judeţul Buzău,titular al 
proiectului”Înlocuire tronsoane 
conductă titei P 1 Bărbuncesti – Depozit 
Tratare Sătuc” anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agentia de Protectia Mediului 
Buzău, în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului 
si de evaluare adecvată pentru proiectul 
mentionat, propus a fi amplasat în extra-
vilanul com. Tisău, jud Buzău. Proiectul 
deciziei de încadrare si motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Buzău din Buzău, str. 
Democratiei, nr. 11, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 8-14, precum si la urmă-
toarea adresă de internet www.apmbz.
anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observatii la proiectul 
deciziei de încadrare  în termen de 5 zile 
de la data publicării prezentului anunt, 
pană la data de 18.06.2018. În cazul în 
care nu sunt observatii justificative din 
partea publicului, APM Buzău va emite 
Decizia etapei de în cadrare.

l Admite acţiunea civilă formulată de 
către reclamantul HMI în contradictoriu 
cu pârâta HS, MI şi pârâţii cu domiciliul 
necunoscut, FV şi FD, citaţi prin publici-
tate, prin curator special av. TM şi în 
consecinţă: Constată că, defuncţii MA şi 
MI au dobândit dreptul de proprietate 
prin uzucapiune asupra unei suprafeţe 
de 150 mp, din terenul în suprafaţă 
totală de 1612 mp. înscris în C.F. (...) şi 
dispune înscrierea în CF a dreptului de 
proprietate asupra imobilului teren 
astfel dobândit, pe numele defuncţilor, 
cu titlu de uzucapiune, bun comun, 
potrivit documentaţiei tehnice (...), tabel 
de mişcare parcelară de la fila 72, cu 
corectura instanţei în sensul că 
înscrierea se va efectua, în prealabil, pe 
numele defuncţilor. Constată că, masa 
succesorală rămasă după defunctul MI, 
decedat la data de 03.06.2013, cu ultimul 
domiciliul în oraşul SB, se compune din 
cota de 1 părţi din terenul uzucapat 
împreună cu soţia sa, MA, sus-menţi-
onat, înscris în C.F. (...). Constată că, la 
această succesiune are vocaţie succeso-
rală legală, reclamantul HMI şi pârâta 
HS, în calitate de nepoţi de fiică predece-
dată, în cotă de 1 părţi împreună şi 
pârâtul MI, în calitate de fiu, în cotă de 1 
părţi. Dispune partajarea acestei succe-
siuni şi o atribuie în întregime în natură 
către reclamantul HMI, fără plata 
vreunei sulte compensatorii către ceilalţi 
moştenitori. Constată că, masa succeso-
rală rămasă după defuncta MA, dece-

dată la data de 10.04.2017, cu ultimul 
domiciliul în oraşul SB, se compune din 
cota de 1 părţi din terenul uzucapat, 
sus-menţionat şi cota de 10/24 părţi, 
asupra căreia este coproprietară, din 
imobilul înscris în C.F. (...). Constată că, 
la această succesiune are vocaţie succe-
sorală legală, reclamantul HMI şi pârâta 
HS, în calitate de nepoţi de fiică predece-
dată, în cotă de 1 părţi împreună şi 
pârâtul MI în calitate de fiu, în cotă de 1 
părţi. Dispune partajarea acestei succe-
siuni şi o atribuie în întregime în natură 
către reclamantul HMI, fără plata 
vreunei sulte compensatorii către ceilalţi 
moştenitori. Dispune dezmembrarea 
terenului în litigiu şi înscrierea în CF a 
dreptului de proprietate astfel dobândit, 
pe numele reclamantului, cu titlu de 
succesiune şi partaj, potrivit documenta-
ţiei tehnice (...), cu corectura instanţei în 
sensul că (...). Restul suprafeţei rămâne 
înscrisă în cf pe vechii proprietari tabu-
lari. Fără cheltuieli de judecată. Cu 
drept de apel în termen de 30 de zile de 
la comunicare. Apelul se depune la 
Judecătoria Năsăud, sub sancţiunea 
nulităţii. Pronunţată azi, 20 decembrie 
2017.

l Societatea SC Adama Agricultural 
Solutions SRL titular al activitatii 
-comert cu pesticide, avand sediul social 
la adresa Global City Business Park, Sos 
Bucuresti Nord, Nr.10, Cld 021, Volun-
tari, Ilfov, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
autorizatiei de mediu pentru activitate. 
Informatiile privind potentialul impact 
asupra mediului al activitatii pot fi 
consultate la sediul APM Ilfov str.Lacul 
Morii nr.1, sector 6, Bucuresti, Tel/Fax: 
021/430.15.77, 430.15.23, 430.14.02, 
0746248440 in zilele de luni-joi, intre 
orele 9-13, vineri 9-12. Observatiile 
publicului se primesc zilnic, la sediul 
APM Ilfov.

