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OFERTE SERVICIU
l Angajăm tâmplar PAL, lăcătuş 
mecanic şi şofer categoria B. 
B u c u r e ş t i ,  S e c t o r. 6 ,  t e l : 
0729.199.333.

l  S O D E X O  O N - S I T E 
S E RV I C E S  A N G A J E A Z Ă 
ÎNGRIJITOR CLĂDIRI. SE 
OFERĂ: SALARIU ATRACTIV 
OFERIT LA TIMP, TICHETE 
DE MASĂ, SPOR DE NOAPTE, 
SPOR DE WEEKEND, ORE 
SUPLIMENTARE PLĂTITE, 
TRANSPORT DECONTAT, 
PRIMA DE RECOMANDARE 
600 RON NET, PRIMA DE 
PERFORMANȚĂ 600 RON NET. 
0754.093.812.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud. Olt, str.Crişan, nr.5, 
organizează concurs în data de 
10.10.2018 pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi: 1 post vacant de 
îngrijitor la secţia recuperare, 
medicină fizică şi balneologie, 1 
post vacant de îngrijitor la labo-
rator recuperare, medicină fizică şi 
balneologie, 1 post vacant de îngri-
jitor la Serviciul administrativ, 
aprovizionare-transport, 1 post 
vacant de muncitor necalificat I 
Serviciul administrativ, aprovizio-
nare-transport, 1 post vacant de 
brancardier la secția ortopedie şi 
traumatologie şi 1 post vacant de 
brancardier la Unitatea de Primire 
Urgențe, nivel de studii generale. 
Condiţii specifice de participare: 
şcoală generală. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina în 
data de 10.10.2018, ora 9.00 -proba 
scrisă şi în data 15.10.2018, ora 
9.00 -proba interviu. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului, până în data de 
01.10.2018 şi trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia de concurs este afişată la 
sediul unităţii şi pe site-ul spita-
lului (www.spjslatina.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS sau 
la nr.de telefon: 0349.802.550.

l Spitalul de Psihiatrie Sfânta 
Maria- Vedea, cu sediul în Vedea, 
județul Argeş, organizează în 
conformitate cu HG 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, concurs pentru ocuparea 

unui post vacant de  inspector de 
specialitate debutant (S), pentru 
Compartimentul de protecția 
datelor cu caracter personal, pe 
dura tă  nede te rminată .  1 .
Concursul se desfăşoară în cadrul 
Spitalului de Psihiatrie Sfânta 
Maria Vedea astfel: în data de  
10.10.2018, începând cu ora 10.00, 
pentru proba scrisă, în data de 
16.10.2018, începând cu ora 10.00, 
pentru interviu. 2.Condiții speci-
fice de participare la concurs: 
studii superioare cu diplomă de 
licenţă în studii juridice, fără 
vechime, curs în domeniul protec-
ției datelor cu caracter personal. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în perioada 
19.09.2018-02.10.2018, ora 14.00, 
la sediul Spitalului de Psihiatrie 
Sfânta Maria Vedea- birou 
RUNOS. Pe site-ul Spitalului de 
Psihiatrie Sfânta Maria Vedea, 
respectiv www.spitalpsihsfmaria.
ro şi la avizierul spitalului se află 
afişate: anunțul, bibliografia de 
concurs, fişa postului vacant. 
Relații suplimentare la telefon 
0248.248.109, biroul RUNOS şi pe 
www.spitalpsihsfmaria.ro.

l Spital Orăşenesc Sânnicolau 
Mare, judeţul Timiş, organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcțiilor 
contractuale de execuție vacante, 
după cum urmează: 1.asistent 
medical specialitatea medicină 
generală (PL) -secţia chirurgie (2 
posturi); 2.asistent medical prin-
cipal specialitatea medicină gene-
r a l ă  ( P L )  - c o m p a r t i m e n t 
neonatologie (1 post); 3.asistent 
medical specialitatea medicină 
generală (PL) -compartiment 
neonatologie (1 post); 4.asistent 
medical specialitatea medicină 
generală (PL) -secţia interne 
cronici (1 post); 5.îngrijitor cură-
ţenie -secţia interne cronici (1 
post); 6.economist I-A -birou achi-
ziţii (1 post); 7.muncitor calificat 
III -instalator -administrativ (1 
post). Pentru a ocupa un post 
contractual vacant sau temporar 
vacant, candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții 
generale, conform art.3 al Regula-
mentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286 din 
23 martie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: a)are cetă-
țenia română, cetățenie a altor 
state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European şi 
domiciliul în România; b)cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; c)are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d)are capacitate 

