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OFERTE SERVICIU
l Angajăm muncitori amena-
jări interioare Bucureşti, 
dulgheri, fierari în Braşov. 
Cazare gratuită, salariu net 
minim 2.500 Lei. Telefon: 
0754.584.872.

l La anunțul cu numărul de 
î n r e g i s t r a r e  n r . 
227321/21.11.2017 publicat în 
Monitorul Oficial nr. 1637 din 
data de 22.11.2017 se face 
următoarea rectificare la 
condițiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs 
și a ocupării funcției contrac-
tuale de medic specialitatea 
gastroenterologie: în loc de: „1 
post medic specialitatea gastro-
enterologie vechimea în specia-
litate 3 ani” se va citi: „1 post 
medic specialitatea gastroente-
rologie vechimea în specialitate 
0 ani”.

l Liceul cu Program Sportiv 
Focșani, cu sediul în localitatea 
Focșani, str.1 Decembrie 1918, 
nr.10, judeţul Vrancea, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante 
de: -Paznic -1 post, conform 
HG 286/2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 03.01.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data 
de 04.01.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii medii generale; -atestat 
pentru agent de pază; -vechime 
în specialitatea postului de 
paznic de minim 2 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în peri-
oada 06-19.12.2017, între orele 
12.00-16.00, la secretariatul 
liceului. Relaţii suplimentare la 
avizierul unităţii și la telefon: 
0237.215.150, persoană de 
contact: Cernat Florica.

l Institutul de Pneumoftizio-
logie "Marius Nasta" organi-
zeaza concurs in data de 
20.12.2017, pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi temporar 
vacante pe durata determinata: 
-2 posturi Sofer II- Programul 
National de Prevenire si 
Control  al  Tuberculozei ; 
Conditiile generale si specifice 
necesare pentru ocuparea 
postului scos la concurs: 
-Pregatire profesionala: minim 
studii medii, permis minim 
categoria B -Vechime: 3ani 
vechime in activitate ca sofer 
-Fara antecedente rutiere grave 
(penal, permis suspendat) 1)

Tipul probelor de concurs 
pentru postul de mai sus: 
Proba scr isa  in  data de 
20.12.2017,  ora 09.00 s i 
interviu in data de 22.12.2017, 
ora 09.00, la sediul Institutului; 
2)Formularul de inscriere se 
pune la dispozitia candidatilor 
prin Registratura Institutului 
sau secretariatul comisiei de 
concurs din cadrul Serviciului 
R.U.N.O.S. Informatii supli-
mentare, conditii pentru parti-
cipare se gasesc pe site-ul 
institutului www.marius-nasta.
ro sectiunea "Anunturi". 3)
Candidatii depun la secretari-
atul comisiei de concurs, 
dosarul pentru inscriere la 
concurs, in termen de 5zile 
lucratoare de la data publicarii 
anuntului de concurs, pana la 
ora 15.00 a ultimei zile de 
inscriere, persoane de contact: 
ec. Roman Robert, tel. nr. 
021/335.69.10 int.2543.

l Spitalul Clinic de Obstetrică 
și Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” cu sediul în 
București, str. Calea Giulești 
nr. 5, sector 6, organizează  
concurs pentru ocuparea func-
ţiei de: Economist, 1 post 
-Compartiment Contabilitate, 
temporar vacant (contractual); 
conform HG nr. 286/2011, HG 
nr. 1027/2014 și Dispoziţia 
Primarului General al Munici-
piului București nr. 1709/2014. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
20.12.2017, ora 09.00;  -Proba 
interviu în data de 27.12.2017, 
ora 09.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii:
Condiţii generale: - cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European 
și domiciliul în România; - 
cunoaște limba română, scris și 
vorbit; - vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; 
- capacitate deplină de exer-
ciţiu;
- stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; - 
îndeplinește condiţiile de studii 
și, după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor posturilor scoase la 
concurs; - (candidatul/candi-
data) nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra auto-
rităţii, de serviciu sau în legă-
t u r ă  c u  s e r v i c i u l ,  c a r e 
împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situ-
aţiei în care a intervenit 
reabilitarea.  Condiţii specifice: 
- Nivel de studii: - facultate 
(diplomă licenţă); - Experienţă 
în domeniu: - minim 2 ani; - 
Cunostiinţe operare calculator: 
Office (Word, Excel, Power-
Point),  Internet,  E-mail . 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până 
la data de: 12.12.2017, ora 
14.00, la sediul Spitalului 
Clinic de Obstetrică și Gineco-
logie „Prof.  Dr. Panait Sîrbu” 
București, str. Calea Giulești 
nr.5, sector 6. Relaţii suplimen-
tare la Spitalului Clinic de 
Obstetrică și Ginecologie 
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucu-
rești, persoane de contact: Ref. 
spec. I Butum Marinela, Ref. 
spec. II. Năstase Silviu Dan, 
telefon: 021 /  303.50.50. 
Manager, Dr. Moisa Ovidiu-
Marcel.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” 
Galaţi, cu sediul în localitatea 
Galaţi, Strada Brăilei, nr.177, 
judeţul Galaţi, organizează 
concurs, în conformitate cu 
prevederile HGR nr.286/2011, 
cu modificările și completările 
ulterioare, în vederea ocupării, 
pe durată nedeterminată, a 
următoarelor posturi contrac-
tuale vacante: La Secţia clinică 
Anestezie și terapie intensivă: 
-2 posturi asistenţi medicali 
principali generaliști cu studii 
postliceale; La Bloc operator: 
-1 post asistent medical prin-
cipal generalist cu studii postli-
ceale; -1 post asistent medical 
generalist debutant/asistent 
medical generalist/asistent 
medical generalist principal, cu 
studii superioare de lungă 
durată/superioare de scurtă 
durată/postliceale; La Secţia 
Chirurgie Generală III: -1 post 
registrator medical debutant/
registrator medical/registrator 
medical principal cu studii 
medii; La Compartimentul de 
prevenire și control al infecţi-
ilor nosocomiale: -1 agent 
dezinfecţie, dezinsecţie, derati-
zare cu studii generale; La 
Secţia clinică Gastroentero-
logie: -1 post asistent medical 
principal generalist cu studii 
postliceale; La Comparti-

