
www.jurnalul.ro I

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

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

Vineri, 27 octombrie 2017 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Jurnalul
Național

OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi de TIR, 
Danemarca –Norvegia. 
Condiții de muncă și salarii 
avantajoase.  Relați i  la 
te lefon :  +4528351103 , 
+452341883. E-mail: job.
drivers@intercargo-scandi-
navia.dk

l Angajam Sudori si Laca-
tusi  in Ital ia.  Oferim: 
Contract italian, cazare, 
transport, fara comision. 
0761.933.918.

l Coremi SA, Ilfov, anga-
jeaza deserventi buldozer si 
buldoexcavator. Telefon 
0756119292 sau trimiteti CV 
pe office@coremi-sa.ro

l Patiseria Meriton SRL din 
Ineu  angajeaza 1 lucrator 
bucatarie (spalator vase mari) 
(cod C.O.R.941201)  Conditii 
minime; studii primare (8 
clase)vechime in domeniu 
minim 5 ani, cunoastinte 
limba Engleza.  CV-urile se 
depun pe e-mail la adresa; 
expertoffice8@gmail.com. 
Vor fi luate in considerare 
CV-urile primite pana la data 
de 02.11.2017. Selectia candi-
datilor va avea loc in data de 
03.11.2017 si consta in 
concurs de CV-uri. Informatii 
la telefon; 0745330061.

l Patiseria Temsadri SRL 
din Santana angajeaza 1 
lucrator bucatarie (spalator 
v a s e  m a r i )  ( c o d 
C.O.R.941201)  Conditii 
minime; studii primare (8 
clase) vechime in domeniu 
minim 5 ani, cunoastinte 
limba Engleza. CV-urile se 
depun pe e-mail la adresa; 
expertoffice8@gmail.com. 
Vor fi luate in considerare 
CV-urile primite pana la data 
de 02.11.2017. Selectia candi-
datilor va avea loc in data de 
03.11.2017 si consta in 
concurs de CV-uri. Informatii 
la telefon; 0745330061.

l Primaria Municipiului 
Codlea, jud.Brasov, organi-
zeaza concurs de recrutare 
pentru ocuparea urmatoa-
relor functii publice de 
executie vacante: în perioada 
27-29.11.2017, la sediul 
Primariei  municipiului 
Codlea, str.Lunga nr.33, dupa 
cum urmeaza: 1.Serviciul 

Contabilitate. Compartiment 
Buget (referent cl.III. grad 
profesional superior); -studii 
liceale, respectiv studii medii 
liceale finalizate cu diploma 
de bacalaureat, -vechime 
in    specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției 
publice minim 9ani. -Cunos-
tinte operare PC nivel mediu. 
Compartiment Informatica 
(consilier cl.I. grad profesi-
onal principal);  -studii 
universitare de licenta absol-
vite cu diploma, respectiv 
studii superioare de lunga 
durata, absolvite cu diploma 
de licenta sau echivalenta 
-informatica, calculatoare si 
tehnologia informatiei, 
-vechime in specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției publice minim 5ani. 
Concursul va avea loc la 
sediul Primariei Municipiului 
Codlea, iar proba scrisa a 
concursului se va sustine in 
data de 27.11.2017, ora11:00. 
Data limita de depunere a 
dosarelor de participare la 
concurs este 16.11.2017 si se 
face, la compartimentul 
registratura al primăriei 
municipiului Codlea. Candi-
dații vor avea in vedere modi-
ficările si completările la zi 
ale actelor normative indicate 
in bibliografie. Bibliografia si 
relații suplimentare se pot 
obține la Compartimentul 
Resurse Umane din cadrul 
Primăriei  municipiului 
Codlea, tel: 0268/251650, 
int.122. Condiţii de desfășu-
rare, Selectarea dosarelor de 
înscriere, Proba suplimen-
tara, Proba scrisă, Interviu 
candidaţi admiși, Data 
22.11.2017, 23.11.2017, 
27.11.2017, 29.11.2017, Ora 
13.00, 11.00, 11.00, 11.00. 
Locul Primăria Mun.Codlea, 
Pr imăria  Mun.Codlea , 
Pr imăria  Mun.Codlea , 
Primăria Mun.Codlea

l Liceul Teoretic Spiru Haret 
Moineșt i ,  cu sediul  în 
Moinești, str.Vasile Alec-
sandri, nr.10, județul Bacău, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contrac-
tuale vacante de muncitor 
necalificat -lucrător bucă-
tărie, în conformitate cu 
p r e v e d e r i l e  H G 
286/23.03.2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare 
privind stabilirea principiilor 
de ocupare a unui post 

vacant. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 20 noiembrie 2017, 
ora 10.00; -Proba practică în 
data de 21 noiembrie 2017, 
începând cu ora 10.00. 
Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiții: -studii gimnaziale 
sau studii medii; -vechime în 
domeniu: minim 1 an; -abili-
tăți de relaționare-comuni-
care cu întreg personalul 
unității de învățământ; -are o 
stare de sănătate corespunză-
toare atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberate de 
medicul de familie. Candi-
dații vor  depune dosarele de 
participare la concurs până 
pe data de 10.11.2017 la 
sediul Liceului Teoretic Spiru 
Haret Moinești. Relații supli-
mentare la sediul Liceului 
Te o r e t i c  S p i r u  H a r e t 
Moinești, str.Vasile Alec-
sandri,  nr.10, sau la telefon: 
0 2 3 4 . 3 6 2 . 5 7 1 ,  e - m a i l : 
licshmoinesti@yahoo.com 

l Şcoala Gimnazială Izvin, 
cu sediul în Izvin, strada 
Preot Traian Pelea, nr.55, 
judeţul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contrac-
tuale vacante aprobate prin 
HG nr.286/2011, modificat și 
c o m p l e t a t  d e  H G 
nr.1027/2014: la Grădiniţa cu 
Program Normal Bazos- 0,25 
normă îngrijitor și la Şcoala 
Primară Bazos- 0.25 normă 
m u n c i t o r.  D e n u m i r e a 
postului: Îngrijitor I M -post 
contractual pe perioadă 
nedeterminată, 0,25 normă (2 
ore/zi, 10 ore/săptămână); 
-Muncitor I M -post contrac-
tual pe perioadă nedetermi-
nată, 0,25 normă (2 ore/zi, 10 
ore/săptămână). Condiţii 
specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: 
medii/profesionale; -vechime 
-nu este necesară. Data, ora și 
locul de desfășurare a 
concursului: -20.11.2017, ora 
10.00- interviul -la sediul 
Şcolii Gimnaziale Izvin; -ora 
12.00 -proba practică- la 
sediul Şcolii Gimnaziale 
Izvin. Data-limită până la 
care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de 
concurs este 10.11.2017, la 
sediul Şcolii Gimnaziale 
Izvin. Date contact: Bidască 
Lucica, telefon: 0256.332.532, 

mobil: 0722.661.640, e-mail: 
scoalaizvin@yahoo.com.

l Primăria Comunei Izbi-
ceni, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea 
postului contractual vacant 
de guard la Compartimentul 
Gospodărire Comunală din 
cadrul Primăriei Comunei 
Izbiceni .  A.Denumirea 
postului: 1.Guard. B.Condiţii 
de participare la concurs: a)
să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.3 
din Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale 
imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotă-
r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; b) 
studii: studii medii; c) condiții 
de vechime: nu este cazul. 
C.Condiţii de desfășurare a 
concursului: 1. Data și locul 
depunerii  dosarelor de 
înscriere la concurs: în 
termen de 10 zile lucrătoare 
de la data afișării/publicării 
anunţului (ultima zi de depu-
nere a dosarelor 10.11.2017) 
la sediul Primăriei Izbiceni. 2. 
S e l e c ţ i a  d o s a r e l o r  d e 
înscriere: 15.11.2017. 3.Data 
probei scrise: 20.11.2017, ora 
10.00. 4.Data probei de 
interviu: 21.11.2017, ora 
12.00. 5.Locul desfășurării 
probelor: Sediul Primăriei 
Izbiceni. D.Menţiuni: Biblio-
grafia, actele obligatorii la 
dosarul de înscriere și relaţii 
suplimentare se pot obţine de 
la compartimentul secretar 
d i n  c a d r u l  P r i m ă r i e i 
Comunei Izbiceni, telefon: 
0249.535.001, persoană de 
contact: Chelu Nelu.

l  P r i m ă r i a  C o m u n e i 
Lăzarea organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a 
următoarelor funcții publice 
de execuție vacante la 
compartimentul cadastru și 
agricultură în cadrul apara-
tului de specialitate al prima-
rului comunei Lăzarea, 
judeţul Harghita: -consilier, 
clasa I, gradul profesional 

asistent; -referent, clasa III, 
grad profesional superior. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-pentru funcția publică de 
execuție consilier, clasa I, 
gradul profesional asistent: 
-studii universitare de licenţă 
abso lv i te  cu  d ip lomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echi-
valentă; -cele prevăzute în 
art.54 din Legea nr.188/1999, 
republicată și modificată; -1 
an vechime; -pentru funcția 
publică de execuție referent, 
clasa III, gradul profesional 
superior: -studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; -cele prevăzute 
î n  a r t . 5 4  d i n  L e g e a 
nr.188/1999, republicată și 
modificată; -9 ani vechime. 
Condiții specifice pentru 
ambele posturi: -cunoștinţe 
de operare pe calculator: 
Word, Excel, nivel mediu. 
Concursul se va organiza 
conform ca l endaru lu i 
următor: -termenul de depu-
nere a dosarelor este de 20 de 
zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
Partea III-a; -27.11.2017, ora 
10.00, proba scrisă; -data 
interviului se va comunica 
ulterior. Dosarele de înscriere 
la concurs trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute de art.49, alin.
(1) din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008 și se vor depune 
în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei 
Lăzarea, nr.702, Județul 
Harghita, 
telefon:  0266.352.691 sau 
0266.352.728.