deplină de exercițiu; e)are o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medi-
cale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare 
abilitate; f)îndeplineşte condițiile 
de studii şi, după caz, de vechime 
sau alte condiții specifice potrivit 
cerințelor postului scos la concurs; 
g)nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra statului 
ori contra autorității, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârşite cu 
intenție, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţiile speci-
f i c e  n e c e s a r e  î n  v e d e r e a 
participării la concurs şi a ocupării 
funcției contractuale sunt: -studii 
şi vechime conform Ordinului 
M i n i s t e r u l u i  S ă n ă t ă ţ i i 
nr.1470/2011, după cum urmează: 
-pentru postul asistent medical 
principal specialitatea medicină 
generală (PL) -compartiment 
neonatologie (1 post): -diplomă 
şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă cu diplomă de studii 
postl iceale prin echivalare 
conform HG nr.797/1997; -5 ani 
vechime ca asistent medical; -certi-
ficat pentru obţinerea gradului de 
principal; -pentru posturile de 
asistent medical specialitatea 
medicină generală (PL) -secţia 
chirurgie (2 posturi), asistent 
medical specialitatea medicină 
generală (PL) -compartiment 
neonatologie (1 post) şi asistent 
medical specialitatea medicină 
generală (PL) -secţia interne 
cronici (1 post): -diplomă şcoală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă cu diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform HG 
nr.797/1997; -6 luni vechime în 
specialitate ca asistent medical; 
-pentru postul de îngrijitor cură-
ţenie -secţia interne cronici (1 
post): -studii generale, fără 
vechime; -pentru postul de econo-
mist I-A -birou achiziţii (1 post): 
-diplomă de licenţă -studii de 
specialitate: studii universitare cu 
licenţă sau absolvite cu diplomă 
specializarea economist; -vechime 
în specialitate: minimum 6 ani şi 6 
luni; -pentru postul de muncitor 
calificat III -instalator -adminis-
trativ (1 post): -diplomă şcoală 
generală; -certificate de calificare 
în meseria instalator; -3 ani 
vechime în specialitate. Concursul 
se va organiza conform calenda-
rului următor: -17 octombrie 2018, 

ora 9.00: proba scrisă (pentru toate 
posturile vacante); -18 octombrie 
2018, ora 10.00: proba practică 
(pentru posturile vacante de asis-
tent medical principal şi asistent 
medical în specialitatea medicină 
generală); -18 octombrie 2018, ora 
12.00: proba interviu (pentru 
posturile vacante de economist IA 
şi muncitor calificat III -insta-
lator). Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea III, la 
sediul Spitalului Orăşenesc Sânni-
colau Mare. Conform art.6 al 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, pentru înscrierea 
la concurs candidații vor prezenta 
un dosar de concurs care va 
conține următoarele documente: 
a.cererea de înscriere la concurs 
adresată conducătorului autori-
tății sau instituției publice organi-
zatoare; b.copia actului de 
identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; c.copiile documen-
telor care să ateste nivelul studiilor 
şi ale altor acte care atestă efectu-
area unor specializări, precum şi 
copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condițiilor specifice 
ale postului solicitate de autori-
tatea sau instituția publică; d.
carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverințele care atestă vechimea 
în muncă, în meserie şi/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 
e.cazierul judiciar sau o declarație 
pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru 
care candidează; f.adeverință 
medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de 
către unitățile sanitare abilitate; 
g.curriculum vitae. Adeverința 
care atestă starea de sănătate 
conține, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătății. În 
cazul în care candidatul depune o 
declarație pe proprie răspundere 
că nu are antecedente penale, în 
cazul în care este declarat admis la 
selecția dosarelor, acesta are obli-
gația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului 

judiciar, cel mai târziu până la 
data desfăşurării primei probe a 
concursului. Copia actului de 
identitate, copiile documentelor de 
studii şi carnetul de muncă sau, 
după caz, adeverințele care atestă 
vechimea vor fi prezentate şi în 
original în vederea verificării 
conformității copiilor cu acestea. 
Detalii privind condiţiile specifice 
şi bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând www.spsnm.
ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Spitalului Orăşe-
nesc Sânnicolau Mare, judeţul 
Timiş, strada Timişorii, nr.14, 
telefon: 0256.371.770, fax: 
0256.370.697, adresa e-mail: 
spital@spsnm.ro.

l Primăria Comunei Cornetu 
-Ilfov organizează concurs pentru 
ocuparea funcției publice de 
Consilier clasa I, grad profesional 
Principal -Serviciu Evidența 
Persoanei. Condiţii specifice de 
participare la concurs:
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă respectiv, 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul ştiințelor 
economice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice -5 ani. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: data 18.10.2018, ora 
11:00, la sediul instituției. Interviu: 
data 26.10.2018, ora 11:00, la 
sediul instituției. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul institu-
ției în  termen  de 20 zile de la data 
publicării anunțului în Monitorul 
O f i c i a l .  D a t e  c o n t a c t  : 
021/468.92.20, doamna Radu 
Gheorghița Carmen -Referent 
Superior.

l Curtea de Apel Bucureşti orga-
nizează concurs, în condiţiile legii, 
pentru ocuparea prin promovare a 
unui post vacant de conducere de 
şef birou administrativ la Curtea 
de Apel Bucureşti: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, profil economic, vechime în 
specialitate minim 5 ani. Dosarele 
de înscriere la concurs vor fi 
depuse la sediul Curţii de Apel 
Bucureşti –Splaiul Independenţei, 
nr. 5, sector 4, mezanin, camera 
M01, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afişării anunțului 
pentru ocuparea postului vacant 
de conducere. Concursul se va 
desfăşura la sediul Curţii de Apel 
Bucureşti, Splaiul Independenței 
nr. 5, sector 4, astfel: -10 octombrie 
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2018, ora 16:00, proba scrisă; -15 
octombrie 2018, ora 16:00, proba 
de interviu. Condiţiile de partici-
pare, bibliografia precum și actele 
necesare înscrierii la concurs, vor 
fi afișate la sediul Curții de Apel 
București și pe pagina web: http://
www.cab1864.eu, secțiunea 
Resurse Umane -Concursuri/ 
Examene.Relaţii suplimentare 
privind depunerea dosarelor de 
concurs la adresa de corespon-
dență email: infocabuc@just.ro, 
relațiicab@just.ro, telefon: 021 319 
82 45, fax. 021 319 16 94, la secre-
tarul comisiei de concurs –
Compartiment Resurse Umane.

