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OFERTE SERVICIU
l Angajam lucrator gestionar 
si sofer livrator la depozitul 
din Pantelimon. Tel: 0786 
236963.

l Angajăm zidari, dulgheri şi 
fierari în Constanţa. Oferim 
cazare şi salariu net 3.000-
3 .500Lei  lunar.  Telefon 
0754.584.872.

l Personal angajare urgent cu 
experienţă în pregătirea şi 
procesarea clătitelor, 4 posturi. 
Punct de lucru în incinta Gării 
d e  N o r d  B u c u r e ş t i . 
0724925883.

l Primăria Comunei Dumbră-
veşti, judeţul Prahova, organi-
zează concurs în data de 
28.09.2017, ora 11.00, proba 
scrisă, şi 29.09.2017, proba 
practică, ora 11.00, pentru 
ocuparea pe perioadă nedeter-
minată, a funcţiilor de execuţie 
contractuale vacante de: 
1.guard, studii generale, în 
compartiment administrativ; 
2. muncitor, treapta I, studii 
generale în compartiment 
administrativ. Condiţiile de 
participare la concurs sunt 
următoarele: 1.Condiţii gene-
rale: prevăzute în art.3 din HG 
nr.286/2011. 2.Condiţii speci-
fice: 1. Pentru guard, studii 
generale -8 clase absolvite cu 
foaie matricolă: -Studii: şcoală 
generală; -Obligatoriu domici-
liul în comuna Dumbrăveşti, 
Judeţul Prahova; -Vechime:-. 
2.Pentru muncitor, studii gene-
rale -8 clase absolvite cu foaie 
matricolă: -Studii: şcoală gene-
rală; -Obligatoriu domiciliul în 
comuna Dumbrăveşti, judeţul 
Prahova; -Vechime:-. Acte 
necesare: -Copia actului de 
identitate; -Formular de 
înscriere; -Copia diplomei de 
studii şi a altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări; 
-Copia carnetului de muncă 
sau, după caz, adeverinţă care 
să ateste vechimea în muncă şi, 

după caz, în specialitate; 
-Cazier judiciar (acesta poate fi 
înlocuit cu o declaraţie pe 
propria răspundere cu obli-
gaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul docu-
mentului cel mai târziu până 
la data desfăşurării primei 
probe a concursului); -Adeve-
rinţă care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare. 
Dosarele se depun până la 
data de 14.09.2017, ora 15.00, 
la Primăria Comunei Dumbră-
veşti, judeţul Prahova, secretar 
comisie. Relaţii suplimentare 
la nr.de telefon: 0244.226.057.

l Spitalul Municipal Râmnicu 
Sărat organizează in conformi-
tate cu prevederile Ordinului 
MS nr. 284/2007 concurs 
pentru ocuparea  funcţiei 
specifice Comitetului Director 
–  Director  de  ingr i j i r i . 
Concursul /examenul va avea 
loc la sediul Spitalului Muni-
cipal Rm. Sarat din str. N. 
Balcescu nr. 2 in data de 
25.09.2017, ora 10:00. Condi-
ţiile generale si specifice de 
participare la concurs, conti-
nutul dosarului de inscriere, 
temele pentru proiectul/
lucrarea de specialitate si bibli-
ografia pentru concurs se vor 
afişa la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat, precum 
si pe site-ul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat www.
spitalrms.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obtine la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu 
Sărat şi la numărul de telefon 
0238561231

l Spitalul Clinic Nicolae 
Malaxa localitatea Bucureşti, 
Şos. Vergului, Nr.12, Sector 2, 
organizează la sediul spitalului 
concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante 
contractuale de execuţie, peri-
oadă nedeterminată, conform 
HG nr.286/2011, de: -regis-
trator medical debutant -Birou 
internări-externări (fişier). 
Condiţiile generale şi specifice: 
-diplomă de studii medii de 
specialitate sau diplomă de 
studii medii; -fără vechime. 
Data concursului: 25.09.2017, 
ora 10.00 -proba scrisă; 
28.09.2017 -interviul, ora 

10.00. Data-limită de depunere 
a dosarelor: 14.09.2017, până 
la ora 15.00. Calendarul de 
desfăşurare a concursului, 
bibliografia şi tematica se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
spitalului: www.spitalmalaxa.
ro. Date de contact: Ec. Anghel 
Daniela, tel.021.255.50.85.

l Biblioteca Judeţeană 
„Antim Ivireanul” Vâlcea, cu 
sediul în localitatea Râmni-
cu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26, 
judeţul Vâlcea, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de 
consilier juridic debutant, 1 
post, perioadă nedeterminată 
(conform HG 286/23.03.2011). 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă: în data de 
22 septembrie 2017, ora 10.00; 
-Proba interviu: în data de 28 
septembrie 2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii: superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă; -vechime 
în muncă: 0. 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 Biblio-
t e c i i  J u d e ţ e n e  „ A n t i m 
Ivireanul” Vâlcea, din Râmni-
cu-Vâlcea, str. Carol I, nr. 26, 
judeţul Vâlcea, începând cu 
data de 01 septembrie 2017 
până pe data de 14 septembrie 
2017 (inclusiv). Relaţii supli-
mentare la sediul Bibliotecii 
Judeţene „Antim Ivireanul” 
Vâlcea, din Râmnicu-Vâlcea, 
str. Carol I, nr. 26, judeţul 
Vâlcea, persoană de contact: 
Dragomir Iuliana, telefon: 
0 2 5 0 . 7 3 9 . 2 2 1 ,  f a x : 
0250.739.221. Condiţiile de 
participare şi de desfăşurare a 
concursului, bibliografia şi 
tematica vor fi afişate la sediul 
Bibliotecii Judeţene Vâlcea şi 
pe site-ul instituţiei: www.bjai.
ro

l Spitalul Municipal „Dr.
Gheorghe Marinescu”, cu 
sediul în localitatea Târnăveni, 
str.Dr.Victor Babeş, nr.2, 
județul Mureş, organizează 
c o n c u r s ,  c o n f o r m  H G 
286 /23 .03 .2011 ,  pen t ru 
ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante de: -1 post de 
asistent medical generalist la 
secția Psihiatrie Femei; -1 post 
de asistent medical generalist 
la secția Obs.Ginecologie -Sală 
de naşteri; -1 post de asistent 
medical generalist la secția 
Psihiatrie Bărbați; -1 post de 
asistent medical de radiologie 
la Laborator radiologie şi 

