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OFERTE SERVICIU
l Executam reparatii acoperis, 
dulgherie, tabla Lindab, taiem 
antene si executam tinighigerie. 
0748636365, 0751523158.

l SC Ergenekon 33 SRL anga-
jeaza sef sala restaurant. Conditii; 
Limba Turca, Limba Engleza, 
Limba Romana, cunoasterea 
traditiilor bucatariei orientale. 
Informatii tel: 0727.477.007.                 

l Asoc.ICAM, cu sediul în 
comuna Pătrăuţi, nr.13, jud.
Suceava, angajează: Asistent 
Relaţii Publice şi Îngrijitor 
Clădiri. Limbi străine şi experi-
enţă cu construcţii din lemn tip 
Canadian cerute. Persoanele 
i n t e r e s a t e  v o r  d e p u n e 
CV-uri+foto la sediul asociaţiei 
sau pe mail: icamoffice@icamro.
org

l Centrul Școlar penntru 
Educație Incluzivă Măicăneşti, 
județul Vrancea organizează 
concurs în data de 15.01.2018, ora 
10:00, pentru ocuparea unui post 
vacant de fochist. -1 post fochist. 
-Condiții specifice referitoare la 
studii: -absolvirea, cu diplomă a  
unei instituții de învățământ nivel 
mediu, atestat de calificare 
specific postului avizat ISU. 
Concursul se va desfăşura 
conform calendarului următor: 
09- 11 ianuarie 2018 ora 14:00: 
perioada limită de depunere a 
dosarelor; 12 ianuarie 2018: ora 
12:00: selecția dosarelor; 15 ianu-
arie 2018: ora 10:00: proba scrisă; 
16 ianuarie 2018: ora 10:00: proba 
interviu; 17 ianuarie 2018: ora 
10:00: afişarea rezultatelor şi 
primirea contestațiilor.

l Mars Commercial Center SRL 
angajează personal de serviciu 
pentru un post vacant în cadrul 
societăţii, locaţie în sectorul 1, 
cunoaşterea limbii engleze sau 
arabe constituie un avantaj; 
oferim salariu şi condiţii de 
muncă motivante. CV la office@
marscenter.ro. 

l Promoterm din Chiajna, anga-
jează Mecanic Întreținere Sediu şi 
Șofer Marfă. Noul coleg trebuie 
să verifice clădirea şi să se asigure 
de funcționalitatea echipamen-
telor ce deservesc societatea şi a 
utilităților sediului. Trebuie să 
asigure suport la livrarea mărfii 
pe duba 3,5T (echipamente de 
instalații) şi la organizarea depo-
zitului, împreună cu gestionarul. 
0752.166.335.

l Primăria Oraşului Videle, 
judeţul Teleorman, organizează în 
perioada 15.01.2018-18.01.2018, 
la sediul său din oraşul Videle, 
strada Republicii, nr. 2, concurs 

de ocupare prin recrutare a func-
ţiei publice de execuţie vacantă de 
inspector, clasa I, grad profesional 
superior, Compartimentul Finan-
ciar-Contabilitate din cadrul 
Direcţiei Economică, Piaţă şi 
Administrativ al Aparatului de 
Specialitate al  Primarului 
O r a ş u l u i  Vi d e l e ,  j u d e ţ u l 
Teleorman. Condiţiile generale de 
ocupare a unei funcţii publice 
sunt cele prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 (r2) privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţiile specifice de parti-
cipare la concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacantă anterior menţionată, sunt 
următoarele: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul Economie; 
minim 9 ani vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice. Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei 
Oraşului Videle, data stabilită 
pentru desfăşurarea probei scrise 
fiind 15.01.2018, ora 10.00, 
respectiv data de 18.01.2018, ora 
12.00 pentru desfăşurarea inter-
viului. Dosarele de participare la 
concurs se pot depune la secre-
tarul comisiei de concurs, Direcţia 
Resurse Umane, Salarizare, 
Informatică, Autorizări Taxime-
trie şi Comerţ, Problemele 
Romilor şi Parc Auto, în termen 
de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a a anunţului, şi vor 
conţine, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 49, alin. 
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Coordonate de 
contact pentru primirea dosarelor 
de concurs: sediul Primăriei 
Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 
2, oraş Videle, judeţul Teleorman, 
telefon: 0247.453.017, interior 
106, fax: 0247.453.015, e-mail: 
primariavidele@yahoo.com, 
persoana de contact: Vochin Nico-
leta, inspector. Condiţiile de parti-
cipare la concurs aprobate şi 
bibliografia, precum şi atribuţiile 
prevăzute în fişa postului se 
afişează la sediul instituţiei şi se 
publică pe site-ul www.primaria-
videle.ro.

