
Iwww.jurnalul.ro

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

Joi, 8 martie 2018 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

CERERI SERVICIU
l Margarit Constantin, deținut la Peni-
tenciarul Tulcea, caut loc de muncă pe 
raza jud.Tulcea și împrejurimi, având 
calificare și experiență în următoarele 
domenii: alimentație publică și turism, 
construcții, pază, constultanță IT. Dispo-
nibilitate pe timpul nopții. Relații 
0738 .344 .949 ,  o fer te  pe  mai l : 
oantadoru2000@gmail.com sau la Peni-
tenciarul Tulcea. 

OFERTE SERVICIU
 

l Angajez o persoană pentru îngrijire 
animale. Telefon 0764.53.90.11.

l Logos Accounting Services angajeaza 
in Bucuresti operator introducere si vali-
dare date cu cunostinte engleza. Tel. 
0314380979.

l Penița Veselă SRL angajează Operator 
introducere, validare și prelucrare date 
(COR 413201). Cerințe de ocupare a 
postului: studii- bacalaureat/ limbă 
străină: engleză/ permis de conducere: 
catergoria B. Programări interviu și test 
engleza la telefon 0744.701.879.

l HACK Emily Louise, domiciliată în 
București, Cal. Calărașilor nr. 167, bl. 39, 
sc. A, et. 1, ap. 6, sector 3, angajeaza 1 
post curăţătoreasă lenjerie cod COR 
912102, 1 post menajeră cod COR 
911101, cerinţe cunostinţe limba engleză, 
experienţă 2 ani, CV -urile se pot trans-
mite pe email la pas.clau@gmail.com,  
relaţii la tel. 0723.364.116.

l Primăria Municipiului Dorohoi orga-
nizează concurs în data de 30.03.2018 
orele 10.00 proba practică  și în data de 
05.04.2018 interviul  pentru ocuparea a 5 
(cinci) funcţii contractuale de execuție: 
-muncitori necalificați la Compartimen-
tele agrement, sport și administrarea 
cimitirelor din subordinea Serviciului 
agrement, sport și administrarea cimiti-
relor din cadrul Apratului de specialitate 
al Primarului Municipiului Dorohoi. 
Principalele cerinţe obligatorii de partici-
pare la concurs; - Studii generale. Dosa-
rele de înscriere se pot depune la 
Compartimentul resurse umane, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului. Pentru relaţii supli-
mentare vă puteţi adresa la Comparti-
mentul resurse umane, din cadrul 
Primăriei Municipiului Dorohoi sau la 
telefon 0231/610133, interior 113.

l Școala Gimnazială „Alexandru 
Vlahuță”, cu sediul în localitatea 
Alexandru Vlahuță, judeţul Vaslui, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: administrator 
financiar (contabil), 0,5, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
30.03.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 03.04.2018, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare în specialitatea 
postului; -vechime: 1 an. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la sediul: 
Școala Gimnazială „Alexandru 
Vlahuță”. Relaţii suplimentare la sediul: 
Școala Gimnazială „Alexandru 
Vlahuță”, persoană de contact: prof.
Grădinaru Luigi Sorin, telefon: 
0748.935.780, fax/tel.0235.708.333, 
e-mail: luigigradinaru@yahoo.com

l Primăria orașului Tășnad, județul Satu 
Mare, Str.Lăcrămioarelor, nr.35, anunță 