imagistică medicală; -2 posturi 
de infirmieri la secția Pedia-
trie; -2 posturi de infirmieri la 
secția Psihiatrie Femei; -1 post 
de îngrijitoare de curățenie la 
secția Psihiatrie Bărbați; -1 
post de îngrijitoare de cură-
țenie la secția Psihiatrie Femei; 
-1 post de zugrav la Atelier 
Întreținere; -1 post de asistent 
medical generalist la secția 
Pediatrie; -2 posturi de asis-
tenți medicali generalişti la 
secția Obs.Ginecologie; -2 
posturi de asistenți medicali 
generalişti la secția Psihiatrie 
Bărbați. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Selecția 
dosarelor de înscriere şi 
afişarea rezultatelor la selecția 
dosarelor de înscriere în peri-
oada 15.09.2017-18.09.2017, 
până la ora 15.00; -Proba 
scrisă în data de 22.09.2017, 
ora 9.00; -Proba practică în 
data de 28.09.2017, ora 9.00; 
- I n t e r v i u l  î n  d a t a  d e 
28.09.2017, ora 12.00. Condiţii 
generale de participare la 
concurs sunt cuprinse în art.3 
din Regulamentul-cadru la 
Hotărârea 286/2011. Condiţii 
speciale de participare la 
concurs pentru postul de asis-
tent medical generalist la 
secția Psihiatrie Femei: -studii: 
diplomă de bacalaureat, PL, 
SSD, S; -experiență similară în 
funcţia de asistent medical 
generalist de minim 6 luni. 
Condiţii speciale de partici-
pare la concurs pentru postul 
de asistent medical generalist 
la secția Obs.Ginecologie -sală 
de naşteri: -studii: diplomă de 
bacalaureat, PL, SSD, S; 
-experiență similară în funcţia 
de asistent medical generalist 
de minim 6 luni. Condiţii 
speciale de participare la 
concurs pentru postul de asis-
tent medical generalist la 
secția Psihiatrie Bărbați: 
-studii: diplomă de bacalau-
reat, PL, SSD, S; -experiență 
similară  în funcţia de asistent 
medical generalist de minim 6 
luni. Condiţii speciale de parti-
cipare la concurs pentru postul 
de asistent medical de radio-
logie la Laborator radiologie şi 
imagistică medicală: -studii: 
diplomă de bacalaureat, PL, 
SSD, S în specialitatea radio-
logie; -vechime în funcţia de 
asistent medical de radiologie 
de minim 1 an. Condiţii 
speciale de participare la 
concurs pentru posturile de 
infirmieri: nivelul studiilor 
-absolvire a 12 clase cu 
diplomă de bacalaureat. Nu 
es te  necesară  vech ime . 
Condiţii speciale de partici-
pare la concurs pentru postu-
r i l e  d e  î n g r i j i t o a r e  d e 

curățenie: nivelul studiilor 
-şcoală generală. Nu este nece-
sară vechime. Condiţii speciale 
de participare la concurs 
pentru postul de zugrav: califi-
care în funcţia de zidar 
-zugrav. Nu este necesară 
vechime. Condiţii speciale de 
participare la concurs pentru 
postul de asistent medical 
generalist la secția Pediatrie: 
-studii: diplomă de bacalau-
reat, PL, SSD, S; -vechime în 
funcţia de asistent medical 
generalist de minim 3 ani. 
Condiţii speciale de partici-
pare la concurs pentru cele 2 
posturi de asistenți medicali 
generalişti la secția Obs.Gine-
cologie: -studii: diplomă de 
bacalaureat, PL, SSD, S; 
-vechime în funcţia de asistent 
medical generalist de minim 3 
ani. Condiţii speciale de parti-
cipare la concurs pentru cele 2 
posturi de asistenți medicali 
generalişti la secția Psihiatrie 
Bărbați: -studii: diplomă de 
bacalaureat, PL, SSD, S; 
-vechime în funcţia de asistent 
medical generalist de minim 3 
ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
c o n c u r s  î n  p e r i o a d a : 
01.09.2017-14.09.2017, între 
orele 8.00-15.00, la sediul 
Spitalului Municipal „Dr.
Gheorghe Marinescu” Târnă-
veni, str.Dr.Victor Babeş, Nr.2, 
Târnăveni, jud.Mureş. Relaţii 
suplimentare la sediul Spita-
lului Municipal „Dr.Gheorghe 
Marinescu” Târnăveni, telefon: 
0265.446.161, interior: 150, 
fax: 0265.446.156.

l Spitalul Municipal Caracal, 
cu sediul în Caracal, str.Plevnei, 
nr.36, judeţul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată, 
conform HG nr.286/2011, a 
următoarelor posturi vacante 
contractuale: 1.Economist I -1 
post. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs: -studii: 
diplomă de licenţă în ştiinţe 
economice; -vechime în speciali-
tate: minim 3 ani şi 6 luni; 
2.Muncitor necalificat I -2 
posturi. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -fără 
condiţii de studii şi vechime. 
Î n s c r i e r i  î n  p e r i o a d a : 
01.09.2017-14.09.2017, zilnic, 
între orele 07.30-09.00 şi 13.00-
14.30, la sediul unităţii; -Proba 
scrisă: 25.09.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu: 28.09.2017, ora 
10.00. Informaţii suplimentare: 
la sediul unităţii, la telefon: 
0249.512.880, int.190, pe: www.
smcaracal.webs.com

l Administraţia Domeniului 
Public Sector 1, Bucureşti 

anunţă: concursuri de recru-
tare organizate în data de 
22.09.2017, ora 10.00, proba 
scrisă şi în data de 27.09.2017, 
ora 11.00, proba interviului 
pentru ocuparea următoarei 
funcții contractuale de condu-
cere vacante: 1. Şef Serviciu- 
Serviciul Juridic: •studii 
universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă în specializarea drept; 
•studii de masterat; •cursuri 
de calificare de specialitate 
(administraţie publică şi/ sau 
drept); •vechimea în speciali-
tate necesară: minim 2 ani. 2. 
Şef Birou– Biroul Achiziţii 
Publice: •studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă în speciali-
zarea drept/  economică; 
•studii de masterat; •vechimea 
în specialitate necesară: minim 
2 ani. 3. Şef Birou– Biroul 
Drumuri Semnalizare Rutieră: 
•studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă în specializarea ingi-
nerie  c iv i lă ;  •studi i  de 
masterat; •autorizaţie diriginte 
de şantier; •cursuri de califi-
care de specialitate (drumuri şi 
poduri); •vechimea în speciali-
tate necesară: minim 2 ani. 
Dosarele de înscriere se depun 
la sediul instituţiei, din bd. 
Poligrafiei, nr. 4, sector 1 în 
perioada 01.09- 14.09.2017. 
Condiţiile de participare şi 
bibliografia se afişează la sediul 
instituției. Relaţii suplimentare 
la secretarul comisiei de 
concurs, telefon 021.319.32.53 
int. 117.

CITAȚII  
l Doncean C. Gavril, fiul lui 
Doncean Veronica este citat la 
Judecător ia  Suceava în 
dosarul nr. 9365/314/2016, 
obiect -partaj judiciar, termen 
de judecată 14.09.2017, în 
contradictoriu cu Dascălu 
Gheorghe şi Dascălu Daniela. 

l In data de 11 oct 2017 .este 
citat la Judecatoria Iasi 
Complet C12 M Ora 8.30 in 
Dosar nr 13145/245/2015 
numitul Pruteanu Marius – 
Ionuţ in calitate de parat divort 
cu minori in proces cu Pruteanu 
Mihaela- Gabriela In caz de 
neprezentare se judeca in lipsa.

l In data de 27 sept 2017 este 
citat la Judecatoria Iasi 

 - Ajutor Bucătar 
 - Bucătar 
 - Îngrijitor spaţii hoteliere 
 - Cameristă hotel 
 - Ospătar 
 - Ajutor Ospătar 
 - Lucrător room service  - Lucrător room service 
 - Lucrător bucătărie 

Oferim salariu motivant,      
transport, masă, card de         

sănătate privat.
Tel. 0725972231

ANGAJEAZĂ

Electrocons Group 
Proiect Int’l 

angajează contabi(ă). 
Experienţa in           

domeniu constituie 
un avantaj.              