l Primăria Oraşului Recaş, cu 
sediul în Recaş, calea Timişoarei, 
nr.86, județul Timiş, organizează 
concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a 
postului vacant aferent funcției 
contractuale de bibliotecar, gradul 
profesional IA, la Casa de 
Cultură „Ion Cojar” Recaş. 
C o n d i ţ i i  d e  d e s f ă ş u r a r e : 

-concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Oraşului Recaş, 
calea Timişoarei, nr.86, astfel: 
-proba  scr i să  în  data  de 
10.01.2018, ora 10.00; -interviul în 
data de 12.01.2018, ora 10.00. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Oraşului 
Recaş, judeţul Timiş, respectiv 
până la data de 29.12.2017, ora 
14.00. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
o b l i g a t o r i u  d o c u m e n t e l e 
prevăzute la art.6 din Regulamen-
tul-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Condiţii de participare: Condiţii 
generale: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute la art.3 din Regulamen-
tul-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă în dome-
niile: biblioteconomie, jurnalistică; 
-perfecționări (specializări): 
biblioteconomie/muzeografie; 
-cunoştințe de programare/
operare pe calculator (necesitate 
şi nivel): Microsoft Office nivel 
mediu; -Limbi străine (necesitate 
şi nivel):-; -Vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 15 ani. 
Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul Primăriei Oraşului 
Recaş. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Compartimentul 
Resurse Umane din cadrul 
Primăriei Oraşului Recaş, nr.de 
telefon: 0356.177.278. 

l Spitalul Clinic de Pediatrie 
Sibiu, cu sediul în localitatea 
Sibiu, strada Gheorghe Bariţiu, 
nr.1-3, judeţul Sibiu, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractual vacante de: -Infir-
mieră:  3 posturi ,  conform 
Hotărârii de Guvern numărul 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 10.01.2018, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 
10.01.2018, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -şcoală generală; 
-vechime -fără vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de pari-
cipare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea III-a, la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, Biroul 
personal. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului Clinic de Pedia-
trie Sibiu, persoane de contact: 
Cujba Radu şi Gabor Constanţa, 
telefon: 0269.230.260, interior: 

110, fax: 0269.230.045, e-mail: 
pediatrie_sibiu@yahoo.com

l Spitalul Clinic de Pediatrie 
Sibiu, cu sediul în localitatea 
Sibiu, strada Gheorghe Bariţiu, 
nr.1-3, judeţul Sibiu, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Îngriji-
toare de curăţenie: 1 post, 
conform Hotărârii de Guvern 
n u m ă r u l  2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba  scr i să  în  data  de 
11.01.2018 ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 11.01.2018, ora 
12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţ i i :  -s tudi i  generale ; 
-vechime -fără vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea III-a, la sediul 
Spitalului Clinic de Pediatrie 
Sibiu, Biroul personal. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie  Sibiu, 
persoane de contact: Cujba Radu 
şi Gabor Constanţa, telefon: 
0269.230.260, interior: 110, fax: 
0269.230.045, e-mail: pediatrie_
sibiu@yahoo.com.

l Spitalul Clinic de Pediatrie 
Sibiu, cu sediul în localitatea 
Sibiu, strada Gheorghe Bariţiu, 
numărul 1-3, judeţul Sibiu, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-Asistent medical: 1 post, conform 
Hotărârii de Guvern numărul 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 10.01.2018, ora 09.00; 
-Proba practică în data de 
12.01.2018, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 12.01.2018, ora 
12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii şcoală postliceală 
sanitară (studii superioare de 
scurtă durată sau studii superi-
oare în domeniul sanitar); -specia-
litatea medicină generală sau 
pediatrie; -vechime -fără vechime; 
-certificat de membru în Ordinul 
Asistenţilor Medicali Generalişti. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de paricipare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea III-a, la sediul 
Spitalului Clinic de Pediatrie 
Sibiu, Biroul personal. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie  Sibiu, 
persoane de contact: Cujba Radu 
şi Gabor Constanţa, telefon: 
0269.230.260, interior: 110, fax: 
0269.230.045, e-mail: pediatrie_
sibiu@yahoo.com.

