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CERERI SERVICIU
l Margarit Constantin, deținut la 
Penitenciarul Tulcea, caut loc de 
muncă pe raza jud.Tulcea și împre-
jurimi, având calificare și experi-
ență în următoarele domenii: 
alimentație publică și turism, 
construcții, pază, constultanță IT. 
Disponibilitate pe timpul nopții. 
Relații 0738.344.949, oferte pe 
mail: oantadoru2000@gmail.com 
sau la Penitenciarul Tulcea. 

OFERTE SERVICIU  
l Logos Accounting Services anga-
jeaza in Bucuresti operator intro-
ducere s i  val idare date cu 
c u n o s t i n t e  e n g l e z a .  Te l . 
0314380979.

l Penița Veselă SRL angajează 
Operator introducere, validare și 
prelucrare date (COR 413201). 
Cerințe de ocupare a postului: 
studii- bacalaureat/ limbă străină: 
engleză/ permis de conducere: 
catergoria B. Programări interviu și 
test engleza la telefon 0744.701.879.

l Primăria Comunei Grozești, 
Judeţul Mehedinţi, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant de consilier 
personal al primarului. Concursul 
se organizează la sediul Primăriei 
Comunei Grozești, Judeţul Mehe-
dinţi, în data de 28.03.2018, orele 
10, proba scrisă și în data de 
30.03.2018, orele 10- interviul. 
Condiţiile specifice pentru cocu-
parea postului contractual vacant, 
de consilier personal al primarului, 
sunt următoarele: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diploma de licenţă sau echivalentă 
în specializarea contabilitate; 
-vechime în domeniul contabilitate: 
10 ani; -cunoștinţe de operare pe 
calculator, nivel mediu. Dosarele de 
înscriere la concurs vor fi depuse de 
către candidaţi în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
concursului în Monitorul Oficial al 
României, partea a III-a, la sediul 
autorităţii organizatoare. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Grozești, 
Judeţul  Mehedinţi ,  telefon 
0252373750.

l Primăria Comunei Vidra Judeţ 
Ilfov organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei publice de 
execuţie vacante de: -1 post Refe-
rent clasa III, grad profesional 
Asistent– Compartiment Stare 
civilă.  Concursul va avea loc în 
data de 05 Aprilie 2018 ora 11:00 –
proba scrisă, iar interviul va avea 
loc în maxim 5 zile lucrătoare de la 
afișarea rezultatelor la proba scrisă. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
Funcţionarilor Publici r2 cu modifi-

cările și completările ulterioare. 
Condiţii specifice pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante 
de Referent clasa III, grad profesi-
onal Asistent– Compartiment Stare 
civilă: studii medii absolvite cu 
diploma de bacalaureat; vechimea 
în specialitatea studiilor, potrivit 
art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r 2)  
alin. (5)  lit. a)– 6 luni; Dosarele de 
concurs se depun la sediul Primă-
riei comunei Vidra din Str. Princi-
pală nr. 80, comuna Vidra, județul 
Ilfov în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III–a, respectiv de la data de 
06.03.2018 până la data de 
26.03.2018, iar documentele de 
participare sunt cele prevăzute de 
art. 49, alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008. Persoana 
de contact este doamna Anghel 
Angela– Inspector Principal 
P r i m ă r i a  Vi d r a ,  t e l e f o n  
021-361.22.65.

l La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr.165 din 26 
februarie 2018, la anunţul cu 
numărul de înregistrare 142.361 al 
Muzeului Țării Făgărașului „Valer 
Literat”, adresă: str.Mihai Viteazul, 
nr.1, Făgăraș, județul Brașov, 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de custode gestionar, 
conform HG 286/23.03.2011, se 
face următoarea rectificare: -în loc 
de: „Custode gestionar: -studii 
medii absolvite cu diplomă de 
licență; -vechime în domeniu: 6 ani; 
-cunoașterea unei limbi străine; 
-condiții specifice: abilităţi de 
comunicare în public, lucru în 
echipă, disponibilitate de a desfă-
șura ocazional program prelungit” 
se va citi: „Custode gestionar: 
-studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime în 
domeniu: 6 ani; -cunoașterea unei 
limbi străine; -condiții specifice: 
abilităţi de comunicare în public, 
lucru în echipă, disponibilitate de a 
desfășura ocazional program 
prelungit”(Prezenta rectificare nu 
se datorează Redacţiei Monitorului 
Oficial al României, Partea a III-a). 
R e s t u l  a n u n ţ u l u i  r ă m â n e 
neschimbat. 

l Primăria Comunei Ceptura, cu 
sediul în Comuna Ceptura, nr.266, 
judeţul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de mecanic 
utilaj, un post, în cadrul Comparti-
mentului Serviciul Public de 
Gospodărire Comunală din cadrul 
Aparatului de specialitate al prima-
rului comunei Ceptura, conform 
prevederilor HG nr.286/2011, 
pentru aprobarea regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modi-

ficările și completările ulterioare. 
Concursul se organizează și se va 
desfășura la sediul Primăriei 
Comunei  Ceptura ,  judeţul 
Prahova, astfel: -Proba scrisă în 
data de 28.03.2018, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 
29.03.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 30.03.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-minim 10 clase; -absolvire școală 
profesională de specialitate; 
-permis de conducere șofer profesi-
onist cu o vechime de minim 10 
ani; -vechime în muncă: cel puţin 
10 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Comuna 
Ceptura. Condiţiile de participare 
la concurs și bibliografia sunt 
afișate la sediul Primăriei Comunei 
Ceptura, judeţul Prahova. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n : 
0244.445.002, interior: 104.