Tel. 0754.707.626
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Complet12 M Ora 8.30 in 
Dosar nr 36201/245/2016 
numitul Avitoroaei Dragos 
Gheorghe in proces cu Avito-
roaei Crenguta. In calitate de 
parat divort cu minori. In caz 
de neprezentare se judeca in 
lipsa.

l Oprea Constantin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Ciochina, sat Bordu-
şelu, judeţul Ialomiţa, este citat 
la Judecătoria Slobozia, în 
dosarul nr. 7657/312/2016, 
p e n t r u  t e r m e n u l  d i n 
06.09.2017, în calitate de pârât, 
în proces cu Oprea Nicoleta, 
dosarul având ca obiect divorţ 
fără minori.

l Burciu Cezar şi Burciu 
Daniela cheamă în judecată în 
data de 22.09.2017, la Judecă-
toria Botoşani pe numiţii 
Avasiloaie Genoveva domici-
liată în str. Primăverii, nr. 22, 
sc. C, et. 1, ap. 3, municipiul 
Botoşani şi Iftode Radu- Ionuţ 
cu domiciliul în oraş Urlaţi, str. 
Crizantemelor, nr. 12, jud. 
P r a h o v a ,  î n  d o s a r  n r. 
8635/193/2011.

l  N u m i t u l  M o r a r u 
Constantin, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în sat Manza-
testi, comuna Ungheni, judeţul 
Iaşi, este citat la Judecătoria 
Iaşi, pe data de 27.09.2017, ora 
8.30, camera Sala 2, Completul 
C25M, în calitate de pârât în 
dosarul civil nr.4213/245/2017 
ce are ca şi obiect divorţ cu 
minori, exercitarea autorităţii 
părinteşti, stabilire domiciliu 
minor, pensie de întreţinere, în 
contradictoriu cu reclamanta 
Moraru Nicoleta.

l Citam pârâta Litvak 
S h u l a m i t  î n  d o s a r u l 
7992/245/2017 al Judecătoriei 
Iaşi – obiect: divort cu minori, 
in contradictoriu cu Petraş 
Ștefan, în data de 06.10.2017 
Sala 5, complet C24 m.

DIVERSE
l Primaria Comunei Magu-
rele, titular al proiectului ,,infi-
intare sistem de canalizare cu 
statie de epurare in comuna 
Magurele, Judetul Prahova’’ 
anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul ,,infiintare 
sistem de canalizare cu statie 
de epurare in comuna Magu-
rele, Judetul Prahova’’ propus 
a fi amplasat in comuna Magu-
rele, sat Magurele, sat Coada 
Malului, sat Iazu. Informatiile 

privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului 
Prahova din Ploiesti, strada 
Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 in 
zilele de Luni – Vineri, intre 
orele 9.00-13.00. Observatiile 
publicului se primesc la sediul 
Agentiei pentru Protectia 
Mediului Prahova din Ploiesti.

l  P r i m ă r i a  C o m u n e i 
Turnu-Ruieni prin Primar 
Maralescu Mihai, titular al 
proiectului „Modernizare 
drumuri de interes local în 
comuna Turnu-Ruieni, sat 
Borlova”, anunţă publicul inte-
resat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Caraş-Severin în 
cadru l  procedur i lo r  de 
evaluare a impactului asupra 
mediului şi de evaluare adec-
vată: fără evaluarea impac-
tului asupra mediului, pentru 
pro iec tu l  „Modernizare 
drumuri de interes local în 
comuna Turnu-Ruieni, sat 
Borlova, propus a fi amplasat 
în intravilanul localităţii. 
Proiectul deciziei de încadrare 
şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Caraş-Severin, din 
Reşiţa, str.Petru Maior, nr.73, 
în zilele de luni-joi, între orele 
09.00-15.00, şi vineri, între 
orele 09.00-13.00, precum şi la 
următoarea adresă de internet: 
www.apmcs.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen 
de 5 zile de la data publicării 
prezentului anunţ, începând cu 
data de 31.08.2017.

l Recomunicare sentinţă 
civilă nr.594 din 23.02.2016, 
pronunţată de Judecătoria 
C a r a c a l  î n  d o s a r u l 
4085/207/2015, pentru Bocea 
Marin, cu domicilul în comuna 
Dăneasa, str.Mihai Viteazul, 
nr.32, jud.Olt, privind vânza-
rea-cumpărarea imobilului 
situat în comuna Dăneasa, sat 
Dăneasa, compus din casă de 
locuit din cărămidă acoperit cu 
tablă şi anexele gospodăreşti 
din cărămidă, acoperite cu 
tablă şi suprafaţa de 4.600mp 
teren intravilan. Prezenta hotă-
râre ţine loc de act autentic de 
vânzare-cumpărare. Pronun-
ţată  în  şedinţa  publ ică 
23.02.2016, la sediul Judecăto-
riei Caracal, cu drept de apel 
în 30 de zile de la comunicare. 

l Subscrisa Cabinet Indivi-
dual de Insolventa Burcoveanu 
Laura Mihaela, cu sediul in 

Mun. Iasi, str. Gradinari nr. 2, 
bl. D1, sc. F, et. 1, ap. 1, jud. 
Iasi, telefon 0741232516, 
e-mail laura.burcoveanu@
yahoo.ro , in calitate de lichi-
dator al debitoarei SC Sebik 
E l e n y  Te x  C o m  S R L , 
J22/1290/2014, CUI 33492112, 
conform Rezo lu t i e i  n r. 
15980/20.07.2017, pronuntata 
de ORC Iasi,  in dosarul 
74444/2017,notifica inceperea 
procedurii de lichidare si 
radiere impotriva debitoarei 
SC Sebik Eleny Tex Com SRL. 
Creditorii pot depune creantele 
detinute impotriva debitoarei, 
insotite de documentele dove-
ditoare, la sediul lichidatorului, 
in termen de 20 zile de la data 
publicarii prezentului anunt.

l Subscrisa Cabinet Indivi-
dual de Insolventa Burcoveanu 
Laura Mihaela, cu sediul in 
Mun. Iasi, str. Gradinari nr. 2, 
bl. D1, sc. F, et. 1, ap. 1, jud. 
Iasi, telefon 0741232516, 
e-mail laura.burcoveanu@
yahoo.ro, in calitate de lichi-
dator al debitoarei SC Samag 
SRL, J22/1026/2015, CUI 
34623984, conform Rezolutiei 
nr. 16035/21.07.2017, pronun-
tata de ORC Iasi, in dosarul 
74795/2017, notifica inceperea 
procedurii de lichidare si 
radiere impotriva debitoarei 
SC Samag SRL. Creditorii pot 
depune creantele detinute 
impotriva debitoarei, insotite 
de documentele doveditoare, la 
sediul lichidatorului, in termen 
de 20 zile de la data publicarii 
prezentului anunt.