mentul Geriatrie și geronto-
logie: -1 post kinetoterapeut cu 
studii superioare; La Secţia 
clinice Medicină internă I: -1 
post asistent medical generalist 
cu studii postliceale; La Secţia 
clinică Medicină internă II: -1 
post registrator medical debu-
tant/registrator medical/regis-
trator medical principal cu 
studii medii; La Comparti-
mentul de Reumatologie: -1 
post asistent medical principal 
generalist cu studii postliceale; 
La Secţia clinică Neonatologie: 
-1 post asistent medico-social 
cu studii postliceale; La Secţia 
clinică Neurologie: -1 post asis-
tent medical generalist debu-
t a n t / a s i s t e n t  m e d i c a l 
generalist/asistent medical 
generalist principal, cu studii 
superioare de lungă durată/
superioare de scurtă durată/
postliceale; La Secţia clinică 
Obstetrică ginecologie I: -1 post 
asistent medico-social debu-
tant/asistent medico-social/
asistent medico-social prin-
cipal, cu studii superioare de 
lungă durată/superioare de 
scurtă durată/postliceale; -1 
post moașă debutantă/moașă/
moașă principală cu studii 
superioare la Blocul de nașteri; 
La Secţia clinică Oncologie 
medicală: -1 post asistent 
medical debutant generalist cu 
studii superioare; -1 post asis-
tent medical principal genera-
list cu studii postliceale; -1 post 
registrator medical debutant/
registrator medical/registrator 
medical principal cu studii 
medii pentru spitalizările de zi; 
La Ambulatoriul integrat spita-
lului -Fișier: -1 post registrator 
medical debutant/registrator 
medical/registrator medical 
principal cu studii medii; La 
Secţia Cronici Ivești: -1 post 
asistent medical principal 
generalist cu studii postliceale; 
-1 post infirmieră debutantă cu 
studii generale; La Serviciul 
Evaluare sanitară, informatică 
și statistică medicală: -1 post 
registrator medical debutant/
registrator medical/registrator 
medical principal cu studii 
medii; La Biroul Contractări, 
aprovizionare: -1 post referent 
de specialitate gradul I cu 
studii superioare; La Personal 
deservire: -1 post muncitor 
calificat II lenjer; La Centrală 
telefonică: -1 post muncitor 
calificat III telefonist; La Bloc 
alimentar: -1 post muncitor 
calificat IV bucătar; La Ateli-
erul tehnic: -1 post muncitor 
calificat I electrician. Condiţii 
de specifice de participare la 

concurs: -kinetoterapeut: 
-diplomă de licenţă în speciali-
tate; -minim 6 luni vechime în 
specialitate; -asistent medical, 
moașă principal cu studii supe-
r ioare  de  lungă durată : 
-diplomă de licenţă în speciali-
tate; -examen pentru obţinerea 
gradului de principal; -minim 5 
ani  vechime ca as is tent 
medical, moașă; -asistent 
medical, moașă cu studii supe-
r ioare  de  lungă durată : 
-diplomă de licenţă în speciali-
tate; -minim 6 luni vechime ca 
asistent medical, moașă; -asis-
tent medical, moașă debutant 
cu studii superioare de lungă 
durată: -diplomă de licenţă în 
specialitate, fără vechime; 
-asistent medical principal cu 
studii superioare de scurtă 
durată: -diplomă de absolvire a 
învăţământului superior de 3 
ani în specialitate; -examen 
pentru obţinerea gradului de 
pr incipal ;  -minim 5 ani 
vechime ca asistent medical; 
-asistent medical cu studii 
superioare de scurtă durată: 
-diplomă de absolvire a învăţă-
mântului superior de 3 ani în 
specialitate; -minim 6 luni 
vechime ca asistent medical; 
-asistent medical debutant cu 
studii superioare de scurtă 
durată: -diplomă de absolvire a 
învăţământului superior de 3 
ani  în special i tate ,  fără 
vechime; -asistent medical 
principal cu studii postliceale: 
-diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform 
<LLNK 11997   797 20 301   0 
33>Hotărârii  Guvernului 
nr.797/1997, privind echiva-
larea studiilor absolvenţilor 
liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994 inclusiv, cu nivelul 
studiilor postliceale sanitare; 
-examen pentru obţinerea 
gradului de principal; -5 ani 
vechime ca asistent medical; 
-asistent medical cu studii 
postliceale: -diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare 
conform <LLNK 11997   797 
20 301   0 33>Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997; -6 luni 
vechime în specialitate; -asis-
tent medical debutant cu studii 
postliceale: -diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare 
conform <LLNK 11997   797 
20 301   0 33>Hotărârii Guver-
nu lu i  nr.797 /1997 ,  fără 
vechime; -registrator medical 
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principal: -diplomă de studii 
medii în specialitate sau 
diplomă de studii medii (cu 
diplomă de bacalaureat); 
-examen pentru obţinerea 
gradului de principal; -4 ani 
vechime în specialitate; -apti-
tudini IT peste medie; -regis-
trator medical: -diplomă de 
studii medii în specialitate sau 
diplomă de studii medii (cu 
diplomă de bacalaureat); -6 
luni vechime în activitate; 
-aptitudini IT peste medie; 
-registrator medical debutant: 
-diplomă de studii medii în 
specialitate sau diplomă de 
studii medii (cu diplomă de 
bacalaureat), fără vechime; 
-aptitudini IT peste medie; 
-infirmieră debutantă: -şcoală 
generală, fără vechime; -agent 
dezinfecţie, dezinsecţie şi dera-
tizare; -şcoală generală; -curs 
agent dezinfecţie, dezinsecţie şi 
deratizare; -minim 6 luni 
vechime în activitate; -referent 
de specialitate gradul I cu 
studii superioare: -diplomă de 
licenţă în domeniul economic, 
juridic, administrativ, tehnic; 
-minim 6 ani şi 6 luni vechime 
în specialitate; -muncitor cali-
ficat I electrician: -acte de 
studii (calificare) pentru 
meseria de electrician; -cate-
goria de calificare 5 sau 6; -9 
ani vechime în meseria de 
electrician; -muncitor calificat 
II lenjer: -acte de studii (califi-
care) pentru meseria de lenjer; 
-categoria de calificare 3 sau 4; 
-6 ani vechime în meseria de 
lenjer; -muncitor calificat III 
telefonistă: -acte de studii (cali-
ficare) pentru meseria de tele-
fonist; -3 ani vechime în 
activitate; -muncitor calificat 
IV bucătar: -acte de studii 
(calificare) pentru meseria de 
bucătar, fără vechime; -nivel de 
calificare 1. Dosarele de 
concurs se vor verifica la Servi-
ciul Managementul Resurselor 
Umane şi se vor depune la 
Secretariatul unităţii, în peri-
oada 06.12.2017-19.12.2017, de 
luni până vineri, în intervalul 
orar 10.00-14.00. Probele de 
concurs sunt următoarele: 
-proba scrisă în data de 
15.01.2018, ora 9.00; -proba 
interviu în data de 19.01.2018, 
începând cu ora 9.00. Condi-
ţiile generale de participare la 
concurs, informaţii privind 
documentele necesare pentru 
completarea dosarului de 
concurs, calendarul detaliat de 
desfăşurare al concursului, 
formularul de înscriere, biblio-
grafia de concurs, precum şi 
relaţii suplimentare se pot 
obţine de la avizierul Spitalului 