l SC Kosan Investment Construction 
SRL, cu sediul social în Oraş Pante-
limon, str.Tractorului, nr.100B, et.1, cam. 
1, jud. Ilfov, titular al planului/progra-
mului „PUD Construire ansamblu cu 
funcţiunea mixtă de locuinţe colective, 
comerţ, birouri, compus din 2 corpuri 
2S+P+5E+6Er, un corp 2S+P+1 şi un 
corp 2S+P+6E, împrejmuire şi utilităţi” 
pt.terenul din Mun.Bucureşti, sector 6, 
str. Osiei, nr. 18-34-36, nr. cad. 232000, 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii documentaţiei PUD la Primăria 
Sectorului 6. Observaţiile/comentariile se 
primesc în scris la sediul Primăriei 
Sector 6- Direcţia de Urbanism, din 
Calea Plevnei, nr. 147-149, sector 6, de 
luni până vineri, între 09.00-12.00.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Comuna Măceşu de Sus, din judeţul 
Dolj, anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.18 şi 19 începând cu data 
de 21.06.2018, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Comunei Măceşu de Sus, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de recti-
ficare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judiciar 
conform sentintei nr. 486 din data de 
06.06.2018 pronunţată de Tribunalul 
Prahova, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 

nr. 703/105/2018, anunţă deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului 
debitoarei Crantys Invest SRL, cu sediul 
in Ploiesti, Str. Lapusna, Nr.5, Bl. 31P, 
Etj. 2, Ap. 10, jud. Prahova, înregistrată 
la ORC sub nr. J29/1668/2011, CUI 
29326545. Termenul limită pentru înre-
gistrarea cererii de admitere a creanţelor 
nascute in cursul procedurii este 
18.07.2018. Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului supli-
mentar al creanţelor este 16.08.2018. 
Termenul pentru afişarea tabelului defi-
nitiv consolidat este 14.09.2018. 
 
lVia Insolv SPRL Ploieşti, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judiciar 
conform sentintei nr. 504 din data de 
08.06.2018 pronunţată de Tribunalul 
Prahova, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 
nr. 24/105/2018, anunţă deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului 
debitoarei Flix Net Comunication It 
SRL, cu sediul in  Ploiesti, Str. Sabinelor, 
Nr. 16, Bl. 12A, Etj. 3, Ap. 12, jud. 
Prahova, înregistrată la ORC sub nr. 
J29/421/2014 , CUI 32959822. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor nascute in cursul 
procedurii este 18.07.2018. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor este 
16.08.2018. Termenul pentru afişarea 
tabelului definitiv consolidat este 
14.09.2018.  

aDUNaRi GENERaLE
l Convocare.  Adunarea Generală 
Extraordinară  a Acţionarilor. Consiliul 
de Administraţie al S.C. Timpuri Noi 
S.A., cu sediul în Jilava, Jud. Ilfov, Şos. 
Giurgiului nr. 5B, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J23/1354/19.05.2011, având codul de 
înregistrare fiscală RO 326717, 
convoacă, pentru data de 19.07.2018, la 
ora 14.00, Adunarea Generală Extraor-
dinară  a Acţionarilor,  la sediul S.C. 
Timpuri Noi S.A. din Jilava, Jud. Ilfov, 
Şos. Giurgiului nr. 5B. La Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
pot participa şi vota acţionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor la data de 
06.07. 2018,  stabilită ca dată de refe-
rinţă. Convocarea se efectuează în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
31/1990 modificată şi republicată şi ale 
Actului Constitutiv al societăţii. 
Adunarea Generală Extraordinară  a 
Acţionarilor va avea următoarea ordine 
de zi:  Analiză şi hotărâre cu privire la 
dizolvarea anticipată/ insolvenţă SC 
Timpuri Noi SA şi numirea lichidato-
rului, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 31/1990 actualizată şi a Legii nr. 
85/2014 actualizată. Împuternicirea  
preşedintelui Consiliului de Adminis-
traţie de a semna în numele acţionarilor 
hotărârile prezentei Adunări Generale 
Extraordinare  a Acţionarilor şi efectu-
area tuturor formalităţilor cerute de lege 
pentru înregistrarea şi aplicarea hotărâ-
rilor adoptate. În cazul în care nu se va 
întruni cvorumul necesar la data menţi-
onată, Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor se va ţine la data de 
20.07.2018 ora 14,00, la sediul SC 
Timpuri Noi SA din Com. Jilava, Jud. 
Ilfov, Şos. Giurgiului nr. 5B, cu aceiaşi 
ordine de zi. Materialele de şedinţă se 
pot consulta în zilele lucrătoare, între 
orele 10,00 şi 14,00 la sediul societăţii din 
Şos. Giurgiului nr. 5B, Com. Jilava, Jud. 
Ilfov sau pe site-ul societăţii (www.
timpurinoi.ro). Informaţii suplimentare, 
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în zilele lucrătoare, între orele 10:00  
-15:00 la tel. 021-3188313. Preşedinte 
Consiliu de Administraţie, Breazu 
Adrian Alexandru.

l Convocare Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor. Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C.  Timpuri Noi  S.A., cu 
sediul în Com. Jilava, Şos. Giurgiului nr. 
5B, Jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. 
J23/1354/2011, având codul de înregis-
trare fiscală RO 326717, convoacă, 
pentru data de 19.07.2018, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, la ora 
15.00, la sediul S.C. Timpuri Noi  S.A. 
din Com. Jilava, Şos. Giurgiului nr. 5B, 
Jud. Ilfov. La Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor pot participa şi vota 
acţionarii înregistraţi în registrul acţio-
narilor la data de 06.07.2018, stabilită ca 
data de referinţă. Convocarea se efectu-
ează în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 31/1990 republicată şi modificată şi  
ale Actului Constitutiv al societăţii. 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor va avea următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea descărcării de gestiune a unui 
administrator al  societăţii pentru activi-
tatea desfasurată în exerciţiul financiar 
2017. 2. Împuternicirea preşedintelui 
Consiliului de Administraţie de a semna 
în numele acţionarilor hotărârile 
prezentei Adunări Generale Ordinare a 
Acţionarilor şi efectuarea tuturor forma-
lităţilor cerute de lege pentru înregis-
trarea şi aplicarea hotărârilor adoptate. 
În cazul în care nu se va întruni 
cvorumul necesar la data menţionată, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor se va ţine la data de 20.07.2018 ora 
15,00, la sediul SC Timpuri Noi SA din 
Com. Jilava, Jud. Ilfov, Şos. Giurgiului 
nr. 5 B, cu aceiaşi ordine de zi. Materia-
lele de şedinţa se pot consulta în zilele 
lucrătoare, între orele 10,00 şi 14,00 la 
sediul societăţii din Şos. Giurgiului nr. 
5B, Com. Jilava, Jud. Ilfov sau pe site-ul 
societăţii (www.timpurinoi.ro). Infor-
maţii suplimentare, în zilele lucrătoare, 
între orele 10,00  -15,00 la tel. 
021-3188313.  Preşedinte Consiliu de 
Adminis t raţ ie ,  Breazu  Adr ian 
Alexandru.

