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OFERTE SERVICIU

l  Anga jăm munc i to r i  în 
construcţii, calificaţi şi necalificaţi. 
Contract de muncă, cazare, bonu-
suri. Salariul net 2.000-5.000Lei/
lună. Relaţii la numerele de 
t e l e f o n :  0 7 6 2 . 4 0 4 . 2 0 5 , 
0769.022.454.

l Universitatea Tehnică de 
Construcţii Bucureşti (U.T.C.B.) 
cu sediul în Bucureşti, Bd. Lacul 
Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, organi-
zează concurs ,  conf.  H.G. 
nr.286/2011, pentru ocuparea unui 
post contractual, vacant de admi-
nistrator financiar(S) din cadrul 
Direcţiei Administrative. Condiţii 
specifice: studii superioare tehnice 
sau economice, cu o experienţă 
generală de minim 5 ani, atestat 
administrator imobil, cunoştinţe 
necesare: scris şi citit corect în 
limba română, cunoştinţe de 
operare PC, fără cazier judiciar, 
apt medical psihologic, conform 
legislaţiei în vigoare, abilităţi de a 
lucra independent şi în echipă, 
capacitate de analiză şi sinteză, 
capacitate de autoorganizare şi 
rezistenţă la efort şi stres. Data 
limită până la care se pot depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este 11.12.2017 la sediul U.T.C.B., 
din Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, 
Sectorul 2,  Blocul Administrativ, 
camera nr. 33, în intervalul orar: 
08:00 – 15:30. Proba scrisă va avea 
loc în data de  18.12.2017, ora 
10:00 la sediul U.T.C.B, din Bd. 
Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, 
Blocul Administrativ, etajul 3, 
camera nr.104. Data şi ora inter-
viului vor fi anunţate după proba 
scrisă. Relaţii suplimentare la 
sediul U.T.C.B. din Bd. Lacul Tei, 
nr. 122-124, Sectorul 2, Blocul 

Administrativ, camera nr. 33, pe 
www.utcb.ro sau la telefon: 
0212421208, persoana de contact: 
Dragomir  Margareta.

l Şcoala Gimnazială „Victor Ion 
Popa”, cu sediul în comuna Iveşti, 
str.Victor Ion Popa, nr.51, tel./fax: 
0236.866.922, organizează în data 
18.12.2017, ora 10.00, concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de informatician, cu 
0,25 normă, pe perioadă nedeter-
m i n a t ă ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
organiza la sediul Şcolii Gimna-
ziale „Victor Ion Popa” din 
Comuna Iveşti, str.Victor Ion Popa, 
nr.51, judeţul Galaţi, şi constă în 
următoarele etape: -Proba scrisă: 
18.12.2017, ora 10.00; -Proba prac-
tică: 19.12.2017, ora 10.00; -Inter-
viul: 19.12.2017, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii specifice: a)Studii 
superioare de specialitate; b) 
Configurare, administrare reţele de 
calculatoare; c)Configurare, insta-
lare, mentenanţă tehnică de calcul; 
d) Creare administrare pagini web, 
baze de date; e)Cunoştinţe avan-
sate de operare pe calculator. 
Dosarele pentru înscrierea la 
concurs se pot depune la secretari-
atul Şcolii Gimnaziale „Victor Ion 
Popa”, Comuna Iveşti, în inter-
valul orar 9.00-15.00, până cel 
târziu în data de 8.12.2017, ora 
15.00. Relaţii suplimentare la 
sediul Şcolii Gimnaziale „Victor 
Ion Popa”, Comuna Iveşti, 
persoană de contact: Barbu Diana 
Livia, tel.0768.444.384, e-mail: 
scoala3_ivesti@yahoo.com

l Şcoala Gimnazială „Victor Ion 
Popa”, cu sediul în comuna Iveşti, 
str.Victor Ion Popa, nr.51, tel./fax: 
0236.866.922, organizează în data 
de 18.12.2017, ora 10.00, concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de muncitor de 
întreţinere, cu 0,50 normă, pe 
perioadă nedeterminată, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va organiza la sediul Şcolii Gimna-
ziale „Victor Ion Popa” din 
Comuna Iveşti, str.Victor Ion Popa, 
nr. 51, judeţul Galaţi, şi constă în 
următoarele etape: -Proba scrisă: 
18.12.2017, ora 10.00; -Proba prac-
tică: 19.12.2017, ora 10.00; -Inter-
viul: 19.12.2017, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii specifice: 1.Nivelul de 
studii: studii medii; 2.Calificările/
specializările necesare; 3.Compe-
tenţele postului: -Cunoaşte legis-
laţia în domeniul protecției muncii; 
-Capacitate de lucru în mod indivi-
dual şi în echipă; -Rezistenţă fizică 
şi psihică; -Onestitate, spirit de 
ordine, viteză de reacţie. Dosarele 
pentru înscrierea la concurs se pot 
depune la secretariatul  Şcolii 
Gimnaziale „Victor Ion Popa”, 
Comuna Iveşti, în intervalul orar 
9.00-15.00, până cel târziu în data 

de 8.12.2017. Relaţii suplimentare 
la sediul Şcolii Gimnaziale „Victor 
Ion Popa”, Comuna Iveşti, 
persoană de contact: Barbu Diana 
Livia, tel.0768.444.384, e-mail: 
scoala3_ivesti@yahoo.com.

l Centrul pentru Tineret al Muni-
cipiului Bucureşti organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiei 
contractuale de execuţie vacante 
de: Consilier IA, pentru Comparti-
ment Financiar,  Compartiment 
Marketing, Comunicare şi Relaţii 
cu Publicul,  Compartiment 
Juridic; Şofer, Serviciul Adminis-
trativ, Resurse Umane şi Secreta-
riat, şi Inspector de Specialitate IA, 
Serviciul Administrativ, Resurse 
Umane şi Secretariat. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la Compartiment RUNOS până la 
data de 08.12.2017, iar proba scrisă 
va fi în data de 15.12.2017 şi proba 
interviu în data de 21.12.2017. 
Detalii privind condiţii de partici-
pare şi bibliografia de concurs sunt 
disponibile pe site-ul: http://www.
ctmb.eu. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul instituţiei, 
tel.0749.172.668, Bulevardul Basa-
rabia, 37-39, sec.3, Buc.(În incinta 
Naţional Arena Bucureşti -sector 
E114 VIP).

l Institutul de Urgență pentru 
Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. 
C.C. Iliescu” Bucureşti organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
vacante pe perioadă nedetermi-
nată conform Hotărârii Guver-
nului 286/2011: -1 post asistent 
medical principal generalist, studii 
postliceale; -1 post asistent medical 
principal laborator, studii postli-
ceale; -1 post asistent medical 
laborator, studii postliceale; -1 post 
muncitor calificat II -electrician. 
Condiții de desfăşurare a concur-
sului: 1.Ultima zi pentru depu-
nerea dosarelor de înscriere: 
08.12.2017, ora 12.00; 2.Data şi ora 
o rgan izăr i i  p robe i  s c r i s e : 
18.12.2017, ora 9.00; 3.Data şi ora 
interviului: 22.12.2017, ora 9.00. 
4.Locul depunerii dosarelor şi al 
organizării probelor de concurs: 
sediul institutului din Şoseaua 
Fundeni, numărul 258, sectorul 2, 
Serviciul RUNOS. Condiții speci-
fice de participare la concurs 
pentru postul de: -asistent medical, 
studii postliceale: studii- diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă, 6 luni vechime în 
specialitate; -asistent medical prin-
cipal, studii postliceale: studii- 
diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă, adeve-
rință de grad principal, 5 ani 
vechime ca asistent medical; 
-muncitor calificat II -electrician: 
studii- certificat electrician, 6 ani 
vechime în meseria de electrician. 
Anunțul de concurs, bibliografia şi 
tematica sunt afişate la avizier şi pe 
site-ul unității: www.cardioiliescu.
ro, Secțiunea Informații -Concur-

suri. Relații suplimentare se obțin 
la Serviciul Resurse Umane, 
telefon: 031.425.15.19.