Clinic Judetean de Urgenţă 
„Sf.Apostol Andrei” Galaţi, de 
pe pagina de internet: www.
spitalulurgentagalati.ro, la 
secţiunea „Relaţii cu publicul”/
„Concursuri” şi de la Serviciul 
Managementul Resurselor 
Umane al instituţiei, telefon: 
0236.301.109, în intervalul orar 
10.00-14.00.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” 
Galaţi, cu sediul în localitatea 
Galaţi, Strada Brăilei, nr.177, 
judeţul Galaţi, organizează 
concurs, în conformitate cu 
prevederile HGR nr.286/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea ocupării, 
pe durată nedeterminată, a 
următoarelor posturi contrac-
tuale vacante: La Secţia clinică 
Anestezie şi terapie intensivă: 
-1 post îngrijitoare cu studii 
generale; La Serviciul de 
anatomie patologică: -1 post 
îngrijitoare cu studii generale; 
La Bloc operator: -1 post îngri-
jitoare cu studii generale; La 
Secţia clinică Cardiologie: -1 
post îngrijitoare cu studii gene-
r a l e ;  L a  S e c ţ i a  c l i n i c ă 
Chirurgie generală II: -1 post 
îngrijitoare cu studii generale; 
La Secţia Chirurgie generală 
III: -1 post îngrijitoare cu 
studii generale; La Secţia 
Chirurgie toracică: -1 post 
îngrijitoare cu studii generale; 
L a  C o m p a r t i m e n t u l  d e 
Chirurgie vasculară: -1 post 
îngrijitoare cu studii generale; 
La Secţia Diabet zaharat, 
nutriţie şi boli metabolice: -1 
post îngrijitoare cu studii gene-
rale; La Secţia clinică Gastro-
enterologie: -1 post îngrijitoare 
cu studii generale; La Compar-
timentul Geriatrie şi geronto-
logie: -1 post brancardier cu 
studii generale; -1 post îngriji-
toare cu studii generale; La 
Compartimentul de Reumato-
logie: -1 post îngrijitoare cu 
studii generale; La Secţia 
clinică Neonatologie: -1 post 
îngrijitoare cu studii generale; 
La Secţia clinică Neurologie: -1 
post îngrijitoare cu studii gene-
rale; La Secţia Urologie: -1 post 
îngrijitoare cu studii generale; 
La Spălătorie: -2 posturi de 
spălătorese cu studii generale; 
La Spaţii nesanitare: -1 post 
îngrijitoare cu studii generale; 
La Bloc alimentar: -1 post 
îngrijitoare cu studii generale. 
Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -îngrijitoare, 
brancardier,  spălătorese: 
-şcoală generală, fără vechime; 
-îngrijitoare bloc alimentar, 
spaţii nesanitare: -diplomă de 

absolvire a şcolii generale, fără 
vechime. Dosarele de concurs 
se vor verifica la Serviciul 
Managementul Resurselor 
Umane şi se vor depune la 
Secretariatul unităţii, în peri-
oada 06.12.2017-19.12.2017, de 
luni până vineri, în intervalul 
orar 10.00-14.00. Probele de 
concurs sunt următoarele: 
-proba practică -începând cu 
data de 17.01.2018, ora 9.00; 
-proba interviu -în data de 
23.01.2018, începând cu ora 
9.00. Condiţiile generale de 
participare la concurs, infor-
maţii privind documentele 
necesare pentru completarea 
dosarului de concurs, calen-
darul detaliat de desfăşurare al 
concursului, formularul de 
înscriere, bibliografia de 
concurs, precum şi relaţii supli-
mentare se pot obţine de la 
avizierul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi, de pe 
pagina de internet: www.spita-
lulurgentagalati.ro, la secţi-
unea „Relaţii cu publicul”/
„Concursuri” şi de la Serviciul 
Managementul Resurselor 
Umane al instituţiei, telefon: 
0236.301.109, în intervalul orar 
10.00-14.00.

l Teatrul „Andrei Mureşanu”, 
Sfântu Gheorghe, Judeţul 
Covasna, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractual vacante, conform 
t e m e i u l u i  l e g a l  H G 
286/23.03.2011, de: -Consilier 
juridic. Concursul se va desfă-
şura astfel: -15.01.2018, ora 
1 1 . 0 0  - p r o b a  s c r i s ă ; 
-16.01.2018, ora 11.00 -inter-
viul. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -Studii superioare de 
specialitate;  -Cunoştinţe 
Microsoft Office (Power Point, 
Word); -Cunoştinţe în dome-
niul instituţiilor de spectacole 
(teatru); -Nu este necesară 
vechimea. Dosarele se depun 
începând cu data de 6 decem-
brie 2017 până în data de 19 
decembrie 2017, ora 12.00, la 
sediul teatrului.  Relaţi i : 
Codreanu Elena, telefon: 
0724.425.649, e-mail: secreta-
riat@tam.ro