l Direcţia generală financiar- 
contabilă din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant 
de funcționari public, astfel: 
-consilier grad profesional supe-
rior în Biroul analiză, proiectare, 
programare sisteme informatice;  
vechime minim 7 ani în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice; studii universi-
tare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul fundamental Științe 
inginerești, ramura de știință Ingi-
neria sistemelor, calculatoare și 
tehnologia informației, domeniul 
de licență Ingineria sistemelor 
(conform H.G. nr.158/2018 
privind aprobarea Nomenclato-
rului domeniilor și al specializă-
rilor/ programelor de studii 
universitare și a structurii institu-
țiilor de învățământ superior 
pentru anul universitar 2018-
2019). Concursul se desfășoară la 
sediul Direcției generale financi-
ar-contabile, str. Drumul Taberei 
nr. 7-9, sector 6, București, astfel: 
-29.10.2018 ora 11:00 –proba 
scrisă; -02.11.2018 ora 09:00 
-interviul. Perioada de depunere a 
d o s a r e l o r  – 1 9 . 0 9 . 2 0 1 8 
–08.10.2018, ora 14:00. Depunerea 
dosarelor și organizarea concur-
sului -la sediul Direcţiei generale 
financiar-contabile,  strada 
Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, 
București, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretariatului 
-f.p. Brănișteanu Roxana telefon 
021.319.58.58 int.2392, 2484, 2890.

ÎNCHIEIRERI OFERTE  
l Închiriez apartament 2 camere, 
zona Doamna Ghica, decomandat 
complet utilat și mobilat. Prefer 
familie tânără. 0741.114.440.

CITAȚII  
l Numitul Petreus Grigore l. Iuon 
Mikulay este citat pentru data de 
26.09.2018 la Judecătoria Drago-
mirești, în dosar nr. 203/224/2018, 
având ca obiect uzucapiune.

l Pârâtul Ghidic Gelu, este citat 
pentru termenul din 18.10.2018, în 
dosarul 294/297/2018, al Judecăto-
riei Săveni, având ca obiect desfa-
cerea căsătoriei cu reclamantul 
Ghidic Jenica și revenire la 
numele avut anterior căsătoriei.

l Numitul Alexeev Adrian, în 
calitate de pârât în dosarul civil nr 
. 2269/205/2018, este chemat în 
judecată de către Alexeev Iuliana, 
la Judecătoria Câmpulung, jud. 
Argeș, la termenul din 17.10.2018.

l Severincu Dan Marian este 
chemat la Judecătoria Darabani, 
în dosarul 1972/217/2017, pentru 
data de 20.09.2018, având ca 
obiect „succesiune”.

l Ticulescu (fostă Mureșeanu) 
Rodica este citată în calitate de 
pârâtă în dosarul civil  nr. 
799/254/2016 la Judecătoria 
Mangalia în data de 24.10.2018 
pentru dezbatere succesiune 
defunct Mureșeanu Nicolae și 
Mureșeanu Dorica, ieșire din indi-
viziune, reclamantă Dumitru Mia.

l Solomon Natalia Cristina și 
Trașcă Teodor-Cristian, recla-
manți, în dosar nr. 13137/288/2016 
citează pe Trașcă Doru Ovidiu, la 
Tribunalul  Vâlcea,  pentru 
termenul din 23.10.2018, ora 9,00.

l SC Victoria SRL, cu ultimul 
domiciliu în Rm. Vâlcea, este 
chemat în această instanță, Sala 2, 
Complet civ. 13, în data de 
19.10.2018, ora 09:00, în calitate 
de Pârât, în proces cu Oneață 
Costel, în calitate de Reclamant, 
obiectul dosarului - obligație de a 

face. În caz de neprezentare a 
părților, se va putea trimite un 
inscris, judecata urmand a  se va 
face în lipsă. Prin inmanarea cita-
tiei , sub semnatura de primire, 
personal ori prin reprezentant 
legal sau conventional, pentru un 
termen de judecata, cel citat este 
prezumat ca are in cunostiinta si 
termenele de judecata ulterioare 
aceluia pentru care citatia i-a fost 
inmanata.

l Se citează Badea Sebastian și 
Badea Ionela pentru data de 
27.09.2018, Judecătoria Craiova, 
ora 9.00, complet civil 35 (fost 17), 
obiect rezoluţiune contract 
5947/2009.

l Se citează numiții Popârtac 
Ioana, Filipoi Veronica, Grapini 
Ștefan, Grapini Matroana, 
Grapini Octavian, Filipoi Maria, 
Pătrășcan Lucreţia, Pătrășcan 
Mihăilă, Pătrășcan Simion, 
Pătrășcan Zamfira, la Judecătoria 
Năsăud, în calitate de pârâți în 
dosarul civil 3198/265/2017, cu 
termen la 3 octombrie 2018.

l Subsemnata Urlăţeanu Jeni 
chem în judecată pe pârâtul Urlă-
ţeanu Nicola Robertino în dosarul 
nr. 2989/215/2018 în data de 
20.09.2018,  ora 9.30, Judecătoria 
Craiova.

l Se citeaza parata Zagrean 
Ileana cu domiciliu necunoscut la 
Judecatoria Nasaud in dosar nr. 
2276/265/2016 pentru termenul 
din 18.09.2018, reclamanta 
Somesan Raveca

l Se citeaza paratul Miron Larion 
cu domciliul necunoscut la Jude-
catoria Nasaud in dosarul nr. 
3211/265/2015 pentru termenul 
din 18.09.2018, reclamant Tompa 
Vasile.