l Liceul Tehnologic Retezat, 
cu sediul în localitatea 
Uricani, strada Republicii, 
numărul 16, judeţul Hune-
doara, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale  temporar 
vacante de: -Administrator 
patrimoniu, 1 post, conform 
H G  2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 . 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data 
de 14.11.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
16.11.2017, ora 10.00; -Proba 
p r a c t i c ă  î n  d a t a  d e 
15.11.2017, ora 10.00. Pentru 

participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Studii 
superioare, absolvite cu 
diplomă de licenţă în dome-
niul economic sau tehnic 
(inginer/subinginer); -Cu o 
vechime de minim 3 ani în 
activități administrative/
economice; -Abilități de 
comunicare și relaţionare; 
-Capacitate de gestionare a 
timpului și a priorităţilor; 
-Constituie avantaj parcur-
gerea cursurilor de SSM și 
PSI. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Liceului Tehnologic 
Retezat Uricani. Relaţii supli-
mentare la sediul Liceului 
Tehnologic Retezat Uricani, 
persoană de contact: Tinta 
C l a u d i a ,  t e l e f o n : 
0 2 5 4 . 5 1 0 . 2 3 6 ,  f a x : 
0 2 5 4 . 5 1 1 . 1 0 9 ,  e - m a i l : 
grupscolarretezat@yahoo.ro

l Institutul Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof.Dr.Matei 
Balș”, cu sediul în localitatea 
București, str.Dr.Calistrat 
Grozovici, nr.1, în conformi-
tate cu prevederile HG 
286/2011 ,  organizează 
concurs pentru ocuparea 
funcţi i lor contractuale 
temporar vacante, pe durată 
determinată: -1 (un) post 
Registrator Medical (M) 
-Compartiment Primiri 
Urgenţe de Specialitate; -1 
(un) post Asistent Medical 
Debutant, generalist (PL) 
-Secţia Clinică II -Boli Infec-
ţioase Adulţi. Concursul se va 
desfășura la sediul institu-
tu lu i  după  următoru l 
calendar: -Termenul de depu-
nere a dosarelor: 03.11.2017, 
ora 13.00; -Testarea psiholo-
gică: în data de 13.11.2017, 
ora 10.00; -Proba scrisă: în 
data de 17.11.2017, ora 10.00; 
-Proba practică: în data de 
22.11.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
1.Pentru funcţia de Regis-
trator Medical (M): -diplomă 
de studii medii de specialitate 
sau diplomă de studii medii; 
-6 luni vechime în activitate. 
2.Pentru funcţia de Asistent 
Medical Debutant, generalist 
(PL): -diplomă de bacalau-



II www.jurnalul.ro

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

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

Vineri, 27 octombrie 2017 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Jurnalul
Național

reat; -diplomă de şcoală sani-
t a r ă  p o s t l i c e a l ă  s a u 
echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echiva-
lare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997; -fără 
vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 
5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Institutului Naţional 
de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balş”. Relaţii supli-
mentare la sediul Institutului 
Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof .Dr.Mate i  Ba l ş” , 
persoană de contact: referent 
Ştefan Alexandru-Marius, 
telefon: 021.20.10.980 -inte-
rior: 3055, adresa e-mail: 
alexandrumarius.stefan@
yahoo.com

l Clubul Sportiv Universi-
tatea Cluj-Napoca, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str.Cardinal 
Iuliu Hossu, nr.23, telefon: 
0 2 6 4 . 5 9 2 . 2 4 9 ,  f a x : 
0264.592.786, organizează 
concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante 
de: -Contabil, 1 post, conform 
HG 286/2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 21 noiembrie 
2017, ora 12.00; -Proba 
interviu în data de 21 noiem-
brie 2017, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:  -studii: 
medi i  de  spec ia l i ta te ; 
-vechime: experienţă minimă 
în domeniu 5 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data 
de 10 noiembrie 2017, ora 
14.00, la sediul Clubului 
S p o r t i v  U n i v e r s i t a t e a 
Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 
str.Cardinal Iuliu Hossu, 
nr.23. Relaţii suplimentare la 
sediul Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj-Napoca, 
Cluj-Napoca, str.Cardinal 
Iuliu Hossu, nr.23, persoană 
de contact: Popa Marcel, 
telefon: 0726.672.441.

l Munic ip iul  S ighetu 
Marmaţiei, cu sediul în 
Sighetu Marmaţiei,  str.
Bogdan Vodă, nr.14, judeţul 
Maramureş, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante din cadrul 
aparatului de specialitate al 

primarului municipiului 
Sighetu Marmației, 1 post 
inspector, clasa I, grad profe-
sional asistent, la Comparti-
mentul buget-finanțe. Data 
desfăşurării concursului: 
-proba scrisă în data de 
27.11.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data 29.11.2017, 
ora 10.00. Condiţii de partici-
pare: Generale: prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 
(r2). Specifice: -studii univer-
sitare economice de licență 
abso lv i t e  cu  d ip lomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echi-
valentă; -vechime în speciali-
tatea studiilor potrivit art.57 
din Legea nr.188/1999 (r2): 1 
an. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituţiei, 
camera 6, în termen de 
maximum 20 de zile de la 
data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a. Relaţii 
suplimentare la număr de 
telefon: 0262.311.001, inte-
rior: 138.

l Şcoala Gimnazială Nr.1 
Lieşti, cu sediul în localitatea 
Lieşti, str.Anghel Saligny, 
nr.63, judeţul Galați, organi-
zează  concurs  pent ru 
ocuparea funcției contrac-
tuale vacante de: -îngrijitoare, 
1  normă, conform HG 
286/23.03.2011. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
gimnaziale sau studii medii; 
-abilităţi practice pentru 
curăţenie, întreţinere şi igieni-
zare; -curs de igienă; -experi-
ența în post similar constituie 
avantaj. Durata contractului: 
nedeterminată. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Selecţia 
dosare lo r,  în  da ta  de 
13.11.2017; -Proba scrisă, în 
data de 20.11.2017, ora 12.00; 
-Proba practică, în data de 
22.11.2017, ora 12.00; -Inter-
viul, în data de 23.11.2017, 
ora 12.00. Locul de desfăşu-
rare a concursului: Şcoala 
Gimnazială Nr.1 Lieşti. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Şcolii 
Gimnaziale Nr.1 Lieşti, 
respectiv până la data de 
10.11.2017, ora 14.30. Relaţii 

suplimentare la sediul din 
strada Anghel Saligny, nr.63, 
comuna Lieşti, județul Galați, 
persoană de contact: Borşan 
Iuliana, secretara şcolii, 
telefon: 0236.835.940, fax: 
0336.733.350, e-mail: scoala_
unu_liesti@yahoo.com.

l Primăria Comunei Bălteni, 
judeţul Vaslui, cu sediul în 
localitatea Bălteni, strada 
Principală, numărul 150, 
judeţul Vaslui, organizează 
concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: 
Consilier, grad profesional 
debutant, un post. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 29.11.2017, 
ora 10.30; -Proba interviu în 
data de 6.12.2017, ora 10.30. 
Pentru part ic iparea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă în dome-
n i u l  i n g i n e r i e  c i v i l ă 
-construcţii civile, industriale 
şi  agricole;  -cunoştinţe 
operare calculator; -abilităţi 
de comunicare. Candidaţii 
vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen 
de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei 
Bălteni, judeţul Vaslui. Relaţii 
suplimentare la sediul Primă-
r ie i  Comunei  Băl ten i , 
persoană de contact: Gheor-
ghita Aurel ia,  telefon: 
0235.342.784, 0766.092.302, 
e-mail: primariabaltenivs@
yahoo.com.

l Spitalul Clinic de Pediatrie 
Sibiu, cu sediul în localitatea 
Sibiu, strada Gheorghe 
Bariţiu, nr.1-3, judeţul Sibiu, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante de: -Infirmieră: 
3 posturi, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 21.11.2017, 
ora 09.00; -Proba interviu în 
data de 21.11.2017, ora 12.00. 
Pentru part ic iparea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -şcoală generală; 
-vechime -fără vechime. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de paricipare la concurs 
în termen de 10 zile lucră-

toare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
Partea III-a, la sediul Spita-
lului Clinic de Pediatrie Sibiu, 
Biroul personal. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, 
persoane de contact: Cujba 
Radu şi Gabor Constanţa, 
telefon: 0269.230.260, inte-
rior: 110, fax: 0269.230.045, 
e-mail: pediatrie_sibiu@
yahoo.com.