CITAȚII  
l Numitul Stănescu Vasile 
este chemat la Judecătoria 
Slobozia, Sala 1 Penal, complet 
5, în data de 13 decembrie 
2017, ora 8:30, în calitate de 
intervenient, în proces cu 
Groupama Asigurări SA, în 
calitate de reclamant şi Socie-

tatea de Asigurare Reasigurare 
City Insurance SA, în calitate 
de pârât ,  în dosarul  nr. 
2241/312/2017, având ca obiect 
pretenţii-cerere valoare redusă.

l Ghironte Rosa Mihaela şi  
Ghironte Silviu sunt citați în 
data de 12.12.2017, la sala J1, 
o r a  1 3 . 0 0 ,  î n  d o s a r 
11672/197/2016 având ca 
obiect rezoluția contract între-
ținere în contradictoriu cu 
Balint Gavrilă. 

l Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia Copi-
lu lu i  Vâlcea  cheamă în 
judecată pe numita: Bolovan 
Elena - Rebeca cu domiciliul în 
Municipiul Rm. Vâlcea, strada 
Intrarea Crişului, jud. Vâlcea 
în calitate de intimată în 
dosarul civil nr. 5948/90/2017, 
cu termen de judecată la data 
de 08.12.2017 aflat pe rol la 
Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE  
l Subsemnata  Nede lcu 
Daniela, anunţ moştenitorii 
defunctei Strugariu Ileana să 
se prezinte la dezbaterea succe-
siunii în ziua de 18.12.2017 ora 
10 la Biroul Notarial Pohoaţă 
Manuela cu sediul în Iaşi, bd. 
Carol I nr. 42A.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator judi-
ciar în dosarul 6297/111/2017 
af lat pe rolul Tribunalului 
Bihor, privind pe debitoarea 
S.C. Top Global Com S.R.L. 
CUI 17359271 J5/594/2005 îi 
anunţă pe toţi creditorii socie-
tăţii sus menţionate că s-a 
deschis procedura prevăzută 
de Legea nr. 85/2014 şi, în 
consecinţă: 1. termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţei dumnea-
voastră asupra averii debi-
toarei S.C. Top Global Com 

S.R.L. este data de 01.01.2018; 
2. termenul limită de verificare 
a creanţelor, întocmire, afişare 
şi comunicare a tabelului preli-
minar al creanţelor va fi data 
de 12.01.2018; 3. termenul 
pentru soluționare eventualelor 
contestații  va fi data de 
19.01.2018 şi termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv al 
c r e a n ț e l o r  v a  f i  d a t a 
07.02.2018; 4. prima şedinţă a 
adunării creditorilor va avea 
loc în data de 17.01.2018, ora 
14.00, la adresa Private Liqui-
dation Group IPURL, Oradea, 
str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, 
județul Bihor.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator judi-
ciar în dosarul 5416/111/2017 
af lat pe rolul Tribunalului 
Bihor, privind pe debitoarea 
S . C .  A U T O T U R I S M E 
OCAZIE BIHOR S.R.L. CUI 
27213426 J5/969/2010 ÎI 
ANUNŢĂ PE TOŢI CREDI-
TORII societăţii sus menţio-
nate că s-a deschis procedura 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 
şi, în consecinţă:termenul 
limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţei 
dumneavoastră asupra averii 
debitoarei S.C. AUTOTU-
RISME OCAZIE BIHOR  
S . R . L .  e s t e  d a t a  d e 
15.12.2017;termenul limită de 
verificare a creanţelor, întoc-
mire, afişare şi comunicare a 
tabelului preliminar al crean-
ţ e l o r  v a  f i  d a t a  d e 
27.12.2017;termenul pentru 
soluț ionare eventualelor 
contestații  va fi data de 
03.01.2018 şi termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv al 
c r e a n ț e l o r  v a  f i  d a t a 
19.01.2018;prima şedinţă a 
adunării creditorilor va avea 
loc în data de 03.01.2018, ora 
12.00, la adresa PRIVATE 
LIQUIDATION GROUP 
IPURL, Oradea, str. Avram 

Subscrisa S.C. Daria&Catalin  S.R.L. - în faliment, cu sediul în Bocşa, 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 4, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine 
în registrul comerţului  J11/978/2005, CUI 18101091 vă face 
cunoscut faptul că în data de 08.12.2017, ora 11.00 va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din Reşiţa, str. Horea, bl.A2, parter, 
licitaţia publică cu strigare privind vânzarea următorului bun imobil: 
    - Spaţiu comercial situat în Reşiţa, str. Bîrzăviţei, nr.1, jud. 
Caraş-Severin pornind de la preţul de 60.000 euro.
ÎnÎn cazul în care bunul imobil nu se valorifică următoarele licitaţii vor 
fi organizate astfel: 15.12.2017, 22.12.2017, 12.01.2018, 
19.01.2018 ,26.01.2018 ,01.02.2018 şi 08.02.2018 la aceaşi oră la 
sediul lichidatorului judiciar, la același preț. Caietul de sarcini se 
poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 
500 lei. Înscrierea la licitaţie și achiziționarea caietului de sarcini se 
poate face în fiecare zi de luni până  joi. Garanţia de participare la 
liclicitaţie este de 10% din prețul de pornire al licitației. Informații 
suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul 
lichidatorului judiciar. 
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Iancu, nr. 2, ap.11, județul 
Bihor.

l Anunţ prealabil privind 
afişarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-terito-
rială Călăraşi, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului 
pentru sector cadastral nr.3 
î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
11.12.2017, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Comunei 
Călăraşi, 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 rectifi-
care ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul 
primăriei şi pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

LICITAȚII  
l Şcoala gimnazială nr. 128, 
cu sediul în strada Ion Creangă 
nr. 6, sector 5 organizează lici-
taţ ie  pentru închir ierea 
spaţiului excedentar- sala de 
sport- în data de 16.01.2018, 
ora 14.00. Informaţii suplimen-
tare la sediul unităţii.