l Prin prezenta se aduce la 
cunoștința persoanelor interesate 

că la Judecătoria Reghin, sub 
dosar nr. 1519/289/2018, petentul 
Man Flore, domiciliat în Târgu-
Mureș, B-dul.1848, nr. 11D, 
ap.16, jud. Mureș, a formulat 
cerere de constatarea dobândirii 
dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra cotei de 1/1 
din imobilul situat în comuna 
Hodac, sat Toaca nr.582, județul 
Mureș, compus din 603mp teren 
intravilan, înscris în CF nr.50412 
Hodac, nr. top, 69/2, 70 și în CF 
nr. 51096 Hodac, nr. top. 69/1. 
Persoanele interesate pot face 
opoziție la cererea petentului 
Man Flore până la termenul de 
judecată din 17 octombrie 2018, 
în lipsa acesteia instanța urmând 
să treacă la judecarea cauzei.

l  F l a v i r o m p r e s t  S R L , 
J05/614/2003, CUI 15448224, cu 
ultimul sediu în judeţul Bihor, 
Mun. Oradea, Piaţa București nr. 
4, Ap. 33, cod poștal 3700, prin 
administrator Olteanu Radu, este 
chemată la Tribunalul București, 
din Splaiul Independenţei nr. 319 
L, Clădirea B,  sector 6, Bucu-
rești, Secţia a VI-a Civilă, camera 
E 26,  c2-fond,  în ziua de 
25.10.2018, ora 10:30, în calitate 
de pârât, în proces cu IMSAT SA, 
în calitate de reclamant și alţii, 
pentru Fond–Acţiune în consta-
tare și pretenţii Rejudecare Dosar 
nr. 26988/3/2005, în cadrul Dosa-
rului nr. 13219/3/2017.

DIVERSE  
l Administrator judiciar C.I.I. 
Rusu Ciprian Marian cu sediul in 
Ploiesti, Str. Valeni, nr. 65, jud. 
Prahova, notifica deschiderea 
procedurii generale a insolventei 
impotriva debitoarei SC Adri 
Consulting SRL, dosar nr. 
2522/105/2018,  Tribunalul 
Prahova. Termen depunere 
creante: 25.10.2018, Termen tabel 
preliminar: 13.11.2018, Termen 
tabel definitiv: 07.12.2018, 
Adunarea creditorilor: 16.11.2018.

l SC Rewe Romania SRL, cu 
sediul in judetul Ilfov, localitatea 
Stefanestii de Jos, Str.Busteni, 
nr.7, cod postal 077175, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii pentru obtinerea 
Autorizatiei de Mediu necesara 
functionarii  punctului de lucru 
Penny  Market Str.Mihail Kogalni-
ceanu, nr.1A, Fundulea,  jud.
Calarasi. Informatiile privind 
potentialul  impact  asupra 
mediului al proiectului propus pot 
fi consultate, iar eventualele 
sugestii si contestatii se pot depune 
in scris, sub semnatura si cu date 
de identificare, la sediul APM 
Calarasi, soseaua Chiciu, nr.2, 
Calarasi, jud.Calarasi, tel 0242 
315 035, fax 0242 311 926.

l Anunţ prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administra-
tiv-teritorială Ciupercenii Noi, din 
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judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale 
nr.41, 43 începând cu data de 
25.09.2018, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Comunei Ciuper-
cenii Noi, conform art.14 alin.(1) 
şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

l Fleseriu & Associates IPURL, 
în calitate de lichidator judiciar al 
SC Protect Kadar Security SRL, 
CUI 17736207 desemnat prin 
s e n t i n ţ a  c i v i l ă  n r.  9 8 3 /
SIND/06.09.2018 a Tribunalului 
Braşov pronunţată în dos. nr. 
2070/62/2018, prin prezenta noti-
fică celor interesaţi deschiderea 
procedurii simplificate a insol-
venţei reglementată de Legea nr. 
85/2014. Termenul limită de înre-
gistrare a cererilor de admitere a 
creanţelor 19.10.2017. Termenul 
de întocmire şi comunicare a tabe-
lului preliminar 30.10.2018. 
Termenul de definitivare a tabe-
lului 23.11.2018. Creditorii pot 
depune declaraţii de creanţă la 
dosarul nr. 2070/62/2018 al Tribu-
nalului Braşov. Prima şedinţă a 
adunării creditorilor a fost stabi-
lită la data de 05.11.2018.

l Gafita Adrian, cu domiciliul in 
mun. Popesti Leordeni, str. 
Drumul Fermei nr.16B, bl.B, 
ap.B12, jud. Ilfov, in calitate de 
coproprietar al terenului situat in 
mun. Bucuresti, sector 2, str. 
Declamarii nr.14, in suprafata 
masurata de 264mp, anunta 
publicul interesat asupra intentiei 
de elaborare a documentatiei de 
urbanism: PUD „consolidare, 
extindere, supraetajare locuinta 
e x i s t e n t a  c 2  ( p a r t e r )  l a 
P+1E+POD”. Publicul interesat 
este rugat sa trimita observatii/ 
comentarii in scris, prin posta la 
adresa: Primaria Sectorului 2, 
Chiristigiilor nr.11-13, Sector 2, in 
atentia Departamentului Arhitect 
Sef, Serviciul Urbanism, Amena-
jarea Teritoriului si Autorizatii in 
Constructii. Consultarea publi-
cului se va realiza pentru o peri-
oada de 15 zile calendaristice de la 
data publicarii anuntului.