LICITATII
l Primăria Comunei Bratovoeşti orga-
nizează licitație publică pentru concesio-
narea pe o perioadă de 25 de ani a unui 
teren în suprafață totală de 5653 mp, 
aflat în proprietatea publică a comunei 
Bratovoeşti, sat Prunet, în vederea 
desfăşurării activităților comerciale şi 
turistice. Documentația de participare se 
poate solicita şi obține de la sediul 
Primăriei Comunei Bratovoeşti; prețul 
este de 20 lei.Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 29.06.2018. Data 
limită de depunere a ofertelor, într-un 
singur exemplar, este 06.07.2018, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Bratovoeşti, nr. 67. Şedința publică de 
licitație va avea loc în data de 
06.07.2018, ora 10.30, la sediul Primăriei 
Comune i  Bra tovoeş t i ,  t e l e fon 
0251/371029.

l Primăria Comunei Bratovoeşti orga-
nizează licitație publică pentru concesio-
narea pe o perioadă de 25 de ani a unui 
teren în suprafață de 1500 mp, aflat în 
proprietatea publică a comunei Bratovo-
eşti, sat Bratovoeşti, în vederea desfăşu-
răr i i  ac t iv i tă ț i lo r  comerc ia l e . 
Documentația de participare se poate 
solicita şi obține de la sediul Primăriei 
Comunei Bratovoeşti; prețul este de 20 
lei.Data limită pentru solicitarea clarifi-

cărilor: 29.06.2018. Data limită de depu-
nere a ofertelor, într-un singur exemplar, 
este 06.07.2018, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Bratovoeşti, nr. 67. 
Şedința publică de licitație va avea loc în 
data de 06.07.2018, ora 10.30, la sediul 
Primăriei Comunei Bratovoeşti, telefon 
0251/371029.

l Primăria Comunei Bratovoeşti orga-
nizează licitație publică pentru concesio-
narea pe o perioadă de 25 de ani a unui 
teren în suprafață totală de 182 mp, aflat 
în proprietatea publică a comunei Brato-
voeşti, în vederea desfăşurării activită-
ților comerciale.  Documentația de 
participare se poate solicita şi obține de 
la sediul Primăriei Comunei Bratovoeşti; 
prețul este de 20 lei.Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 29.06.2018. 
Data limită de depunere a ofertelor, 
într-un singur exemplar, este 06.07.2018, 
ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Bratovoeşti, nr. 67. Şedința publică de 
licitație va avea loc în data de 
06.07.2018, ora 10.30, la sediul Primăriei 
Comune i  Bra tovoeş t i ,  t e l e fon 
0251/371029.

l Primăria Comunei Bratovoeşti orga-
nizează licitație publică pentru concesio-
narea pe o perioadă de 25 de ani a unui 
teren în suprafață de 50 mp, aflat în 
proprietatea publică a comunei Bratovo-
eşti, sat Bratovoeşti, în vederea ampla-
sării de echipamente electronice. 
Documentația de participare se poate 
solicita şi obține de la sediul Primăriei 
Comunei Bratovoeşti; prețul este de 20 
lei.Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 29.06.2018. Data limită de depu-
nere a ofertelor, într-un singur exemplar, 
este 06.07.2018, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Bratovoeşti, nr. 67. 
Şedința publică de licitație va avea loc în 
data de 06.07.2018, ora 10.30, la sediul 
Primăriei Comunei Bratovoeşti, telefon 
0251/371029.

l Primăria Comunei Bratovoeşti orga-
nizează licitație publică pentru concesio-
narea pe o perioadă de 20 de ani a unui 
spațiu în suprafață de 32,13 mp, situat 
in incinta Dispensarului Uman, aflat în 
proprietatea publică a  comunei Brato-
voeşti, pentru amenajare cabinete medi-
cale. Documentația de participare se 
poate solicita şi obține de la sediul 
Primăriei Comunei Bratovoeşti; prețul 
este de 20 lei.Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 29.06.2018. Data 
limită de depunere a ofertelor, într-un 
singur exemplar, este 06.07.2018, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Bratovoeşti, nr. 67. Şedința publică de 
licitație va avea loc în data de 
06.07.2018, ora 10.30, la sediul Primăriei 
Comune i  Bra tovoeş t i ,  t e l e fon 
0251/371029.