l Şcoala Gimnazială Nr. 3, cu 
sediul în localitatea Slatina, strada 
Drăgăneşti, numărul 2, judeţul Olt, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Numele funcţiei: 
îngrijitor I; -Număr posturi: 1, 
conform Hotărârii de Guvern 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba practică: 
în data de 18.12.2017, ora 12.00; 
-Proba interviu: în data de 
18.12.2017, ora 14.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Studii: medii; 
-Vechime: minim 3 ani; -Capaci-
tate de efort şi spirit gospodăresc; 
-Să dovedească seriozitate, respon-
sabilitate, loialitate; -Vechimea 
constituie un avantaj. 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 Şcolii Gimnaziale 
Nr. 3. Relaţii suplimentare la 
sediul: Şcolii Gimnaziale Nr.3, 
persoană de contact: Ionescu 
Monica, telefon/fax: 0249.431.478, 
e-mail: scoalanr3@yahoo.com, de 
luni până vineri, între orele 8.00-
16.00.

l Primăria Comunei Măgireşti, 
Județul Bacău, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de execuţie 
de: -Asistent medical, pe perioadă 
nedeterminată, în cadrul SPAS 
-Cămin îngrijire bătrâni, sat Valea 
Arinilor, comuna Măgireşti, judeţul 
Bacău, cu respectarea prevederilor 
HG 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii de 
participare: studii medii postliceale 
cu pregătire de specialitate în 
domeniul sanitar, fără vechime. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul Primăriei Măgireşti , 
Compartiment Resurse umane, 
până la data de 08.12.2017, ora 
14.00. Proba scrisă are loc în data 
de 18.12.2017, ora 10.00, şi inter-
viul în data de 20.12.2017, ora 
13.00, la sediul Primăriei Comunei 
Măgireşti, județul Bacău. Persoană 
de contact: secretar Bucurel Iulia 
Mihaela, telefon: 0769.047.013.

l Palatul Copiilor Slobozia, 
județul Ialomița, anunţă scoaterea 
la concurs a postului contractual 
temporar vacant, pe perioadă 
determinată, de Secretar instituție 
unitate de învățământ I-S, normă 
(1/4), conform HG 286/2011. 
Condiţiile specifice de participare 
la concurs sunt: -Studii universi-
tare de licenţă, absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul (economice, juridice şi 
administrație); -Vechime în specia-
litatea studiilor /postului /dome-

niului: minim 3 ani. Calendarul de 
desfăşurare a concursului: Înscrie-
rile la concurs se fac la secretari-
atul Palatul Copiilor Slobozia, str.
Matei Basarab, nr.54A, Municipiul 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, până la 
data de 29.11.2017, ora 16.00. 
Concursul se va organiza la sediul 
Palatului Copiilor Slobozia, după 
cum urmează: -13.12.2017, ora 
10.00, proba scrisă; -15.12.2017, 
ora 10.00, interviul. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
secretariatul Palatului Copiilor 
Slobozia, telefon: 0243.235.799. 
Persoană de contact: Petre Liliana.

l Palatul Copiilor Slobozia, 
judeţul Ialomița, anunţă scoaterea 
la concurs a postului contractual 
temporar vacant, pe perioadă 
determinată, de Administrator 
patrimoniu grad I-S, normă (1/4), 
conform HG 286/2011. Condiţiile 
specifice de participare la concurs 
sunt: -Studii universitare de 
licenţă, absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul economic, juridic şi adminis-
trație; -Vechime în specialitatea 
studiilor/postului /domeniului: 
minim 3 ani. Calendarul de desfă-
şurare a concursului: Înscrierile la 
concurs se fac la secretariatul 
Palatul Copiilor Slobozia, str.Matei 
Basarab, nr.54A, Municipiul 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, până la 
data de 29.11.2017, ora 16.00. 
Concursul se va organiza la sediul 
Palatului Copiilor Slobozia, după 
cum urmează: -12.12.2017, ora 
10.00, proba scrisă; -14.12.2017, 
ora 10.00, interviul. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
secretariatul Palatului Copiilor 
Slobozia, telefon: 0243.235.799. 
Persoană de contact: Petre Liliana.

l Primăria Mischii, cu sediul în 
localitatea Mischii, strada Eroilor, 
numărul 5, judeţul Dolj, organi-
zează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de: Inspector, 
clasa I, grad profesional superior, 
compartimentul Contabilitate, 1 
post. Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Mischii astfel: 
-Proba scrisă în data de 27.12.2017, 
ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 03.01.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată în specialitatea ştiinţe 
economice; -vechimea necesară 
exercitării funcţiei publice de 
execuţie: 9 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Mischii. Relaţii supli-
mentare şi coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul Primăriei 
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Mischii. Persoană de contact: 
Dumitrescu Gabriela -secretar 
UAT, telefon/fax: 0251.450.194, 
e-mail: primariamischii@cjdolj.ro

l Școala Gimnazială Ipotești, cu 
sediul în localitatea Ipotești, str. 
Bisericii, nr. 605, judeţul Suceava, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post 
contractual aprobat prin HG nr. 
286/2011, modificat și completat 
de HG nr. 1027/2014. Denumirea 
postului: îngrijitor, contractual 
vacant pe perioadă nedeterminată. 
Condiţiile specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: 
gimnaziale; -fără vechime în 
muncă. Data, ora și locul de desfă-
șurare a concursului: -proba prac-
tică: 18.12.2017, ora 12.00, la sediul 
instituției;  -proba interviu: 
18.12.2017, ora 14.00, la sediul 
instituției. Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
08.12.2017, la sediul Școlii Gimna-
ziale Ipotești. Date contact: Școala 
Gimnazială Ipotești, str. Bisericii, 
nr. 605, localitatea Ipotești, judeţul 
Suceava, telefon/fax: 0230.525.502.

l Liceul Tehnologic Pătârlagele, 
cu sediul în localitatea Pătârlagele, 
str.A.I.Cuza, nr.6, judeţul Buzău, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: Muncitor I (fochist), 1 
post, perioadă nedeterminată, 
conform HG 286/23.03.2011, actu-
alizat. Concursul se va desfășura 
la sediul Liceului Tehnologic 
Pătârlagele astfel: -Proba scrisă în 
data de 18.12.2017, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 1 
8.12.2017, ora 14.00. Condiţiile 
specifice necesare în vederea parti-
cipării la concurs și a ocupării 
funcţiei contractuale: -studii: 
medii; -vechime: 1 an în speciali-
tate. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Liceului Tehnologic Pătârlagele. 
Relaţii suplimentare la sediul Lice-
ului Tehnologic Pătârlagele, 
persoană de contact: Andrei 
Aurelia, telefon: 0238.500.458.

CITAȚII  
l Se citează S.C. Francovas Fran-
cesco SRL, cu sediul în comuna 
Merișani, sat Crâmpotani nr. 206, 
jud. Argeș, înregistrată la ORC 
Argeș sub nr. J03/1543/2006, CUI 
19013320,  pentru data  de 
07.12.2017, ora 11,00, în Dosarul 
nr. 254/1259/2017, aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Argeș, din 
Pitești, str. I.C. Brătianu nr. 7, jud. 
Argeș, având ca obiect procedura 
insolvenţei prevăzută de Legea nr. 
85/2014.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului Bucu-
rești, în temeiul Legii nr. 421/2002, 
citează public proprietarul/ deţină-
torul vehiculelor, aflate pe dome-
niul  public ,  pentru luarea 
măsurilor de eliberare a dome-
niului public, pentru vehiculele: 
Dacia Papuc, culoare alb, cu 
număr de înmatriculare P1847BK, 
aflat în Drumul Găzarului nr. 20, 
lateral bloc 18, Sector 4, București; 
Mercedes, culoare alb, fără plăcuţe 
de înmatriculare, af lat în Șos. 