l  B i b l i o t e c a  J u d e ţ e a n ă 
„Alexandru D.Xenopol”, cu 

sediul în localitatea Arad, str. Gh. 
Popa de Teiuş, nr. 2-4, judeţul 
Arad, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcţii 
contractuale vacante de: -analist, 
studii superioare, grad profesi-
onal I: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 10 ianuarie 2018, ora 
10.00; -Proba practică în data de 
16 ianuarie 2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 22 
ianuarie 2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: -studii supe-
rioare de specialitate; -cunoştințe 
de: administrare sisteme de 
operare Microsoft Windows, 
Linux/UNIX; administrare rețele 
de calculatoare; baze de date: 
MySQL, PostgreSQL; HTML, 
CSS, PHP; administrare CMS 
(sisteme de gestionare a conținu-
tului, în special Drupal); cunoş-
tințe de folosire programe Office 
(procesare text, calcul tabelar, 
prezentare), DTP şi multimedia 
(aşezare în pagină, editor imagine 
raster şi vectorială, editor video, 
editor audio); -cunoştințe de: folo-
sire periferice PC (foto-copiator, 
imprimantă, scaner, videopro-
iector, imprimantă etichete cod de 
bare, imprimantă carduri PVC, 
cititor cod de bare) şi dispozitive 
multimedia (aparat foto, cameră 
video, sistem audio); depanare 
hardware; -obligatoriu limba 
engleză; -vechime: 3 ani în specia-
litatea studiilor. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul instituţiei din str.
Gh.Popa de Teiuş, nr.2-4, et.I, 
cam.20, până cel târziu miercuri, 
03 ianuarie 2018, ora 16.00. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Bibliotecii Judeţene „Alexandru 
D.Xenopol”, str. Gh. Popa de 
Teiuş, nr.2-4, et.I, cam.20, 
persoană de contact: Cristina 
Teiuşanu, telefon: 0724.233.413, 
fax: 0257.256.510, e-mail: secreta-
riat@bibliotecaarad.ro

l Primăria Oraşului Sinaia, cu 
sediul în localitatea Sinaia, Bule-
vardul Carol I, numărul 47, 
judeţul Prahova, organizează 
concurs sau examen pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: 1.Inspector de specia-
litate, gradul II, în cadrul Servi-
ciului Public de Asistenţă Socială 
-Departament Proiecte Comuni-
tare, 1 post, conform Hotărârii 
Guvernului 286/23.03.2011, şi 2.
Îngrijitor în cadrul Centrului de zi 
pentru copiii aflaţi în situaţii de 
risc „Acum au nevoie de noi”, 1 
post, conform Hotărârii Guver-
nului 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 10.01.2018, ora 



II

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Miercuri, 13 decembrie 2017 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

11.00; -Interviul în data de 
12.01.2018, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs/examen, 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-pentru funcţia de inspector de 
specialitate, gradul II: -studii 
superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă, specializare manage-
ment -business management; 
-vechime în muncă de minim 1 an 
în specialitatea studiilor absolvite; 
-cunoştinţe operare calculator 
nivel mediu; -pentru funcţia de 
îngrijitor: -studii medii sau gene-
rale; -vechimea în muncă nu este 
necesară. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 

la publicarea în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Sinaia, Bulevardul Carol I, 
numărul 47, judeţul Prahova. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Sinaia, persoană de 
contact: Olaru Isabela, telefon: 
0244.311.788, interior: 132.

l Școala Gimnazială Siliştea, cu 
sediul în localitatea Siliştea, 
strada Bucureşti, numărul 4, 
judeţul Teleorman, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contrac tua le  vacante  de : 
-Muncitor necalificat /fochist: 0,5 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba  scr i să  în  data  de 

19.01.2018, ora 9.00; -Proba prac-
tică în data de 19.01.2018, ora 
11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: absolvent al învă-
țământului minim obligatoriu; 
-curs de formare pentru fochişti, 
autorizat ISCIR; -vechime: fără 
cerințe de vechime; -apt medical 
şi psihologic. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale 
Siliştea. Relaţii suplimentare la 
sediul Școlii Gimnaziale Siliştea, 
persoană de contact: Stroie 