l Primăria comunei Slobozia Mândra, 
judeţul Teleorman organizează licitaţie 
publică deschisă cu strigare, pentru 
inchirierea unui imobilul în suprafaţă de 
29,73 mp, compus din construcţie tip P. 
Destinaţia spaţiului: activităţi conexe 
actului medical. Condiţiile de partici-
pare la licitaţie: sunt prevăzute în 
Caietul de Sarcini, document ce poate fi 
achiziţionat de la sediul primăriei, 
contra sumei de 30 de lei.
Data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 
29.06.2018, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Slobozia Mândra, judeţul 
Teleorman, strada Principală 1907. 
Relaţii suplimentare la tel. 0247 359 046.

lSC Fabissimo Group SRL, prin lichi-
dator judiciar, anunţă vânzarea prin 

licitaţie publică a bunurilor mobile aflate 
in patrimoniul acesteia. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 50% din 
cel stabilit in raportul de evaluare incu-
viintat de Adunarea Creditorilor din 
18.11.2015. Licitaţiile vor avea loc pe 
data de: 18.06.2018, 21.06.2018, 
26.06.2018, 03.07.2018, 05.07.2018, 
10.07.2018, 17.07.2018, 24.07.2018, 
31.07.2018, 02.08.2018, 07.08.2018, 
09.08.2018, 14.08.2018, 21.08.2018, 
23.08.2018, 28.08.2018,  30.08.2018, 
04.09.2018, 06.09.2018, 11.09.2018 orele 
13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Relaţii 
suplimentare  0732405295, 0344104525.

lConcordia Com SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunuri 
mobile-stoc de marfa-1.510 pozitii 
pornind de pretul de 220.451,26 lei 
reprezentand valoarea de inventar 
redusa cu 25% cu TVA inclus si cu un 
discount pentru vanzarea fortata de 
30%. Lista stocului de marfa se va 
consulta la sediul lichidatorului judiciar. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare şi vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu 
o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în data de 18.06.2018, ora 15/00 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, licitatiile 
vor fi reluate la 25.06.2018 respectiv 
02.07.2018 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.”

l Radcar Autoserv SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare in bloc prin licitaţie publică la 
valoarea de evaluare redus cu 50% de 
22.375,50 lei (lampi, oglinzi, geamuri 
oglinzi, aripi, capace oglinzi, suporturi, 
bari, grile, capace, ornamente, bandouri, 
trepte, panouri, flapsuri, spoilere, faruri, 
carenaje, capete bara, filtre) si bunuri 
mobile la valoarea de evaluare redus cu 
50% autoutilitara Dacia Papuc-PH 33 
RDC, camion 2 usi, an fabricatie 2005, 
diesel-2.150,00 lei si autoturism Dacia 
Logan-PH 66 RDC, berlina 4 usi, an 
fabricatie 2005, benzina-2.350,00 lei. 
Preturile nu contin TVA. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar şi 
vor depune documentele de participare 
la licitaţie cu o zi înainte de data licita-
ţiei. Licitaţia va avea loc în data de 
18.06.2018, ora 14:30 la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax 0244 519800. In cazul neadjude-
cării, licitatiile vor fi reluate la 
25.06.2018 respectiv 02.07.2018 la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.”

l Radcar Autoserv SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare in bloc prin licitaţie publică la 
valoarea de evaluare redusa cu 25% de 
1.861.500,00 lei C1-service auto Sc-1082 
mp, C2-cabina poarta Sc-6 mp si 
C3-hala mecanica Sc-490 mp situate in 
comuna Bucov, sat Bucov, nr. 1271, jud. 
Prahova. Terenul pe care se afla ampla-
sate constructiile nu face obiectul 
vanzarii fiind concesionat de la Primaria 
Bucov, jud. Prahova. Preturile nu contin 
TVA. Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
data de 20.06.2018, ora 15:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. In cazul 

neadjudecării, licitatiile vor fi reluate la 
27.06.2018, respectiv 02.07.2018 si 
09.07.2018 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Par Rom SRL-in faliment prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică pornind de 
la pretul de evaluare redus cu 50%, ince-
pand cu data de 19.06.2018, ora 14.30, 
teren extravilan-4.350 mp situat in 
Costinesti, parcela A314/18/2/2, nr. 
Cadastral 395, CF 830, jud. Constanta = 
192.305 lei, teren extravilan - 2.450,11 
mp situat in Costinesti, parcela 
A314/19/1, nr. Cadastral 1024/23, jud. 
Constanta = 81.236,50 lei, teren extra-
vilan - 5.887 mp situat in Costinesti, 
parcela A314/20/1/1, nr. Cadastral 
10.156, CF 10.383, jud. Constanta = 
273.265 lei, teren extravilan - 8.038 mp 
situat in Costinesti, parcela 314/18/1/1, 
nr. Cadastral 920, CF 1132, jud. 
Constanta = 373.071,50 lei, teren extra-
vilan - 570mp situat in Costinesti, 
parcela 314/18/1/2/2, nr. Cadastral 918/2, 
CF 10248, jud. Constanta = 26.458,50 
lei. Preturile nu contin TVA. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar şi 
vor depune documentele de participare 
la licitaţie cu o zi înainte de data licita-
ţiei. In cazul neadjudecării vânzarile vor 
fi reluate în zilele de 26.06.2018, 
respectiv 03.07.2018 la aceleasi ore la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator 
av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Virom International SRL 
desemnat prin incheierea de sedinta din 
data de 11.01.2016, pronuntata in dosar 
nr. 16513/3/2012 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare prin licitatie 
publica a bunurilor mobile constand in 
aeroterme electrice trifazate, tablouri 
electrice, aparate apa calda/ rece, calori-
fere electrice, butelii, panouri gard, teava 
gard si altele aflate in proprietatea Virom 
International SRL in valoare totala de 
12.908,25 lei exclusiv TVA. Vanzarea 
bunurilor mobile apartinand societatii 
falite se va organiza in data de 
20.06.2018 ora 14.00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunurile mobile nu se vor vinde la 
termenul de licitatie stabilit, se vor orga-
niza licitatii la intervale de 2 (doua) 
saptamani, la aceeasi ora, in acelasi loc si 
in aceleasi conditii. Locul de desfasurare 
a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, 
unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in caietul 
de sarcini, cel tarziu pana in preziua 
licitatiei, ora 12.00. Date despre starea 
bunurilor, pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona la sediul lichidatorului judiciar sau 
prin virament bancar. Costul unui caiet 
de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel.021.227.28.81.