Giurgiului nr. 119 (în spatele 
blocului, lângă cinematograful 
“Flamura”).  În caz contrar se va 
dispune inventarierea, experti-
zarea, ridicarea, transportarea și 
depozitarea într-un loc special 
amenajat, respectiv Șoseaua 
Berceni Fort nr. 5, Sector 4, Bucu-
rești.

l Romania. Judecatoria Sanni-
c o l a u  M a r e .  D o s a r  n r. 
2494/295/2017.  Citat ie  nr. 
2494/295/2017. Parata Strainov 
Liliana, domiciliata in SUA, 
Michigan – 48314, Park side Circ 
– 42216, ap. 201, este citata la 
Judecatoria Sannicolau Mare, in 
data de 06.12.2018, orele 09:00, in 
process cu reclamantul Galea 
Gheorghe – CNP 1670430353944, 
domiciliata in loc. Periam nr. 89, 
jud. Timis, cauza avand ca obiect 
“succesiune”

l Se citeaza Coman Gheorghe in 
calitate de parat la Judecatoria 
Arad,in ziua de 23.11.2017, sala 
144, dosar 16958/55/2017 avand ca 
obiect prestatie tabulara, in proces 
cu reclamantul Streulea Vasile.

l Se citează în calitate de pârât 
d-nul Nicolici Remus, la Judecă-
toria Arad, în data de 11.12.17, ora 
8.30,  Sala 146,  în dosarul 
14292/55/2017, în proces cu Biris 
Daniel Petru, obligația de a face.

l Ciobanu Ramona- Elena din 
Botoșani având calitatea de recla-
mantă în dosarul de divorţ nr. 
6525/193/2017 în contradictoriu cu 
pârâtul Bana Hazem Ahmed 
Yousef cu domiciliul în Egipt, 
Cairo, El Mahala Gharbeya, este 
chemat în judecată la data de 
4.12.2017, la Judecătoria Botoșani 
în proces de divorţ.

l Ștefan Sergiu Paul, domiciliat în 
Friedrigh Engels-Alee, 170, 42285, 
Wuppertal, Germania, este citat în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
651/297/2017 al Judecătoriei 
Săveni, Jud. Botoșani, având ca 
obiect fond funciar, în contradic-
toriu cu reclamanta Zaharia 
Emilia. Termenul de judecată este 
la data de 18.01.2018, ora 08.30.

l D-na Călin Marta- Mihaela este 
citată la Judecătoria Iași, dosar nr. 
30015/245/2016, termen 22.11.2017, 
ora 8.30, C25, pentru divorţ.

DIVERSE  
l Aceasta informare este efec-
tuata de OMV Petrom SA, str. 
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucu-
resti, ce intentioneaza sa solicite de 
la Administratia Bazinala de Apa 
Buzau-Ialomita, aviz de Gospo-
darire a Apelor pentru desfasu-
rarea activitatii de “Lucrari de 
suprafata, foraj echipare si 

conducta de amestec la sonda 521 
Barbuncesti”, localizat in locali-
tatea Barbuncesti, judetul Buzau. 
Aceasta investitie este noua. Ca 
rezultat al procesului de productie 
nu rezulta ape uzate. Aceasta soli-
citare de aviz este conforma cu 
prevederile Legii Apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Persoanele 
care doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de Gospodarire a 
Apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa mentionata. Persoa-
nele care doresc sa transmita 
informatii, sugestii si recomandari 
se pot adresa solicitantului sau 
D-lui Sandru Bogdan, telefon nr. 
0742.235.327, dupa data de 
27.11.2017.

l SC LAM 4 KIDS SRL cu sediul 
in Sos Oltenitei, nr 87-99, sector 4, 
Bucuresti, inregistrata la ONRC 
sub numarul J40/3767/2013 si cod 
de identificare fiscala RO31404998, 
informeaza pe cei interesati ca s-a 
depus solicitarea pentru emiterea 
autorizatiei de mediu pentru acti-
vitatea de 5621- alte activitati de 
alimentatie (catering) pentru 
evenimente, 5610 – restaurant, 
desfasurata in Sos Oltenitei nr 
87-99, sector 4, Bucuresti, etaj 4 
integral. Informatille la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Bucuresti din sector 6, Aleea Lacul 
Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii- in 
spatele benzinariei Lukoil), intre 
orele 9-12, de luni pana vineri. 
Propuneri sau contestatii se pot 
depune la sediul APM Bucuresti in 
termen de 10 zile de la data publi-
carii prezentului anunt.
 
l VIA Insolv SPRL Ploiești, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
administrator  judiciar conform 
incheierii din data de 16.11.2017 
pronunţată de Tribunalul Prahova 
în dosarul 8180/105/2017, anunţă 
deschiderea procedurii generale a 
insolventeiAsa Energy Proiect 
SRL, cu sediul social în Sinaia, 
Bdul Ferdinand, nr. 17C,  jud. 
Prahova, înregistrată la ORC sub 
nr. J29/912/2009, CUI 25601219. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
ţelor este 29.12.2017. Termenul 
limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afișarea și comu-
nicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 17.01.2018. 
Termenul pentru definitivarea 
t a b e l u l u i  c r e a n ţ e l o r  e s t e 
19.02.2018. Prima adunare a credi-
torilor la data de 22.01.2018, ora 
13:30 la sediul administratorului 
judiciar.

l SC Blueforest Development 
SRL ,, titular al proiectului: 
Amenajamentul Silvic UP II 
Baru-Lupeni, județul Hunedoara, 

administrat de SC Ocolul Silvic 
Carpatina SRL din județul Hune-
doara , aduce la cunoștința publi-
cului faptul că decizia etapei de 
încadrare , luată în cadrul proce-
durii de reglementare conform HG 
nr. 1076/2004, este cea de adoptare 
a planului fără aviz de mediu. 
Propunerile de reconsiderare a 
deciziei se vor transmite în scris, în 
termen de 10 zile calendaristice, la 
sediul APM Hunedoara, Deva, str. 
Aurel Vlaicu nr. 25.

l SC Romes Investitii SRL, avand 
sediul in Bucuresti, sector 4, str.
Melinesti, nr.4, et.1, camera 1, 
t i t u l a r  a l  p r o i e c t u l u i  
P.U.Z.-,,introducere in intravilan si 
construire ansamblu de locuinte 
S+P+2” in Judet Ilfov, Com. 
Domnesti, str. Fortului fn, anunta 
publicul interesat asupra   depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
Avizului de oportunitate al 
CJ.Ilfov. Documentatia  putand fi 
consultata pe site-ul Consiliului 
Judetean Ilfov. Observatii/comen-
tarii si sugestii se primesc in scris 
la Biroul de Urbanism in cadrul 
Consiliului Judetean Ilfov, cu  
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93 ), de luni pana 
vineri, intre orele 09:00-14:00, ince-
pand cu data publicarii anuntului.

l Oprea Robert Bogdan, avand 
domiciliul in judetul Ilfov, Oras 
Voluntari, str. Stefan cel Mare, nr. 
37A, t itular al  proiectului  
P.U.Z.-,,introducere in intravilan si 
construire locuinta, anexe, utili-
tari” in Judet Ilfov,  Com. 
Gradistea,  T48,  P A164/1, 
A164/1/2, A164, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a Avizului  de 
oportunitate al CJ.Ilfov. Docu-
mentatia  putand fi consultata pe 
site-ul Consiliului Judetean Ilfov. 
Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Jude-
tean Ilfov, cu  sediul in municipiul 
Bucuresti, str.Gheorghe Manu, 
nr.18, sector 1 (tel. 021/212.56.93), 
de luni pana vineri, intre orele 
09:00-14:00, incepand cu data 
publicarii anuntului.