l Subscrisa Cabinet Indivi-
dual de Insolventa Burcoveanu 
Laura Mihaela, cu sediul in 
Mun. Iasi, str. Gradinari nr. 2, 
bl. D1, sc. F, et. 1, ap. 1, jud. 
Iasi, telefon 0741232516, 
e-mail laura.burcoveanu@
yahoo.ro, in calitate de lichi-
dator al debitoarei SC Rom 

R h a d o o  P r e s s  S R L , 
J22/428/2010, CUI 26692185, 
conform Rezo lu t i e i  n r. 
16033/21.0.2017, pronuntata 
de ORC Iasi,  in dosarul 
74803/2017, notifica inceperea 
procedurii de lichidare si 
radiere impotriva debitoarei 
SC Rom Rhadoo Press SRL. 
Creditorii pot depune creantele 
detinute impotriva debitoarei, 
insotite de documentele dove-
ditoare, la sediul lichidatorului, 
in termen de 20 zile de la data 
publicarii prezentului anunt.

l Subscrisa Cabinet Indivi-
dual de Insolventa Burcoveanu 
Laura Mihaela, cu sediul in 
Mun. Iasi, str. Gradinari nr. 2, 
bl. D1, sc. F, et. 1, ap. 1, jud. 
Iasi, telefon 0741232516, 
e-mail laura.burcoveanu@
yahoo.ro, in calitate de lichi-
dator al debitoarei SC Junimea 
Cafe SRL, J22/783/2014, CUI 
33137439, conform Rezolutiei 
nr. 13186/19.06.2017, pronun-
tata de ORC Iasi, in dosarul 
47768/2017, notifica inceperea 
procedurii de lichidare si 
radiere impotriva debitoarei 
SC Junimea Cafe SRL. Credi-
torii pot depune creantele 
detinute impotriva debitoarei, 
insotite de documentele dove-
ditoare, la sediul lichidatorului, 
in termen de 20 zile de la data 
publicarii prezentului anunt.

LICITAȚII
l Primaria orasului Cerna-
voda, str.Ovidiu nr.11, jud. 
C o n s t a n t a ,  t e l e f o n / f a x 
0241487121, 0241239578, 
primaria@cernavoda.ro, 
amana licitatia publica pentru 
vanzarea terenurilor din data 
de 01.09.2017, ora 10:00, 
pentru data de 04.09.2017, ora 
10:00  in aceleasi conditii 
prevazute in caietul de sarcini. 
Licitatia a fost amanata, in 

baza art. 21 din HCL nr. 
160/29.06.2017.

l SC Iasitex SA Iaşi, având 
sediul în Iaşi, str. Primăverii, 
nr. 2, jud. Iaşi,  înregistrată la 
O . R . C .  I a ş i  s u b  n r. 
J22/255/1991, având cod fiscal 
RO1957058, reprezentată legal 
prin dl. Director general Iec 
Chiributa Alexandru organi-
zează licitaţie publică deschisă 
cu strigare la sediul societăţii la 
cel mai mare preț obținut, a 
activului in suprafață totala de 
34.299,07 mp situat in Iaşi Str. 
Primăverii Nr. 2, proprietatea 
SC  Iasitex SA Iasi, denumit in 
continare « Activul », compus 
din: „Hala filatura pieptanata 
si finisaj fire", nr. corp proprie-
t a t e  C 7 5 / 0 / 1 / 1  a v â n d 
Sc=16.569,04 mp, având nr. 
cad.: 4373/1/2/1/1-C75/0/1/1, 
împreună cu teren construit si 
neconstruit in suprafață totala 
de 17.821,22 mp, avand nr 
cadastral 4373/1/2/1/1, înscris 
in CF nr. 128786 (nr. CF vechi: 
69454) a Mun. Iasi; situata in 
Iasi Str. Primaverii Nr. 2 
(clădirea este libera de sarcini) 
„Hală filatura, pieptanata si 
finisaj fire”, nr. corp proprie-
tate C75/0/1/2 având Sc= 3.619 
m p ,  a v â n d  n r.  c a d . 
4373/1/2/1/2-C75/0/1/2, 
împreună cu teren in suprafață 

de 4.080,00 mp, având nr. cad. 
4373/1/2/1/2, pe care se află 
amplasată construcția înscris 
in CF nr. 138541 (CF vechi: 
69455) a Mun. Iaşi, situata in 
Iasi Str. Primaverii Nr. 2  
(clădirea este ipotecata in 
favoarea Bancpost SA) teren 
nr. cad. 4373/1/1/1/1/11/2 in 
suprafata de 146,00 mp. 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 
af la amplasata constructia 
C62-Atelier Confectii III, 
avand Sc=1.057,50 mp si 
Su=2.022,30 mp; situat in Iasi 
Str. Primaverii Nr. 2 cladirea 
este ipotecata in favoarea 
Bancpost SA). Teren intra-
vilan, 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 situata 
in Iasi Str. Primaverii Nr. 2 
(imobilul este ipotecat in 
favoarea Bancpost SA). Teren 
intravilan, in suprafata totala 
de 1.585,18 mp, avand. nr. cad. 
4373/1/1/1/1/9, inscris in CF nr. 
128938 a mun. Iasi, pe care se 
af la amplasata constructia 
C60-Magazie chimicale, avand 
Sc=655,97 mp si Su=597,22 
mp; situat in Iasi Str. Prima-
verii Nr. 2 (imobilul este 
ipotecat in favoarea Bancpost 
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SA), impreuna cu urmatoarele 
parcele CF situate in Iasi Str. 
Primaverii Nr. 2 (liber de 
sarcini) parcela DF2(5927/1) 
cu nr. cad. 4373/2 in suprafata 
de 1,174.50 mp – CF 131905; 
parcela DF3(8247/1) cu nr. 
cad. 4373/3 in suprafata de 
318.00 mp – CF 131825; 
parcela DF4(8249/1) cu nr. 
cad. 4373/4 in suprafata de 
283.00 mp – CF 131895. Preţul 
de pornire a licitaţiei este de 
9.000.000 euro plus TVA 
aferent. Caietul de sarcini se 
poate procura de la sediul 
societăţii contra sumei de 2.000 
lei, aceasta valoare include şi 
taxa de participare la licitaţie. 
Garanţia de participare  este 
de 5% din pretul de pornire şi 
se va depune în contul bancar 
al  societati i   deschis la 
Bancpost Iasi Iaşi, cont IBAN 
R003BPOS24019386303 RON01 
cu minim 3 ore înainte de data 
licitaţiei. Vanzarea se va face 
ca ansamblu functional sau pe 
loturi. Conditiile de participare 
la licitatie si prezentarea Acti-
vului se af la in Caietul de 
Sarcini care poate fi achiziti-
onat  de la sediul proprieta-
rului. Dovada consemnarii 
garantiei de participare la 
negociere de 5% din pretul de 
pornire si documentele solici-
tate prin Caietul de sarcini, se 
vor depune la sediul vanzato-
rului in ziua licitatiei cu 
minimum 3 ore inainte. Lici-
tatia va avea loc in data de 
01.09.2017, ora 12,00 la sediul 

societatii din Iasi str. Prima-
verii nr. 2. Activul poate fi vizi-
onat cu contactarea prealabila 
a directorului general ec. 
Chiributa Alexandru la sediul 
s o c i e t ă ţ i i  s a u / ş i  t e l . 
0744760764. În caz de neadju-
decare, licitaţia se reia  în data 
de  05.09.2017, ora 12:00.