l Primăria comunei Victoria, județul 
Iaşi, organizează în data de 03.07.2018, 
orele 10,00, la sediul din satul Victoria, 
comuna Victoria, județul Iaşi, licitație 
publică deschisă cu strigare, pentru 
vânzarea următoarelor terenuri situate 

în intravilanul satului Victoria, intravi-
lanul satului Sculeni, intravilanul satului 
Şendreni, intravilanul satului Stânca şi 
intravilanul satului Frăsuleni, comuna 
Victoria, județul Iaşi, aparținând dome-
niului privat al Comunei Victoria, inden-
tificate în: a) Satul Victoria Nr. crt. / 
Denumire lot / Identificare cadastrală / 
Număr cadastral atribuit / Suprafaţa lot 
- mp - / Prețul de pornire a licitație  –lei- 
/ Teren intravilan Victoria / T66, P 
749/77 / 60900 / 945 / 10207 / Teren 
intravilan Victoria / T66, P 749/110 / 
60933 / 1000 / 10263 / Teren intravilan 
Victoria / T66, P 749/111 / 60934 / 1000 / 
10263 / Teren intravilan Victoria / T66, P 
749/112 / 60935 / 1239 / 13995. b) Satul 
Sculeni Nr. crt. / Denumire lot / Identifi-
care cadastrală / Număr cadastral / 
Suprafaţa lot - mp - / Prețul de pornire a 
licitație  -lei- / Teren intravilan Sculeni / 
T41, P321/1 / 63577 / 1726 / 38720 / 
Teren intravilan Sculeni /  T41, 
P319/6;320 / 63614 / 1082 / 18194 / Teren 
intravilan Sculeni / T41, P319/4, 320/4, 
321/4 / 63627 / 1227 / 20526. c) Satul 
Şendreni  Nr. crt. / Denumire lot / Identi-
ficare cadastrală / Număr cadastral / 
Suprafaţa lot - mp - / Prețul de pornire a 
licitație -lei-  / Teren intravilan Şendreni 
/ T1, A13 A14/1 VH16/2 / 63595 / 2300 / 
23792. d) Satul Stânca Nr. crt. / Denu-
mire lot / Identificare cadastrală / 
Număr cadastral / Suprafaţa lot - mp - / 
Prețul de pornire a licitație -lei- / Teren 
intravilan Stânca / T6, P10/1/1, P10/1/2 / 
63670 / 618 / 7464 / Teren intravilan 
Stânca / T83, P1128/1/2 / 63678 / 560 / 
6531. e) Satul Frăsuleni - Nr. crt. / Denu-
mire lot / Identificare cadastrală / 
Număr cadastral / Suprafaţa lot - mp - / 
Prețul de pornire a licitație -lei- Teren 
intravilan Frăsuleni / T17, P 140 / 63693 
/ 1185 / 13455. Ofertele pot fi depuse de 
luni până vineri, între orele 08:30 – 
14:00, în perioada 12.06.2018 - 
02.07.2018, la sediul Primăriei comunei 
Victoria – Compartimentul Juridic, 
Contencios, Achiziții, iar data limită 
pentru solicitarea clarificărilor este 
28.06.2018, orele 16:00. Relatii privind 
licitația, amplasamentul, caietul de 
sarcini se poate obține de la sediul 
Primăriei Victoria, satul Victoria, 
comuna Victoria, cod 707580, telefon/fax 
0232/295120, e-mail: primariavictoria@
yahoo.com, începand cu data 12.06.2018.