LICITAȚII  
l Penitenciarul Mărgineni cu 
sediul în comuna I.L. Caragiale, 

strada Moreni, numărul 1, judeţul 
Dâmboviţa, organizează licitaţie 
cu strigare pentru vânzarea de 
bunuri aprobate pentru casare - 3 
mij loace auto,  în  data de 
05.10.2018, ora 10:00. În caz de 
neadjudecare, licitaţia cu strigare 
se va repeta la data de 10.10.2018 
ora 10:00 şi la data de 15.10.2018, 
ora 10:00. Menţionăm că bunurile 
sunt  nefuncţionale. Relaţii supli-
mentare la sediul Penitenciarului 
Mărg ineni  sau  la  t e l e fon 
0245660210 int. 142.

l Primăria municipiului Piatra-
Neamţ anunţă. Organizarea licita-
ţiei publice deschise  cu strigare 
pentru   închirierea  următoarelor 
spații  din incinta Băii Comunale 
din Municipiul Piatra-Neamț 
pentru activitatea  de prestări 
servicii, sedii birouri etc.: - Spațiul 
nr. 1 (suprafața de 22,60 mp); - 
Spațiul nr. 2 (suprafața de 4,72 
mp); - Spațiul nr. 3 (suprafața de 
10,92 mp); - Spațiul nr. 4 (supra-
fața de 8,08 mp); - Spațiul nr. 5 
(suprafața de 13,13 mp); - Spațiul 
nr. 6 (suprafața de 8,02mp); - 
Spațiul nr. 7 (suprafața de 8,22 
mp); - Spațiul nr. 8 (suprafața de 
17,40 mp); - Spațiul nr. 9 (supra-
fața de 14,01 mp); - Spațiul nr. 10 
(suprafața de 14,01 mp); - Spațiul 
nr. 11 (suprafața de 12,90 mp); - 
Spațiul nr. 12 (suprafața de 29,14 
mp); - Spațiul nr. 13 (suprafața de 
15,10 mp); - Spațiul nr. 14 (supra-
fața de 13,75 mp); - 2 suprafețe a 
câte 1mp. fiecare la parter şi la etaj 
în vederea amplasării de automate 
de cafea; - Fosta sală fitness, în 
suprafață de 361,16 mp. Înscrierea 
la licitație se poate  face până cel 
târziu pe data de 4 octombrie ora 
16,30,  la sediul Primăriei munici-
piului Piatra-Neamț,  cu sediul in 
str. Ştefan cel Mare nr. 6-8, cam. 
20 - Biroul Relaţii cu Publicul, 
Ghişeul Direcției Patrimoniu.  
Dosarul de înscriere  la licitație 
cuprinde, obligatoriu, următoarele 
documente: - Cerere-tip de 
înscriere; - certificate de stare 
materială (eliberate de Direcţia 
Finanţelor Publice  şi Direcţia de 
Taxe şi Impozite Locale Piatra-
Neamţ), prin care se face dovada 
că ofertantul nu are datorii la 
bugetul de stat şi bugetul local; - 
autorizaţie pentru desfăşurarea 
activităţii comerciale sau certifi-
catul de înmatriculare la Oficiul 
Registrului Comerţului; - copie 
după chitanţa  de plată a caietului 
de sarcini în suma de 300 lei; - 
procură de împuternicire (dacă e 
cazul) cu nominalizarea persoanei 
ce reprezintă ofertantul; - actul de 
identitate  al  persoanei  împuter-

nicite. Licitatia  va avea loc  pe 
data de 5 octombrie 2018 ora 
14,00, la sala de şedință a Primă-
riei municipiului Piatra-Neamț, cu 
sediul în str. Ştefan cel Mare nr. 
6-8. Eventualele contestații se vor 
depune la sediul  Primăriei Piatra-
Neamț din str. Ştefan cel Mare nr. 
6-8, cam. 20 - Biroul Relaţii cu 
Publicul, Ghişeul Direcției Patri-
moniu, în termen de 24 ore de la 
data licitației. Contestațiile vor fi 
soluționate în data de 8 şi 9 octom-
brie 2018.

l S.C. Francigrin S.R.L. - în insol-
venta anunta vanzarea prin lici-
tatie publica a bunurilor mobile, 
privind bunul mobil reprezentand 
- autoutilitara MAN, avand 
n u m ă r  d e  i d e n t i f i c a r e 
WMAT32P231M239218, numar 
onologare BJMA390011J77R2 şi 
număr de înmatriculare CS 11 
BEC - pret 11.200 lei + TVA; - 
semiremorcă LAG, având număr 
d e  i d e n t i f i c a r e 
YB44010234L015153, numar 
omologare ZDL41D1111I0403 şi 
număr de înmatriculare CS 12 
BEC - pret 22.800 lei + TVA; - 
autoturism Ford Focus, având 
număr de identificare WF0WXX-
GCDW6U00582, numar omolo-
gare AC19DA3Y12CC1E4 şi 
număr de înmatriculare CS 04 
BEC - pret 9.800 lei + TVA; - 
autoutilitară betonieră MAN, 
având număr de identificare 
WMAF130676M121221, nr. 
omologare B4MA561111B98R1 şi 
număr de înmatriculare TM 12 
NKY - pret 28.900 lei + TVA; - 
autoutilitară betonieră MAN, 
având număr de identificare 
WMAF132628M195622, nr. 
omologare B4MA2K0012K35R2 
şi număr de înmatriculare CS 14 
BEC - pret 30.700 lei + TVA, 
aflate in patrimoniul debitoarei 
S.C. Francigrin  S.R.L. Pretul de 
pornire al licitatiei  este 100 % din 
pretul de evaluare + T.V.A. Caie-
tele de sarcini se pot achizitiona de 
la sediul ales al administratorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, 
jud.Caras-Severin, telefon  0355-
429 116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia 
va avea loc in data de 26.09.2017, 
orele 12.00, la sediul ales al admi-
nistratorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et. 2, ap. 21, jud. Caras - Severin.