l Muzeul Judeţean de Mine-
ralogie „Victor Gorduza” 
Baia Mare anunţă: Muzeul 
Judeţean de Mineralogie 
„Victor Gorduza” Baia Mare, 
cu sediul în Baia Mare, bd. 
Traian, nr. 8, organizează 
concurs pentru ocuparea, pe 
perioadă nedeterminată, a 
următoarei funcţii contrac-
tuale de execuţie: referent de 
specialitate, grad debutant 
(S), la Compartiment Finan-
ciar, Resurse umane, Admi-
n i s t ra t iv.  Cond i ţ i i  de 
participare la concurs: a) să 
îndeplinească condiţiile gene-
rale menţionate la art. 3 din 
Anexa la H.G. nr. 286/2011, 
modificată prin H.G. nr. 
1027/2014; b) să îndepli-
nească condiţii specifice de 
participare la concurs: Refe-
rent de specialitate, grad 
debutant: studii universitare 
de licenţă, absolvite cu 
diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
ramura de ştiinţă Ştiinţe 
economice sau în domeniul 
de licenţă-Inginerie şi mana-
gement; condiţii de vechime: 
nu necesită vechime; alte 
condiţii specifice: abilităţi de 
operare PC, nivel avansat; 
constituie avantaj absolvirea 
specializării informatică 
economică. Desfăşurarea 
concursului: depunerea dosa-
relor de înscriere: la sediul 
Muzeului, până la data de 
10.11.2017, între orele 09.00-
1 7 . 0 0 ;  p r o b a  s c r i s ă : 
20.11.2017, ora 11.00, la 
sediul Muzeului sau într-o 
locaţie ce va fi comunicată 
ulterior; interviul: 24.11.2017, 
ora 11.00, la sediul Muzeului. 
Actele necesare pentru 
înscriere, bibliografia/tema-
tica, calendarul şi alte infor-
maţii suplimentare se pot 
obţine accesând pagina de 
internet a muzeului www.

muzeuminbm.ro sau la sediul 
Muzeului;  persoană de 
contact: Réka Kovács, tel. 
0262.227.517.

l SD3 Salubritate şi Desză-
pezire S3 SRL anunţă scoa-
terea la concurs a unui post 
de Manager Proiect în cadrul 
compartimentului Execuţie. 
Interviul va avea loc în ziua 
de 31.10.2017, ora 9.00. 
Condiţii pentru înscrierea la 
concurs: 1.studii superioare; 
2.experienţă în specialitate: 
nu este necesar. Candidaţii 
vor prezenta la înscriere: CI, 
CV şi cererea de angajare. 
Verificarea aptitudinilor 
profesionale va consta în 
probă interviu. Înscrierile se 
primesc la adresa de e-mail: 
salubritate.s3@yahoo.com.

PROPUNERI AFACERI  
l Clubul Sportiv Municipal 
Paşcani doreşte asocierea cu o 
Societate Comercială, Între-
prindere Individuală sau 
Întreprindere Familială, cu 
personalitate juridică, în 
vederea amenajării unui pati-
noar artificial în municipiul 
Paşcani, județul Iaşi, în 
strada Ştefan cel Mare, între 
Catedrala „Pogorârea Sfân-
tului Duh” şi blocul D1, în 
perioada 01 decembrie 
2017-28 februarie 2018 (peri-
oada de funcționare: 15 
decembrie 2017-20 februarie 
2018). Data-limită până la 
care sunt aşteptate ofertele 
este 15 noiembrie 2017. 
Pentru relații suplimentare vă 
rugăm să ne contactați la 
nr.de telefon: 0748.211.276, 
Bogdan Mandric.

CITAȚII  
l Biroul Notarului Pop Ion 
Cosmin, cu sediul în Lugoj, 
str.20 Decembrie 1989, 
numărul 20, judeţul Timiş, 
citează potențialii moştenitori 
să se prezinte la sediul biro-
ului în data de 15.11.2017, 
ora 10,00, în dosar succesoral 
nr.199/2017, pentru a parti-
cipa la dezbaterea succesiunii 
defunctului Farcaş Ioan, 
decedat la data de 03.11.2010, 
cu ultimul domiciliu în Lugoj, 
str.Făgetului, nr.127, județul 
Timiş.

l Srubcenco Vasile, domcici-
liat în Republica Moldova, 

Chişinău, str.Studenţilor, 
nr.28, sc.1, et.7, ap.26, este 
citat în calitate de pârât 
pentru data de 23.11.2017 la 
Tribunalul Caraş-Severin, în 
dos. nr. 2389/115/2015/a1.

l Se citează numitul Cîţă 
Eftimie Marian, cu ultimul 
domiciliu în comuna Traian, 
jud. Olt, în calitate de pârât în 
dosarul nr.2445/207/2017 al 
Judecătoriei Caracal, având 
ca obiect declararea Judecă-
torească a morţii, în contra-
dictoriu cu reclamanta Cîţă 
Elena, cu termen de judecată 
la  data  29 .11 .2017   la 
Completul C11, sala nr. 3, ora 
08.30

l Tan Niculina, cu domiciliu 
necunoscut, este citata pe 
data de 06.11.2017, ora 8.00 
la sediul biroului: Societatea 
Profesionala Notariala Ivan 
Constantin si Ivan Stefan, cu 
sediul in Ploiesti, strada 
Stefan cel Mare nr. 1, judetul 
Prahova, in cauzele succeso-
rale privind pe defuncta, 
M a t i c i u c  S o f i a ,  C N P 
2300501293100, decedata la 
data de 10.10.2005 in Baicoi, 
fosta cu ultimul domiciliu in 
Municipiul Ploiesti, str. 
Industriei, nr. 4, judetul 
Prahova, si pe defunctul, 
Vidan Gheorghe,  CNP 
1280221293116, decedat la 
data de 02.02.1992 in Ploiesti, 
fost cu ultimul domiciliu in 
Municipiul Ploiesti, judetul 
Prahova, neprezentarea 
atrage inlaturarea de la 
succesiune.

l S.C. European Distribution 
Consulting SRL-D, cu sediul 
in mun. Arad, str. Tribunul 
Dobra, nr. 18, cod postal 
310101, jud. Arad, avand 
J02 /562 /2013  s i   CUI 
31679646, parata in dosarul 
civil nr. 5043/55/2017 aflat pe 
rolul Judecatoriei Arad, in 
proces cu reclamanta S.C. 
Universal Transport SRL 
Rodna, jud. Bistrita-Nasaud, 
pentru pretentii in suma de 
6.072,81 lei, este citata in 
instanta pentru data de 6 
noiembrie 2017, ora 8:30, sala 
146, complet  C11-2017

l România. Judecătoria 
Reşiţa, str.Horia, nr.2-4, 
Reşiţa, Civil-Penal, Camera 
Sala 14. Destinatar: Micoară 
Flavia, prin rep.legal Micoară 
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Nicoleta, Bocşa, str.Tudor 
Vladimirescu, nr.63, judeţul 
Caraş-Severin. Dosarul 
nr.1059/290/2017, Materia: 
Minori şi familie, Stadiul 
procesual al dosarului: Fond; 
Obiectul dosarului: stare 
civilă. Citaţie emisă la 23 
octombrie 2017. Stimată 
doamnă/Stimate domn, 
sunteţi chemat în această 
instanţă, camera Sala 14, 
Complet c4c, în data de 08 
noiembrie 2017, ora 09.00, în 
calitate de pârât, în proces cu 
Primarul  Municipiului 
Reşiţa, prin Serviciul Public 
Comunitar de evidenţă a 
Persoanelor al Municipiului 
Reşiţa în calitate de recla-
mant. În caz de neprezentare 
a părţilor, se va putea trimite 
un înscris, judecata urmând a 
se face în lipsă. Prin înmâ-
narea citaţiei, sub semnătură 
de primire, personal ori prin 
reprezentant legal  sau 
convenţional ori prin funcţio-
narul sau persoana însărci-
n a t ă  c u  p r i m i r e a 
corespondenţei pentru un 
termen de judecată, cel citat 
este prezumat că are în 
cunoştinţă şi termenele de 
judecată ulterioare aceluia 
pentru care citaţia i-a fost 
înmânată. Parafa şefului 
instanţei. Grefier.

l Barbu Niţă, ultimul domi-
ciliu: Amurgului, bl. D5, sc. 1, 
et .1, ap. 16, este chemat în 
instanţă în calitate de pârât, 
la Judecătoria Sector 5, str .
Splaiul Independenţei nr. 5, 
Camera P01, Complet C 5 
minori 2017, în data de 6 
noiembrie 2017, de către 
reclamant Rada Aurica. 