l Anunț Privind organizarea licitației de 
vânzare masă lemnoasă fasonată, 
producția anului 2018. Organizatorul 
licitației: Comuna Remetea, cu sediul în 
Comuna Remetea, Pța. Cseres Tibor, nr. 
10, Județul Harghita, CIF: 4367655, tel/
fax: 0266-352-101, e-mail: office@gyer-
gyoremete.ro. Data şi ora desfăşurării 
licitației: 27.06.2018, orele 09:00. Locul 
desfăşurării licitației: sediul Primăriei 
Comunei Remetea, Comuna Remetea, 
Județul Harghita. Tipul licitației: licitație 
publică cu strigare. Licitația este organi-
zată şi se va desfăşura conform prevede-
rilor Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin regula-
ment din 5 octombrie 2017, Aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 
octombrie 2017. Data şi ora preselecției: 
22.06.2018, ora 16:00. La preselecție nu 
participă operatorii economici. Data şi 
ora limită până la care poate fi depusă 
documentația pentru preselecție şi 
înscrierea la licitație este 22.06.2018 ora 
16:00. Lista partizilor care se licitează, 
prețul de pornire a licitației pentru fiecare 
partidă sunt afişate la sediul organizato-
rului şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro. 
Volumul total de masă lemnoasă faso-
nată, oferit la licitație este de 446 mc, 
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volum brut, din care: 1. Pe natură de 
produse: APV nr. 1330599-HR-18771067, 
UP VII Remetea – UA 93B, 95B; APV 
nr. 1330590-HR-18771067, UP VII 
Remetea – Vf Caprei – UA 93B, 95B 
volum brut pus pe licitație: 446 mc. 2. Pe 
specii: Molid - 446 mc; volum brut pus pe 
licitație. Prețul de pornire a licitației este 
de 300 lei/mc fără  TVA; pasul de majo-
rare a preţului  este de 5 Ron conform 
HCL nr. 76 din Octombrie 2017. După 
strigare şi în continuare după fiecare 
eventuală strigare (dacă este cazul) pasul 
de majorare a preţului  este de 5 Ron. 
Operatorul economic participant la lici-
tație trebuie să facă dovada achitării  
sumei garanției de contractare, în contul 
comunei Remetea, deschis la Trezoreria 
Municipiului Gheorgheni, prin instru-
mente bancare legale decontabile 
împreună cu documentația de partici-
pare la licitație, care este în cuantum de 
5% din valoarea de pornire al licitației, 
adică: 6690 Lei. Masa lemnoasă fasonată 
oferită spre vânzare provine din fondul 
forestier proprietate publică a Comunei 
Remetea. Caietul de sarcini poate fi soli-
citat de la sediul organizatorului, înce-
pând cu data de 13.06.2018. Garanția de 
contractare va fi plătită pe contul 
Comunei Remetea, care este următorul: 
RO28TREZ3535006XXX001336 deschis 
la Trezoreria Municipiului Gheorgheni. 
Pentru participarea la licitație, solici-
tantul trebuie să depună, până la data de 
22.06.2018 ora 16:00, o cerere de înscriere 
la licitație, la care trebuie să anexeze 
documentele prevăzute în caietul de 
sarcini, inclusiv ordinul de plată privind 
plata garanției de contractare. Pentru 
informații şi date suplimentare vă puteți 
adresa organizatorului licitației: Comuna 
Remetea, tel: 0266-352-101. Primar Lacz-
kó-Albert Elemér.

l 1.Informaţii generale privind proprie-
tarul: Primăria Comunei Bucov, str.
Constantin Stere, nr.1, Bucov, cod poştal: 
107110, judeţul Prahova, cod fiscal: 
2843531, telefon: 0244.275.046, fax: 
0244.275.170, e-mail: pbucov@yahoo.
com. 2.Informaţii generale privind 
obiectul constituirii dreptului de super-
ficie, în special descrierea şi identificarea 
bunului: Teren intravilan arabil, în 
suprafaţă de 7.300mp, proprietate 
privată a localităţii, amplasat în sat 
Bucov T99, P4118, P4115, având nr.
cadastral 21693. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Va fi pusă la 
dispoziţie la sediul Primăriei Comunei 
Bucov, jud.Prahova. 3.1.Durata contrac-
t u l u i  d e  s u p e r f i c i e :  4 9  a n i . 
3.2.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: Biroul Achiziţii al Primăriei 
Comunei Bucov, str.Constantin Stere, 
nr.1, cod poştal 107110, jud.Prahova. 
3.3.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul proprieta-
rului de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
Biroul Achiziţii al Primăriei Bucov, str.
Constantin Stere, nr.1 cod poştal: 
107110, jud.Prahova. 3.4.Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar: Contravaloarea documentaţiei 
de atribuire este de 10Lei, iar taxa de 
participare 100Lei. Garanţia de partici-
pare la licitaţie este în valoare de 
3.770Lei şi va fi plătită în numerar la 
sediul primăriei sau depusă în contul 
Unităţii Administrativ Teritoriale 
P r i m ă r i a  B u c o v ,  n r .
RO62TREZ5395006XXX000056, 
deschis la Trezoreria Boldeşti-Scăieni, 
cod fiscal: 2843531. 3.5.Preţul minim de 
pornire a licitaţiei: 1,11Euro/mp/an. 

3.6.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 22.06.2018. 4.Informaţii privind 
ofertele: Oferta include 1 plic exterior 
sigilat, ce conţine documentele solicitate 
în caietul de sarcini şi plicul interior 
s i g i l a t  c u  o f e r t a  f i n a n c i a r ă . 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
27.06.2018, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura 
-Primăria Comunei  Bucov,  str.
Constantin Stere, nr.1, cod poştal: 
107110, jud.Prahova. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Oferta se depune într-un singur 
exemplar original. 5.Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 27.06.2018, ora 
10.30, la sediul Primăriei Comunei 
Bucov, str.Constantin Stere, nr.1, cod 
poştal: 107110, jud.Prahova- Birou 
Primar. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Prahova, 
str.Văleni, nr. 44, cod poştal: 100125, 
tel.0244.544.230,  fax: 0244.541.272. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 12.06.2018.