l SC Iasitex SA Iaşi, având 
sediul în Iaşi, str. Primăverii, 
nr. 2, jud. Iaşi,  înregistrată la 
O . R . C .  I a ş i  s u b  n r. 
J22/255/1991, având cod fiscal 
RO1957058, reprezentată legal 
prin dl. Director general ec 
Chiributa Alexandru organi-
zează licitaţie publică deschisă 
cu strigare la sediul societăţii  
la cel mai mare preț obținut a 
următoarelor active, teren + 
construcții in suprafață totala 
de  23.381,38 mp situate in Iaşi 
Str. Primăverii Nr. 2, proprie-
tatea SC  Iasitex SA Iasi, denu-
mite in continuare “Ativul”, 
compus din: Teren intravilan, 
in suprafata totala de 1128,63 
m p ,  a v a n d .  n r.  c a d . 
4373/1/1/1/1/2, inscris in CF nr. 
127215 a mun. Iasi, pe care se 
af la amplasata constructia 
C3-Dispensar + Casa poarta, 
a v a n d  S c = 4 2 0 , 9  m p  s i 
Su=357,45 mp; situat in Iasi 
Str. Primaverii Nr. 2 (imobilul 
este ipotecat in favoarea 
Bancpost SA). Teren intra-
vilan, in suprafata totala de 
2.982,90 mp, avand. nr. cad. 
4373/1/1/1/1/3, inscris in CF nr. 
128952  a mun. Iasi, pe care se 

afla amplasata constructia C4, 
C6-C15, C30, C31, avand 
Sc=1203,41 mp si Su=220,04 
mp; situat in Iasi Str. Prima-
verii Nr. 2 (imobilul este 
ipotecat in favoarea Bancpost 
SA). Teren intravilan, in supra-
fata totala de 287,27 mp, 
avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/4, 
inscris in CF nr. 137008  a 
mun. Iasi, pe care se af la 
amplasata constructia C16, 
C17, avand Sc=122,62 mp si 
Su=99,26 mp; situat in Iasi Str. 
Primaverii Nr. 2 (imobilul este 
liber de sarcini). Teren intra-
vilan, in suprafata totala de 
778,11 mp, avand. nr. cad. 
4373/1/1/1/1/5, inscris in CF nr. 
152360 a mun. Iasi, pe care se 
af la amplasata constructia 
C32-Corp lotizare, avand 
Sc=617,17 mp si Su=600,88 
mp; situat in Iasi Str. Prima-
verii Nr. 2 (imobilul  este liber 
de sarcini). Teren intravilan, in 
suprafata totala de 208,36 mp, 
avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/6, 
inscris in CF nr. 137009 a mun. 
Iasi, pe care se afla amplasata 
constructia C33-C35, avand 
Sc=125,1 mp si Su= 0 mp; 
situat in Iasi Str. Primaverii Nr. 
2 (imobilul este liber de 
sarcini). Teren intravilan, in 
suprafata totala de 1993,00 
m p ,  a v a n d .  n r.  c a d . 
4373/1/1/1/1/16 (dezmembrat 
in 4373/1/1/1/1/16/1/2 –
CF157440, 4373/1/1/1/1/16/2/2 
 CF 157488 si 4373/ 1/1/1/1 
/16/3 inscris in CF nr. 135258) 
a mun. Iasi, pe care se afla 
a m p l a s a t a  c o n s t r u c t i a 
C22-C29, avand Sc=0 mp si 
Su=0 mp; situat in Iasi Str. 
Primaverii Nr. 2 (imobilul  este 
liber de sarcini). Teren intra-
vilan, in suprafata totala de 
8.430,46 mp, avand. nr. cad. 
4373/1/1/1/1/23, inscris in CF 
nr. 124819 a mun. Iasi, pe care 
se afla amplasata constructia 
C90/1, C90/2, C90/3, C90/4, 
C90/5, avand Sc=7194,45 mp 
si Su=7482,01 mp; situat in 
Iasi Str. Primaverii Nr. 2 
(imobilul este ipotecat in 
favoarea Bancpost SA). Teren 
intravilan, in suprafata totala 
de 1.254,44 mp, avand. nr. cad. 
4373/1/1/1/1/24, inscris in CF 
nr. 127210 a mun. Iasi, pe care 
se afla amplasata constructia 
C2-Corp legatura, C91-Anexa 
finisaj, avand Sc=700 mp si 
Su=1704,55 mp; situat in Iasi 
Str. Primaverii Nr. 2 (imobilul 
este liber de sarcini). Teren 
intravilan, in suprafata totala 
de 1.020,55 mp, avand. nr. cad. 
4373/1/1/1/1/25, inscris in CF 
nr. 127506 a mun. Iasi, pe care 
se afla amplasata constructia 
C92-Anexa tehnologica control 
metrat, avand Sc=941,5 mp si 