Mugurel, telefon: 0768.360.940, 
fax: 0247.452.646, e-mail: scoala-
silistea@yahoo.com

l Academia Română - Filiala 
Iaşi  cu sediul în Iaşi, bld. Carol I, 
nr. 8, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
temporar vacant conform HG 
286/23.03.2011 (actualizat), de 
inspector de specialitate gradul 
IA (S), din cadrul Biroului 
Resurse Umane, Salarizare, 
normă întreagă, perioadă deter-
minată. Concursul va consta în 
două probe: proba scrisă în data 
de 03.01.2018, ora 10,00, şi inter-
viul în data de 09.01.2018, ora 
10,00. Condiţii: studii superioare 

de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul economic, 
specializarea finanțe. vechime: 
minim 7 ani de ocupare a unui 
post în condițiile deținerii unei 
diplome de studii superioare de 
specialitate, în domeniul resur-
selor umane, salarizare, în cadrul 
unei instituții publice.
Termenul de depunere a dosa-
relor este 20.12.2017, ora 14,00.
Relaţii suplimentare la telefon 
0332101115, Biroul Resurse 
Umane, Salarizare şi la sediul 
Filialei.

CITAȚII  
l Numitul Utan Togyer  este 
chemat la Judecătoria Sighetu 
Marmației, în data de 31.01.2018, 
în calitate de pârât în dosar nr. 
2913/307/2017, având ca obiect 
uzucapiune.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Vâlcea cheamă în judecată pe 
numitul: Barbu Gabriel cu domi-
ciliul în comuna Stăneşti, sat 
Cioponeşti, jud. Vâlcea în calitate 
de intimat în dosarul civil nr. 
5758/90/2017, cu termen de jude-
cată la data de 15.12.2017 aflat pe 
rol la Tribunalul Vâlcea.

l Prin cererea înregistrată pe 
rolul Judecătoriei Întorsura Buză-
ului sub nr. 324/248/2017 pose-
soarea Marcu Ana, având 
domiciliul în sat. Mărcuş, nr. 87, 
com. Dobârlău, judeţul Covasna, 
a invocat dobândirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate 
asupra imobilului cu adresa 
poştală în com. Dobârlău, sat. 
Valea Dobârlăului, f.n, judeţul 
Covasna, în suprafaţă de 1.764 
mp, identificat prin nr. top 4093/1 
înscris în CF nr. 26325 Ozun 
(provenită din conversia de pe 
hârtie a C.F 1707 Bicfalău) şi are 
următoarele vecinătăţi: la NE-DC 
15, la SE- parcela cu nr. cadastral 
25379- nr. Top 4093/2, la SV- 
parcelele cu nr. cadastral 24457, 
24458 şi drum de acces şi la NV- 
drum de acces. Toţi cei interesaţi 
sunt somaţi să formuleze opoziţie, 
cu precizarea că, în caz contrar se 
va trece la judecarea cererii ]n 
termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urmă publicaţii.

DIVERSE  
l Administrator Judiciar C.I.I. 
Palaş-Alexandru Alina notifică 
deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva SC Ro Gir 
Logistic SRL din Câmpina, 
Prahova, CUI 31628421,J29/ 
741/2013, la tribunalul Prahova – 
dosar 7360/105/2017, termen 
depunere opoziții 10 zile de la 
notificare, termen inregistrare 
creante 19 ianuarie 2018, termen 
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tabel preliminar 08februarie 2018, 
termen tabel definitiv 05 martie 
2018, sedinta adunarii creditorilor 
13 februarie 2018 ora 14:00.

l Subscrisa Licev Grup S.P.R.L. 
cu sediul social în Reşiţa, str. 
Horea,  bl .A2,  parter,  jud. 
Caraş-Severin; Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/
Fax: 0255/212940, notifică deschi-
derea procedurii simplificate a 
insolvenţei împotriva debitorului 
S.C. Revers Comtrans S.R.L 
Măureni, prin Încheierea civilă nr 
94/JS/CC din data de 07.12.2017 
pronunţată de  Tribunalul 
Caraş-Severin, Secţia a-II-a 
Civilă, în Dosarul 4368/115/2017. 
Creditorii debitorului S.C. 
REVERS COMTRANS SRL cu 
sediul social în Măureni, în nr.303 
jud. Caraş-Severin, Număr de 
ordine în registrul comerţului 
J11/450/1994, CUI 5767366 
trebuie să procedeze la înscrierea 
la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a 
creanţei la Tribunalul Caraş-Se-
verin până la termenul limită din 
data de  22.01.2018. Cererile 
trebuie însoțite de taxa de timbru 
în valoare de 200 lei.