l Primăria Municipiului Piatra-
Neamţ anunţă Organizarea licita-
ţiei publice deschise în vederea: • 
Vânzări i  bunului  imobi l  - 
construcție (fosta centrala termică 

nr.19 - dezafectată) în suprafaţă 
de 353 mp., cu terenul aferent în 
suprafață de 253 mp., aparținând 
domeniului privat al municipali-
tății, situată în str. Constantin 
Mătasă f.n. Preţul de pornire la 
licitaţie este de 150.251 lei pentru 
construcție şi 168.456 lei pentru 
teren, conform HCL nr.252 din 
31.08.2018; • Vânzării bunului 
imobil - construcție (fosta centrala 
termică nr.20 - dezafectată) în 
suprafaţă de 350 mp., cu terenul 
aferent în suprafață de 350 mp., 
aparținând  domeniului privat al 
municipalității, situată în Aleea 
Ulmilor  f.n. Preţul de pornire la 
licitaţie este de 223.338 lei pentru 
construcție şi 122.106 lei pentru 
teren, conform HCL nr.252 din 
31.08.2018. Licitaţia va avea loc  în 
data de 12 octombrie 2018, ora 
14:00, la sala de şedinţe a Primă-
riei municipiului Piatra-Neamţ, cu 
sediul în str. Ştefan cel Mare 
nr.6-8. Înscrierile si depunerea 
ofertelor se fac până la data de 11 
octombrie 2018, ora 16:30, 
inclusiv, la Primăria municipiului 
Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel Mare, 
nr. 6-8, Biroul Relaţii cu Publicul, 
Ghişeul Direcția Patrimoniu, 
zilnic între orele 8:00 - 16:30, de 
unde se poate achiziţiona şi docu-
mentaţia licitaţiei. Relaţii supli-
mentare la telefon 0233218991, 
interior 207, zilnic între orele 8:00 
- 16:30.

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr.Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, 
jud. Mehedinţi, J25/460/2005, 
CIF: 17044001, aflată în proce-
dura de faliment dosar nr. 
9465/101/2012 pe rolul Tribuna-
lului Mehedinţi, prin lichidator 
judiciar societățile profesionale de 
insolvență asociate prin contract 
Yna Consulting SPRL şi Consul-
tant Insolvență SPRL, cu sediul 
ales în localitatea Dr.Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi, scoate la vânzare: Bunul 
imobil aflat in garanția credito-
rului Rabon Credit Solutions 
Romania SRL (succesor de drept a 
Volksbank Romania SA) cu 
rangul I, creditorul Banca de 
Export Import a României Exim-
bank SA cu rangul I in calitate de 
co-creditor ipotecar * Teren extra-
vilan+constructii situat în loc. Dr. 
Tr. Severin, str. Calea Cernețului, 
nr. 23A, județul Mehedinți, CF 
52063, nr. cadastru 932, suprafața: 
21660 mp* la pretul de pornire a 
licitatiei de 3.272.800,00 lei echiva-
lentul a 749.000,00 euro. Valoarea 
nu include T.V.A. Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judiciar 

procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, o repre-
zinta sentinta nr. 487/2013 din 
data de 09.09.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in 
d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă 
nr.9465/101/2012. Licitaţia va avea 
loc în Mun. Dr.Tr. Severin, str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinţi 
la data de 01.10.2018 orele 13:00. 
Participarea la licitaţie este condi-
ţionată de consemnarea, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei si achizitio-
narea caietului de sarcini. Cont 
deschis la BRD SA Sucursala 
D r. Tr.  S e v e r i n ,  s u b  n r. 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop şi pâna la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la tele-
fon-fax 0744528869, 0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com.