DIVERSE  
l Anunt public pentru proce-
dura de autorizare. SC Elena-
lo l i  SRL cu  sediu l  in 
Bucuresti, Str.Dornei nr.118, 
sectororul 1, inregistrata la 
O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu CUI 
nr.37942023, informeaza pe 
cei interesati ca s-a depus 
solicitarea pentru emiterea 
autorizatiei de mediu pentru 
activitatea de: colectare fier 
vechi si deseuri de alte 
metale, desfasurata in strada 
Dornei nr. 118, sectorul 1, 
municipiul Bucuresti. Infor-
matii se pot solicita la sediul 
Agentiei pentru Protectia 
Mediului Bucuresti, din Aleea 

Lacul Morii, nr.1, sector 6, de 
luni pana vineri intre orele 
08.00-12.00. Propuneri sau 
contestatii se pot depune la 
sediul A.P.M.Bucuresti in 
termen de 10 zile de la data 
publicarii prezentului anunt. 

l Tigmeanu Marian, avand 
domiciliul in judetul Ilfov, 
comuna Berceni, sat Berceni, 
t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-construire ansamblu 
locuinte individuale si func-
t i u n i  c o m p l e m e n t a r e 
P+1E+M, amenajare circu-
latii, utilitati, localitatea 
Berceni, judet Ilfov, T21, 
P51/1/4, 51/1/5, anunta 
publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului Favorabil 
pentru PUZ-construire locu-
inte individuale P+1E+M. 
Documentatia a fost afisata 
pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov si 
a fost discutata in sedinta 
CATU-nr.8C din data de 
23.05.2017. Observatii /
comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul  Consi-
liului Judetean Ilfov, cu  
sediul in municipiul Bucu-
resti, str.Gheorghe Manu, 
n r. 1 8 ,  s e c t o r  1  ( t e l . 
021/212.56.93), in termen de 
12 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului, ince-
pand cu data de 25.10.2017.

l Rujan Elena,  avand  
domiciliul  in  municipiul 
Bucuresti, str.Uioara, nr.7, 
bl.A14, sc.B, et.3, ap.25, 
sector 4, titular al planului 
P.U.Z.-construire ansamblu 
locuinte individuale si func-
t i u n i  c o m p l e m e n t a r e 
P+1E+M, amenajare circu-
latii, utilitati,  localitatea   
Berceni, judet Ilfov, T10, 
P29/2,3,  anunta publicul 
interesat  asupra  depunerii 
solicitarii de obtinere a 
avizului Favorabil pentru 
PUZ-construire locuinte indi-
viduale P+1E+M. Documen-
tatia a fost afisata pentru 
consultare pe site-ul Consi-
liului Judetean Ilfov si a fost 
discutata in sedinta CATU-
nr.8C din data de 23.05.2017. 
Observatii/comentarii si 
sugestii  se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov, cu  
sediul in municipiul Bucu-
resti, str.Gheorghe Manu, 

n r. 1 8 ,  s e c t o r  1  ( t e l . 
021/212.56.93), in termen de 
12 zile  calendaristice de la 
publicarea anuntului, ince-
pand cu data de 25.10.2017.

l Unitatea Militară 0449 
Craiova, cu sediul în strada 
Alexandru Macedonski, nr.7, 
localitatea Craiova, în confor-
mitate cu Secţiunea a IV-a 
din Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea 
procedurilor pentru valorifi-
carea bunurilor scoase din 
funcţiune, aflate în admin-
strarea Ministerului Adminis-
traţie şi Internelor, aprobat 
prin HG nr. 81/2003, cu modi-
ficările şi completările ulteri-
oare, cedează cu titlu gratuit 
către persoane fizice sau juri-
dice trei câini de serviciu care 
nu au fost valorificaţi 
conform prevederilor regula-
mentului mai sus menţionat. 
Relaţii se pot obţine de la 
sediul unităţii sau la telefoa-
nele: 0251.534.224 şi fax 
0251.411.511.

l Modificări statut PNL. 
Prevederi actuale. Propuneri 
de modificare. 2.Principiile 
activității interne. Art.13. j) 
un membru al partidului 
poate cumula cel mult două 
funcții alese în organismele 
de conducere ale acestuia, dar 
nu la acelaşi nivel; prim-vice-
preşedinții şi vicepreşedinţii 
din Biroul Executiv nu pot 
ocupa concomitent şi functia 
de preşedinte BPJ. k) Aleşii 
locali şi parlamentarii parti-
dului pot candida la funcții 
de conducere în partid numai 
în circumscripția electorală 
unde au fost aleşi sau la nivel 
național se modifică în: 2. 
Principiile activității interne. 
Art.13. j) un membru al parti-
dului poate cumula cel mult 
două funcții alese în organis-
mele de conducere ale aces-
tuia, dar nu la acelaşi nivel. k)
Aleşii locali ai partidului pot 
candida la funcții de condu-
cere în partid numai în 
circumscripția electorală 
unde au fost aleşi sau la nivel 
național. Art. 43. 1.Organi-
zația PNL dintr-o țară se 
asimilează unei organizații 
locale şi alege structuri în 
conformitate cu prezentul 
Statut, iar organizațiile din 
unitățile administrative ale 
țării respective se asimilează 
cu organizațiile de secții de 

votare şi aleg structuri în 
conformitate cu prezentul 
Statut. 2. Organizațiile locale 
din diaspora se structurează 
în organizații regionale. 
Structura organizațiilor regi-
onale este prevăzută în 
ROLJ. Organizațiile regio-
nale aleg structuri în confor-
mitate cu prezentul Statut. 3. 
Organizațiile din toate țările 
formează organizația Dias-
pora a PNL. 4.Atribuțiile, 
precum şi modul concret în 
care se organizează, se desfă-
şoară şi se conduce activitatea 
organizației Diaspora sunt 
prevăzute în ROLJ se modi-
fică în: Art. 43. 1- Filiala PNL 
Diaspora constituie organi-
zații pe țări. Structura orga-
n i z a ț i e i  d e  ț a r ă  e s t e 
echivalentă organizației 
locale. Structurile de condu-
cere ale acestora se aleg în 
conformitate cu prezentul 
Statut. 2- organizațiile din 
toate țările se subordonează 
Biroului Politic al filialei PNL 
Diaspora. Totalitatea organi-
zațiilor locale din afara terito-
riului României formează 
filiala PNL Diaspora. 3- BPJ 
Diaspora poate hotărî înfiin-
țarea Organizaţiilor Regio-
nale conduse de  Birouri 
Politice Regionale (BPR), 
echivalente Birourilor Politice 
Zonale. Hotărârea BPJ 
privind înfiinţarea Organiza-
ţiilor Regionale va conţine 
arondarea ţărilor la regiuni. 
Art.56. Comisiile de speciali-
tate. Se completează: 16) 
Comisia pentru românii de 
pretutindeni. 10B. Compo-
nența şi structura Biroului 
Executiv. Art. 90. BEx este 
compus din: A. 1) Preşedin-
tele partidului; 2) 4 prim-vice-
preşedinți responsabili pentru 
următoarele domenii: a.Stra-
tegii politice; b. Comunicare; 
c.Mediul de afaceri, socie-
tatea civilă; d.Relații interna-
ționale. 3) secretarul general;
 4) 16 vicepreşedinți: 8 vice-
preşedinţi pe domenii, coor-
donatori ai comisiilor de 
specialitate, şi 8 vicepreşe-
dinţi pe regiunile de dezvol-
tare; 5)16 membri se modifică 
în: 10B. Componența şi struc-
tura Biroului Executiv Art. 
90…6) Foştii preşedinți ai 
partidului, membri PNL, 
aleşi de către forurile statu-
tare (Congres sau Convenție), 
aflați în funcție la data fuzi-
unii din anul 2014 şi ulterior 

acesteia. 7) Preşedintele LAL 
PNL. Art. 96 1. Secretarul 
general coordonează activi-
tatea de organizare. Este 
responsabil pentru ducerea la 
îndeplinire a hotărârilor CN 
şi a deciziilor BPN şi BEx. 
Desemnează cei trei secretarii 
generali adjuncţi. 2. …3. 
Secretarii generali-adjuncți 
sunt responsabili pentru acti-
vitatea de cancelarie şi patri-
moniu, activități electorale 
respectiv pentru activitatea 
de gestionare a carierei mili-
tanților; atribuirea responsa-
bilităților se face de către 
secretarul general; secretarii 
generali adjuncți coordo-
nează activitatea secretarilor 
generali adjuncți județeni se 
modifică în: Art.96 1. Secre-
tarul general coordonează 
activitatea de organizare. 
Este responsabil pentru 
ducerea la îndeplinire a hotă-
rârilor CN şi a deciziilor BPN 
şi BEx. Desemnează cei 6 
secretarii generali adjuncți, 
secretarul internațional şi cei 
8 secretari regionali. 2. …3.
Secretarii generali-adjuncți 
sunt responsabili pentru acti-
vitatea de cancelarie, patri-
moniu, activități electorale, 
g e s t i o n a r e a  c a r i e r e i 
membrilor respectiv relațiile 
internaționale; atribuirea 
responsabilităților se face de 
către secretarul general; 
secretarii generali adjuncți 
coordonează activitatea 
secretarilor generali adjuncți 
județeni. 4. Secretarii regio-
nali primesc atribuţii de la 
secretarul general şi îşi desfă-
şoară activitatea în coordo-
narea vicepreşedinților 
regionali. 16.Patrimoniul şi 
veniturile partidului. Art.137 
Operațiunile de încasări şi 
plăți se efectuează prin 
conturi în lei şi în valută, 
deschise, potrivit legii, în 
bănci cu sediul în România şi 
se gestionează prin trezorieri 
se modifică în: 16.A. Venitu-
rile şi cheltuielile partidului. 
Art.137 Operațiunile de înca-
sări şi plăți se efectuează atât 
prin conturi în lei şi în valută, 
deschise în bănci cu sediul în 
România cât şi în numerar, 
prin caseria partidului sau a 
filialei, potrivit legii, şi se 
gestionează prin trezorieri. 
Art .  138 .  1 .  Cot izaț ia 
membrilor reprezintă suma 
încasată lunar de la membrii 
PNL înregistrați în Registrul 