SOMAȚII  
l Se aduce la cunostinta ca pe 
rolul Judecatoriei Chisineu Cris 
se afla dosarul nr. 1509/210/2017 
cu termen de judecata la data de 
23.01.2018, avand ca obiect 
cererea sotilor Pui Liliana si Pui 
Eugen, cu dom. in Sintea Mare 
nr. 266 jud. Arad, pentru consta-
tarea dobandirii de catre acestia 
a dreptului de proprietate prin 
uzucapiune, asupra imobilului 
format din casa de locuit si teren 
situat in Sintea Mare nr. 288 jud. 
Arad, CF 304756 Sintea Mare 
topo 397/b, avand proprietar 
tabular pe Ardelean Ileana. 
Persoanele interesate pot face 
opozitie la numarul de dosar 
indicat mai sus in termen de o 

luna de la data publicarii 
prezentei somatii.
 
l Se aduce la cunostinta ca pe 
rolul Judecatoriei Chisineu Cris 
se afla dosarul nr. 1626/210/2017 
cu termen de judecata la data de 
23.01.2018, avand ca obiect 
cererea sotilor Botas Elena si 
Botas Ioan, cu dom. in Apateu nr. 
204 jud. Arad, pentru constatarea 
dobandirii de catre acestia a drep-
tului de proprietate prin uzuca-
piune, asupra cotei de 3/9 din 
imobilului format din casa de 
locuit si teren situat in Apateu nr. 
204 jud. Arad, CF 303053 Apateu 
topo 258.259, avand proprietar 
tabular pe Saite Ioan si Saite 
Petru. Persoanele interesate pot 
face opozitie la numarul de dosar 
indicat mai sus in termen de o 
luna de la data publicarii 
prezentei somatii.
 

LICITAȚII  
l Penitenciarul Satu Mare orga-
nizează la sediul unității, în data 
de 18.12.2017 ora 12.00, licitație 
publică cu strigare pentru închiri-
erea unei suprafețe de 40.00mp, 
cu destinația de punct comercial 
în incinta unității, pentru persoa-
nele private de libertate. Prețul de 
pornire este 34,80 lei/mp/lună, 
pasul de licitație este de 5 lei, 
garanția de participare este 334 
lei. Caietul de sarcini şi regula-
mentul privind desfăşurarea lici-
tației se pot ridica de la sediul 
Penitenciarului Satu Mare. Data 
limită de depunere a documen-
telor de calificare este 18.12.2017 
ora 10.00. Relații suplimentare la 
tel. 0261.715.488, e-mail psatu-
mare@anp.gov.ro.

l Radcar Autoserv SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare in bloc 
prin licitaţie publică la valoarea 
de evaluare redusa cu 15% de 
2.109.700 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 
amplasate 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 partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc 
în data de 19.12.2017, 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 neadju-
decării, licitatiile vor fi reluate la 
10.01.2018, respectiv 23.01.2018 si 
07.02.2018 la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l S.C. Doroca S.A, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, dosar nr. 1508/40/2013 
Tribunalul  Botosani, anunţă 
scoaterea la vânzare, a activelor 
societăţii debitoare, după cum 
urmează: A. Imobil situat în 
Dorohoi, str. Brazi, nr.1 amplasat 
pe teren în concesiune de la 
municipiul Dorohoi, compus din: 
1. Restaurant Hotel Cabana Brazi 
cu subsol, parter şi etaj cu s.c la 
sol de 701,10 mp; 2. Magazie cu 
s.c. la sol de 34,30 mp; 3. Magazie 
si beci cu s.c. la sol de 97,20 m.p.; 
Pretul de vanzare fiind de 
1.754.000 lei (382.400Euro), TVA 
inclus (100%). B. Spaţiu comer-
cial situat în Dorohoi, Bld.Victo-
riei, nr.14, bl. A10-parter, în 
suprafaţă utila de 284,72 m.p.;1. 
Terenul in cota indiviza de 62,72 
mp este concesionat de la munici-
piul Dorohoi. Pretul de vanzare 
fiind de 598.100 lei (130.400 
Euro), TVA inclus (100%). C. 
Spaţiu comercial situat in 
Dorohoi, Aleea Duzilor, nr. 12, 
bl.E1-parter, în suprafaţă utila de 
245,50 mp (construita 266,90 
mp). Terenul în cota indiviza de 

61,89 mp  este concesionat de la 
municipiul Dorohoi la pretul  de 
315.100 lei (68.700 Euro), TVA 
inclus (100%). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţi-
unea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt, cu o zi inainte de 
data licitatiei, orele 15.00, la 
sediul lichidatorului judiciar 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, in data de 22.12.2017, orele 
14:00, şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea 
creditorilor din 15.03.2016 si 
adunariEA creditorilor din 
04.10.2017. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organi-
zare şi desfăşurare a licitaţiei. 
Garantia este in cuantum de 10 % 
din valoarea de vanzare. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la: 
C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232/240.890; 0742/109899, 
0745308671, Fax 0232/240890.