l Această informare este efec-
tuată de Administrația Bazinală 
de Apă Banat, Localitatea Timi-
șoara, Str. Mihai Viteazul, nr. 32, 
Jud.Timiș, tel.0256.491.848, fax: 
0256.491.798, e-mail: dispecer@
dab.rowater.ro, ce intenţionează să 
solicite de la Administrația Naţio-
nală „Apele Române” Aviz de 
gospodărire a apelor pentru desfă-
șurarea unor investiții privind 
realizarea lucrării: „Sistem de 

evacuare ape din incinta indigui-
tală Remetea-Pogănici, com.
Firliug, jud.Caraș-Severin”, locali-
zată în localitatea Remetea-Pogă-
nici, jud.Caraș-Severin. Această 
investiţie este nouă. Datorită feno-
menelor hidrometeorologice peri-
culoase de suprapunere a scurgerii 
apelor de pe versanţi cu niveluri 
ridicate ale râului Pogăniș, mani-
festându-se în mod repetat, ori de 
câte ori se înregistrează debite 
mari pe cursul de apă concomitent 
cu căderea precipitaţiilor locale cu 
caracter de aversă pe zona delu-
roasă a localităţii Remetea-Pogă-
nici impune realizarea acestei 
investiţii. În timpul execuţiei 
lucrărilor nu vor rezulta ape uzate 
și nu vor fi poluate apele de supra-
faţă și apele subterane. Această 
solicitare de aviz este conformă cu 
prevederile <LLNK 11996   107 10 
201   0 25>Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. Persoanele 
care doresc să transmită observaţii, 
sugestii și recomandări se pot 
adresa solicitantului la adresa de 
mai sus sau telefonic la nr. 
0744.790.539.

SOMAȚII  
l Prin cererea inregistrata sub 
dosar nr. 1513/246/2017 petentul 
Birta Ioan domiciliat in comuna 
Sicula nr. 436, jud. Arad, solicita 
inscrierea dreptului de proprietate 
asupra imobilului inscris in CF nr. 
306776 Sicula, CF vechi 1744 
Sicula cu nr top 1009/2-18 compus 
din teren instravilan in suprafata 
de 1439 mp, situate in Sicula (A1) 
al proproetarei tabulare de sub B1, 
in cota de 1/1 parti, Bacuet Floare 
sotia lui Oachis Ioan una si aceeasi 
persoana cu defunct Oachis Floare 
nascuta Bacuiet, casatorita cu 
Oachis Ioan la data de 15.02.1919, 
decedata la data de 12.08.1963. In 
urma acesteia sunt somatic, in 
baza art 130 din Decretul-Lege nr. 
115/1938, toti cei interesati de 
indata sa inainteze opozitie la 
Judecatoria ineu deoarece in caz 
contrar, in termen de o luna de la 
aceasta ultima publicare se va 
proceda la solutionarea cererii. 
Prezenta somatie se va afisa timp 
de o luna la Tabla de afisare a 
Judecatoriei Ineu si la primaria 
Comunei Sicula.

l Emisa in temeiul art. 130 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938, astfel 
cum s-a dispus prin incheierea de 
sedinta din data de 20.11.2017, 
privind cererea inregistrata sub 
dosar nr. 2079/246/2017 al Judeca-
toriei Ineu de catre reclamantul 
Rus David Ionut, domiciliat in 
comuna Cermei, Sat. Somosches 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Nr. 

315/17.11.2017. Anunț. Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice - Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, jud. 

Prahova, telefon 0244.407710, fax 0244.593906, organizează în data 

de 05.12.2017, ora 12.00, licitație deschisă cu strigare în vederea 

încheierii Acordului - Cadru privind: Cedarea dreptului de folosință 

(închiriere) asupra spațiilor cu destinația de birouri la Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Biroul Vamal de 

Interior Călărași, Biroul Vamal de Interior Giurgiu, Biroul Vamal de 

Interior Teleorman, pentru activitatea de comisionari vamali. Detaliile 

privind licitația publică cu strigare se găsesc la adresa: https:// 

static.anaf.ro/static/30/Ploiesti/20171116155134_16659.pdf.

 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: 0255.212.940, notifică deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei împotriva debitorului S.C. MARIANA & IASMINA S.R.L., prin 
Încheierea civilă nr. 85/JS/09.11.2017 pronunţată de Tribunalul 
Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în Dosarul 4114/115/2017.
  Debitorul S.C. MARIANA &  IASMINA S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 
zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.   
  Creditorii debitorului S.C. MARIANA & IASMINA S.R.L cu sediul social în    
localit. Reșiţa, str. Gurghiului, bl. 2, sc. B, et. 3, ap. 11, jud. Caraş-Severin, 
Număr de ordine în Registrul Comerţului J11/450/2011, CUI 29026653          
trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul 
limită din data de 27.12.2017. Cererile trebuie însoţite de taxa de timbru în 
valoare de 200 lei.
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nr. 506, jud. Arad, prin care solicita 
sa se constate ca a dobandit dretul 
de proprietate prin jonctiunea 
posesiilor, asupra imobilului inscris 
in CF 305282 Cermei, provenit din 
conversia de pe hartie a CF vechi 
394 Somosches, compus din teren 
intravilan cu nr. top 21-22b, in 
suprafata de 1439 mp, prin uzuca-
piune de 20 de ani de la moartea 
proprietarului titular de sub B1- 
defunctul Budusca Ioan, decedat 
la data de 11 ianuarie 1929. Recla-
mantul sustine ca a cumparat acest 
imobil de la Burca petrica, prin 
antecontractul de vanzare-cumpa-
rare incheiat in anul 2012, transmi-
tandu-I posesia imobilului la 
aceasta data. Reclamantul a exer-
citat o posesie utila, continua, 
neintrerupta, netulburata, publica 
si sub nume de proprietar de la 
moartea proprietarului tabular, 
prin jonctiunea posesiilor fara ca 
proprietarul tabular sau late 
personae sa faca acte de intreru-
pere a prescriptiei achizitive. Toti 
cei interesati au posibilitatea sa 
depusa de indata opozitie la Jude-
catoria Ineu, intrucat in caz 
contrar in termen de o luna de la 
ultima afisare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii cu 
privire la constatarea dreptului sau 
de proprietate.

l Emisa in temeiul art. 130 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938, astfel 
cum s-a dispus prin incheierea de 
sedinta din data de 20.11.2017, 
privind cererea inregistrata sub 
dosar nr. 2080/246/2017 al Judeca-
toriei Ineu de catre reclamantul 
Oala Moisa, domiciliat in comuna 
Sicula, jud. Arad, prin care solicita 
sa se constate ca a dobandit dretul 

de proprietate prin jonctiunea 
posesiilor, asupra imobilului inscris 
in CF 307765 Sicula, provenit din 
conversia de pe hartie a CF vechi 
1944 Sicula, compus din teren 
intravilan cu nr. top 1009/2-84, in 
suprafata de 1439 mp, proprietar 
tabular fiind Novacuti Gheorghe, 
decedat la adat de 02 iunie 1970, 
sub B1, in cota de 1/1 parti. 
Petentul sustine exercitat o posesie 
utila, continua, neintrerupta, 
netulburata, publica si sub nume 
de proprietar de peste 40 de ani, 
fara ca proprietarul tabular sau 
alte persoane sa faca acte de intre-
rupere a prescriptiei achizitive. 
Prezenta somatie se afiseaza timp 
de o luna la sediul instantei si la 
sediul primariei raza careia se afla 
imobilul si se publica intr-un ziar 
de larga raspandire, timp in care 
toti cei interesati au posibilitatea sa 
depusa de indata opozitie la Jude-
catoria Ineu, intrucat in caz 
contrar in termen de o luna de la 
ultima afisare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii cu 
privire la constatarea dreptului sau 
de proprietate.