l Primăria Comunei Ocna de Fier, 
cu sediul în localitatea Ocna de 
Fier, strada Vale, numărul 107B, 
judeţul Caraș-Severin, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de șef Servi-
ciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 28 martie 2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 29 
martie 2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii medii cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime 
în muncă: 5 ani; -permis de condu-
cere categoria B; -cazier judiciar. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Ocna de Fier. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Ocna de Fier, persoană de 
contact: Brebenari Maria, telefon: 
0255.527.802, fax: 0255.527.929, 
e-mail: primaria_ocnadefier@
yahoo.com

l Primăria Comunei Cornești, 
judeţul Cluj, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţiei 
publice vacante, de execuţie, 
inspector, clasa I, grad profesional 
asistent -Compartiment achiziţii 
din cadrul Aparatului de speciali-
tate al primarului Comunei 
Cornești. Data, ora desfășurării și 
locaţia pentru proba scrisă: 
06.04.2018, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Cornești. Data, 
ora desfășurării și locaţia pentru 
interviu: în maximum 5 zile de la 
desfășurarea probei scrise, la sediul 
Primăriei Comunei Cornești. 
Condiţii de participare: -Condiţii 
generale: Pentru a ocupa funcţia 

publică vacantă, candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
conform art .54  d in  Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici, republicată. 
-Condiţii specifice: studii universi-
tare de licenţă, absolvite cu 
diplomă sau echivalent, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul știinţe juridice sau știinţe 
administrative, vechime în speciali-
tatea studiilor de minim 1 an. Peri-
oada de depunere a dosarelor de 
concurs: 6.03.2018-26.03.2018. 
Dosarul de concurs va cuprinde 
obligatoriu documentele menţio-
nate la art.49, alin.(1) din HG 
611/2008, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Coordo-
nate de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: sediul Primă-
riei Comunei Cornești, str.Princi-
pală, nr.14, localitatea Cornești, 
comuna Cornești, judeţul Cluj, tel./
fax: 0264.355.516/0264.355.515, 
e-mail: primariacornesti@yahoo.
com. Detalii privind bibliografia de 
concurs sunt disponibile accesând: 
www.primariacornesti.ro. Persoană 
de contact: secretar Băieș Marioa-
ra-Gherghina, tel.0732.167.263.

l Filarmonica Banatul Timișoara 
organizează în data de 29.03.2018, 
ora 10.00, concurs în vederea 
ocupării pe perioadă nedetermi-
nată a funcţiei vacante, în regim 
contractual, din cadrul Filarmo-
nicii Banatul Timișoara de: econo-
mist IA- Financiar-contabilitate. 
Condiţiile generale: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute la art .3 din HG 
nr.286/2011: -studii superioare de 
lungă durată, cu diplomă de licenţă 
în domeniul economic; -vechime în 
specialitatea studiilor de minim 7 
ani; -cunoștințe și aptitudini de 
utilizare a calculatorului: Microsoft 
Office (Word, Excel, Power Point). 
Data-limită de depunere a dosa-
relor de concurs este 20.03.2018, 
ora 14.00. Condițiile de participare 
la concurs și bibliografia se afișează 
la sediu și pe site-ul: www.filarmo-
nicabanatul.ro. Relații suplimen-
tare se pot obține în intervalul orar 
9.00-14.00, la sediul  Filarmonicii 
„Banatul” Timișoara, din b-dul 
C.D.Loga, nr.1, sau la numărul de 
telefon: 0256.492.521.

CITAȚII  
l Se citează pârâții Chițu V. Maria 
Roxana și Chițu I. Șerban, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
România, Bacău, str. Nicolae 
Bălcescu, 12, bl.12, sc.G, ap.13, jud. 
Bacău, la Tribunalul Bacău, dosar 
2683/110/2016, termen 26.03.2018 
08:30, obiect excludere asociaţi S.C. 
Ferma Galina, reclamant Solaris 
Junior SRL.  

l Se citează părătul Moscalu V. 
Ioan născut la data de 16.05.1957, 

ultimul domiciliu în sat Schit-Oră-
șeni, com. Cristești, jud. Botoșani, 
pentru termenul din 29.03.2018, la 
Judecătoria Botoșani, în dosar nr. 
20040/193/2017- rol Judecătoria 
Botoșani.

l Numitul Condurachi Marius, cu 
ultimul domiciliu cunoscut mun. 
Târgoviște, str. George Cair, nr. 12, 
bl. 12, ap. 16, jud. Dâmboviţa, este 
citat în data de 22.03.2018, ora 
08:30 la Judecătoria Săveni, jud. 
Botoșani, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 1894/297/2015, recla-
mantă fiind Scripcariu Melania.

l Pârâta Coviţă Anuţa Florica, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Coţușca, sat Cotu Micu-
linţi, judeţul Botoșani, este chemată 
la Judecătoria Darabani în ziua de 
22 martie 2018, ora 9.00, în dosar 
civil nr. 1013/217/2017 având ca 
obiect "divorţ copii minori, stabilire 
domiciliu minor/ exercitarea auto-
rităţii părintești, cereri accesorii" în 
proces cu reclamantul Coviţă 
Dinu- Dumitru domiciliat în 
comuna Coţușca, sat Cotu Micu-
linţi, judeţul Botoșani.