l Societatea PRO APIS SRL 
anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunului imobil - hala 
industr ia la ,  in  suprafata 
construita de 287 mp, dotata cu 
utilitati constand in: retea de apa, 
canalizare, electricitate, gaze, fara 
terenul de sub constructiein Olte-
nita,str. H.Radulescu, nr. 157A, 
jud.Calarasi, liber de sarcini, cu 
impozitele achitate la zi. Licitatia 
va avea loc in data de 18.12.2017, 
la ora 12.00. Informatii suplimen-
tare privind caietul de sarcini la 
tel. 0769 662 449.

PIERDERI  
l Pierdute Atestat profesional 
transport Marfa si Persoane si 
Atestat ADR emise pe numele 
Ionita Constantin Bogdan. Le 
declar nule.

l Pierdut Certificat înregistrare 
P F A ,  C U I :  3 4 6 8 7 9 4 5 , 
F40/2600/2015, CAEN 900 activi-
tăţi de creaţie şi interpretare 
artistică, adresa: Calea Văcăreşti, 
nr. 232 B.

l Cieffe Trading SRL, cu sediul 
în com.Dumbrăvița, judeţul 
T i m i ş ,  n r.  î n r e g i s t r a r e 
J35/529/2015, CUI:34197331 
anunţă pierderea Certificatelor 
Constatatoare, Certificatului de 
Înregistrare seria B nr. 3297428, 
Certificatului de înregistrare în 
scopuri de TVA.

l Societatea “Biadorias Com” 
SRL,  J6 /515/1997,  C.U.I . 
9944584, reprezentat prin asociat 

unic Pop Dorina, declar pierdut 
certificat constatator nr.11841 din 
13.05.2010 emis pentru sediu 
social: mun.Bistriţa, str.Dimitrie 
Cantemir, nr.12, jud. BN. Declar 
nul.

l Declar pierdut contract de 
vânzare autentificat sub nr. 
8293/26.10.2017, emis de N.P. 
Neagu Dana Andreea, eliberat pe 
numele Zoe Eliad.

l Declar pierdută legitimaţie de 
transport cu seria A22417, elibe-
rată de Facultatea de Inginerie 
Chimică şi Ştiinţa Materialelor 
din cadrul Universităţii Politeh-
nice Bucureşti ,  pe numele 
Hanganu Cristian.

l Pierdut contract vânzare- 
cumpărare 14425/13.08.1991 
eliberat de Notariatul de Stat 
Local Sector 1 Bucureşti, pe 
numele: Vioară Elena şi Nicolae 
(vânzători), decedaţi, şi Bucur 
Gheorghe (cumpărător).

l Subscrisa, S.C. Spot Vision 
Prodexim S.R.L., cu sediul social 
în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 
616, corp B, et.1, sector 6, înregis-
trată la Oficiul Registrului 
Comerţului Bucureşti sub nr. 
J40/7519/2012, având C.U.I. 
5971292, prin Administrator 
Aygoz AbdulKadir, declar pier-
dute certificatele constatatoare 
emise de Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti, 
aferente punctelor de lucru ale 
societăţii, situate în: sat Săftica, 
comuna Baloteşti, str. Fermei, nr. 
56 A, Staţia Tehnologică din 
cadrul ICDB Baloteşti, jud. Ilfov; 
sat Săftica, comuna Baloteşti, str. 
Fermei, nr. 3A, jud. Ilfov, şi sat 
Săftica, comuna Baloteşti, str. 
Fermei, nr. 2, jud Ilfov. Le 
declarăm nule.

l Pierdut card de avocat CCBE 
vizat 2017, eliberat de UNBR- 
Baroul Bucureşti, pe numele 
Popescu E. Simona- Laura.

l Pierdut legitimaţie şi carnet 
student eliberate de Universitatea 
Bucureşti, Facultatea de Fizică, 
pe numele Cîrneci Cătălin- 
Raluca.

DECESE  
l Valer Dorneanu deplânge 
profund plecarea spre ceruri a 
admirabilui, marele profesionist 
al dreptului, Vasile Manea 
Drăgulin, unul dintre cei mai 
competenți şi respectați foşti 
Procurori Generali ai României, 
fost decembrist. Sincere condole-
anțe, fiului său, Bogdan şi soției 
sale, Lidia. Dumnezeu să-l 
primească şi să-l odihnească în 
pace.