Național al Membrilor PNL. 
2. Cuantumul cotizației este 
stabilit de BEx. 3. BEx stabi-
leşte o cotizație lunară dife-
rită de cea stabilită la alin.2. 
pentru persoanele alese sau 
numite în funcțiile de condu-
cere în structurile partidului 
sau în administrația publică 
centrală, precum şi pentru 
parlamentari şi parlamentarii 
europeni. 4. BEx stabileşte o 
contribuție financiară lunară 
pentru filiale. 5. BEx stabi-
leşte o cotizație lunară dife-
rită de cea stabilită la alin.2. 
pentru persoanele alese sau 
numite în funcții de condu-
cere în administrația publică 
locală. 6.Dovada plății cotiza-
ției se face prin eliberarea 
unei chitanțe şi înscrierea în 
fişa de evidență, potrivit regu-
lamentului privind cariera 
politică a membrilor PNL. 
Art.139 Donațiile reprezintă 
sume de bani sau bunuri şi 
servicii primite de la persoane 
fizice sau juridice, cu respec-
tarea prevederilor legale se 
modifică în: Art. 138 Venitu-
rile partidului. 1. Cotizația 
membrilor reprezintă suma 
încasată lunar de la membrii 
PNL înregistrați în Registrul 
Național al Membrilor PNL. 
2. Cuantumul cotizației este 
stabilit de BEx, pentru 
membrii PNL ce compun 
BEx şi de BPN sau de BPJ în 
cazul celorlalți membri. 3. 
BEx stabileşte o cotizație 
lunară diferită de cea stabilită 
la alin. 2 pentru persoanele 
alese sau numite în funcțiile 
de conducere în structurile 
partidului sau în adminis-
trația publică centrală, 
precum şi pentru parlamen-
tari şi europarlamentari. 4. 
BEx stabileşte o contribuție 
financiară lunară pentru 
filiale. 5. BEx stabileşte o coti-
zație lunară diferită de cea 
stabilită la alin.2 pentru 
persoanele alese sau numite 
în funcții de conducere în 
a d m i n i s t r a ț i a  p u b l i c ă 
centrală. Pentru membrii 
PNL aleşi sau numiți în 
funcții de conducere în struc-
turile teritoriale ale parti-
dului, BPJ poate stabili o 
cotizație lunară. 6. Dovada 
plății cotizației se face prin 
eliberarea unei chitanțe, 
ordine de plată sau alte 
mijloace electronice de plată 
şi înscrierea acestora  în fişa 
de evidență, potrivit regula-
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mentului privind cariera poli-
tică a membrilor PNL. 7. 
Donațiile reprezintă sume de 
bani sau bunuri și servicii 
primite de la persoane fizice 
sau juridice, cu respectarea 
prevederilor legale. Art.140 
Fondurile provenite de la 
bugetul statului, în condițiile 
legii, sunt administrate de 
trezoreria partidului se modi-
fică în: Art. 139 Fondurile 
provenite de la bugetul 
statului, în condițiile legii, 
sunt administrate de trezo-
reria partidului. Art. 141 1. 
Sunt considerate funcții de 
conducere ale PNL funcțiile 
de președinte, prim-vicepreșe-
dinte, secretar general și vice-
președinte ale organismelor de 
conducere naționale și jude-
țene, precum și funcțiile de 
președinte la nivel local, 
inclusiv ale organismelor de 
conducere interimare. Orga-
nismele de conducere aferente 
structuri lor  const i tuite 
conform Art. 46 din prezentul 
statut nu sunt organisme de 
conducere în cadrul PNL. 2. 
Membrii PNL care îndeplinesc 
funcții de conducere alese în 
partid nu pot fi remunerați 
pentru activitatea lor. Art. 142. 
În situația numirii unui Birou 
Politic Interimar, indiferent de 
nivelul acestuia, este obliga-
torie predarea tuturor eviden-
ț e l o r  f i n a n c i a r e  ș i  a 
patrimoniului acelei organi-
zații, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului 
privind organizarea, desfășu-
rarea și conducerea activității 
organizațiilor locale și jude-
țene (ROLJ) se modifică în: 
Art.140 Cheltuielile parti-
dului. La nivelul filialelor teri-
toriale se pot angaja cheltuieli 
numai în limita bugetului 
aprobat. Cheltuielile ce depă-
șesc valoarea de zece mii lei se 
pot angaja de către filiale prin 
decizie a președintelui, contra-
semnată de secretarul general 
și trezorierul filialei și numai 
cu avizul Trezorierului parti-
dului, cu excepția cheltuielilor 
ocazionate de închirierea și 
funcționarea sediilor filialelor 
teritoriale. La solicitarea 
avizului, trezorierul filialei are 
obligația de a face dovada 
disponibilității resurselor 
financiare necesare plății obli-
gațiilor. Se introduce art. 141. 
Disciplina financiară. 1. Anga-
jarea de cheltuieli,  în numele 
Partidului Național Liberal, 

cu nerespectarea prevederilor 
Art. 140 vor fi considerate a fi 
angajate în nume personal de 
către cel/cei ce le contractează. 
În măsura în care aceste anga-
jamente constituie izvor de 
obligații pentru Partidul Nati-
onal Liberal și fac obiectul 
executării, sumele respective 
vor fi imputate președintelui, 
secretarului general și trezori-
erului filialei, în solidar, sau 
vor fi recuperate în instanță, 
prin acțiune în regres îndrep-
tată împotriva acestora. 2. În 
prima reuniune din an, 
statutar constituită, a întruni-
rilor CCJ, președintele filialei 
va prezenta spre aprobare 
situația financiară a anului 
precedent. Situația financiară, 
așa cum a fost ea aprobată, va 
fi transmisă trezorierului 
partidului până cel mai târziu 
la data de 1 martie. 3. Organi-
zația județeană are obligația 
întocmirii bugetului de veni-
turi și cheltuieli până la data 
de 1 noiembrie pentru anul 
următor. După întocmire, îl va 
transmite spre aprobare la 
sediul central, secretarului 
general și trezorierului parti-
dului. 4. Semestrial, filialele 
PNL au obligația de a afișa pe 
site-ul propriu, proveniența 
veniturilor și situația cheltuie-
lilor efectuate în perioada 
încheiată. 5. Organizarea 
evidenței contabile la nivelul 
filialelor se va tine sub condu-
cerea unui expert contabil, 
membru CECCAR sau se va 
externaliza către o firma de 
specialitate înregistrată la 
CECCAR. 6.BEx, la propu-
nerea președintelui sau a 
secretarului general, poate 
stabili  sancțiuni pentru 
neplata timp de șase luni a 
obligațiilor stabilite conform 
Art.138, pct 4. din Statut și a 
încălcării  prevederilor de la 
alin.1-5 din prezentul articol. 
Art.142 … Preia restul preve-
derilor actualului capitol refe-
ritor la venituri și patrimoniu.

SOMAȚII  
l România. Judecătoria 
Deta, judeţul Timiș, dosar 
nr.1299/220/2017 din 19 
oct.2017, OP 5271. Somaţie: 
Având în vedere acţiunea 
civilă formulată de către 
reclamanta Dima Elena, cu 
domiciliul în Timișoara, Bld. 
16 Decembrie 1989, nr.42, et.1, 
ap.9, jud.Timiș, înregistrată pe 

rolul acestei instanţe sub dosar 
nr. 1299/220/2017, prin care 
solicită constatarea dreptului 
de proprietate, prin uzuca-
piune, asupra terenului extra-
vilan înscris în CF nr.405588 
Ciacova, nr.top.A.2061/1/1, în 
suprafaţă de 10.000mp, 
proprietate tabulară al numi-
tului  Păun A.Corneliu, 
decedat în 24.01.1996, cu 
termen de judecată stabilit 
pentru data de 28.11.2017. 
Orice persoană interesată 
poate formula opoziţie la 
prezenta acţiune, începând cu 
data afișării (publicării) acestui 
anunţ și până la împlinirea 
termenului de 1 (una) lună, 
care se vor comunica în scris, 
la această instanţă, urmând a 
se menţiona numărul de dosar 
indicat mai sus. În cazul în 
care nu se va formula opoziţie 
în termen de 1 (una) lună de la 
data afișării (publicării), 
instanţa va soluţiona cererea 
pe baza actelor aflate la dosar. 
Președinte Daniel  Ioan 
Herman. Grefier Irina Szabo.

l Prin cererea inregistrata 
sub dosar nr. 1288/246/2017, 
reclamanta Ciev Floare-Lena 
cu  domiciliul procesual ales in 
Ineu, Str. Republicii nr. 20A, 
jud. Arad in contradictoriu cu 
paratii herbei Gligor, Birau 
Pavel, Petrugan Ileana si 
Birau Pavel, cu domiciliul 
necunoscut solicita a se 
constata ca a dobandit dreptul 
de proprietate prin uzuca-
piune asupra cotei de ½ parte 
din imobilul identificat in CF 
8199 Birsa, nr top 232-233, 
compus din casa, curte si 
gradina, cu nr. adm 233 in 
suprafata de 1549 mp, solici-
tand intabularea dreptului sau 
de proprietate in cartea 
funciara. Reclamanta arata ca 
aproximativ din anul 1947, 
asupra imobilului aratat, a 
exercitat impreuna cu familia 
o posesie naintrerupta, utila, 
neviciata, sub nume de propri-
etar, si stapaneste si la ora 
actual imobilul, singur fara a 
fi seranjat de cineva sau 
tulburat in folosinta acestuia. 