l  S C  C o r y d o b  I m p e x 
SRL, societate aflata in fali-
ment, prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie a 
urmatoarelor bunuri mobile 
af late in patrimoniul debi-
toarei, si anume: autoutilitara 
Peugeot Boxer, an fabricatie 
2000, la pretul de 2.625 lei, 
mobilier birou la pretul de 215 
lei, rezervor bazin la pretul de 
11.050 lei, distribuitor pompa 
la pretul de 3.000 lei, bazin 
carburant la pretul de 2.650 lei. 
Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50% din cel 
stabilit in raportul de evaluare 
si aprobat de Adunarea Credi-
torilor din 09.01.2017. Sedin-

tele de licitatii vor avea loc pe 
d a t a  d e :  0 8 . 1 2 . 2 0 1 7 , 
12 .12 .2017 ,  14 .12 .2017 , 
19 .12 .2017 ,  21 .12 .2017 , 
05 .01 .2018 ,  09 .01 .2018 , 
11 .01 .2018 ,  16 .01 .2018 , 
18 .01 .2018 ,  23 .01 .2018 , 
25 .01 .2018 ,  30 .01 .2018 , 
01 .02 .2018 ,  05 .02 .2018 , 
07 .02 .2018 ,  09 .02 .2018 , 
13 .02 .2018 ,  15 .02 .2018 , 
20.02.2018, orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Relatii suplimentare la telefon 
0344104525.
 
l SC Teomed Logistic Parc 
SRL, prin lichidator judiciar 
anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică a urmatoarelor bunuri 
mobile: disc agricol la pretul de 
7.100 lei, masina confectionat 
cuie la pretul de 250 lei, masina 
rindeluit la pretul de 2.925 lei, 
masina universala de tamplarie 
la pretul de 2.600 lei, generator 
curent la pretul de 25 lei. 
Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50% fata de cel 
stabilit in raportul de evaluare, 
incuviintat de Adunarea Credi-
torilor din 20.09.2016. Licita-
ţiile vor avea loc pe data de: 
08 .12 .2017 ,  12 .12 .2017 , 
14 .12 .2017 ,  19 .12 .2017 , 
21 .12 .2017 ,  05 .01 .2018 , 
09 .01 .2018 ,  11 .01 .2018 , 
16 .01 .2018 ,  18 .01 .2018 , 
23 .01 .2018 ,  25 .01 .2018 , 
30 .01 .2018 ,  01 .02 .2018 , 
05 .02 .2018 ,  07 .02 .2018 , 
09 .02 .2018 ,  13 .02 .2018 , 
15.02.2018, 20.02.2018, orele 
12.00, în Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud Prahova. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0344104525.

l Debitorul SC De Frînghii 
Construcții  Transporturi 
Daniel SRL societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Teren 

extravilan în suprafață de 
49.900mp situat în Com. 
Plopu, Tarlaua 45, Parcela 
2252, Județ Prahova. Prețul de 
pornire al  l ic itației  este 
de  40.410,00Euro exclusiv 
TVA. 2.Teren extravilan în 
suprafață de 51.507mp situat 
în Com. Plopu, Tarlaua 47, 
Parcela 2355 şi Ptf 2354/1, 
Județ Prahova. Prețul de 
pornire al  l ic itației  este 
de  32.400,00Euro exclusiv 
TVA. 3.Stoc de marfă aflat în 
proprietatea societății debi-
t o a r e ,  î n  v a l o a r e a  d e 
141.450,12Lei exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini 
pentru imobilele af late în 
proprietatea Sc De Frînghii 
Construcții  Transporturi 
Daniel SRL este de 1.000Lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire 
al licitaților reprezintă 45% din 
valoarea de piață exclusiv TVA 
arătat în Raportul de evaluare. 
Participarea la licitație este 
condiționată de: -consemnarea 
în  contu l  nr.  RO76UG-
BI0000802003293RON deschis 
la GARANTI BANK SA -Ag. 
Ploieşti Mihai Viteazul până la 
orele 14.00 am din preziua 
stabilită licitaţiei, a garanției de 
10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până 
la aceeaşi dată a Caietelor de 
sarcini şi a Regulamentelor de 
licitație pentru proprietățile 
imobiliare şi stocul de marfă, 
de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Pentru proprietățile 
imobiliare şi stocul de marfă 
prima şedință de licitație a fost 
fixată în data de 15.12.2017, 
ora 15.00, iar dacă bunurile nu 
se adjudecă la această dată, 
următoarele şedințe de licitații 
vor fi în data de 12.01.2018, 
19 .01 .2018 ,  26 .01 .2018 , 
02.02.2018, ora 15.00. Toate 
şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Ploieşti, 
Str. Elena Doamna nr.44A, 
Jud. Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare şi vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. Anunțul 
poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro 

l Lichidator judiciar, societăţi 
profesionale de insolvenţă, 
asociate prin contract, YNA 
Consulting Sprl Şi Consultant 
Insolventa SPRL, cu sediul 
procesual ales în Drobeta-Tur-
nu-Severin, str.Mărăşeşti, nr.18, 
jud.Mehedinţi, anunţă licitaţie 
publică cu strigare pentru 