l Paratul Dura Fanel, cu ultim 
domiciliu in mun. Oltenita, B-dul 1 
Dec. nr.3,Bloc B8, sc.B, et.4, ap.16,  
este citat la Judecatoria Oltenita pe 
21.03.2018, pentru dezbatere succe-
siune in Dosar 3763/269/2017.

l MSN Company SRL -cu sediul 
in Iasi, str. Ion Creanga nr.23, bloc 
H3, sc,A, ap.2,  jud. Iasi, si punctul 
de lucru in Iasi, str. Pacurari nr.6, 
bl.558, parter, jud. Iasi, reprezen-
tata prin dl. Ungureanu Stefan- in 
calitate de administrator, (domici-
liat in Iasi, str. Ion Creanga, nr.23, 
bl.H3, sc.A, et.4, ap.2) este citata in 
calitate de parata, in dosarul nr. 
27049/245/2017 avand ca obiect 
pretentii, in data de 20 martie 2018, 
ora 08:30, la Judecatoria Iasi, cu 
sediul in str. Anastasie Panu nr.25, 
Iasi, Sectia Civila, camera Sala 4, 
complet c17, reclamanta fiind Soci-
etatea  Salubris S.A. Iasi, cu sediul 
in Iasi, Sos. Nationala nr.43, jud. 
Iasi.

l Stuparu Lucica, domiciliată în 
Turnu Măgurele, str. N. Bălcescu 
nr. 31, jud. Teleorman, cheamă în 
judecată pe soţul său Stuparu 
Marin, cu același domiciliu, având 
ca obiect divorţ, în dosarul civil nr. 
3206/329/2017 al Judecătoriei 
Turnu Măgurele, jud. Teleorman, 
cu termen de judecată 18.04.2018.

DIVERSE  
l Subscrisul, C.I.I.  Ardelianu 
Ovidiu Lucian, cu sediul procesual 
ales in Mun. Iași, str. Cuza Vodă, 
nr.4, et.1, cam. 108, judeţul Iași, tel: 
0754522648, fax: 0232/272176, 
notifică faptul că prin încheierea nr. 
191/15.02.2018 pronunțată de 
Tribunalul Timis în dosarul nr. 
718/30/2018, s-a dispus deschiderea 
procedurii simplificate de  insol-
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venta împotriva debitorului S.C. 
Bell Lucica Speed SRL, cu sediul 
social in Mun. Timisoara, str. 
Renasterii, nr.35/A, ap.2, jud. 
Timis, numar Ordine in Registrul 
Comertului J35/2264/2006, Cod 
unic inregistrare 18846461. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea  cererii de admitere a crean-
ţelor asupra averii debitorului este 
02.04.2018. Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea şi 
publicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este de 11.04.2018. Se 
notifică faptul că prima Adunare a 
Creditorilor va avea loc în Iaşi, str. 
Cuza-Vodă, nr.4, et.1, cam.108, jud. 
Iaşi, la data de 16.04.2018, ora 
12.00.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Iterbit 
SRL  desemnat prin hotararea 
nr.1238 din data de 28.02.2018, 
pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII-a Civila in dosar 
nr. 25931/3/2017, notificã deschi-
derea procedurii insolventei preva-
zuta de Legea nr. 85/2014 împotriva 
Iterbit SRL, cu sediul social in: 
Bucureşti Sectorul 1, Str. Stefan 
Furtuna, Nr. 51, Bloc B, Etaj 1, Ap. 
2, CUI 8583058, nr. de ordine in 
registrul comertului J40/5171/1996. 
Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de creanta 
impotriva ITERBIT SRL vor 
formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului Bucureşti - secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
25931/3/2017, in urmatoarele 
conditii:  a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorului 
13.04.2018; b) termenul de verifi-
care a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului 
preliminar de creante 03.05.2018; c) 
termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 
28.05.2018; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 
08.05.2018, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
15.03.2018, ora 14.00 la sediul 
administratorului judiciar.

l SC IMO -ALIANTA SRL cu 
sediul in Sos Bucuresti -Urziceni 
nr.291 com.Afumati jud.ilfov, 
titular al Planului Urbanistic Zonal 
"PUZ -trecere teren din extravilan 
in intravilan si constructie P+1 
-showroom auto -utilaje agricole" 
amplasat in comuna Ganeasa jud. 
Ilfov, Sos. Bucuresti Urziceni 
-DN2, Tarlaua 17, P58/1, anunta 
publicul interesat asupra parcur-
gerii etapei de incadrare in cadrul 
sedintei Comitetului Special 
Constituit din data de 29.11.2017, 
urmand ca planul/ programul 
propus sa fie supus procedurii de 
adoptare fara aviz de mediu. 
Comentarii privind decizia etapei 
de incadrare se primesc in scris la 
sediul A.P.M. IlFOV, in termen de 

10 zile calendaristice de la publi-
carea anuntului.