Su=3581,17 mp; situat in Iasi 
Str. Primaverii Nr. 2 (imobilul 
este ipotecat in favoarea 
Bancpost SA). Teren intra-
vilan, in suprafata totala de 
1.752,37 mp, avand. nr. cad. 
4373/1/1/1/1/26, inscris in CF 
nr. 127507 a mun. Iasi, pe care 
se afla amplasata constructia 
C 5 ,  C 1 8 - C 2 1 ,  a v a n d 
Sc=1358,34 mp si Su=593,59 
mp; situat in Iasi Str. Prima-
verii Nr. 2 (imobilul este 
ipotecat in favoarea Bancpost 
SA). Teren intravilan, in supra-
fata totala de 377,41 mp, 
avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/28, 
inscris in CF nr. 157442 a mun. 
Iasi, pe care se afla amplasata 
construct ia  C96,  avand 
Sc=377,41 mp si Su=314,5 mp; 
situat in Iasi Str. Primaverii Nr. 
2 (imobilul  este liber de 
sarcini). Teren intravilan, in 
s u p r a f a t a  t o t a l a  d e 
1.125,33mp, avand. nr. cad. 
4373/1/1/1/1/29, inscris in CF 
nr. 128947 a mun. Iasi, pe care 
se afla amplasata constructia 
C97-Oficiu de calcul, avand 
Sc=564,2 mp si Su=1041,42 
mp; situat in Iasi Str. Prima-
verii Nr. 2 (imobilul  este 
ipotecat in favoarea Bancpost 
SA). Teren intravilan, in supra-
fata totala de 2.000,29 mp, 
avand. nr. cad. 4373/1/1/1/1/8, 
inscris in CF nr. 137010 a mun. 
Iasi, pe care se afla amplasata 
constructia C 40, C41, avand 
Sc=0 mp si Su=0 mp; situat in 
Iasi Str. Primaverii Nr. 2 
(imobilul  este liber de sarcini). 
Teren intravilan, in suprafata 
totala de 42,26mp, avand. nr. 
cad. 4373/5, inscris in CF nr. 
131869 a mun. Iasi, pe care se 
afla avand Sc=655,97 mp si 
Su=597,22 mp; situat in Iasi 
Str. Primaverii Nr. 2 (imobilul  
este liber de sarcini). Preţul de 
pornire a licitaţiei este de 
7.800.000 euro plus TVA 
aferent. Caietul de sarcini se 
poate procura de la sediul 
societăţii contra sumei de . 
2.000 lei, aceasta valoare 
include şi taxa de participare 
la licitaţie. Garanţia de partici-
pare este de 5%  din pretul de 
pornire şi se va depune în 
contul bancar al societatii  
deschis la Bancpost Iasi Iaşi, 
c o n t  I B A N 
R003BPOS24019386303 RON01 
cu minim 3 ore înainte de data 
licitaţiei. Conditiile de partici-
pare la licitatie si prezentarea 
Activului se afla in Caietul de 
Sarcini care poate fi achiziti-
onat  de la sediul proprieta-
rului. Dovada consemnarii 
garantiei de participare la 
negociere de 5% din pretul de 
pornire si documentele solici-
tate prin Caietul de sarcini, se 

vor depune la sediul vanzato-
rului in ziua licitatiei cu 
minimum 3 ore inainte. Lici-
tatia va avea loc in data de 
04.09.2017, ora 12,00  la sediul 
societatii din Iasi str. Prima-
verii nr.2.Activul poate fi vizi-
onat cu contactarea prealabila 
a directorului general ec. 
Chiributa Alexandru  la sediul 
s o c i e t ă ţ i i  s a u / ş i  t e l . 
0744760764. În caz de neadju-
decare, licitaţia se reia  în data 
de 08.09.2017, ora 12:00 şi 
respectiv în data de 12.09.2017, 
ora 12,00.

l SC Oniro SRL, prin lichi-
dator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunu-
rilor mobile aflate in patrimo-
niul societății. Licitatia are loc 
in baza Adunarii Creditorilor 
din data de 13.08.2015, pretul 
de pornire al licitatiei fiind 
redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitaţiile 
vor avea loc pe data de 
05 .09 .2017 ,  12 .09 .2017 , 
19 .09 .2017 ,  26 .09 .2017 , 
03 .10 .2017 ,  10 .10 .2017 , 
17 .10 .2017 ,  24 .10 .2017 , 
31.10.2017 si 07.11.2017, orele 
13.00 în Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud. Prahova. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0344104525.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita 
- în reorganizare anunta 
vanzarea prin licitatie publica 
a bunurilor imobile, reprezen-
tand: -Teren acces CF 40023, 
cad: 5531 top 1146/4 Reşița,  
suprafata de 1.440 mp - pret 
15.999,3 lei; -Teren acces CF 
3 3 6 8 4 ,  c a d :  3 2 8 8  t o p 
1173/1174/22 Reşița,  supra-
fata de 583 mp - pret 6.477,3 
lei, -Teren acces CF 33685, 
cad: 3289 top 1173/1174/23 
Reşița, suprafata de 1.430 mp 
- pret 15.887,7 lei, -Teren arabil 
CF 36089, cad: 3267 top 
1173/1174/1 Reşița, suprafata 
de 4.477 mp - pret 99.483,3 lei, 
-Teren arabil CF 40066, cad: 
3268 top 1173/1174/2 Reşița, 
suprafata de 1.578 mp - pret 
35.064,9 lei;  -Teren arabil CF 
4 0 0 2 1 ,  c a d :  3 2 7 6  t o p 
1173/1174/10 Reşița, suprafata 
de 600 mp - pret 13.332,6 lei; 
situate în Reşița zona Calea 
Caransebeşului, Jud. Caraş 
Severin; -Teren CF 36091 
Țerova, top 809/2/a/57/2, 
suprafata de 71 mp - pret 
1.174,5 lei; -Teren CF 36092 
Țerova, top 809/2/a/57/3, 
suprafata de 2.732 mp - pret 
45.196,2 lei; situate în Reşița în 
apropiere de Calea Caransebe-
şului, jud. Caraş-Sverin; -Teren 
fâneață  CF 39948 ,  top 
809/2/a/60/1, Resita, suprafata 

de 5.754 mp - pret 100.595,7 
lei; situat în Reşița zona Calea 
Caransebeşului, jud. Caraş-Se-
verin. Pretul de pornire al lici-
tatiei este de 90 % din pretul de 
evaluare. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul ales 
al administratorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, 
Jud. Caras - Severin, telefon 
0355/429.116, pretul caietelor 
de sarcini fiind de 350 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in 
data de 12.09.2017, orele 13.00, 
la sediul ales al administrato-
rului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et. 2, ap. 21, Jud. Caras - 
Severin.

l Control Trading SRL, socie-
tate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, 
cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, scoate la vanzare 
prin licitatie, autoturism marca 
Peugeot 107, nr. inmatriculare 
PH-15-FPB, an fabricatie 
2009, in stare de functionare, 
la pretul de 1.600 euro, cu TVA 
inclus. Licitatiile se vor orga-
niza in data de 04.09.2017, ora 
13:30, la sediul lichidatorului 
judiciar, iar in cazul in care 
bunul nu va fi valorificat, 
aceasta este reprogramata 
pentru data de 06.09.2017, 
08 .09 .2017 ,  11 .09 .2017 , 
13 .09 .2017 ,  15 .09 .2017 , 
18 .09 .2017 ,  20 .09 .2017 , 
22 .09 .2017 ,  25 .09 .2017 , 
27.09.2017, 29.09.2017, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Dosarul de prezentare si condi-
tiile de participare se pot 
obtine numai de la sediul lichi-
datorului judiciar. Telefon/fax: 
0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;  m o b i l : 
0761132931 sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Asesoft Technologies SRL 
prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică următoa-
rele proprietăți imobiliare 
aparținând debitoarei la prețu-
rile de evaluare reduse cu 25%: 
1. teren în suprafață de 266 mp 
şi constructia C1 in regim de 
P+E+M cu Sc = 111,10 mp 
compusa din parter (cuprinde 
camera de zi, camera, buca-
tarie. baie, hol, casa scarii si 
terasa cu Sc = 111,10 mp si Su 
= 93,56 mp), etaj (cuprinde 3 
camere, baie, hol, casa scarii si 
logie cu Sc = 111,10 mp si Su = 
94 ,18  mp)  s i  mansarda 
(cuprinde camera, hol, casa 
scarii si logie cu Sc = 75,35 mp 
si Su = 66,55 mp) situată in 
Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 
85, judet Prahova, valoare de 

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei 
licitaţii publice deschise pentru constituirea unui drept de 
superficie pentru terenul în suprafață de 329 mp situat în strada 
Mesteacănului pentru construire locuință. Durata superficiei 
este de 49 ani.