l Lichidatorul judiciar, societăți profesi-
onale de insolvență, asociate prin 
contract, Yna Consulting SPRL şi 
Consultant Insolventa SPRL al debitoarei 
SC Izometal-Magellan, cu sediul în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. Brătianu, 
nr. 11, parter, camera 2, jud.Mehedinți, 
CUI:6633311, J25/276/2012, societate 
aflată în procedura generală de faliment, 
conform sentinței nr.177/2016 din şedința 
publică din data de 16.05.2016, pronun-
țată de Tribunalul Mehedinți, Secția a 
II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, în dosarul 6902/101/2012, care 
face obiectul dosarului nr.6902/101/2012 
aflat pe rolul Tribunalului Specializat 
Mureş, anunță vânzarea prin negociere 
directă urmată de supraofertă, în condi-
țiile prevăzute de art.118 din Legea 85 din 
2006- privind procedura insolvenței, pe 
bază de regulament aprobat, a bunului 
imobil *Proprietate imobiliară de tip 
industrial- hale comercial-depozitare şi 
birouri, situate în localitatea Timişoara, 
str.E.Baader, nr.13, județul Timiş, 
compusă din: -teren intravilan în supra-
față de 1.015mp, înscris în CF nr.410601 
Timişoara, având număr cadastral Top: 
722/13/4/5/2 şi construcții: clădire birouri 
P+1E+M înscrisă în CF nr.410601, având 
număr cadastral  Cad:  C1 Top: 
722/13/4/5/2; -teren intravilan în supra-
față de 2.688mp înscris în CF nr.410598 
Timişoara, având număr cadastral Top: 
722/13/4/2 şi construcții: depozit, magazie 
metalică şi birou-depozit înscrise în CF 
nr.410598 Timişoara, având numar 
cadastral Cad: C1 Top: 722/13/4/2*, 
prețul de pornire fiind de 470.000,00Euro 
(exclusiv TVA). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului imobil descris mai sus, 
îl reprezintă Sentințele nr.151 din şedința 
publică din data de 23.03.2015 pronun-
țată de Tribunalul Mehedinți în dosarul 
nr.6902/101/2012/a102, prin care s-a 
dispus ridicarea suspendării, precum şi 
nr.177/2016 din şedința publică din data 
de 16.05.2016 pronunțată de Tribunalul 
Mehedinți în dosar nr.6902/101/2012 prin 
care s-a dispus deschiderea procedurii de 
faliment. Ofertele în vederea negocierii se 
vor depune în plicuri sigilate la birourile 
lichidatorilor judiciari, situate în Dr. Tr. 
Severin, str.Iuliu Maniu, nr.20, bl.KM4, 
sc.1, ap.2, jud.Mehedinţi sau Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud.
Mehedinți, cu scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire sau direct cu 
primirea numărului de înregistrare al 
ofertei până la data de 16.07.2018, ora 
14.00. Participarea la negociere este 
condiționată de achiziţionarea caietului 
de sarcini, depunerea garanției de partici-
pare în valoare de 10%, din prețul de 
pornire în contul SC Izometal-Magellan 
SRL nr.RO 98 CARP 0360 0076 6158 
RO01 deschis la Patria Bank şi a actelor 
de identificare ale ofertantului şi ale 
reprezentantului acestuia până la data de 
16.07.2018, ora 14.00. Plicurile conținând 
ofertele vor fi deschise la data de 
17.07.2018, ora 11.00, la punctul de lucru 
al debitoarei situat în localitatea Timi-
şoara, str.Enric Baader, nr.13, jud.Timiş, 
în prezența celor interesați, după care 
urmează şedința de negociere. După 
finalizarea negocierilor, se va publica un 
anunț de supraofertare, prețul de pornire 
fiind cel mai mare negociat față de prețul 
inițial. Invităm pe toți cei care vor să se 
prezinte la şedința de vânzare prin nego-
ciere directă urmată de supraofertă la 
termenul de vânzare, la locul fixat în acest 
scop şi până la acel termen să depună 
oferte de cumpărare. Somăm pe toți cei 
care pretind vreun drept asupra imobi-
lului să anunțe lichidatorul judiciar 
înainte de data stabilită pentru vânzare în 
termen, sub sancțiunea prevăzută de lege. 
Informaț i i  supl imentare  la  nr. 
te l .0252.32.82.93,  0744.528.869, 
0252.35.43.99, 0742.592.183.

l Debitorul SC Vildro Prod SRL  cu 
sediul în Dr. Tr. Severin str. Numa 
Pompiliu, nr. 30, jud. Mehedinţi, 
J25/1812/1994, CIF: 6752916, aflata  în 
procedură de faliment in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 1168/101/2010 prin 
lichidator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL reprezentat de Popescu Emil, cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, 
nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la vânzare 
conform hotararii adunarii creditorilor nr. 
868/06.12.2017: - Bunul imobil: - teren 
intravilan in suprafata de 42000 mp din 
acte si 42141 mp masurata, numar C.F. 
50182 situat în com. Izvoru Bârzii, nr. 
cadastral: 70, jud. Mehedinți Nr. cadastral 
70/24.11.2000 la pretul de 80.085,00 euro 
(exclusiv TVA)(echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii) – (preț dimi-
nuat cu 5% față de prețul stabilit prin 
raportul de evaluare nr. 247/28.05.2013). 
Titlul executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la vânzarea 
bunului imobil *teren intravilan* descrisă 
anterior, o reprezinta sentinta nr. 113/2013 
din data de 29.03.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 1168/101/2010. Licitaţia va 
avea loc la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud. Mehedinţi la data de 25.06.2018 orele 
15:00. Informam toti ofertanţii care vor 
să participe la sedinta de licitaţie faptul 
că sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentand 10% din preţul de pornire al 
licitaţie si sa achiziționeze caietul de 
sarcini. Cont unic de insolvență: 
RO77CECEMH0101RON0093760 
deschis la CEC Bank Sucursala Dr. Tr. 
Severin. Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul 
de vânzare, la locul fixat în acest scop şi 
pâna la acel termen să depună oferte de 
cumpărare. Relaţii la sediul lichidatorului 
judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbră-
uțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, tele-
foane: 0752819051, 0742592183, tel./fax : 
0252354399, sau la adresa de email : 
office@consultant-insolventa.ro. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL.