vânzarea bunurilor imobile 
existente în proprietatea debi-
toarei SC Izometal-Magellan 
SRL, cu sediul în Drobeta-Tur-
nu-Severin, str.I.C.Brătianu, 
nr. 11, parter, camera 2, judeţul 
Mehedinţi, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului 
M e h e d i n ţ i  s u b  n r . 
J25/276/2012, având cod de 
identificare fiscală nr.6633311, 
af lată în procedura de fali-
ment,  conform sentinţei 
nr.177/2016 din şedinta publică 
din data de 16.05.2016 pronun-
ţată de Tribunalul Mehedinţi în 
dosar nr.6902/101/2012, după 
cum urmează: 1.*Teren Extra-
vilan cu S= 510.100mp (cu 
destinaţia de Exploatare Balas-
tieră), situat în Zona Vladimi-
rescu-Aluniş-Terasa, Judeţul 
Arad*, având următoarele 
numere de carte funciară şi 
numere cadastrale: nr. crt./
Carte Funciara/ Nr. cadastral/
Suprafata mp: 1/305261/ 
3 0 5 2 6 1 / 7 7 0 0 ;  2 / 3 0 7 7 0 0 / 
3 0 7 7 0 0 / 5 0 0 0 ;  3 / 3 0 4 7 8 3 / 
3 0 4 7 8 3 / 4 3 0 0 ;  4 / 3 0 5 5 8 2 / 
3 0 5 5 8 2 / 4 4 0 0 ;  5 / 3 0 7 6 7 8 / 
3 0 7 6 7 8 / 6 3 0 0 ;  6 / 3 0 6 9 2 0 / 
3 0 6 9 2 0 / 2 7 0 0 ;  7 / 3 0 7 1 2 6 / 
3 0 7 1 2 6 / 1 9 0 0 ;  8 / 3 0 6 9 1 1 / 
3 0 6 9 1 1 / 1 9 0 0 ;  9 / 3 0 6 0 2 9 / 
306029/4200;  10/306929/ 
306929/1800;  11/305424/ 
305424/2300;  12/303591/ 
179/981/ 2/51/1800; 13/306934/ 
306934/2400;  14/305241/ 
305241/3200;  15/306910/ 
306910/8500;  16/307740/ 
307740/4100;  17/307714/ 
307714/8400;  18/307698/ 
307698/10000; 19/305255/ 
305255/6100;  20/305377/ 
305377/1400;  21/300147/ 
300147/1500;  22/307708/ 
307708/6800;  23/300218/ 
300218/3000;  24/307732/ 
307732/1200;  25/305434/ 
305434/2200;  26/305248/ 
305248/4700;  27/307693/ 
307693/5000; 28/305266/3593; 
179.981/ 2/9/3900; 29/307684/ 
307684/2200;  30/307722/ 
307722/3600;  31/307706/ 
3 0 7 7 0 6 / 9 0 0 ;  3 2 / 3 0 5 2 6 3 / 
305263/1500;  33/305382/ 
305382/2000;  34/307757/ 
307757/8800;  35/300142/ 
300142/2700;  36/307657/ 
307657/1600;  37/305276/ 
305276/1400;  38/305410/ 
305410/2800;  39/305245/ 
305245/3000;  40/307730/ 
307730/4700;  41/307789/ 
307789/5400;  42/300150/ 
300150/2300;  43/307736/ 
307736/2800;  44/305436/ 
305436/3300;  45/305281/ 
305281/2800;  46/305254/ 
305254/1200;  47/307696/ 
307696/7700;  48/307711/ 

307711/5200;  49/305270/ 
305270/3900;  50/307682/ 
307682/6800;  51/301152/ 
301152/4100;  52/307680/ 
307680/3100;  53/307119/ 
307119/2600;  54/306030/ 
306030/1900;  55/306928/ 
306928/9200;  56/307127/ 
307127/2400;  57/303800/ 
303800/1300;  58/304793/ 
304793/2300;  59/305646/ 
305646/1700;  60/307109/ 
307109/5600;  61/301154/ 
301154/4400;  62/305661/ 
305661/10000; 63/306908/ 
306908/3200;  64/305648/ 
305648/6400;  65/304799/ 
304799/5200;  66/300136/ 
300136/1800;  67/305251/ 
305251/5400;  68/303797/ 
303797/1200;  69/311485/ 
311485/3600;  70/311550/ 
311550/2600;  71/300398/ 
300398/10000; 72/311493/ 
311493/1500;  73/300391/ 
300391/3100;  74/303602/ 
303602/5400;  75/311488/ 
311488/2300;  76/311492/ 
311492/2400;  77/311507/ 
311507/3500;  78/307750/ 
307750/1700;  79/311548/ 
311548/2500;  80/305594/ 
305594/2000;  81/304797/ 
304797/2600;  82/304784/ 
304784/2900;  83/311484/ 
311484/1500;  84/311541/ 
311541/5000;  85/311547/ 
311547/1900;  86/303978/ 
303978/1400;  87/311514/ 
311514/12500; 88/307803/ 
307803/2900;  89/305239/ 
305239/2200;  90/306932/ 
306932/3900;  91/305381/ 
305381/7500;  92/305244/ 
305244/3800;  93/300198/ 
300198/3100;  94/305257/ 
305257/4200;  95/306915/ 
306915/1500;  96/307676/ 
307676/3800;  97/306909/ 
306909/4800;  98/306916/ 
306916/3800;  99/300139/ 
300139/9900; 100/300155/ 
300155/7400; 101/305649/ 
305649/5000; 102/305380/ 
305380/10000; 103/311549/ 
311549/4300; 104/304796/ 
304796/2600; 105/303783/ 
303783/5900; 106/303785/ 
303785/2000; 107/307159/ 
307159/3300; 108/300405/ 
300405/2500; 109/300149/ 
300149/9400; 110/306912/ 
306912/2100; 111/306924/ 
306924/1700; 112/305279/ 
305279/5600; 113/307738/ 
307738/1000; 114/307686/ 
307686/1300; 115/305383/ 
305383/4300; 116/300234/ 
300234/13800; 117/307688/ 
307688/1300; 118/305386/ 
305386/3100; 119/307727/ 
307727/10000; 120/307724/ 
307724/5400; 121/307765/ 
307765/5700; 122/307763/ 

 Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. 
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. 
RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 0255.212.940, notifică deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului S.C. 
WILDAN & DANIELA S.R.L., prin Încheierea civilă nr. 88/JS/CC din 
data de 23.11.2017 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia 
a-II-a Civilă, în Dosarul 4328/115/2017.
  Debitorul S.C. WILDAN & DANIELA S.R.L.are obligaţia ca în 
termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul 
cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind 
procedura insolvenţei.   
  Creditorii debitorului S.C. WILDAN&DANIELA S.R.L cu sediul social 
în Caransebeş, str. Ardealului, nr. 2, Spaţiul Comercial II, sc. B, 
parter, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului 
J11/283/2012, CUI 30274350 trebuie să procedeze la înscrierea la 
masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a 
creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data 
de  08.01.2018.  Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare 
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307763/2300; 123/304797/ 
304797/2600; 124/304796/ 
304796/2600; 125/303398/ 
303398/10000, la preţul de 
p o r n i r e  a  l i c i t a ţ i e i  d e 
816.160,00Euro (echivalentul 
în lei la cursul BNR din ziua 
plăţii), valoarea nu include 
TVA; 2.*Teren Extravilan cu 
S= 303.770mp (cu destinaţia 
de Exploatare Balastieră), 
situat în Zona Criciova- 
Jdioara, Judeţul Timiş*, având 
următoarele numere cadas-
trale: Nr. Crt./Nr. cadastral/ 
Suprafaţa mp: 1/400575/ 8.700; 
2/400520/ 9.700; 3/400591/ 
3 .846 ;  4 /400603 /  4 .812 ; 
5/400593/ 5.800; 6/400594/ 
5 .800 ;  7 /400588 /  5 .800 ; 
8/400580/ 5.800; 9/400581/ 
11.547; 10/400613/ 2.900; 
11/400579/ 4.300; 12/400595/ 
11.283; 13/400515/ 5.800; 
14/400590/ 20.399; 15/400651/ 
5.800;  16/400571/  5.800; 
17/400582/ 8.700; 18/400576/ 
6.100;  19/400583/  5.800; 
20/400650/ 5.800; 21/400577/ 
2.900; 22/400587/ 11.550; 
23/400585/ 2.760; 24/400584/ 
4.270; 25/400596/ 11.600; 
26/400194/ 17.400; 27/400635/ 
83.078; 28/400573/ 5.800; 
29/400578/ 11.541; 30/400572/ 
5.624; 31/400615/ 2.760, la 
preţul de pornire a licitaţiei de 
413.120,00Euro (echivalentul 
în lei la cursul BNR din ziua 
plăţii), valoarea nu include 
TVA. Licitaţia va avea loc la 
punctul de lucru al debitoarei 
situat în localitatea Timişoara, 
str.Enric Baader, nr.13, jud.
Timiş, la data de 12.12.2017, 
ora 13.00, iar în cazul în care 
bunurile nu vor fi valorificate, 
licitaţia va fi reluată, în 
aceleaşi condiţii, la data de 
09.01.2018, ora 13.00, la data 
de 23.01.2018, ora 13.00, la 
data de 06.02.2018, ora 13.00, 
la data de 20.02.2018, ora 
13.00, respectiv la data de 
06.03.2018, ora 13.00. Partici-
parea la licitaţie este condiţio-
n a t ă  d e  a c h i z i ţ i o n a r e a 
caietului de sarcini şi consem-
narea unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei, 
până la începerea licitaţiei în 
contul unic de insolvenţă 
deschis la Banca Comercială 
Carpatica, sub nr. RO 98 
CARP 0360 0076 6158 RO01. 
Invităm pe toţi cei care vor să 
se prezinte la şedinţa de lici-
taţie la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop şi până 
la acel termen să depună oferte 
de cumpărare. Somăm pe toţi 
cei care pretind vreun drept 
asupra imobilelor să anunţe 
lichidatorul judiciar înainte de 

data stabilită pentru vânzare 
în termen, sub sancţiunea 
prevăzută de lege. Informaţii 
suplimentare privind bunurile 
scoase la licitaţie, la telefoa-
n e l e :  0 2 5 2 . 3 2 8 . 2 9 3 , 
0744.528.869, 0252.354.399, 
0742.592.183, 0256.220.827 sau 
0745.267.676 şi pe site-urile: 
www.ynaconsulting.ro şi www.
consultant-insolventa.ro.

l Anunţ de licitaţie publică. 
Primăria Comunei Glodeni, 
Judeţul Dâmboviţa: 1.Iniţiază 
procedura de negociere directă 
pentru concesionarea terenu-
rilor din punctul Centru nr.16, 
în suprafaţă de 405mp, şi 
Centru nr. 6 în suprafaţă de 
43mp. Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa de nego-
ciere directă: 28.12.2017, ora 
10.00, la Primăria Comunei 
Glodeni. Preţul de pornire –2 
Euro/mp/an. 2.Iniţiază proce-
dura de concesionare prin lici-
taţie publică deschisă 6 parcele 
de teren în suprafaţa de câte 
21mp fiecare în strada  Schela 
punct “Mondial”, categoria de 
folosinţă curti- construcţii, 
aparţinând domeniului privat 
al comunei Glodeni. Data şi 
locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 28.12.2017, ora 
14.00,  Primăria Comunei 
Glodeni. Preţul de pornire –1 
Euro/mp/an. Data limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r 
27.12.2017, ora 16.00. -Clarifi-
cările se pot solicita până pe 
data de 21.12.2017; -Documen-
taţia aferentă se obţine  de la 
sediul Primăriei  Comunei 
Glodeni până pe data de 
27.12.2017. Primar, Chiran 
Gheorghe

l Debitorul SC SGF Group 
M a n a g m e n t  S R L , 
CIF:15897665; sediul social 
B u c u r e s t i ,  s t r. N i c o l a e 
Caramfil, nr. 71-73, sector 3, 
J40/15207/2003, af lata  în 
procedură de faliment in 
bankruptcy, en faillite în dosar 
nr. 41119/3/2016 prin lichi-
dator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentata 
de ec Popescu Emil, scoate la 
vânzare la un pret diminuat cu 
50% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare: Bunul 
mobil „Instalatie de valorifi-
care a cenusii de pirita prin 
metoda flotatiei” compus din: 
1. BUNCAR DE ALIMEN-
TARE. 2. ALIMENTATOR 
CU BANDA. 3.ALIMEN-
TATOR CU BANDA. 4 .
B A N D A  T R A N S P O R -
TOARE. 5.BANDA TRANS-