ADUNĂRI GENERALE  
l Societatea IMSA S.A. Bucureşti. 
Convocare. Consiliul de Adminis-
traţie al Societăţii IMSA S.A. 
Bucureşti, persoană juridică 
română înregistrată la O.R.C.Bu-
cureşti sub nr. J40/194/1991, având 
C.U.I. RO-1568956 şi sediul social 
în Bucureşti, Sectorul 1, Calea 
Victoriei, nr. 168, în temei ul 
art.113din Legea nr. 31/1990 repu-
blicată şi modificată, a Legii nr. 
297/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare şi dispoziți-

ilor Actului constitutiv convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor, care va avea loc în 
data de 22.12.2017, ora 10.00, la 
sediul social al societăţii din Bucu-
reşti, Sector 1, Calea Victoriei nr. 
168. Au dreptul să participe şi să 
voteze în cadrul AGEA toți dețină-
torii de acțiuni înregistrați nominal 
în Registrul Acționarilor la sfâr-
şitul zilei de 08.12.2017, care este 
dată de referinţă. În cazul în care 
la prima convocare nu vor fi întru-
nite  condiț i i le  de cvorum, 
Adunarea Generală Extraordinara 
a Acţionarilor se reprogramează pe 
data de 27.12.2017, ora 10.00, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de 
zi.  Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor are următoarea 
ordine de zi: 1. Deschiderea proce-
durii de faliment, prevăzută de 
Legea nr.85/2014 privind procedu-
rile de prevenire a insolvenței şi de 
insolvență, din cauza datoriilor 
acumulate de S.C. IMSA S.A.; 2. 
diverse; Drepturile acţionarilor de 
a introduce puncte pe ordinea de zi 
şi de a prezenta proiecte de hotă-
râre pentru punctele incluse pe 
ordinea de zi pot fi exercitate în 
termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării prezentului convo-
cator. Dreptul de a adresa întrebări 
privind punctele de pe ordinea de 
zi poate fi exercitat până cel târziu 
la data de 15.12.2017. Solicitarea 
de completare a ordinii de zi, 
pentru AGEA se va face potrivit 
legii şi va fi transmisă în scris în 
original, prin poştă, la sediul socie-
tății, însoțită de copia actului de 
identitate al acționarului persoană 
fizică/reprezentant legal al acționa-
rului persoană juridică şi de 
dovada calității de acționar, emisă 
de către Depozitarul Central. Acți-
onarii pot participa şi vota la 
AGEA direct sau prin reprezen-
tanți şi prin alte persoane decât 
acționarii, pe bază de procură 
specială, care va fi depusă direct la 
sediul societății, în original, cu 24 
de ore înainte de termenul fixat 
pentru ținerea adunării. Procurile 
speciale vor fi completate şi 
semnate de către acționar în trei 
exemplare originale. Formularele 
de procură specială se pot obține la 
cerere începând cu data de 
20.11.2017 de la sediul societății. 
Materialele referitoare la proble-
mele înscrise pe ordinea de zi, pot 
fi procurate de către acționari, la 

cerere contra cost, de la sediul 
societății din Bucureşti, Calea 
Victoriei nr. 168, sector 1, începând 
cu data de 20.11.2017. Accesul în 
sala de şedință este permis acţiona-
rilor numai pe baza de C.I., pentru 
persoanele fizice, iar pentru 
persoanele juridice, în baza dovezii 
calității de reprezentant legal sau 
împuternicit al acestora. În situația 
persoanelor fizice şi juridice repre-
zentate, mandatarii vor prezenta şi 
copia procurii speciale. Informații 
suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 10-14 la sediul societății, 
după publicarea convocatorului în 
Monitorul Oficial.    

l În conformitate cu prevederile 
Legii 31/1990, completată cu  Actul 
Constitutiv al societăţii, Preşedin-
tele Consiliului de Administraţie al 
Soc i e tă ţ i i  Comerc ia l e  SC 
ALBRAU  PROD SA Bucureşti 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor la 
data de 22.12.2017, la ora 13:00, la 
punctul de lucru al societăţii din 
Oneşti, str. Avîntului, nr.20, judeţul 
Bacău, cu următoarea Ordine de 
zi: Art.1.Aprobarea vânzării de 
către SC ALBRAU PROD SA 
către SC LVI SERV SRL a 
bunului imobil situat în municipiul 
Bucureşti, str. Cedrilor, nr.6 şi 8, în 
s u p r a f a ț ă  d e  7 0 5 m p . 
Art.2.Analizarea contractelor 
aferente investiţiilor, comerciali-
zării produselor, aprovizionării cu 
materii prime şi materiale. Materi-
alele aferente punctelor de pe 
ordinea de zi vor fi puse la dispo-
ziţia acţionarilor la punctul de 
lucru al societăţii din Oneşti, str. 
Avîntului, nr. 20, judeţul Bacău, 
până la data de 21.12.2017. În 
cazul în care din lipsă de cvorum, 
Adunarea Generală Extraordinară 
nu va fi legal constituită la această 
dată, va avea loc o a doua Adunare 
Generală Extraordinară a acţiona-
rilor la data de 27.12.2017, în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu 
aceeaşi ordine de zi. Acţionarii pot 
participa la Adunările Generale a 
Acţionarilor personal sau prin 
reprezentanţi în baza unei împu-
terniciri (procuri speciale) acordate 
pentru această adunare. Procurile 
vor fi depuse în original la punctul 
de lucru al societăţii din Oneşti, str.
Avîntului, nr.20, judeţul Bacău cu 
cel puţin 48 de ore înainte de 
adunare, sub sancţiunea pierderii 

exerciţiului dreptului de vot la 
Adunarea respectivă.

LICITAȚII  
l Anunţ de participare  la licitaţie 
pentru închirierea unor suprafeţe 
de teren situate în albiile minore. 1. 
Informaţii generale: Administraţia 
Bazinală de Apă Olt, str. Remus 
Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul 
Vâlcea, cod fiscal RO 23730128; 
telefon: 0250/ 739.881; fax: 
0250/738.255. 2. Obiectul si durata 
închirierii: închiriere suprafață de 
teren situat în albie minoră pentru 
o durată de 2 ani. 3. Condiţiile de 
participare: dovada cumpărării 
caietului de sarcini; garanția de 
participare la licitatie – 10% din 
valoarea minimă a chiriei anuale; 
certificatul constatator emis de 
ORC, valabil la data deschiderii 
ofertelor; certificate constatatoare 
privind îndeplinirea obligaţiilor 
exigibile de plata a impozitelor si 
taxelor către stat inclusiv cele 
locale; certificat de atestare fiscală; 
cazier fiscal emis de DGFP; cazier 
judiciar al administratorului; 
bilanţul contabil pentru ultimii 2 
ani, vizat de administraţia fiscală; 
fisa de informatii generale privind 
cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; 
declarație că nu se află in litigiu cu 
titularul dreptului de administrare. 
4. Cuantumul garanţiei de partici-
pare: 10% din valoarea minimă a 
chiriei anuale, constituită prin 
ordin de plată confirmat prin 
extras de cont sau scrisoare de 
garanţie bancară în favoarea 
Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt. 5. Descrierea succintă a 
bunului imobil ce urmează a fi 
închiriat: Închiriere suprafaţă de 
teren în albia minoră a pârâului 
Luncavăț, din Jud.Vâlcea, pentru 
înlăturarea materialului aluvionar: 
Lotul 1 – 8.189 mp teren în albia 
minoră a pârâului Luncavăț, situat 
în Loc.Băbeni, Jud.Vâlcea. 6. Data, 
locul şi ora limită de primire a 
ofertelor: 14.12.2017  până la ora 
10:00 la sediul Administraţiei Bazi-
nale de Apă Olt, Str. Remus Bellu 
nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. 
Data şi locul deschiderii acestora: 
14.12.2017 începand cu ora 10:30 
la sediul Administraţiei Bazinale 
de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, 
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul 
de obţinere a caietului de sarcini : 
de la sediul Administraţiei Bazi-
nale de Apă Olt,  Biroul Patri-
moniu - Cadastru, contravaloarea 
acestuia fiind de 1.195,76 lei. 9. 
Durata în care ofertanţii rãmân 
angajaţi prin termenii ofertelor lor: 
Perioada de valabilitate a ofertei 
va fi de 90 de zile calendaristice de 
la data licitației deschise organi-
zată pentru atribuirea contractului 
de închiriere.