SOMAȚII  
l Somație: Având în vedere acți-
unea formulată de către recla-
manta  Dăni luc  I leana ,  cu 
domiciliul în sat Soca, nr.189, com.
Banloc, jud.Timiş, înregistrată pe 
rolul Judecătoriei Deta, sub dosar 
nr.1200/220/2016, prin care solicită 
constatarea dreptului de proprie-
tate, prin uzucapiune, asupra 
imobilului evidențiat în CF 406155 
Banloc, nr.top 138/1, proprietatea 
tabulară a numitei Ploscar Liubița, 
cu termen de judecată stabilit 
pentru data de 11.04.2018. Orice 
persoană interesată poate formula 
opoziție la prezenta acțiune înce-
pând cu data afişării (publicării) 
acestui anunț şi până la împlinirea 
termenului de 1 (una) lună, care se 
vor comunica în scris, la această 
instanță, urmând a se menționa 
numărul de dosar indicat mai sus. 
În cazul în care nu se va formula 
opoziție în termen de 1 (una) lună 
de la data afişării (publicării), 
instanța va soluționa cererea, pe 
baza actelor aflate la dosar.

ADUNĂRI GENERALE  
l În conformitate cu prevederile 
art. 117 din legea nr. 31/1990, repu-
blicată d-na Mititelu Marie -Admi-
nistrator unic al  Industria 
Bumbaculu i  SA,  convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 
11.04.2018, orele 12:00, la sediul 
societăţii din Bucureşti, Splaiul 
Unirii nr. 160, sector 4, formată din 
toţi acţionarii înregistraţi în regis-
trul acţionarilor societăţii până la 
data de 01.04.2018 cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea sizuaţi-
ilor financiare pe anul2017, 
respectiv a bilanţului contabil, 
contului de profit şi pierderi si 
bugetului de venit şi cheltuieli pe 
anul 2018; 2. Aprobarea rapoartelor 
administratorilor şi cenzorilor 
societăţii; 3. Repartizarea dividen-
delor; 4. Diverse. Materiale înscrise 
pe ordinea de zi a Adunării Gene-
rale se află la dispoziţia Acţiona-
rilor la sediul societăţii. Acţionarii 
se vor adresa cu orice cerere legată 
de ţinerea Adunării Generale la 
sediul societăţii, serviciul secreta-
riat. Acţionarii se vor adresa cu 
orice cerere legată de ţinerea 
Adunării Generale Ordinară a 
Acţionarilor se vor prezenta cu 

buletinul/cartea de identitate sau, 
după caz cu procuri speciale auten-
tificate,în cazul reprezentării. Dacă 
prima Adunare Generală a Acţio-
narilor nu va întruni cvorumul 
necesar pentru validitatea hatărâ-
rilor, o a doua Adunare va avea loc 
în data de 12.04.2018 ora 12:00 în 
acelaşi loc.

LICITAȚII  
l Societatea Complexul Energetic 
Oltenia SA cu sediul în Targu-Jiu, 
str. A.I. Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, nr. 
ONRC J18/311/2012, C.U.I. 
30267310, organizează în data de 
23.03.2018, ora 11:00, licitatie 
publica deschisa cu calificare, cu 
strigare, competitivă, pentru 
pachetul integral, pentru vanzarea 
de „deseuri din cauciuc”. Deseurile 
din  cauciuc cu cantitatile si pretu-
rile de pornire sunt prezentate in 
Anexa la Regulament. Documen-
taţia de valorificare (Regulament, 
proiect de contract si formulare) se 
poate procura doar in baza unei 
solicitari transmise la adresa e-mail 
iustin.stiuca@ceoltenia.ro, 
persoana de contact: Iustin Marian 
Stiuca, tel: 0372.819765. Data 
limită de depunere a ofertelor este 
23.03.2018, ora 09:00.

l Directia Silvica Valcea, organi-
zeaza in data de 19.03.2018, ora 
10,00, la sediul sau din str. Carol I, 
nr 37, Rm. Valcea, licitatie/nego-
ciere pentru valorificarea plantelor 
medicinale, ce se vor recolta in anul 
2018, in urmatoarea sortimentatie: 
1.Flori de tei – uscate, 1,5 to, preț 
minim – 18 lei/kg; 2.Flori de soc 
verzi -25 to, preț minim – 3 lei/kg; 
3) Iarba de sunatoare –uscata, 1 to, 
preț minim – 5 lei/kg; 4) Iarba de 
urzica –verde, 6,0 to, preț minim - 
0,6 lei/kg; 5) Frunza de mesteacan 
verde, 2,0 to, preț minim – 1,2 lei/
kg; 6) Iarba si flori de coada sorice-
lului –uscata, 1,0 to, preț minim 
-3,5 lei/kg; 7) Frunze si lujeri de afin 
negru –verde, 2,0 to, preț minim - 
1,0 leu/kg; 8) Frunze si f lori de 
paducel –uscate, 0,5 to, preț minim 
- 6,0 lei/kg. Preturile nu contin 
TVA. Ofertele se vor depune la 
secretariatul DS Valcea, pana in 
ziua de 19.03.2018, ora 9.30, 
inclusiv. Caietul de sarcini se va 
putea ridica, incepand cu data de 
05.03.2018. Pentru detalii sau 
lamuriri suplimentare va puteti 
adresa DS Valcea  -0250/735840 
s a u  i n g  A d a m  J i n a r u 
(0732/652580).