l Debitorul SC Vildro Prod SRL cu 
sediul în Dr. Tr. Severin str. Numa 
Pompiliu, nr. 30, jud. Mehedinţi, 
J25/1812/1994, CIF: 6752916, aflata  în 
procedură de faliment in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 1168/101/2010 prin 
lichidator judiciar Consultant Insol-
vență SPRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
scoate la vânzare: - Bunul mobil la 
preţul diminuat cu 60% faţă de preţul 
stabilit prin raportul de evaluare – bun 
aflat in garantia EOD NET SERVICES 
SRL Succesori de drept a Bancii Transil-
vania: Nr. Crt. / Denumire / Model / 
Cantitate / Pret fara TVA- lei. 1 / Auto-
turism / Renault Clio Symbol / 1 / 
3680.00. Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului mobil descris anterior, 
o reprezinta sentinta nr. 113/2013 din 
data de 29.03.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr.1168/101/2010. Licitaţia va 
avea loc la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, jud. Mehedinţi la data de 27.06.2018 
orele 15:00. Informam toti ofertanţii 
care vor să participe la sedinta de lici-
taţie faptul că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentand 10% din preţul de 
pornire al licitaţie si sa achiziționeze 
caietul de sarcini. Cont unic de insol-
v e n ț ă :  R O 7 7 C E C E M H 0 1 0 1 
RON0093760 deschis la CEC Bank. 
Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte 
la şedinţa de licitaţie la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest scop şi 
pâna la acel termen să depună oferte de 
cumpărare. Relaţii la sediul lichidato-
rului judiciar respectiv la telefoane: 
0752819051, 0742592183, tel./fax : 
0252354399, Lichidator judiciar, Consul-
tant Insolvenţă SPRL prin asociat coor-
donator ec. Emil Popescu.

l Andrei Ioan IPURL, vinde prin lici-
tatie publica, autoturism marca 
Mercedes GLK 220, nefunctional, 
avariat, la pretul de 14.042 euro. Licitatia 
se va organiza la sediul administrato-
rului judiciar in data de 22.06.2018, ora 
13:00, iar in cazul in care bunul nu va fi 
valorificat, aceasta este reprogramata 
pentru data de 27.06.2018, 29.06.2018, 
04.07.2018, 06.07.2018, 11.07.2018, 
13.07.2018, 18.07.2018, 20.07.2018, 
25.07.2018, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Cererile de inscriere la licitatie se 
depun in original la sediul administrato-
rului judiciar insotite de toate documen-
tele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, iar regulamentul de vanzare se 
poate achizitiona de la sediul administra-
torului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. 

Doja, nr. 30, et. 10, ap. 32, Judetul 
Prahova, la suma de 1.190 lei. Detalii 
suplimentare la numerele de telefon 
0787344547/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

pierderi
lSC Wood Dei Market SRL SRL cu 
sediul in Bucuresti, CUI 32146218, 
declar pierdut certificat inregistrare 
fiscala emis de ONRC al sediului 
secundar din Str.Teilor, nr.346, loc.Gala-
nesti, jud.Suceava. Il declar nul.

lPierdut Autorizatie instructor auto 
Solea Olimpiu, eliberata de ARR Alba. 
O declar nula.

lPierdut carnet de student si legitimatie 
UPB Facultatea de Stiinta si Ingineria 
Materialelor pe numele Florea Mariana 
Simona. Le declar nule.

lPierdut legitimatie si carnet student 
Nastase Damian Marian- Facultatea 
Politehnica Bucuresti. Le declar nule.

Pierdut certificat constatator de la 
punctul de lucru al societatii Protamid 
Apis SRL, CUI 37478277. Il declar nul.

lPierdut titlul de plată al deciziei de 
compensare 13273/31.01.2017 şi cecurile 
de despăgubiri cuvenite cf. Legii nr. 
165/2013, cecurile urmau a fi achitate 
prin CEC -Bank, pe numele , Lazăr 
Anca -Florica, Lazăr Niculae -Florian, 
Lazăr Radu -Constantin, tranşa a 2-a. 
Documentele emise de ANPRP Calea 
Floresca 202, Bucureşti, sector 1.    

l Declar pierdut contract de închiriere 
nr. 327/31.05.2004 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti pe numele 
Drăguşin Nicolae.

l Pierdut certificat de atestare profesio-
nală umplere recipienți GPL, seria L, nr. 
00091624/15.12.2017  şi autorizație 
aferentă, eliberate de SC Rina Simfex- 
Organismul De Certificare SRL  din 
Craiova, jud. Dolj pe numele: Șurlău M. 
Vasile Mădălin. Se declară nule.

l Societatea Leader Finance Consulting 
SRL, persoană juridică română, cu 
sediul social în România, Bucureşti, 
B-dul Unirii, nr. 68, bl. K2, sc. 1, et. 8, 
ap.31, Sector 3, înregistrată la Registrul 
C o m e r ţ u l u i  s u b  n r . 
J40/18423/29.10.2008, CUI: 24672360, 
aduce la cunoştinţă pierderea Certifica-
tului de Înregistrare seria B nr. 1654779, 
eliberat la data de 31.10.2008 de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti. Îl declarăm nul.

deCeSe