l Debitorul SC AD-EX SRL, soci-
etate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: Teren în 
suprafață de 10.000mp situat în 
extravilan com. Tărtăşeşti, satul 
Baldana, jud. Dâmbovița, tarlaua 
3, parcela 19/47, cu o deschidere de 
aproximativ 14,6m. Prețul de 
pornire al licitației este de 
6.242,82Euro. Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consem-
narea până la data stabilită pentru 
l i c i t a ț i e  î n  c o n t u l  n r. 
RO83PIRB4218736909001000 
deschis la Piraeus Bank -Sucursala 

Compania Naţională “Administratia Porturilor Maritime” SA Constanţa, adresa poştală: Incinta 
Port Constanţa, Gara Maritimă, cod poştal: 900900, România, RC: J13/2308/1998; CUI: 
11062831; CIF: RO11062831; tel: +40.241.611540; +40.241.619512, telefon persoană de contact: 
0241/601.560, adresă mail persoană de contact: mvdumitrof@constantza-port.ro, oferă spre 
închiriere, în portul Constanţa, următoarele spaţii administrative: Nr. crt. Clădirea, Nr. cameră/ 
spaţiu şi ora licitaţiei, Suprafaţa spaţiului supus închirierii fără dependinţe (mp), Preţ de pornire 
a licitaţiei lei/ mp/ lună (fără TVA): 1. Clădire Administrativă Cămin Poarta 2, 37 - 10:00, 20,52 mp, 
13,96 lei; 2. Clădire Administrativă Cămin Poarta 2, 45 - 10:05, 19,58 mp, 13,96 lei; 3. Clădire 
Administrativă Cămin Poarta 2, 123 - 10:10, 19,97 mp, 13,96 lei; 4. Clădire Administrativă Cămin 
Poarta 2, 127 şi 128 - 10:15, 39,49 mp, 13,96 lei; 5. Clădire Administrativă Cămin Poarta 2, 
130,136,137 - 10:20, 60,47 mp, 13,96 lei; 6. Clădire Administrativă Cămin Poarta 2, 131 - 10:25, 
20,15 mp, 13,96 lei; 7. Clădire Administrativă Cămin Poarta 2, 132 - 10:30, 19,88 mp, 13,96 lei; 8. 
Clădire Administrativă Cămin Poarta 2 134 - 10:35, 19,64 mp, 13,96 lei; 9. Clădire Administrativă 
Cămin Poarta 2, 138 - 10:40, 19,73 mp, 13,96 lei; 10. Clădire Administrativă Cămin Poarta 2, 139 - 
10:45 19,62 mp, 13,96 lei; 11. Clădire Administrativă Cămin Poarta 2, 141, 142, 233, 234 - 10:50, 
80,18 mp, 13,96 lei; 12. Clădire Administrativă Cămin Poarta 2, 203, 208, 209, 210, 211 - 10:55, 
80,52 mp, 13,96 lei; 13. Clădire Administrativă Cămin Poarta 2, 226 - 11:00, 20,19 mp, 13,96 lei; 14. 
Clădire Administrativă Cămin Poarta 2, 324 - 333; 340, 341 - 11:05, 216,69 mp, 13,96 lei; 15. 
Clădire Administrativă Poarta 6 (Grăniceri), 156 - 11:10, 16,93 mp, 11,63 lei; 16. Clădire 
Administrativă Bursa Nouă, Suprafaţa adm. - 11:15, 107,14 mp, 20,53 lei; 17. Clădire 
Administrativă Bursa Nouă, P. 66, E1 - 32, E1 - 44 - 11:20, 64,54 mp, 20,53 lei; 18. Clădire 
Administrativă GSP, Suprafaţa adm. - 11:25, 64,85 mp, 16,38 lei. Documentaţia de atribuire 
întocmită pentru fiecare spaţiu în parte, cuprinzând condiţiile de participare la licitaţie, datele 
tehnice ale spaţiului, precum şi alte informaţii suplimentare, poate fi achiziţionată contra sumei 
de 107 lei (la care se adaugă TVA), zilnic între orele 09.00 - 16.00 de la CN APM SA, camera 232. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor privind documentaţia de licitaţie este 27.11.2017, ora 
16.00. Ofertele pot fi depuse la registratura CN APM SA, camera 10, până la data de 04.12.2017, 
ora 16.00. Licitaţiile publice deschise, cu strigare, vor avea loc pe data de 07.12.2017, începând 
cu ora 10.00, la sediul C.N. A.P.M. S.A. Constanţa, Incinta Port, Gara Maritimă, Sala Mică, parter, 
pentru fiecare spaţiu în parte. În situaţia neadjudecării, sau când se prezintă un singur ofertant, 
licitaţiile se vor repeta în data de 14.12.2017, începând cu ora 10.00. Eventualele contestaţii vor fi 
formulate în scris şi depuse la sediul CN APM SA Constanţa în cel mult 3 zile lucrătoare de la 
data comunicării raportului final al licitaţiei.
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Berceni, pe seama debitoarei SC 
AD-EX SRL, a garanției de parti-
cipare la licitație în cuantum de 
10% din prețul de pornire (plata se 
va face în lei la cursul BNR din 
data efectuării plății); -achizițio-
narea până la aceeași dată a Caie-
tului de sarcini în valoare de 300 lei 
exclusiv TVA, care va fi plătit prin 
O P  î n  c o n t u l  n r . 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL sau în numerar la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Bucu-
rești, Str. Buzești nr.71, et.5, 
cam.504, sector 1. Prima ședință de 
licitație va avea loc în data de 
06.12.2017, ora 14.00. Dacă 
imobilul nu se adjudecă la această 
dată, următoarele licitații vor avea 
loc în datele de: 13.12.2017, 
20.12.2017, 10.01.2018, 17.01.2018, 
24.01.2018, 31.01.2018, 07.02.2018, 
14.02.2018 și 21.02.2018 de la ora 
14.00. Toate ședințele de licitații se 
vor desfășura la sediul lichidato-
rului judiciar din București, Str. 
Buzești nr.71, et.5, sector 1, Bucu-
rești. Pentru relații suplimentare 
sunați la tel: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com.

l Debitorul SC Barocco Fleish 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații S.P.R.L., scoate la vânzare: 
-Mijloace fixe de carmangerie; 
Prețul de pornire al licitației este 
diminuat cu 60% față de valoarea 
stabilită în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte exclusiv 
TVA. Participanții la licitație vor 
trebui să achiziționeze până la data 
și ora licitației Caietul de Sarcini. 
Prețul Caietului de sarcini repre-
zintă 1% din valoarea bunurilor 
pentru care se licitează și va fi 
achitat în numerar pe seama lichi-
datorului judiciar. Participarea la 
licitație este condiționată de 
consemnarea în contul  nr. 
RO68PIRB4207709668001000 
deschis la Piraeus Bank -Suc. Iuliu 
Maniu, cel târziu până la data și ora 
ședinței de licitație, a garanției de 
10% din prețul de pornire al licita-
ției pentru fiecare bun pentru care 
se licitează. Prețul Caietului de 
sarcini poate fi achitat în contul 
lichidatorului judiciar nr. RO43 
INGB5514999900513726 deschis la 
Ing Bank -Sucursala Dorobanți sau 
în numerar la sediul ales al acestuia 
din București str. Buzești nr.71, et.5, 
sector 1. Listele cu bunurile scoase 
la licitație poate fi obținută de la 
lichidatorul judiciar. Prima ședință 
de licitație va avea loc în data de 
30.11.2017 ora 14.00. Dacă bunurile 
nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitație vor 
avea loc în data de: 07.12.2017, 
14.12.2017, 21.12.2017, 11.01.2018, 
18.01.2018, 25.01.2018, 01.02.2018, 
08.02.2018 și 15.02.2018  ora 14.00, 
prețul de pornire rămânând același. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzești 
nr.71, et.5, cam.502-505, sector 1, 
București. Pentru relații suplimen-
tare sunați la tel.: 021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com. 