Locul de unde poate fi achiziţionată documentaţia şi costul 
documentaţiei: Biroul Licitaţii din cadrul Primăriei Muni-
cipiului Târgu Jiu, etaj 2, costul documentaţiei este de 50 lei 
RON şi se poate achita numerar la casieria concedentului sau cu 
ordin de plată în contul RO30TREZ24A510103200101X 
deschis la Trezoreria Târgu Jiu.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.09.2017, 
ora 13:00.

Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic închis cu 
adresa de înaintare a ofertei, în conformitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire.

Data limită de depunere a ofertelor: 28.09.2017, ora 10:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele se depun la 
sediul proprietarului terenului, Primăria Municipiului Târgu 
Jiu, B-dul Constantin Brâncuşi, nr. 19, parter, camera C.I.C.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
un exemplar, original.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 28.09.2017, ora 13:00 la sala de 
ședințe a primăriei, etaj 1.

Relaţii suplimentare se obţin de la Biroul Licitaţii din 
cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, tel. 0253/205036.
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evaluare = 545.000 lei, fara 
TVA. 2. teren în suprafață de 
1170 mp și constructia cu 23 
apartamente, situată in Ploiești, 
str. Romană, nr. 41, judet 
Prahova, valoare de evaluare = 
10.654.000 lei (vânzare în bloc), 
fara TVA. 3. imobil compus din 
4 camere, bucatarie, hol, baie, 
wc, coridor si 2 terase, avand Sc 
= 201,62 mp (reprezentand 
etajul imobilului), împreună cu 
pivnița de la subsol cu Sc = 
15,20mp si cota de 1/2 din casa 
scarii si 1/2 din pod, situată in 
Ploiești, str. Vlad Tepes, nr. 19, 
judet Prahova, (terenul aferent 
în folosință este de 130 mp 
reprezentand cota indiviza din 
terenul in suprafata totala de 
483,47 mp care este proprietate 
de stat), valoare de evaluare = 
596.800 lei, fara TVA. 4. spațiu 
comercial situat la etajul 1 cu 
suprafata utila de 103 mp, 
impreuna cu partile comune 
hol intrare, hol acces palier pe 
nivel, spatii exclusive la parter 
si etaj I, două lifturi, ghenă 
gunoi la etaj I, precum si cota 
de teren aferent de 12,39 mp, 
cota indiviza din suprafata 
totala de 932 mp, situată in 
Târgu Jiu, str. Alexandru 
Vlahuță, bloc 1, etaj 1, judet 
Gorj, valoare de evaluare = 
270.000 lei, fara TVA. Licitaţia 
va avea loc în 04.09.2017, ora 
15/00 la sediul lichidatorului 
judiciar din str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 11.09.2017 
aceeași oră, în același loc.

l Compania Energopetrol SA, 
societate in reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, vinde prin lici-
tatie publica, bunurile imobile 
reprezentate de apartamente 
(garsoniere) situate in blocul de 
nefamilisti din Moreni, Str. 
Schelelor (fosta Str. Industri-
ilor), Judetul Dambovita, dupa 
cum urmeaza: - Apartament 
nr. 15 compus dintr-o camera, 
bucatarie, baie, hol, loggie, 
etajul I, in suprafata de 56 mp, 
avand nr. cadastral 1281/1/15, 
inscris in CF 1298, pornind de 
la pretul de 11.000 euro fara 
TVA. - Apartament nr. 23 
compus dintr-o camera, buca-
tarie, baie, hol, in suprafata de 
44 mp, suprafata utila de 35,50 
mp si cota parte din teren 
20/422, avand nr. cadastral 
1281/2/23, inscris in CF 1298,  
pornind de la pretul de 8.000 
euro fara TVA. Licitatia se va 
organiza la sediul administra-
torului judiciar in data de 
11.09.2017, ora 13:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este repro-
gramata pentru data de 
14 .09 .2017 ,  18 .09 .2017 , 
21 .09 .2017 ,  25 .09 .2017 , 
28 .09 .2017 ,  02 .10 .2017 , 
05 .10 .2017 ,  09 .10 .2017 , 
12.10.2017, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administrato-
rului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in 
regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea 

datei tinerii licitatiei, mai 
multe relatii precum si achiziti-
onarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la 
sediul administratorului judi-
ciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 32, Judetul 
Prahova, la numerele de 
telefon 0761.132.931/07444.425
.340/0244.597.808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro. 

l 1.Informaţii  generale 
privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax și /sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: 
Comuna Poieni-Solca, jud.
Suceava, cod de identificare 
fiscală: 21769911, adresa: 
Comuna Poieni-Solca, sat 
Poieni-Solca,  f .n. ,  judeţ 
Suceava, telefon: 0330.501.051, 
fax: 0330.501.052, e-mail: poie-
nisolca@yahoo.com. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesi-
onat: 1 lot de teren (un lot în 
suprafață de 460mp), situat în 
sat Poieni-Solca, judeţul 
Suceava, în vederea construirii 
unui cabinet medical. 3. Infor-
maţii privind documentaţia de 
atribuire: Documentația de 
atribuire a fost întocmită 
conform OUG nr. 54/2006. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atri-
buire :  Documentaț ia  de 

atribuire poate fi cumpărată de 
la Primăria Comunei Poieni-
Solca, Compartimentul Urba-
nism amenajarea teritoriului și 
cadastru, la cerere. 3.2.Denu-
mirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Urbanism 
amenajarea teritoriului și 
cadastru, din cadrul Primăriei 
Comunei Poieni-Solca, sat 
Poieni-Solca,  f .n. ,  judeţ 
Suceava. 3.3.Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernu lu i  nr.54 /2006 : 
Contravaloarea documentației 
este de 25Lei și se achită la 
casieria Primăriei Comunei 
Poieni-Solca. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
14.09.2017, ora 15.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: Primăria 
Comunei Poieni-Solca, sat 
Poieni-Solca,  f .n. ,  judeţ 
Suceava. 4.1. Data-limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
20.09.2017, ora 14.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei 
Poieni-Solca, judeţul Suceava. 
4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar. 5. Data și 
locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 21.09.2017, ora 12.00, 
la sediul Primăriei Comunei 
Poieni-Solca, judeţul Suceava. 
6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 
Suceava, Str. Ştefan cel Mare, 
nr.62, Suceava, cod poștal: 
7 2 0 0 6 2 ,  t e l .  c e n t r a l ă : 
0230.214.948, 0230.523.290, 
fax: 0230.522.296, e-mail: 
trsv-arhcont@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, 
î n  v e d e r e a  p u b l i c ă r i i : 
30.08.2017. 