l Anunţ de licitaţie. Primăria 
Comunei Şoimuş, cu sediul în sat 
Şoimuş nr. 310, comuna Şoimuş, 
judeţul Hunedoara, tel . /fax 
0254237350, CUI 4468358, e-mail: 
primariasoimus@gmail.com, orga-
nizează licitaţie publică cu strigare 
în vederea închirierii terenului în 
suprafaţă totală de 11965 mp, 
proprietate privată a comunei 
Şoimuş, identificat prin CF nr. 
61414 nr.cad. 61414 pentru supra-
faţa de 3832 mp şi CF nr. 62227 
nr.cad. 62227 pentru suprafaţa de 
8133mp, situat în satul Bejan, 
destinat pentru organizare de 
şantier. Preţul minim de începere a 
licitaţiei este în cuantum de 0,28 
euro/mp/an. Pot participa la lici-
taţie persoane juridice, persoane 
fizice autorizate, române sau 
străine, care doresc închirierea unui 
teren în vederea organizării de 
şantier şi care fac dovada achitării, 
prin chitanţă sau cu ordin de plată 
pentru contravaloarea documen-
taţie de atribuire =50 lei (caiet de 
sarcini + taxa de participare la lici-
taţie), garanţia de participare la 
licitaţie =10% din preţul minim de 
pornire a licitaţiei. Persoanele inte-
resate pot procura documentaţia de 
atribuire de la sediul Primăriei 
comunei Şoimuş, secretar. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor referitoare la documentaţia de 
atribuire este 20.03.2018. Oferta va 
fi depusă într-un exemplar în plic 
sigilat, la Registratura Primăriei 
comunei Şoimuş, sat Şoimuş, nr. 
310, până cel târziu în data de 
.26.03.2018 orele 14,00. Licitaţia va 
avea loc la sediul Primăriei 
comunei Şoimuş, sala de şedinţe în 
data de 27.03.2018 ora 10,00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei comunei Şoimuş 
Compartimentul fond funciar, 
cadastru şi registru agricol sau la 
telefon 0254237350.

l Anunț Privind organizarea licita-
ției 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@gyergyoremete.ro. Data şi 
ora  desfăşurăr i i  l i c i ta ț ie i : 
23.03.2018, orele 09:00. Locul 
desfăşurării licitației: sediul Primă-

riei Comunei Remetea, Comuna 
Remetea, Județul Harghita. Tipul 
licitației: licitație publică cu stri-
gare. Licitația este organizată şi se 
va desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
REGULAMENT din 5 octombrie 
2017, Aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 
2017. Data şi ora preselecției: 
16.03.2018, ora 09:00. La preselecție 
nu participă operatorii economici. 
Data şi ora limită până la care 
poate fi depusă documentația 
pentru preselecție şi înscrierea la 
licitație este 16.03.2018 ora 08:30. 
Lista partizilor care se licitează, 
prețul de pornire a licitației pentru 
fiecare partidă sunt afişate la sediul 
organizatorului şi pe site-ul www.
ocoalederegim.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă fasonată, oferit la 
licitație este de 1477 mc, volum 
brut, în 3 LOTURI, din care: 1. Pe 
natură de produse: LOT I: APV 
Conf II NR. 114/06.12.2013 – UP I 
Remetea – Secu – UA 56 C volum 
brut pus pe licitație: 356 mc. LOT 
II: APV nr. 01246 AC I Pr. Oaselor 
– UP I Remetea – UA 22B, 23B, 
23C, 23D, 24A, 24B, 24C, 24I, 24J, 
24K volum brut pus pe licitație: 321 
mc. LOT III: APV nr. 01299, AC I, 
Pr. Oaselor – UP 0 Comuna 
Remetea – UA 22B, 23B, 23C, 23D, 
24A, 24B, 24C, 24I, 24J, 24K 
volum brut pus pe licitație: 800 mc. 
2. Pe specii: LOT I: Molid - 343 mc; 
Brad – 11 mc, Fag – 2 mc, volum 
brut pus pe licitație. LOT II: Molid 
- 268 mc; Brad – 53 mc, volum brut 
pus pe licitație.  LOT III: Molid - 
717 mc; Brad – 83 mc, volum brut 
pus pe licitație. Prețul de pornire a 
licitației este de:  LOT I: 350 lei/mc 
fără  TVA; pasul de majorare a 
preţului  este de 5 Ron. LOT II: 260 
lei/mc fără  TVA; pasul de majorare 
a preţului  este de 5 Ron. LOT III: 
260 lei/mc fără  TVA; pasul de 
majorare 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. Opera-
torul economic participant la lici-
tație trebuie să facă dovada 
achitării sumei garanției de 
contractare, în contul comunei 
Remetea, deschis la Trezoreria 

LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE
SubscrisaSubscrisa  S.C. RICODANA-LIBERTY  S.R.L. – in procedură generală a falimen-
tului, cu sediul în Reșița, str. Traian Lalescu, nr. 9, jud. Caraş-Severin, Număr 
de ordine în registrul comerţului J11/552/2010, CUI 27866123, va face cu-
noscut faptul că în data de 20.03.2018  ora 11,00 va avea loc la sediul lichida-
torului judiciar Licev Grup SPRL în Reșița, str. Horea bl.A2, parter, Licitație 
publică cu strigare privind vânzarea imobilului  Spaţiu comercial și teren 
situat în Reșița, str. Traian Lalescu, nr.9, jud. Caraș -Severin la preţul de 
153.000 lei + T.V.A , reprezentând 45% din preţul de evaluare. În cazul în care 
imobilul scos la licitație nu se vinde la această dată,  licitaţia se va relua în 
aceleaşi condiţii în data de 03.04.2018, 17.04.2018, 08.05.2018, 22.05.2018 şi 
05.06.2018,  la aceeaşi oră. Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  
lichidatorului judiciar la valoarea de 300 lei+TVA. Înscrierea la licitaţie se 
poate face până în preziua licitaţiei. Garanţia de participare la licitatie este de 
10% din preţul de pornire al licitatiei. Informații suplimentare se pot obține 
la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.   la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.   
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Municipiului Gheorgheni, prin 
instrumente bancare legale decon-
tabile împreună cu documentația 
de participare la licitație, care este 
în cuantum de 5% din valoarea de 
pornire al licitației, adică: LOT I:  
6230 Lei. LOT II: 4173 Lei. LOT 
III: 208 000 Lei. În cazul în care 
participantul la licitație vrea să 
liciteze pe ambele loturi va plăti 
suma de 218403 Lei.  Masa 
lemnoasă fasonată oferită spre 
vânzare provine din fondul fores-
tier proprietate publică a Comunei 
Remetea. Caietul de sarcini poate fi 
solicitat de la sediul organizato-
rului,  începând cu data de 
07.02.2018. Participantul la licitație 
care intenționează să liciteze numai 
pe un singur LOT din cele anunțate 
va plăti garanția de contractare 
numai pentru LOTUL respectiv. 
Garanția de contractare va fi 
plătită pe contul  Comunei 
Remetea, care este următorul: 
RO28TREZ3535006XXX001336 
deschis la Trezoreria Municipiului 
Gheorgheni. Pentru participarea la 
licitație, solicitantul trebuie să 
depună, până la data de 16.03.2018 
ora 08:30, 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 contrac-
tare. Pentru informații și date 
suplimentare vă puteți adresa 
organizatorului licitației: Comuna 
Remetea, tel: 0266-352-101. Primar 
Laczkó-Albert Elemér

l Debitorul S.C. Panital Construct 
S.R.L. societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1. Imobil ”constructie C 2” în 
suprafață construit de 348,41mp, 
aflat în patrimoniul societății debi-
toare Panital Construct SRL, ce se 
află edificat pe teren în propietatea 
d-lui Mihalache Ion Lucian, ce nu 
face obiectul vânzării, situat în 
Mun. Ploiești, Str. Ștrandului, Nr.3, 
Județ Prahova. Prețul de pornire al 
licitației – 190.495,00 Lei exclusiv 
TVA. 2.Alte mijloace fixe aparți-
nând S.C. Panital Construct S.R.L. 
Prețul caietului de sarcini pentru 
imobil (clădire) aflat în proprie-
tatea S.C. Panital Construct S.R.L 
este de 1.000,00 lei exclusiv TVA. 
Prețul de pornire al licitației pentru 
imobil ”construcție C 2” și mijloa-

cele fixe, reprezintă 60% din 
valoarea de piață exprimată în 
Raportul de Evaluare exclusiv 
TVA. Listele cu mijloace fixe și 
Caietul de sarcini pentru imobil 
”constructie C 2” pot fi obținute de 
la lichidatorul judiciar cu un 
t e l e f o n  î n  p r e a l a b i l  l a 
021.318.74.25.  Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO87BITRPH1RON037769CC01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucuresti 
-Ag. Ploiești, până cel târziu cu 24 
ore înainte de ședința de licitație, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietelor de 
sarcini și a Regulamentelor de lici-
tație pentru proprietatea imobiliară 
și pentru mijloace fixe, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliară și mijloa-
cele fixe, prima ședință de licitație a 
fost fixată în data de 13.03.2018 
ora 11:00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, următoa-
rele ședințe de licitații vor fi în data  
20.03.2018; 27.03.2018; 03.04.2018; 
17.04.2018, ora 11:00. Toate ședin-
țele de licitații se vor desfășura la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiești, Str. Elena Doamna, 
Nr. 44 A, Judeș Prahova. Pentru 
r e l a ț i i  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimen-
tare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe 
site www.dinu-urse.ro 

l Debitorul Ungureanu Instalcom 
SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1.Imobil, teren situat în Mun. 
Ploiesti, Str. Drumul Serii, Nr.22, 
Județ Prahova, având suprafață de  
2.452,00mp. și clădire edificată pe 
acesta în regim parter și etaj, având 
suprafață construită de 169,18mp. 
din care suprafață utilă de 
135,51mp, înscris în Cartea 
funciară nr.6505 Mun. Ploiești, sub 
nr. cadastral 6621. Prețul de 
pornire al licitației este de 
69.163,60 Euro exclusiv TVA; 2.
Imobil, teren intravilan situat în 
Ploiești, str. Drumul Serii, FN, 
tarlaua 12, parcela A166/13, Județ 
Prahova, având suprafață de 