l SC Iasitex SA Iași, având sediul 
în Iași, str. Primăverii, nr. 2, jud. 
Iași,  înregistrată la O.R.C. Iași sub 
nr. J22/255/1991, având cod fiscal 
RO1957058, reprezentată legal 

prin dl. Director general  Lazaroae 
Mihail, organizează licitaţie 
publică deschisă cu strigare, la 
sediul societăţii la cel mai mare 
preț obținut, a activului in supra-
față totala de 36.147,39 mp situat 
in Iași Str. Primăverii Nr. 2, propri-
etatea SC Iasitex SA Iasi, denumit 
in continare „Activul”, compus 
din: „Hala filatura pieptanata si 
finisaj fire", nr. corp proprietate 
C75/0/1/1 avand Sc=16.569,04 mp, 
avand nr. cad.: 4373/1/2/1/1-
C75/0/1/1, impreuna cu teren 
construit si neconstruit in supra-
fata totala de 17.821,22 mp, avand 
nr cadastral 4373/1/2/1/1, inscris in 
CF nr. 128786 (nr. CF vechi: 69454) 
a Mun. Iasi, situata in Iasi Str. 
Primaverii Nr. 2, jud. Iasi (cladirea 
este libera de sarcini). „Hala fila-
tura, pieptanata si finisaj fire”, nr. 
corp proprietate C75/0/1/2 avand 
Sc= 3.619 mp, avand nr. cad. 
4373/1/2/1/2-C75/0/1/2, impreuna 
cu teren in suprafata de 4.080,00 
mp, avand nr. cad. 4373/1/2/1/2, pe 
care se afla amplasata constructia, 
inscris in CF nr. 138541 (CF vechi: 
69455) a Mun. Iasi, situata in Iasi 
Str. Primaverii Nr. 2, jud. Iasi 
(cladirea este ipotecata in favoarea 
Bancpost SA). Teren intravilan, in 
suprafata totala de 6.596,85 mp, 
avand nr. cad. 4373/1/1/1/1/10, 
inscris in CF nr. 128945 a mun. 
Iasi, impreuna cu urmatoarele 
constructii amplasate pe acesta: 
C63 in suprafata de 149,25 mp (nr. 
cadastral 4373/1/1/1/1/10-C63), 
C64 in suprafata de 300,50 mp (nr. 
cadastral 4373/1/1/1/1/10-C64), 
C65 in suprafata de 520,90 mp (nr. 
cadastral 4373/1/1/1/1/10-C65), 
C66 in suprafata de 349,50 mp (nr. 
cadastral 4373/1/1/1/1/10-C66), 
situate in Iasi Str. Primaverii Nr. 2, 
jud. Iasi (imobilul este ipotecat in 
favoarea Bancpost SA). Teren 
intravilan, in suprafata totala de 
2.294,32 mp, avand nr. cad. 
4373/1/1/1/2, inscris in CF nr. 
128954 a mun. Iasi, pe care se afla 
amplasata constructia C62-Atelier 
Confectii III, avand Sc=1.057,50 
mp;  situat in Iasi Str. Primaverii 
Nr. 2, jud. Iasi (cladirea este ipote-
cata in favoarea Bancpost SA). 
Teren intravilan, in suprafata 
totala de 1.178 mp, avand  nr. cad. 
158062, dezmembrat  din terenul 
de 1585,18 mp,avand  nr. cad. 
4373/1/1/1/1/9, inscris in CF nr. 
128938 a mun. Iasi, pe care se afla 
amplasata constructia C60-Ma-
gazie chimicale, avand Sc = 655,97 
mp si Su=597,22 mp; situat in Iasi 
Str. Primaverii Nr. 2, jud. Iasi 
(imobilul  este ipotecat in favoarea 
Bancpost SA). Teren curti, 
constructii suprafata totala de 
2466 mp, avand nr. cad. 158047, 
dezmembrat din nr. cadastral 
127852 in suprafata de 3543 mp, 
pe care se af la amplasata 
constructia C1 – pod bascula ( 
fosta C69), avand Sc 21 mp , 
C2-decantor ( fosta C70) in Sc de 
20mp,C3-neutralizator CO2 ( fosta 
C72), in SC de 67 mp, C4- casa 
poarta ( fosta C73)in Sc de 
38mp,C5 – sopron( fosta C74) in 
SC de 121 mp, situat in Iasi Str. 
Primaverii Nr. 2, jud. Iasi (imobilul 
este  liber de sarcini). parcela 
DF2(5927/1) in suprafata de 568 
mp,  cu nr. cad.  158058 dezmem-
brat din  4373/2 – CF 131905 (liber 
de sarcini); parcela DF3 (8247/1) 
cu nr. cad. 4373/3 in suprafata de 
318.00 mp – CF 131825 (liber de 

sarcini); parcela DF4 (8249/1) cu 
nr. cad. 4373/4 in suprafata de 
283.00 mp – CF 131895 (liber de 
sarcini). Teren in suprafata de  542 
mp,  din  categor ia  „  curt i 
constructii”, cu destinatia cale de 
acces, nr. cadastral 127853, CF 
127853, (imobilul este ipotecat in 
favoarea Bancpost SA). Pretul de 
pornire al licitatiei: 6.687.267,15  
EUR la care se adauga cota legala 
de TVA. Caietul de sarcini se poate 
procura de la sediul societăţii 
pentru suma 2.000 lei, aceasta 
valoare include și taxa de partici-
pare la licitaţie.
Garanţia de participare este de 5% 
din pretul de pornire și se va 
depune în contul bancar al societatii 
deschis la Bancpost Iasi Iași, cont 
IBAN 
R003BPOS24019386303RON01 cu 
minim 3 ore înainte de data licita-
ţiei. Conditiile de participare la lici-
tatie si prezentarea situației 
Activului se afla in Caietul de 
Sarcini care poate fi achizitionat  de 
la sediul proprietarului. Dovada 
consemnarii garantiei de partici-
pare la licitatie de 5% din pretul de 
pornire si documentele solicitate 
prin Caietul de sarcini se vor 
depune la sediul vanzatorului in 
ziua licitatiei cu minim 3 ore inainte 
de licitatie. Licitatia va avea loc in 
data de 24.11.2017, ora 14:00 la 
sediul societatii din Iasi, str. Prima-
verii nr. 2. Activul poate fi vizionat 
cu contactarea prealabila a directo-
rului general    Lazaroae Mihail  la 
sediul societăţii sau/și prin telefon la 
nr. 0741089119. În caz de neadjude-
care, licitaţia se reia în data de 
28.11.2017, ora 14:00, cu mentiunea 
ca in fiecare zi de marti si joi, orele 
14,00, cu exceptia sarbatorilor legale 
la sediul Societatii se va organiza 
cate o sedinta de licitatie, pana la 
adjudecarea Activului, sau pana la 
decizia Consiliului de Admninis-
tratie de sistare a licitatiilor.

l Societatea PRO APIS SRL 
anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunului imobil - hala 
industriala, in suprafata construita 
de 287mp, dotata cu utilitati 
constand in : retea de apa, canali-
zare, electricitate, gaze, fara 
terenul de sub constructie, situata 
in Oltenita, str. H Radulescu, nr 
157A, jud. Calarasi, liber de 
sarcini, cu impozitele achitate la zi. 
Licitatia va avea loc in data de 
29.11.2017, la ora 12.00. Informatii 
suplimentare la tel.0769 662 449.