PORTOARE 500MMX12M. 
6.CILINDRU DE DEZA-
GREGARE. 7.CILINDRU 
DE DEZAGREGARE. 8. 
CELULA DE FLOTATIE 5,7 
M C .  9 .  C E L U L A  D E 
FLOTATIE 5,7 MC . 10. 
CELULA DE FLOTATIE 5,7 
M C .  1 1 .  C E L U L A  D E 
FLOTATIE 5,7  MC. 12. 
CELULA DE FLOTATIE 5,7 
M C .  1 3 . C E L U L A  D E 
FLOTATIE 5,7  MC. 14. 
CELULA DE FLOTATIE 5,7 
M C .  1 5 .  C E L U L A  D E 
FLOTATIE 5,7  MC. 16. 
CELULA DE FLOTATIE 5,7 
M C .  1 7 .  C E L U L A  D E 
FLOTATIE 5,7  MC. 18. 
CELULA DE FLOTATIE 5,7 
M C .  1 9 .  C E L U L A  D E 
FLOTATIE 5,7  MC. 20. 
CELULA DE FLOTATIE 2,8 
M C .  2 1 .  C E L U L A  D E 
FLOTATIE 2,8  MC. 22. 
CELULA DE FLOTATIE 2,8 
MC. 23. CLASOR SPIRAL 
9 0 0 M M X 7 0 0 0 M M .  2 4 . 
AGITATOR 2500MM X 
2500MM. 25. AGITATOR 
2500MM X 2500MM. 26. 
INGROSATOR. 27. INSTA-
LATIE ELECTRICA. 28. 
POMPA VERTICALA PV 
100. 29. POMPA VERTICALA 
PV 100. 30. POMPA VERTI-
CALA PV 100. 31. POMPA 
VERTICALA PV 65 1 . 
32. POMPA VERTICALA PV 
65 1. 33. POMPA VERTI-
CALA PV 65 1  .  3 4 . 
POMPA CAUCIUCATA PC 
1125. 35. POMPA CAUCIU-
C A TA  P C  1 1 2 5 .  3 6 . 
SUFLANTA TIP GM 50 L. 37. 
SUFLANTA TIP GM 50 L. 38. 
BANDA TRANSPORTOARE 
500 MM X 18 M. 39. POMPA 
CAUCIUCATA PRA 200. 40. 
C I U R  V I B R A N T  C U 
BANDA DE CURATIRE. 41. 
BANDA TRANSPORTOARE 
650MM X 18M. 42. Autorizatie 
Integrata de Mediu Turnu 
Magurele. Valoarea bunului 
mobil „Instalatie de valorifi-
care a Cenusii de pirita prin 
metoda flotatiei” este in suma 
de 21.698 euro exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Titlul 
executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la 
vânzarea bunul mobil descris 
anterior, o reprezinta sentinta 
din data de 21.11.2016 de 
deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr. 41119/3/2016 
af lat pe rolul Tribunalului 
Bucuresti. Licitaţia va avea loc 
la biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr.Tr.Severin, 

str.Zăbrăuțului nr.7A, judeţul 
M e h e d i n ţ i  l a  d a t a  d e 
1 8 . 1 2 . 2 0 1 7  o r e l e  1 5 0 0 . 
Informăm toți ofertanţii faptul 
că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei si 
sa achite caietul de sarcini in 
suma de 1000 lei. Contul unic 
de insolvență al debitoarei SC 
SGF Group Managment SRL 
este: RO35RNCB048207807826 
0001 deschis la Banca Comer-
ciala Romana. Invităm pe toti 
cei care vor să participe la 
şedinţa de licitaţie să depună 
oferte de cumpărare şi docu-
mentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație/caietul de 
sarcini cu cel putin 2 orele 
inainte de ora licitatiei la 
adresa menționată anterior 
respectiv localitatea Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, 
jud.Mehedinţi. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept 
asupra bunului mobil sa 
anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii 
la telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau la adresa de 
email: office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consul-
tant-insolventa.ro. 

PIERDERI  
l Pierdut certificat de pregă-
tire profesională a conducăto-
rului auto, Seria 0350581000, 
emis pe numele Radu Florinel, 
la data de 26.09.2015. Se 
declară nul.

l Bădescu Florin Traian, 
domiciliat in Morăreşti, Argeş, 
declară pierdut atestat/certi-
ficat transport marfă. Se 
delcară nul.

l Pierdut Atestat profesional 
transport Marfa emis pe 
numele Stoica Adrian Florin. Il 
declar nul.

l Pierdute Card Tahograf si 

Atestat profesional transport 
Persoane emise pe numele 
Tusluc Mihaita Sebastian. Le 
declar nule.

l Tritrans Giovanni SRL, 
Arad, str.Andreica Tribunul, 
nr.12, bl.A58, sc.B, ap.2, jud.
Arad, J02/227/2014, CUI: 
32851447, pierdut Certificat 
Constatator. Îl declar nul.

l P.F.A. Velicu Dănuţ cu 
sediul în Bucureşti, str. Ghir-
landei nr. 1, bl .64, ap. 48, 
sector 6, F40/3348/27.5.2004, 
CUI 20575860, declar pier-
derea registrului unic de 
control.

l Declar pierdut talon– 
B51MTG, auto Volkswagen 
Caravelle, s. motor AC017253, 
s .  c a r o s e r i e  W V 2 Z Z Z 
70ZMH100870, proprietar 
MTG Touring Estival S.R.L., 
J40/8366/2003, RO 15530765, 
comasată cu Alpin 2003 S.R.L.

l Mihăilă Silviu Florinel – 
Roşiorii de Vede, pierdut Certi-
ficat profesional conducător 
auto marfă nr. 0052657001 
eliberat de ARR Teleorman. Îl 
declar nul.

l Pierdut atestat transport 
marfa si permis de conducere 
pe numele Preda Mihai.

l Pierdut Certificate de Inregis-
trare emise de PMB cu numerele 
de inregistrare B04706, B04707, 
B04708, B04709 si B04710. Le 
declar nule.

DECESE

Dr. DOINA LUMINIŢA 
TACORIAN                     

a încetat din viaţă,
"Dumnezeu S-o 

odihnească"
Familia şi prietenii

IInhumarea va avea loc 
marţi 05.12.2017 la 

Cimitirul Bellu