2.452,74 mp. înscris în Cartea 
funciară nr. 121422 ( nr. vechi 
6322) Mun. Ploiești, sub nr. cadas-
tral 7935. Prețul de pornire al lici-
tației este de 30.414,00 Euro 
exclusiv TVA; 3.Imobil, teren 
intravilan situat în Ploiesti, str. 
Drumul Serii, FN, tarlaua 12, 
parcela A166/14, Județ Prahova, 
având suprafața de 2.415,28mp. 
înscris în Cartea funciară nr. 
121440 (nr. vechi 6323) Mun. 
Ploiești, sub nr. cadastral 7932. 
Prețul de pornire al licitației este de 
29.949,60 Euro exclusiv TVA; 4.
Alte mijloace fixe și obiecte de 
inventar, aparținând SC Ungu-
reanu Instalcom SRL a căror 
valoare de piață este de 43.256,70 
Lei exclusiv TVA.  Prețul caietului 
de sarcini pentru imobilele aflate în 
proprietatea SC Ungureanu 
Instalcom SRL este de 1.000 Lei 
exclusiv TVA. -Prețul de pornire al 
licitației pentru imobilul aflat la 
punctul nr.1 din listă, reprezintă 
40% din valoarea de piață exclusiv 
TVA prezentată în Raportul de 
evaluare. -Prețul de pornire al lici-
tație pentru imobilul af lat la 
punctul nr.2 din listă, reprezinta 
40% din valoarea de piață exclusiv 
TVA prezentată în Raportul de 
evaluare. -Prețul de pornire al lici-
tației pentru imobilul af lat la 
punctul nr.3 din listă, reprezintă 
40% din valoarea de piață exclusiv 
TVA. -Prețul de pornire al licitației 
pentru mijloacele fixe și obiectele 
de inventar reprezintă 45% din 
valoarea de piață exclusiv TVA 
prezentată în raportul de evaluare 
pentru fiecare bun în parte iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu 
un te lefon în  prealabi l  la 
021.318.74.25. Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO79BFER140000008181RO01 
deschis la Banca Comercială Fero-
viara -Sucursala București până la 
orele 14.00 am din preziua stabilită 
ședinței de licitație a garanției de 
10% din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la aceeași 
dată a Caietelor de sarcini și a 
Regulamentelor de licitație pentru 
proprietățile imobiliare, pentru 
mijloacele fixe și obiectele de 
inventar, de la sediul lichidatorului 

judiciar. Pentru proprietățile imobi-
liare, mijloacele fixe și obiectele de 
inventar prima ședință de licitație a 
fost fixată în data de  02.04.2018, 
ora 12.00 iar dacă bunurile nu se 
adjudeca la această dată, următoa-
rele ședințe de licitații vor fi în data 
de 16.04.2018;  30.04.2018; 
14.05.2018; 04.06.2018 ora 12.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiesti, Str. 
Elena Doamna, Nr.44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimen-
tare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe 
site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Zadumit Com 
PROD SRL societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse 
Și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Stoc de marfă, în 
valoare de 27.097,50 Lei exclusiv 
TVA.  Prețul de pornire al licitaților 
pentru stocul de marfă aparținând 
SC Zadumit Com Prod SRL repre-
zintă 50% din valoarea de piață 
exclusiv TVA,  arătată în Raportul 
de Evaluare. Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO72BITR003010064199RO01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. București, 
Ag. Ploiești, până la orele 14.00 am 
din preziua stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Regulamen-
tului de licitație pentru stocul de 
marfă, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru stocul de marfă, 
prima ședință de licitație a fost 
stabilită în data de 14.03.2018, ora 
11.00, iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în data de  
21.03.2018; 28.03.2018; 04.04.2018; 
11.04.2018, ora 11.00. Toate ședin-
țele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Mun. Ploiești, Str. Elena 
Doamna, Nr.44A, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați 
la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 

relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. Anunțul poate fi vizu-
alizat și pe site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul Alusteel Construct 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1.Proprietate imobiliara –”teren 
intravilan in suprafata de 1.837 
mp. si constructii edificate pe 
acesta in suprafata construita de 
550 mp.” situată în Comuna 
Berceni, Sat Corlațești, Str. Nicolae 
Bălcescu, Nr. 121C, Județ Prahova, 
nr. cadastral 20969,  înscris în 
Cartea Funciară nr. 20969, a 
Comunei Berceni, Județ Prahova, 
preț pornire licitație –216.750,75 
Euro exclusiv TVA; 2.Imobil – 
”teren extravilan în suprafață de 
3.567 mp.” situată în Comuna 
Berceni, Sat Corlățești, Tarlaua 36, 
Parcela A352/21, Județ Prahova, 
nr. cadastral 1605,  înscris în 
Cartea Funciară nr. 1605, a 
Comunei Berceni, Județ Prahova, 
preț pornire licitație –34.778,25,00 
Euro exclusiv TVA;  3.Autoturism 
Dacia  Logan (MCV), nr. înmatri-
culare PH-31-ACP, an fabricație 
2007, preț pornire licitație – 990,00 
Euro exclusiv TVA; 4.Autoturism 
Dacia Logan (MCV), nr. înmatricu-
lare PH-29-ACP, an fabricație 
2008, preț pornire licitație – 
1.700,00 Euro exclusiv TVA; 5.
Autoturism Dacia  Logan (MCV), 
nr. înmatriculare PH-30-ACP, an 
fabricație 2005, preț pornire lici-
tație -675,00 Euro exclusiv TVA; 
6.Autoturism Dacia  Logan, nr. 
înmatriculare PH-14-ARM, an 
fabricație 2007, preț pornire lici-
tație -1.500,00 Euro exclusiv TVA; 
7.Autoturism DACIA 1307, nr. 
înmatriculare PH-03-EZZ, an 
fabricație 1996, preț pornire lici-
tație -70,50 Euro exclusiv TVA; 8.
Autoturism Dacia 1307, nr. înma-
triculare PH-03-EZZ, an fabricație 
2003, preț pornire licitatie  -75,75 
Euro exclusiv TVA; 9.Autoturism 
Skoda Octavia, nr. înmatriculare 
PH-15-HHB, an fabricație 2010, 
preț pornire licitație -3.900,00 Euro 
exclusiv TVA; 10.Autoturism 
Renault Symbol, nr. înmatriculare 
PH-23-ACP, an fabricație 2010, 
preț pornire licitație -2.025,00 Euro 
exclusiv TVA; 11. Autoutilitară 
Peugeot Boxer, nr. înmatriculare 
PH-20-ACP an fabricație 1998, 
preț pornire licitație -1.800,00 Euro 
exclusiv TVA; 12.Mijloace fixe 
aparținând Alusteel Construct 
SRL în valoare de 90.584,25 Lei 
exclusiv TVA; 13.Obiecte de 
inventar aparținând Alusteel 
Construct SRL în valoare de 
4.783,50 Lei exclusiv TVA. -Prețul 
Caietului de sarcini pentru imobile 
1.000,00 Lei exclusiv TVA.  -Prețul 
Regulamentului de licitație pentru 
autoturisme și mijloacele fixe este 
de 500,00 Lei exclusiv TVA.  
-Prețul de pornire al licitaților 
pentru imobil, autoturisme și 
mijloacele fixe aparținând Alusteel 
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Construct SRL reprezintă 75% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu 
un te lefon în  prealabi l  la 
021.318.74.25. Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO90BREL0002001628150100 
deschis la Libra Internet Bank 
-Suc. Ploiești până la orele 14.00 
am din preziua  stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietului de 
sarcini și Regulamentului de lici-
tație pentru bunurile din patrimo-
niul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
imobile, autoturisme, mijloacele 
fixe și obliectele de inventar, prima 
ședință de licitație a fost fixată în 
data de 16.03.2018, ora 11.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe 
de licitații vor fi în data de 
23.03.2018; 30.03.2018; 13.04.2018; 
20.04.2018; 27.04.2018; 04.05.2018; 
11.05.2018 ora 11.00. Toate ședin-