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, 
jud. Mehedinţi, J25/460/2005, 
CIF: 17044001, aflată în proce-
dura de faliment dosar nr. 
9465/101/2012 pe rolul Tribuna-
lului Mehedinţi, prin lichidator 
judiciar societățile profesionale de 
insolvență asociate prin contract 
Yna Consulting SPRL şi Consul-
tant Insolvență SPRL, scoate la 
vânzare la preturi diminuate cu 
40% fata de raportul de evaluare: 
I - Bunurile imobile af late in 
garantia creditorului Serraghis 
Loan Management LTD   cu 
rangul I după cum urmează: 1 - 
Clădire compusă din SAD1 
situate la parter şi etaje, compus 
din 3 încăperi şi etaj situate în 
com. Dumbrăvița, (în incinta 
fostei ferme avicole, cu acces din 
DJ 691 Timişoara - Lipova) jud. 
Timiş, CF 401673-C1-U1, nr. 
cadastru Cc 215/5/I, suprafață: 
1646/3290 mp, la pretul de pornire 
a licitatiei de 97.722,00 euro. 2 - 
Teren intravilan situat în loc. Dr. 
Tr. Severin, str. Banoviței, nr. , jud. 
Mehedinți, CF 52296, nr. cadastru 
814/17/1/2, suprafața: 1452 mp; 
teren + construcții situate în loc. 
Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, 
județul Mehedinți, CF 52297, nr. 
cadastru 814/18/1, suprafața: 643 
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mp; teren + construcții situate în 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, 
nr. 5, jud. Mehedinți, CF 52298, nr. 
cadastru 814/17/8/2, suprafață: 
6817 mp; teren intravilan situat în 
loc. Dr. Tr. Severin, str.Banoviței, 
nr. 5, jud. Mehedinți, CF 52302, nr. 
cadastru 814/18/2, suprafața: 3202 
mp ; teren intravilan situat în loc. 
Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, 
jud. Mehedinți, CF 52301, nr. 
cadastru 814/17/4/2, suprafața: 
722 mp; teren +construcții situate 
în loc. Dr. Tr. Severin, str. Bano-
viței, nr. 5, județul Mehedinți, CF 
52303, nr. cadastru 814/17/7/2, 
suprafața: 6680 mp la pretul de 
pornire a licitatiei de 963.720,00 
euro. 3 - Hala P+1E, buncăr, 
magazie și zonă de protecție 
situate în com. Dumbrăvița, (în 
incinta fostei ferme avicole, cu 
acces din DJ 691 Timișoara – 
Lipova) jud. Timiș, CF 401670(CF 
vechi 4069), nr. cadastru Cc 
215/16, suprafață: 2663 mp la 
pretul de pornire a licitatiei de 
194.280,00 euro. 4 - SAD2 la 
parter și etaj situate în com. 
Dumbrăvița, (în incinta fostei 
ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timișoara - Lipova) jud. Timiș, CF 
401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 
215/5/II, suprafață: 1644/3290 mp, 
la pretul de pornire a licitatiei de 
97.638,00 euro. Valorile nu contin 
TVA. Pretul se va plati in lei la 
cursul BNR din ziua plății. Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr. 9465/101/2012. 
Licitaţia va avea loc în localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, 
nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 
25.09.2018 orele 13:00. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea, a unei cauţiuni 
de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei si achizitionarea caietului 
de sarcini cu cel putin 2 ore 
inainte de ora de incepere a licita-
tiei publice. Invităm pe toti cei 
care vor sa se prezinte la ședinţa 
de l icitaţie la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest 
scop și pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la tele-
fon-fax 0744528869, 0742592183, 
0745267676.

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. I.C. Brătianu, nr. 11A, jud. 
M e h e d i n ţ i ,  J 2 5 / 4 6 0 / 2 0 0 5 , 
CIF:17044001, aflată în procedura 
d e  f a l i m e n t  d o s a r  n r. 
9465/101/2012 pe rolul Tribuna-
lului Mehedinţi, prin lichidator 
judiciar societățile profesionale de 
insolvență asociate prin contract 
Yna Consulting SPRL și Consul-
tant Insolvență SPRL, cu sediul 
ales în localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi, scoate la vânzare:

l Bunurile imobile af late în 
garanția creditorului BRD SA cu 
rangul I, creditorului ANAF cu 
rangul II, si creditorului Banca de 
Export Import a României Exim-
bank SA cu rangul III * Teren + 
construcții situate în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Banoviței, nr. 44, 
județul Mehedinți, CF 54800, nr. 
cadastru 991/1, suprafața: 9192 
mp; teren+construcții situate în 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, 
nr. 44, jud. Mehedinți, CF 54798, 
nr. cadastru 991/2, suprafață: 
4884 mp; teren+construcții situate 
în loc. Dr. Tr. Severin, str. Bano-
viței, nr. 44, jud. Mehedinți, CF 
54797, nr. cadastru 991/3, supra-
fața: 1913 mp * la pretul de 
pornire a licitației de 200.000,00 
euro, ce se va plăti în lei la cursul 
BNR din ziua plății. Valoarea nu 
include T.V.A. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, o repre-
zinta sentinta nr. 487/2013 din 
data de 09.09.2013 de deschidere 
a procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic in 
dosaru l  de  inso lvență  nr. 
9465/101/2012. Licitaţia va avea 
loc în Mun. Dr. Tr. Severin, str. 
I.C. Brătianu, nr. 11A, jud. Mehe-
dinţi la data de  01.10.2018 orele 
13:00. - Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consem-
narea, a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei si 
achizitionarea caietului de sarcini. 
Cont deschis la BRD SA Dr. Tr. 
S e v e r i n ,  s u b  n r . 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la ședinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop și pâna la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii la telefon-fax 0744528869, 

0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email: office@consul-
tant-insolventa.ro; expertyna@
yahoo.com.