l Unitatea Administrativ Teri-
torială Comuna Racoviţa 
-Consiliul Local Racoviţa, cu 
sediul în comuna Racoviţa, 
strada Calea Custura, nr. 53, 
telefon/fax: 
0239.698.725/0239.698.791, 
CUI: 4342839, repetă, în condi-
ţiile HG nr. 841/1995, privind 
procedurile de transmitere fără 
plată și de valorificare a bunu-
rilor aparţinând instituţiilor 
publice, și în baza prevederilor 
art.123, din Legea administra-
ţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, vânzarea prin lici-
taţie publică deschisă cu stri-
gare a 40100kg materiale 
feroase provenite din mijloa-
cele fixe casate din inventarul 
primăriei la preţul de 0.60Lei/
kg/pachet. Pot participa la lici-
taţie persoane fizice sau juri-
dice, române sau străine, care 
au ca obiect de activitate 
demontarea (dezasamblarea) 
mașinilor și echipamentelor 
scoase din uz pentru recupe-
rarea materialelor și fac 
dovada achitării, prin chitanţă 
sau ordin de plată, pentru: 
caietul de sarcini- 50Lei și 
garanţiei de participare- 
268Lei. Persoanele interesate 
pot procura documentaţia de 
atribuire de la sediul Primăriei 
Comunei Racoviţa. Data-li-
mită pentru solicitarea clarifi-
c ă r i l o r  r e f e r i t o a r e  l a 
documentaţia de atribuire este 
13.09.2017, ora 16.00. Ofertele 
vor fi depuse la Secretariatul 
Primăriei Racoviţa, Judeţul 
Brăila, până cel târziu în data 
de 15.09.2017, ora 16.00. 
Numărul de exemplare în care 
se depune oferta: 1 exemplar. 
Plicul exterior al ofertei va 
purta menţiunea numelui, 
adresa și nr.de telefon al ofer-
tantului. Licitaţia se va desfă-
șura la sediul Primăriei Com.
Racoviţa, sala de ședinţe, în 
data de 20.09.2017, ora 10.00. 
Data transmiterii anunţului de 
licitaţie, în vederea publicării: 
29.08.2017.

l Centrul de Protecţie a Plan-
telor, cu sediul în str. Drumul 
Cooperativei, nr. 20, sector 5, 
București, valorifică următoa-
rele mijloace fixe aprobate a fi 
scoase din funcţiune, în 
conformitate cu HG nr. 
841/1995 cu modificările și 
completările ulterioare: -Dacia 
1305D 2 buc. 1.070,10 lei/ buc.; 
-Dacia 1305 4 buc. 1.028,70 lei/ 
buc.; -Dacia 1305 3 buc. 987,30 
lei/ buc.; -Echipament mobil 
UM PK (instalaţie de stropit) 6 
buc. 3.998,70 lei/ buc.; -Insta-
laţie de stropit mobilă pt. trata-
mente fitosanitare marca 
EUROTECH model UM PK 3 
buc. 4.155,30 lei/ buc.; -Insta-
laţie de pulverizat 200L model 
roabă 3 buc. 1.295,10 lei/ buc. 
Licitaţia va avea loc în data de 
14.09.2017 ora 10. Relaţii pot fi 
luate de la sediul nostru tel. 
0 2 1 / 4 1 3 . 1 8 . 5 6  ș i  f a x 
021/413.93.42. Persoană de 
contact dl. Baloianu Ilie.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat profesional 
t r a n s p o r t  M a r f a  s e r i a 

P00370831H emis pe numele 
Moise Marius. Il declar nul.

l Pierdut carnet student pe 
numele Budur Virgil Ionut. Il 
declar nul. 

l Pierdut atestat marfa pe 
numele  Popa Sebast ian 
Florian. Il declar nul.

l Pierdut atestat profesional 
transport marfă, eliberat de 
ARR Vâlcea, pe numele Sitaru 
Ion, din com. Milcoiu, sat 
Ciutești, din jud. Vâlcea. Se 
declară nul. 

l Pierdut atestat profesional 
transport marfa pe numele 
Raducanu Mihai Cristian. Il 
declar nul.

l Pierdut certificat de inregis-
trare seria B3201238 emis pe 
23.05.2016 pentru societatea 
Atlas Elevators S.R.L, CUI 
36109751, j40/7203/2016, sediul 
Bucuresti,  Bld. Dimitrie 
Pompeiu nr. 5-7, cladirea Hermes 
Business, campus 1, Birou 218, 
etaj 2, sector 2. Il declar nul.

l CMG „VITAN” anunţă pier-
derea certificatului de înregis-
trare în Registrul Unic al 
Cabinetelor Medicale nr. 934652 
din data de 22.01.2004, eliberat 
de Direcţia de Sănătate Publică 
a Municipiului București.

l Declar pierdut abonament 
R.A.T.B. permanent (luptător 
cu merite deosebite în revoluţia 
română 1989) pe numele 
Munteanu Laurenţiu.

l Declar nulă legitimaţie elec-
trician autorizat A.N.R.E., nr. 
24508, eliberată la data de 
24.11.2012 de A.N.R.E. Bucu-
rești, pe numele Nichifor Sorin, 
Domnești- Ilfov.

l Declar pierdut registru unic 
de control al firmei S.C. 
ESTETIQ Solutions S.R.L., cu 
sediul pe strada Romulus nr. 
35, București, C.U.I. RO 
26386895.

l Şcoala Gimnazială Specială 
nr. 5 cu sediul în București, str. 
Turturelelor nr. 13, sector 3, 
anunţă pierderea contractului 
de achiziţii nr. 650/09.04.2015.

l Pierdut legitimatie si carnet 
student emise de UTCB pe 
numele de Leonte Eduard Stefan.

l Pierdut Certificat Urbanism 
Nr. 1040-M din 2609.2016, 
Bucuresti, Str. Malcoci 2A, 
sector 5, pe numele Alexandru 
Ionel, Alexandru Constanta.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Număr de înregistrare 

ca operator de date cu caracter personal - 20002. Dosar de executare nr. ABNP 6. Nr. 8260 din 

22.08.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, 

luna septembrie, ziua 14. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua 

de 14 luna septembrie, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr. 6, jud. 

Dâmbovița, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC BLUE 

LUX PROIECT SRL, cu domiciliul fiscal în loc. Ghirdoveni, str. Principală, nr. 1092, comuna I. L. 

Caragiale, jud. Dâmbovița, licitația I - a (preț evaluare = 31804 lei, exclusiv TVA): 1. Teren 

intravilan categoria de folosință „arabil”, în suprafață de 2104 mp, situat în I. L. Caragiale, punct 

Racila, jud. Dâmbovița, carte funciară 70696 - evaluat la 31804 lei (exclusiv TVA), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; SFO Bușteni, ipotecă legală. *) 

În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA 19 %). Invităm pe cei care pretind vreun drept 

asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 

pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de 

vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii 

garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, 

copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru 

persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele 

fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul 

de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul 

că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta 

prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului 

național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după     

caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 

0245.666.100. Data afișării: 31.08.2017.