țele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Mun. Ploiești, Str. Elena 
Doamna, Nr.44A, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați 
la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. 

l S.C. Vasi-Trans S.R.L., prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii debi-
toare, după cum urmeaza: 1 Buc.  
Autobuz turistic BMC PROBUS 
850 TBX, sasiu nr. NMC850R-
KT8DL00132, nr. inmatriculare 
IS-06-LJN,  an. Fab. 2008 - bun 
vandut  la 3.750 EUR+TVA. 
Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce urmează 
a fi scoase la vânzare au obligaţia, 
sub sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt până la data 
de 08.03.2018, ora 12.30, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iași, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iași, str. Vasile 

Lupu nr. 43, jud. Iași, in data de 09 
martie 2018, ora 13.30 și se va 
desfășura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei și ale 
regulamentului de vânzare aprobat 
de adunarea creditorilor din data 
de 06.02.2018. Pentru participarea 
la licitaţie, potenţialii cumpărători 
trebuie să se înscrie la sediul lichi-
datorului judiciar din mun. Iași, str.
Vasile Lupu, nr. 43, jud. Iași, până 
la data de 09.03.2018,ora 12.30. 
Adjudecarea se va face în confor-
mitate cu prevederile Regulamen-
tului de organizare și desfășurare a 
licitaţiei, Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei cat 
si la sediul lichidatorului. Adjude-
catarul va fi ţinut la plata preţului 
de adjudecare in termenul stabilit 
prin Regulamentul de organizare și 
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 incepere a licita-
tiei. Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Prezenta 
publicaţie de vânzare va fi afișată la  

sediul lichidatorului judiciar (locul 
desfasurare a licitatiei), la  Tribu-
nalul Iasi-Judecator Sindic, Consi-
liul Local Iasi precum și la locul de 
dispunere a activului. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: C.I.I. 
Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232.240890; 0742.109899, Fax 
0232.240890.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat profesional 
marfa si Card tahograf, eliberate 
de ARR Bucuresti pentru Tontea 
Ioan. Le declar nule.

l Pierdut Titlu De Proprietate 
Nr.14886443/15.10.2003 eliberat de 
CJPSDPAT GORJ pe numele: 
Armeanu Natalia, Armeanu 
Dorina, Armeanu Lucreția, Pitea 
Ovidiu moștenitorii defunctului 
Armeanu Ștefan, UAT: Scoarța.

l Pierdut legitimatie de student pe 
numele Voicu M Alexandra.

l Amber Port Operation SRL, 
J13/2214/2010, CUI 27776322, 
declar pierdute certificatul de inre-

gistrare si certificatele constata-
toare de la sediul social si punctul 
de lucru. Le declar nule.

l Pierdut card tahograf și atestat 
transport marfă, pe numele 
Bîrsescu Stancu, emise de ARR.

l Pierdut cartelă metrou handicap 
pe numele Iancu Gheorghe, emisă 
de DGASPC sector 6.

l Declar pierdute certificat revolu-
ţionar și legitimaţie revoluţionar 
seria LRM Nr. 00966, pe numele  
Dobrescu A. Gheorghe, adresa str. 
Emil Gîrleanu nr. 6, bloc 14, sc.C, 
et. 4 ap. 7, Cîmpulung Muscel.

l Societatea SC Trans Alecu Expe-
d i ţ i i  S R L ,  J 4 0 / 9 6 3 / 2 0 0 5 , 
RO17136431, str. Luica nr. 9, bloc 
1, sc. 1, etaj 1, ap. 7, sector 4, Bucu-
rești declară pierdute următoarele: 
carnet facturier seria BALC Nr. 
1551 -1600, de la 1551 -1579 emise 
și de la 1580 -1600 neemise, carnet 
chitanţier seria BCAL Nr. 151 -200, 
de la 151 -196 emise, de la  197 -200 
neemise. Facturile și chitanţele 
neemise se declară nule. 