In urma acesteia sunt somatic, 
in baza art. 130 din Decre-
tul-Lege nr. 115/1938, toti cei 
interesati de indata sa inain-
teze opozitie la Judecatoria 
Ineu deoarece in caz contrar, 
in termen de o luna de la 
aceasta ultima publicare se va 
proceda la solutionarea 
cererii. Prezenta somatie se va 
afisa timp de o luna la table de 
afisare a Judecatoiriei Ineu si 
la primaria Comunei Birsa.

l Avand in vedere ca prin 
act iunea civi l  ace face 
o b i e c t u l  d o s a r u l u i  n r. 
15027/55/2017 al Judecatoriei 
Arad, petentul Radac Ioan, 
cu domiciliul in sat Horia, nr. 
288, jud. Arad, solicita 
dobandirea prin uzucapiune 
a dreptului de proprietate 
asupra imobilului teren intra-
vilan in suprafata de 1800 mp 
situate in com Siria, sat Galsa 
nr. 371, jud. Arad, inscris in 
CF nr. 306563 Siria nr. top 
700/b Galsa, asupra caruia 
este mentionata in cartea 

funciara  ca  propr ietar 
Craciun Elena, cei interesati 
sunt invitati sa faca opozitie 
fata de aceasta actiune in 
termen de 1 luna de la 
afisarea prezentei, in caz 
contrar urmand a se trece la 
judecarea cauzei. Termen de 
judecata fixat in cauza: 
07.12.2017, sala 145, ora 
08:30.

ADUNĂRI GENERALE  
l S.C. Decirom S.A., sediul: 
Incinta Port Constanţa, Nr. 
înreg. O.R.C.: J13/516/1991, 
CUI: RO 1890411. Convo-
cator. Președintele Consiliului 
de Administraţie al S.C. 
DECIROM S.A., în baza 
dispoziţiilor art. 111 din 
Legea nr. 31/1990, republi-
cată, convoacă pe data de 
11.12.2017 orele 13.00, la 
sediul societăţii din Incinta 
Port Constanţa pentru toţi 
acţionarii înscriși în registru 
la  da ta  de  01 .12 .2017 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor cu următoarea 
ordine de zi: 1. Revocare, 
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respectiv numire membrii 
Consiliu de Administraţie. 
Lista cuprinzând informaţii 
cu privire la numele, locali-
tatea de domiciliu şi califi-
carea profesională ale 
persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator se 
va afla la dispoziţia acţiona-
rilor, putând fi consultată şi 
completată. 2. Diverse. În 
cazul nerealizării cvoru-
mului necesar, cea de-a doua 
adunare se va ţine în data de 
18.12.2017 în acelaşi loc şi 
oră şi cu aceeaşi ordine de zi. 
Documentele adunării se 
găsesc spre consultare la 
S e c r e t a r i a t ,  t e l e f o n 
0241/601265. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie, 
B a j e n a r u  V a l e r i u 
Constantin.

l S.C. Decirom S.A., sediul: 
Incinta Port Constanţa, Nr. 
înreg. O.R.C.: J13/516/1991, 
CUI: RO 1890411. Convo-
cator. Bajenaru Valeriu 
Constantin,  Preşedinte 
Consiliu de Administraţie al 
S.C. DECIROM S.A., în 
temeiul art. 113 din Legea 
nr.31/1990, republicată, 
c o n v o a c ă  p e  d a t a  d e 

11.12.2017, ora 12.00 la sediul 
societăţii: Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Majorarea capitalului social 
al societăţii, fie din aport acţi-
onari existenţi, fie din aport 
acţionari noi. Majorarea 
poate fi făcută prin aporturile 
efectuate deja de către acţio-
nari prin împrumuturi. 2. 
Limitarea sau ridicarea drep-
tului de preferinta al acţiona-
rilor potrivit art. 217 alin. 1 
din Legea 31/1990 republi-
cată. 3. Propuneri reorgani-
zare/ restructurare activitate, 
modificări organigramă. 4. 
Diverse. Acţionarii pot parti-
cipa la adunare personal sau 
prin reprezentant, în baza 
unei procuri speciale, care va 
fi depusă, la sediul societăţii, 
până la data de 08.12.2017 
ora 15.00. În cazul nereali-
zării cvorumului necesar, cea 
de-a doua adunare se va ţine 
în data de 18.12.2017 în 
acelaşi loc şi ora şi cu aceeaşi 
ordine de zi. Relaţii supli-
mentare la Secretariat, 
telefon 0241/601265. Preşe-
dinte Consiliu de Adminis-
traţie, Bajenaru Valeriu 
Constantin.

LICITAȚII

 Primaria si Consiliul Local 
al comunei Recea organi-
zeaza la sediul primariei 
din localitatea Recea, str. 
Primariei nr.2, in data de 
24.11.2017, ora 12.00 lici-
tatie publica cu strigare, 
pentru vanzarea unei 
suprafete de 3.375mp, 
identificata prin CAD 
1322323, UAT Baia Mare, 
proprietatea comunei 
Recea. Planul de ampla-
sare, caietul de sarcini, 
conditiile de participare si 
informatii suplimentare se 
pot obtine de la Primaria 
comunei Recea, telefon 
0262.287.240, 0262.287.202 
sau E-mail primaria-
recea2000@yahoo.com. 
Primar, Pavel Octavian.

l I.P.J. Hunedoara, cu sediul 
în Deva, Str. M. Eminescu, nr. 
130, organizează în data de 
10.11.2017, ora 12.00, licitație 
publică cu strigare, în condi-
ț i i le  prevăzute de HG 
81/2003, pentru valorificarea 
unui câine, rasa Ciobănesc 
German, mascul cu vârsta de 

10 ani şi 6 luni, preț pornire 
7728.31 lei. Garanția de 
participare este de 5% din 
valoarea animalului şi se va 
depune la caseria vânzăto-
rului cu minim 3 zile lucră-
toare înainte de data licitației. 
În cazurile prevăzute de lege, 
licitația se va repeta în data 
de 24/11/2017 şi 8/12/2017, la 
aceeaşi oră. Date suplimen-
tare se obțin la telefon 
0254.206722, int. 20238, 
respectiv 0765.279730.

l Direcţia Silvică Sălaj, cu 
sediul în Zalău, str. Tipogra-
filor nr.1, vinde prin licitaţie 
publică deschisă cu strigare 
următoarele mijloace fixe 
casate: Nr. crt. / Denumirea 
mijloc fix / Cod clasificare / 
Nr. inventar / Anul punerii în 
funcţiune / Unitatea in care 
se afla / Valoare de incepere  a 
licitatie lei fara TVA / 
Valoarea garantiei de partici-
pare 10% lei fara TVA.  1 / 
Fierastrau panglica FP 10 / 
2.1.8.4 / 406663 / 2010 / 
Almas / 252 / 25. 2 / Tractor 
U6510485252 / 2.3.2.2.5 / 101 
/ 2004 / Almas / 3834 / 383. 3 / 
Autoturism ARO 244 / 
2.3.2.1.1 / 525570 / 2002 / 
Almas / 1517 / 152. 4 / Tractor 

U 650 SJ-02-MYY / 2.1.21.1.1 
/ 980030 / 1989 / Almas / 7400 
/ 740. 5 / Troliu+sapa tractor 
U651 M / 2.3.2.2.6 / 601040 / 
2015 / Cehu Silvaniei / 270 / 
27. 6 / Tractor U 651 M / 
2.3.2.2.5 / 62700179 / 2015 / 
Cehu Silvaniei / 3834 / 383. 7 
/ Remorca tractor 5 tone / 
2.3.2.2.6 / 62700177 / 2015 / 
Cehu Silvaniei / 3700 / 370. 8 
/ Motounealta S20052200134 
/ 2.1.8.7 / 3543014 / 2005 / 
Ileanda / 7 / 1. 9 / Motosapa 
RK 02B / 2.1.8.7 / 3543015 / 
2005 / Ileanda / 800 / 80. 10 / 
Motofierastrau S20053601124 
/ 2.1.8.7 / 3543013 / 2005 / 
Ileanda / 5 / 1. 11 / Motofie-
rastrau HUZ 575 / 2.1.8.7 / 
3543020 / 2008 / Ileanda / 6 / 
1. 12 / Motofierastrau HUZ 
575 / 2.1.8.7 / 3543021 / 2008 / 
Ileanda / 6 / 1. 13 / Motocoasa 
FS 300 / 2.1.8.7 / 354303 / 
2004 / Ileanda / 5 / 1. 14 / 
Tractor U 651 M / 2.3.2.2.5 / 
652485 / 2003 / Jibou / 3834 / 
383. 15 / Tractor U 651 M / 
2.3.2.2.5 / 2525568 / 1998 / 
Magura Simleu / 3834 / 383. 
16 / Troliu / 2.3.2.2.5 / 
3064184 / 1994 / Magura 
Simleu / 270 / 27. Licitaţia 
publică cu strigare se va 
d e s f ă ş u r a  l a  d a t a  d e 
14.11.2017, ora 11:00, la 
sediul Direcţiei Silvice Sălaj, 
str. Tipografilor, nr. 1, loc 
Zalău, jud. Sălaj. Caietul de 
sarcini al licitaţiei, poate fi 
achiziţionat de la sediul direc-
ţiei silvice, contra sumei de 25 
lei. Documentele de partici-
pare la licitaţiei pot fi depuse 
până la data de 14.11.2017 
ora 10:00.  Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la nr. de 
telefon 0260631170, persoană 
de contact ing. Muresan  
Vlad.