l Debitorul  SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul in Dr. Tr. 
Severin, str. I.C. Bratianu, nr. 
1 1 A ,  j u d .  M e h e d i n t i , 
J25/460/2005, CIF:17044001, 
aflata in procedura de faliment, in 
bankruptcy, en faillite dosar nr. 
9465/101/2012 pe rolul Tribuna-
lului Mehedinti, prin lichidator 
judiciar Yna Consulting SPRL si 
Consultant Insolventa SPRL, 
scoate la vanzare: Bunul imobil 
af lat în garantia creditorului 
ANAF cu rangul I * Teren extra-
vilan +constructii situat in 
comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 
7, judetul Timis, CF 401381, nr. 
cadastru A74/1/15/3/1/1, supra-
fata: 5750/11500 mp *, la pretul 
de  pornire  a  l i c i ta t ie i  de 
404.605,00 lei exclusiv T.V.A. ( 
pret diminuat cu 5% fata de 
pretul stabilit prin raportul de 
evaluare). Bunul imobil aflat în 
garantia creditorului ANAF cu 
rangul I  * teren intravilan – cate-
goria de folosinta HB (Helestee si 
Balti) situat in loc. Ghiroda, zona 
Nufarului,  jud. Timis in supra-
fata de 1550 mp – CF 405630, nr. 
cad HB174/6/2/1, nr. CF vechi 
6041, la pretul de pornire a licita-
tiei de 83.500 EURO exclusiv 
T.V.A.(ce se va achita la cursul 
BNR din ziua plății). Titlul execu-
toriu in baza caruia lichidatorul 
judiciar procedeaza la vanzarea 
bunurilor imobile descrise ante-
rior, o reprezinta sentinta nr. 
487/2013 din data de 09.09.2013 
de deschidere a procedurii de 
faliment pronuntata de catre 
judecatorul sindic in dosarul de 
insolventa nr. 9465/101/2012. Lici-
taţia va avea loc în localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, judeţul Mehedinţi la data de  
01.10.2018 orele 13:00. - Partici-
parea la licitatie este conditionata 
de consemnarea, a unei cautiuni 
de 10-20% din pretul de pornire al 
licitatiei si achizitionarea caietului 
de sarcini in suma de 300 lei + 
TVA cu cel putin 2 orele inainte 
de ora licitatiei. Cont deschis la 
BRD SA Sucursala Drobeta 
Tu r n u  S e v e r i n ,  s u b  n r. 
RO54BRDE 260SV42893862600. 
Invitam pe toti cei care vor sa se 
prezinte la sedinta de licitatie la 
termenul de vanzare, la locul fixat 
in acest scop si pana la acel 
termen sa depuna oferte de 
cumparare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul 

judiciar inainte de data stabilita 
pentru vanzare in termen, sub 
sanctiunea prevazuta de lege.
Relatii la telefon-fax 0744528869, 
0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email: office@consul-
tant-insolventa.ro; expertyna@
yahoo.com, site: www.consul-
tant-insolventa.ro. 

l Debitorul  SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 
1 1 A ,  j u d .  M e h e d i n ţ i , 
J25/460/2005, CIF:17044001, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, prin 
lichidator judiciar Yna Consul-
ting SPRL și Consultant Insol-
vență SPRL, scoate la vânzare: 
Bunurile imobile af late in 
garantia creditorului Serraghis 
Loan Management LTD prin 
mandatar Asset Recovery Debts 
SRL (suucesor de drept a credito-
rului Tonescu Finance SaRL) cu 
rangul I, creditorul Banca de 
Export Import a Romaniei Exim-
bank SA cu rangul I, creditorul 
ANAF cu rangul II * Teren 
+construcții situate în loc. Dr.Tr. 
Severin, str. Banoviței, nr.11 jud. 
Mehedinți, CF 52299, nr. cadastru 
1476/1, suprafața: 369 mp și teren 
+construcții situate în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Banoviței, nr. 11, jud. 
ehedinți, CF 52300, nr. cadastru 
1476/2, suprafața: 23800 mp* la 
pretul de pornire a licitatiei de 
3.287.000,00 lei echivalentul a 
752.200,00 euro. Valoarea nu 
include T.V.A. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, o repre-
zinta sentinta nr. 487/2013 din 
data de 09.09.2013 de deschidere 
a procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic in 
dosaru l  de  inso lvență  nr. 
9465/101/2012. Licitaţia va avea 
loc în Dr. Tr. Severin, str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinţi 
la data de  01.10.2018 orele 13:oo.
Participarea la licitaţie este condi-
ţionată de consemnarea, până la 
începerea licitaţiei a unei cauţiuni 
de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei si achizitionarea caietului 
de sarcini. Cont deschis la BRD 
SA Sucursala Dr. Tr. Severin, sub 
nr. RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la ședinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop și pâna la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul 

judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la telefon-fax 0744528869, 
0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email: office@
consultant-insolventa.ro; exper-
tyna@yahoo.com. 

PIERDERI  
l SC Lic Auto SRL declara 
pierdut si nul Documentul de 
Control nr. 66035 pentru transport 
rutier de persoane.

l Pierdut legitimație student și 
reducere transport, Facultatea 
Management, ASE, Mateescu 
Ana. Tel. 0725.048.667.

l Declar pierdute certificate 
constatatoare sediu și teren 
nr.20338/6.07.2011 unul pentru 
sediu social și unul pentru terţi la 
SC Miar  Consult ing SRL, 
J27/520/2011, CUI: 28819910.

l Pierdut atestat ADR și atestat 
CPC marfă eliberat de ARR 
Mehedinţi pe numele Rupa 
Claudiu. Se declară nul.

l Pierdut legitimaţie de student 
pe numele Bejan Abel emisă de 
Universitatea din București, 
Facultatea de Psihilogie și Ştiinţele 
Educaţiei.

l Pierdut certificat de înregis-
trare si certificate constatatoare 
emise în temeiul art. 17 alin. (1) 
lit. B din legea 359/2004, privind 
autorizarea la sediul social și pe 
activitate ale societăţii Ganetbog 
Prest SRL, cu sediul în Mun. 
Brăila, str. Griviţei, nr. 322, 
construcţia C, jud. Brăila, având  
J09/665/2010, CUI 27842213. Le 
declar nule.

l Pierdut atestat taxi  pe numele 
Roșianu Costel cu nr. CPTX 
126229 emis de ARR –Bucuerști.

l Declar pierdut contract de 
vânzare - cumpărare nr. 8939 din 
03.08.1990 întocmit de Biroul 
Notarial de Stat al sectorului 3, 
București, pe numele Petruţ  
Cheraţa.

COMEMORĂRI

S-au împlinit șase ani de cînd 
s-au stins Romulus Vulpescu 
și fiica, Ioana. Dumnezeu să-i 
odihnească!

 Ileana Vulpescu