l Primăria Maia, cu sediul în com.
M a i a ,  J u d e ţ u l  I a l o m i ţ a , 
CUI:16384617, str.Primăriei, nr.68, 
t e l e fon  0243 .282 .163 ,  fax 
0243.282.167, organizează în 
condiţiile legii licitaţie publică în 
vederea închirierii unui teren 
neproductiv situat în tarlaua 364/6, 
parcela 1, suprafaţa de 47.700mp, 
pe raza comunei Maia. Pot parti-
cipa la licitaţie persoanele juridice 
care întrunesc condiţiile prevăzute 
în caietul de sarcini și care fac 
dovada achitării la casieria unităţii 
sau la Trezorerie a taxei pentru 
obţinerea documentaţiei de atri-
buire în sumă de 100 de lei și a 
garanţiei de participare în valoare 
de 500Lei. Persoanele interesate 
pot procura documentaţia de atri-
buire  de la sediul instituţiei 
Compartimentul de achiziţii 
publice. Documentaţia de atribuire 
privind organizarea și desfășu-

rarea procedurilor de închiriere 
poate fi achiziţionată de la sediul 
Primăriei comunei Maia. Perioada 
de achiziţionare a documentaţiei 
de atribuire este 24.11.2017-
04.12.2017, ora 16:00. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor este 
11.12.2017, ora 12.00. Data limită 
pentru depunerea ofertelor este 
13.12.2017, ora 12:00. Oferta fermă 
trebuie să fie valabilă minim 30 zile 
de la data depunerii acesteia. 
Preţul minim de începere a licita-
ţiei este prezentat detaliat în docu-
mentaţia de atribuire privind 
organizarea și desfășurarea proce-
durilor de închiriere. Ofertele se 
depun într-un singur exemplar la 
sediul Primăriei Maia. Şedinţa de 
deschidere a ofertelor se va desfă-
șura la sediul Primăriei comunei 
Maia în data de 14.12.2017, ora 
12.00. Instanţa competentă în solu-
ţionarea litigiilor apărute este 
Tribunalul Slobozia- Secţia 
Contencios Administrativ. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate în vederea 
publicării este 21.11.2017.

l Primăria Maia, cu sediul în com. 
Maia, Judeţul Ialomiţa, CUI: 
16384617, str. Primăriei, nr. 68, 
t e l e fon  0243 .282 .163 ,  fax 
0243.282.167, organizează în 
condiţiile legii licitaţie publică în 
vederea închirierii spaţiului din 
Dispensarul uman în suprafaţă de 
44mp din comuna Maia. Pot parti-
cipa la licitaţie persoanele juridice 
care întrunesc condiţiile prevăzute 
în caietul de sarcini și care fac 
dovada achitării la casieria unităţii 
sau la Trezorerie garanţiei de parti-
cipare. Persoanele interesate pot 
procura documentaţia de atribuire 
de la sediul instituţiei Comparti-
mentul de achiziţii publice. Docu-
mentaţia de atribuire privind 
organizarea și desfășurarea proce-
durilor de închiriere poate fi achizi-
ţionată de la sediul Primăriei 
comunei Maia. Perioada de achizi-
ţionare a documentaţiei de atri-
buire este 24.11.2017-04.12.2017, 
ora 16:00. Data limită pentru soli-
c i tarea  c lar i f i căr i lo r  e s te 
11.12.2017, ora 12.00. Data limita 
pentru depunerea ofertelor este 
13.12.2017, ora 12:00. Oferta fermă 
trebuie să fie valabilă minim 30 zile 
de la data depunerii acesteia. 
Preţul minim de începere a licita-
ţiei este prezentat detaliat în docu-
mentaţia de atribuire privind 
organizarea și desfășurarea proce-
durilor de închiriere. Ofertele se 
depun într-un singur exemplar la 
sediul Primăriei Maia. Şedinţa de 
deschidere a ofertelor se va desfă-
șura la sediul Primăriei comunei 
Maia în data de 14.12.2017, ora 
12.00. Instanţa competentă în solu-
ţionarea litigiilor apărute este 
Tribunalul Slobozia- Secţia 
Contencios Administrativ. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate în vederea 
publicării este 21.11.2017.

PIERDERI  
l SC Ovicos Ţavă SRL, CUI 
37187804, declară pierdut Certifi-
catul  Constatator iniţial principal 
. Se declară nul.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Tirol Invest Consult 
SRL cu sediul in Deva, Str. Ion 

Creanga P.T. 28, Judetul Hune-
doara, J20/1907/2008, C.U.I. 
24887814 declara certificatul de 
inmatriculare si statutul/anexele 
pierdute/nule.

l Pierdut Atestat profesional 
transport marfă, eliberat de A.R.R. 
Argeș, pe numele Stroe Daniel Ion, 
din Pitești. Se declară nul.     

l Pierdut Certificat inregistrare 
f i s c a l a -  I a n c u  C l a u d i a , 
2740625060837. Il declar nul.

l Pierdut Contract de inchiriere 
nr. 32898/08.09.2014 intocmit de 
catre Administratia Fondului 
Imobiliar, pe numele Iordache 
Marius. Il declar nul.

l Pierdut carte de interventie, 
registru special, declaratie de insta-
lare pentru casa de marcat tip A 
100 model 01, seria ED 135675 
apartinand firmei SC Andana 
Impex SRL, CUI RO 22934006. Le 
declar nule.

l Pierdut atestat profesional trans-
port mărfuri periculoase (ADR), 
eliberat de ARR Vâlcea, pe numele 
Pană Ion, cu următoarea adresă: 
comuna Scundu, sat Avrămești, 
județul Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut certificat constatator nr. 
40261/17.05.2010 Five Mont Invest 
SRL CUI 24580290 J29/2796/2008. 
Se declară nul.

l Pierdut certificat înregistrare 
seria B 1090947/2008 Marialex 
S R L  C U I  1 7 0 1 6 1 1 7 , 
J29/2614/2004. Se declară nul.

l Pierdut Certificat constatator nr. 
40452/24.11.216, eliberat de ORC 
Arad pt. SC Bloc 14 ARED SA. Il 
declar nul.

l SC Officecaffe SRL, cu sediul în 
T g .  M u r e ș ,  a v â n d  C U I : 
RO30940491, declar pierdut Certi-
ficat Constatator nr. 28115 din data 
de 14.06.2016. Îl declarăm nul.

l Pierdut Proces verbal din 
14.02.1975 pe numele Barbuescu 
Tatu Stefan si Barbuescu Maria. Il 
declar nul.

l Declar pierdută Decizia de 
compensare nr. 5598/30.09.2015 
eliberată de Comisia Naţională 
pentru Compensarea Imobilelor pe 
numele Kiper Emanoil- Coriolan 
(decedat), moștenitor Constanti-
nescu Irina (fiica).

l Moroianu Vladimir Nicolae 
P.F.A. cu sediul profesional în 
municipiul Râmnicu Sărat, str. Dr. 
Emil Ionescu, Balta Albă, bl. G12, 
et. 2, ap. 7, jud. Buzău, cod unic de 
înregistrare 31709054, nr. ordine 
F10/455/29.05.2013, declar pierdut 
certificat de înregistrare seria B nr. 
2770951.
 
Subscrisa Sports Hub International 
S.R.L. cu sediul situat in Bucuresti, 
Calea Victoriei, nr. 224, bl. D5, sc. 1, 
et. 7 ap. 28, sector 1, inregistrat la 
Oficiul Registrului Comertului de 
pe langa Tribunalul Bucursti, sub 
nr. J40/11391/2016, CUI 36465708, 
reprezentat legal prin administrator 
Virgil Stanescu, declara pierdut si 
nul Certificatul de inregistrare al 
societatii, in original.