l Debitorul Plantis -Agro 
SRL societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1. Tractor 
rutier CASE 9200.25, an 
fabricație 1996, preț pornire 
licitație -48.600,00Lei inclusiv 
TVA; 2. Plug regent 5 brazde 
-preț  pornire  l i c i ta ț ie 
-12.150,00 Lei inclusiv TVA; 
3. Semănătoare păioase 
Maschio -preț pornire licitație 
-10.125,00Lei inclusiv TVA; 
4. Lamă deszăpezire -preț 
pornire licitație -7.290,00 Lei 
inclusiv TVA; 5. Disc lățime 
6M -preț pornire licitație - 
9.045,00 Lei inclusiv TVA. 
Prețul de pornire al licitațiilor 
pentru bunurile mai sus 
prezentate, aparținând patri-
moniului debitoarei Plantis - 
Agro SRL, reprezintă 45% 
din valoarea de piață inclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun 
în parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil  la 
021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO39UGBI0000802003738RON 
deschis la Garanti Bank SA 
Ploieşti până la orele 14.00 
am din preziua stabilită licita-
ţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Caietului de 
sarcini şi Regulamentului de 
participare la licitație pentru 
bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru 
utilaje prima şedință de lici-
tație a fost fixată în data de 
08.11.2017, ora 12.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor fi în 
d a t a  d e  1 5 . 1 1 . 2 0 1 7 , 
22.11.2017, 29.11.2017, 
06.12.2017, ora 12.00. Toate 
şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploieşti, Str. Elena 
Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații supli-
mentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare şi vizio-
nare apelați tel.: 0753.999.028, 
dl. Cristian Ciocan. Anunțul 
poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro
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l Debitorul SC Stabilo 
Contractor SRL -în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse și Asociații S.P.R.L, 
scoate la vânzare: Următoa-
rele bunuri mobile aparținând 
SC Stabilo Contractor -în 
faliment, prețul de pornire al 
licitației pentru fiecare poziție 
de mai jos fiind de 100% din 
valoarea stabi l i tă prin 
Raportul  de  evaluare , 
exclusiv TVA: 1.Schelă Meta-
lică 1000 MP -3551Lei; 2.Mai 
Compactor -1563Lei; 3.Riglă 
Vibrantă 3M QXGH300 
-915Lei; 4.Nivelă Rotativă 
-3590 Lei; 5.Laptop HP PRO 
BOOK 3 buc. -3036Lei; 6.
Paleți 32 buc. -192Lei. Total 
-12.847 Lei. Prețul caietului 
de sarcini este de 500 de lei și 
se achită în contul nr. 
RO43INGB55149999005 
13726 deschis la Ing Bank, 
Suc. Dorobanți, pe seama 
lichidatorului judiciar Dinu 
Urse și Asociații SPRL sau în 
numerar la sediul lichidato-
rului judiciar din București, 
Str. Buzești nr.71, et.5, sector 
1. Garanția de participare la 
licitație este în cuantum de 
10% din prețul de pornire al 
licitației pentru bunurile 
mobile pe care persoanele 
interesate doresc să le adju-
dece (în funcție de valoarea 
indicată la fiecare poziție de 
mai sus) și se plătește pe 
seama debitoarei SC Stabilo 
Contractor, în contul de lichi-
d a r e  n r.  R O 9 4 B S E A 
00700000017 58907, deschis la 
Cred i t  Agr ico le  Bank 
Romania SA, Suc. Victoriei. 
Participarea la licitație este 
condiționată de plata contra-
valorii caietului de sarcini și a 
garanției de 10%, ale căror 
dovezi de achitare trebuie 
depuse în original la sediul 
ales al lichidatorului judiciar 
din București, Str. Buzești 
nr.71, et.5, cam.502-505, 
Sector 1, cel mai târziu cu o zi 
înainte de data și ora stabilite 
pentru ședința de licitație. 
Prima ședință de licitație a 
fost  f ixată în data de 
02.11.2017, ora 14.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă 
la această dată, următoarele 
ședințe de licitații se vor ține 
în datele de 09.11.2017 și 
16.11.2017, ambele la ora 
14.00. Toate ședințele de lici-
tații se vor desfășura la sediul 
lichidatorului judiciar din 
București, Str. Buzești nr.71, 

et.5, cam.502-505, Sector 1. 
Pentru relații suplimentare 
sunați la 021.318.74.25, email: 
dinu.urse@gmail.com. 

l Debitorul Ungureanu 
Instalcom SRL societate în 
faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse Și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.
Imobil, teren situat în Mun. 
Ploiești, Str. Drumul Serii, 
Nr.22, Județ Prahova, având 
suprafața de 2.452,00 mp și 
clădire edificată pe acesta în 
regim parter și etaj, având 
suprafața construită de 
169,18 mp din care suprafață 
utilă de 135,51mp, înscris în 
Cartea funciară nr.6505 Mun. 
Ploiești, sub nr. cadastral 
6621. Prețul de pornire al 
licitației este de 77.809,05 
Euro exclusiv TVA; 2. Imobil, 
teren intravilan situat în 
Ploiești, str. Drumul Serii, 
FN, tarlaua 12, parcela 
A166/13, Județ Prahova, 
având suprafața de 2.452,74 
mp înscris în Cartea funciară 
nr.121422 (nr. vechi 6322) 
Mun. Ploiești, sub nr. cadas-
tral 7935. Prețul de pornire al 
l i c i t a ț i e i  e s t e 
de  34.215,75Euro exclusiv 
TVA. 3. Imobil, teren intra-
vilan situat în Ploiești, str. 
Drumul Serii, FN, tarlaua 12, 
parcela A166/14, Județ 
Prahova, având suprafața de 
2.415,28 mp înscris în Cartea 
funciară nr. 121440 (nr. vechi 
6323) Mun. Ploiești, sub nr. 
cadastral 7932. Prețul de 
pornire al licitației este 
de  33.693,30Euro exclusiv 
TVA. 4.Alte mijloace fixe și 
obiecte de inventar, aparți-
n â n d  S C  U n g u r e a n u 
Instalcom SRL a căror 
valoare de piață este de 
48.063,00 Lei exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini 
pentru imobilele af late în 
proprietatea SC Ungureanu 
Instalcom SRL este de 
1.000Lei exclusiv TVA. 
-Prețul de pornire al licitației 
pentru imobilul af lat la 
punctul nr. 1 din listă, repre-
zintă 45% din valoarea de 
piață exclusiv TVA prezen-
tată în Raportul de evaluare. 
-Prețul de pornire al licitației 
pentru imobilul af lat la 
punctul nr.2 din listă, repre-
zintă 45% din valoarea de 
piață exclusiv TVA prezen-
tată în Raportul de evaluare. 
-Prețul de pornire al licitației 

pentru imobilul af lat la 
punctul nr.3 din listă, repre-
zintă 45% din valoarea de 
piață exclusiv TVA. -Prețul de 
pornire al licitației pentru 
mijloacele fixe și obiectele de 
inventar reprezintă 50% din 
valoarea de piață exclusiv 
TVA prezentată în raportul 
de evaluare pentru fiecare 
bun în parte, iar listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute 
de la lichidatorul judiciar cu 
un telefon în prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO79BFER140000008181 RO01 
deschis la Banca Comercială 
Feroviară -Sucursala Bucu-
rești până la orele 14.00 am 
din preziua stabilită ședinței 
de licitație a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la 
aceeași dată a Caietelor de 
sarcini și a Regulamentelor 
de licitație pentru proprietă-
țile imobiliare, pentru mijloa-
cele fixe și obiectele de 
inventar, de la sediul lichida-
torului judiciar. Pentru 
proprietățile imobiliare, 
mijloacele fixe și obiectele de 
inventar prima ședință de 
licitație a fost fixată în data 
de  06.11.2017, ora 12.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă 
la această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în 
d a t a  d e  2 0 . 1 1 . 2 0 1 7 ; 
04.12.2017; 18.12.2017; 
08.01.2018 ora 12.00. Toate 
ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales de 
lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiești, Str. Elena 
Doamna, Nr.44A, Județ 
Prahova. Pentru relații supli-
mentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizio-
n a r e  a p e l a ț i  t e l . : 
0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anunțul poate fi 
vizualizat și pe site www.
dinu-urse.ro 

l Debitorul Vialis Edil SRL 
societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse 
și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Imobil situat în 
Municipiul Ploiești, Str. Alecu 
Russo, Nr.1D, Județ Prahova, 
constituit din teren în supra-
față de 520mp având  nr. 
cadastral 122375 și nr. cadas-
tral vechi 10047 și construcție 

C1 cu suprafața de 159mp 
având nr. cadastral 122375 
-C1, ambele înscrise în Cartea 
Funciară a Municipiului 
Ploiești nr.122375 și nr. Carte 
Funciară vechi 48906, preț 
pornire licitație -190.000,00 
Euro exclusiv TVA. 2. Auto-
turism Mercedes E 250CDI, 
an fabricație 2012, preț 
pornire licitație -11.900,00 
Euro exclusiv TVA. 3. Auto-
turism Mercedes C 200CDI, 
an fabricație 2005, preț 
pornire licitație -5.900,00 
Euro exclusiv TVA. 4. Auto-
turism Skoda Octavia, an 
fabricație 2008, preț pornire 
licitație -3.900,00 Euro 
exclusiv TVA. 5. Autoturism 
Dacia Logan MCV, an fabri-
cație 2008, preț pornire lici-
tație -2.000,00 Euro exclusiv 
TVA. 6. Autoturism BMW 
320D, an fabricație 2000, preț 
pornire licitație -2.100,00Euro 
exclusiv TVA. 7. Autoturism 
Fiat Barcheta, an fabricație 
1995, preț pornire licitație 
-1.800,00Euro exclusiv TVA. 
8. Mijloace fixe, aparținând 
Vialis Edil SRL în valoare de 
70.134,30 Lei exclusiv TVA. 
Prețul Caietului de sarcini 
pentru imobil 1.000,00Lei 
exclusiv TVA.  Prețul Regula-
mentului de licitație pentru 
autoturisme este de 500,00 
Lei exclusiv TVA. Prețul de 
pornire al licitațiilor pentru 
imobil, autoturisme și mijloa-
cele fixe aparținând Vialis 
Edil SRL reprezintă 100% 
din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun 
în parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabi l  la 
021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO24BITR003010065395RO01 
deschis la Veneto Banca SpA 
-Suc. București, Ag. Ploiești 
până la orele 14.00 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul 
de pornire a licitației; -achizi-
ționarea până la aceeași dată 
a Caietului de sarcini și Regu-
lamentului de licitație pentru 
bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru 
imobil, autoturisme și mijloa-
cele fixe, prima ședință de 
licitație a fost fixată în data 
de 02.11.2017, ora 11.00, iar 

dacă bunurile nu se adjudecă 
la această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în 
d a t a  d e  0 9 . 1 1 . 2 0 1 7 ; 
16.11.2017; 23.11.2017; 
07.12.2017, ora 11.00. Toate 
ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiești, Str. Elena 
Doamna Nr.44A, Județ 
Prahova. Pentru relații supli-
mentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizio-
n a r e  a p e l a ț i  t e l . : 
0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan.

l SC Grup XL Company 
SRL, prin lichidator judiciar 
C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă 
scoaterea la vânzare a acti-
velor societăţii debitoare, 
după cum urmează: Activul 
nr.1: Hala de depozitare si 
b i rour i  adminis t ra t iv - 
compus din teren cu supra-
fata de 3.127 mp si constructii 
cu suprafata  utila de 2.454 
mp. situat in Iasi, Calea 
Chisinaului nr.35. Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei ( respectiv 
531.000 Eur) (60% din 
valoarea de evaluare fara 
TVA). Activul nr.2: Proprie-
tate imobiliara - teren situat 
in Zona Antibiotice, jud.Iasi 
cu front la E583, avand 
suprafata de 8.558 mp. Pretul 
de vanzare fiind in cuantum 
de 682.619,40lei (respectiv 
154.038EUR) (60% din 
valoarea de evaluare fara 
TVA).  Persoanele  care 
pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, 
sub sancţiunea decăderii, să 
facă dovada acestui fapt 
până la data de 01.11.2017 
orele 11.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Iași, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. 
Licitaţia va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Iași, str. Vasile Lupu nr. 43, 
jud. Iași, in data de 02 noiem-
brie 2017 orele 12:00 și se va 
desfășura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei 
și ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea 
creditorilor din data de 
24.03.2017. Adjudecarea se 
va face în conformitate cu 
prevederile Regulamentului 

de organizare și desfășurare a 
licitaţiei, Regulament ce 
poate fi consultat atat la 
dosarul cauzei cat si la sediul 
lichidatorului. Adjudecatarul 
va fi ţinut la plata preţului de 
adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de 
organizare și desfăsurare a 
licitaţiei. Ofertantii sunt obli-
gati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o 
garantie de participare la 
licitatie in procent de 10% din 
pretul de incepere a licitatiei. 
Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, 
potenţialii  cumpărători 
trebuie să se înscrie la sediul 
lichidatorului judiciar din 
mun. Iași, str. Vasile Lupu nr. 
43,  jud. Iași, până la data de 
02.11.2017, orele 11.00. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
telefoanele: 0232.240890; 
0 7 4 2 . 1 0 9 8 9 9 ,  F a x 
0232.240890.

l Consiliul Local al Comunei 
Moroeni, judeţul Dâmboviţa, 
cu sediul în comuna Moroeni, 
strada Principală, nr. 152, cod 
fiscal: 4280116, telefon: 
0 2 4 5 . 7 7 2 . 2 1 3 ,  e - m a i l : 
primaria_moroeni@yahoo.
com, scoate la vânzare 
publică în vederea înstrăinării 
următoarele bunuri imobile 
-teren construcţii, af lat în 
proprietatea privată a 
comunei Moroeni: -Teren în 
suprafaţă de 1.164mp, situat 
în comuna Moroeni. Docu-
mentaţia de atribuire, caietul 
de sarcini și alte informaţii se 
pot obţine de către persoanele 
interesate la sediul Primăriei 
Comunei Moroeni sau la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
0245.772.213, începând cu 
data de 06.11.2017. Ofertele 
se pot depune în perioada 
06.11.2017-17.11.2017, până 
la ora 12.00, la sediul Primă-
riei Comunei Moroeni, iar 
licitaţia va avea loc în data de 
20.11.2017, ora 12.00, la 
adresa menţionată mai sus. 
Documentele necesare pentru 
participarea la licitaţie sunt: 
a) pentru persoane juridice: 
-copie de pe certificate de 
înmatriculare eliberat de 
Oficiul Registrului Comer-
ţului, de pe actul constitutiv, 
inclusiv după toate actele 
adiţionale relevante și de pe 
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Colectivul Colegiului Economic         
“Emil Madgearu”

certificatul de înregistrare 
fiscală; -scrisoare de bonitate 
financiară, eliberată de o 
bancă comercială română; 
-împuternicire pentru societă-
ţile participante la licitaţie 
reprezentate prin reprezen-
tanţi; -copie după chitanţă 
reprezentând contravaloarea 
caietului de sarcini; -copie 
după chitanţă sau ordinul de 
plată vizat de bancă, repre-
zentând achitarea garanţiei 
de participare; -cont bancar 
în care se va restitui garanţia 
de participare la licitaţie; 
-dovada privind achitarea 
obligaţiilor fiscale, prin 
prezentarea unui certificat de 
atestare fiscală, eliberat de 
autorităţile competente; 
-declaraţ ia  pe propria 
răspundere a reprezentan-
tului legal al persoanei juri-
dice, din care să rezulte că 
aceasta nu se află în reorgani-
zare judiciară sau faliment; b) 

pentru persoane fizice autori-
zate în condiţiile legii: -copie 
după chitanţă reprezentând 
contravaloarea caietului de 
sarcini; -copie după chitanţă 
sau ordinul de plată vizat de 
bancă, reprezentând achitarea 
garanţiei de participare; -copie 
de pe actul de identitate şi de 
pe autorizaţia de funcţionare 
eliberată de autoritatea 
competentă sau după actul 
legal de constituire; -copie de 
pe certificatul de atestare 
fiscală eliberat de organul 
fiscal competent; -împuterni-
cire pentru participarea la 
licitaţie -dacă este cazul; -cont 
bancar în care se va restitui 
garanţia de participare la lici-
taţie în termen de 10 zile de la 
semnarea contractului de 
vânzare-cumpărare de către 
ofertantul câştigător. Partici-
panţii la licitaţie vor depune 
garanţia de participare la lici-
taţie în cuantum de 1.000 Lei.

PIERDERI  
l Orezul Latinu SRL, str.
Dr.Obedenaru, nr.8, camera 8, 
Parter, Sector 5, Bucureşti, 
înregistrată la Registrul 
C o m e r ț u l u i  s u b  n r.
J40/9002/2009, CUI:17266776, 
declar pierdut certificatul 
constatator din data de 
09.04.2008 emis de ONRC 
pentru punctul de lucru din 
comuna Maxineni, str.Preot 
Postolache Ilie.

l Declar pierdut, nul Atestat 
Taxi seria CPTx, nr.0062715, 
valabil până la 23.01.2022.

l Pierdut atestat ADR marfă 
şi cisternă eliberat de ARR 
Hunedoara, pe numele Szekely 
Tiberiu. Se declară nul.

l Declar nul Certificatul de 
inregistrare al SC Next Level 
Europe SRL, J40/13206/2015, 

CUI 35174484 cu sediul in 
Bucuresti, sector 3, Cal. 
Calarasilor nr. 110, camera 1, 
biroul 4.

l Declar pierdut şi nul Certi-
ficat de Absolvire Modul 
Psihopedagogic eliberat de 
Universitatea Spiru Haret, 
Facul tatea  de  Is tor ie , 
promoţia 2008, pe numele 
Andreescu Marius Dan.  

l Baciu Constantin, pierdut 
atestat taxi, seria CPTx, nr. 
105883, eliberat 21.12.2013, 
valabil până la 20.12.2018, 
eliberat de către A.R.R. Iaşi. 
Se declară nul. 

l Daraban Gh. Dan– P.F.A., 
pierdut: certificat înregistrare 
seria B nr. 1943986, certificate 
constatatoare conform Legii 
359/2004 cu nr. 1317/22.01.2009 
şi coduri 0149, 4941, eliberate de 
O.R.C. Tulcea. Se declară nule.

l Square Head Design S.R.L., 
C . U . I .  1 5 5 7 6 3 2 0 , 
J40/9334/2003, declară pier-
dute certificat de înregistrare 
B2428427 din 22.10.2010 şi 
certificat constatator nr. 540545 
din 19.10.2010. Le declar nule.

l Rodion Motor S.R.L., cu 
sediul în oraş Măgurele, str. 
Fragilor nr. 2B, jud. Ilfov, 
CUI 28631818, declară pier-
dută ştampila rotundă a 
firmei. Se declară nulă din 
data de 17.10.2017.

DECESE