concurs pentru ocuparea posturilor 
contractuale de execuție vacante din 
cadrul Serviciului De Administrare a 
Domeniului Public și Privat: 1 Post Asis-
tent Medical Generalist  PL/S- Serviciului 
De Administrare a Domeniului Public și 
Privat. Condiții specifice în vederea 
participării la concurs: 6 luni vechime în 
specialitatea studiilor, diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echivalentă/
Diplomă de licență în specialitatea de 
asistent medical medicină generală; 
Certificat de membru OAMGMAMR. 
Concursul pentru acest post se va orga-
niza astfel: Proba scrisă (proba unică) se 
organizează în data de 03.04.2018, ora 
12.00, la Primăria oraș Tășnad. Proba 
interviu se va anunța ulterior. 1 post 
Muncitor necalificat- din cadrul Serviciul  
de administrare a domeniului public și 
privat. Condiții specifice în vederea parti-
cipării la concurs: studii medii/generale, 
-nu necesită vechime. Concursul pentru 
acest post se va organiza astfel: Proba 
practică (eliminatorie) va avea loc în data 
de  03.04.2018, ora 10.00, în incinta 
Ștrandului Termal și constă în testarea 
candidaților la ÎNOT. Proba scrisă în 
data de 03.04.2018, ora 12.00. 1- Post 
Asistent Medical Generalist S- Debutant 
în cadrul cabinetului medical școlar. 
Condiții specifice în vederea participării 
la concurs: nu necesită vechime; diplomă 
de licență în specialitatea de asistent 
medical medicină generală; Certificat de 
membru OAMGMAMR. Proba scrisă- 
03.04.2018, ora 12.00, la Primăria 
orașului Tășnad. Proba interviu se va 
anunța ulterior. Dosarele de înscriere la 
examen se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Orașului 
Tășnad, judeţul Satu Mare. Dosarul de 
înscriere la examen trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute 
la art. 6 din HG nr. 286/2011. Condițiile 
de participare la concurs, bibliografia, 
conținutul dosarului profesional de 
înscriere la concurs și data limită de 
depunere a dosarelor de înscriere se 
afișează și la sediul instituției, Str. Lăcră-
mioarelor, Nr.35, Jud.Satu Mare- la 
biroul relații cu publicul. Relații supli-
mentare se pot obține la numărul de 
telefon 0261/825.860 sau pe wwwprima-
riatasnad.ro.

l Institutul Naţional de Cercetare-Dez-
voltare pentru Știinţe Biologice Bucu-
rești, cu sediul în București, sector 6, Spl. 
Independenţei, nr. 296, având ca obiect 
de activitate cercetare-dezvoltare, în 
conformitate cu HG 2082/2004, pentru 
aprobarea Regulamentului de Organi-
zare și Funcţionare al INCDSB, anunţă 
scoaterea la concurs a 8 posturi specifice 
activităţii de cercetare ale institutului, 
după cum urmează: București: -un post 
CS I -domeniul Informatică; -un post CS 
II -domeniul Statistică și Cibernetică; -un 
post CS II -domeniul Ingineria Resur-
selor Vegetale și Animale; -un post CS II 
-domeniul Ingineria mediului; -un post 
CS III -domeniul Biologie; -un post ACS 
-domeniul Biologie; Piatra Neamţ: -un 
post CS III -domeniul Biologie; -un post 
CS -domeniul Biologie. Organizarea 
concursului se face în conformitate cu 
prevederile Legii 319/2003, privind 
Statutul personalului de cercetare-dez-
voltare. Data-limită a depunerii cererilor 
de înscriere și a dosarelor: 07.04.2018. 
Regulamentul de concurs, bibliografia, 
precum și alte informaţii utile privind 
organizarea concursului le puteţi afla la 
sediul institutului sau la tel.021.220.77.80.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
și Protecţia Copilului Gorj organizează 
concurs în data de 10 aprilie  2018, ora 
10:00 (proba scrisă) și 13 aprilie 2018 

(interviu), la sediul instituţiei din Tg.Jiu, 
strada Siretului, nr.24, judeţul Gorj, 
pentru ocuparea a două funcţii publice 
de execuție  vacante, respectiv: 1. un post 
corespunzător funcţiei publice vacante de 
execuție de consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior la Biroul achiziţii publice și 
contractare servicii sociale, 2. un post 
corespunzător  funcţiei publice vacante 
de execuție de inspector, clasa I,  grad 
profesional superior  la Biroul achiziţii 
publice și contractare servicii sociale. 
Condiţii specifice, de îndeplinit cumu-
lativ, cu respectarea prevederilor art.57, 
alin.5), lit.c)  din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările și completările ulteri-
oare: - absolvenţi de studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv de 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul  științe juridice sau 
științe economice, - vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice de minimum 9 ani. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul DGASPC 
Gorj, din Tg.Jiu, strada Siretului, nr.24, 
judeţul Gorj, în perioada 08.03.2018-
27.03.2018. Persoană de contact: Berlescu 
Flabelia-Patricia, consilier superior în 
cadrul Serviciului resurse umane, salari-
zare și pentru funcţia publică. Relaţii 
suplimentare la telefon 0253/212518 sau 
la camera 36 – sediul DGASPC Gorj sau 
email dgaspc_gorj@yahoo.com.

l Primăria Orașului Videle, judeţul 
Teleorman, organizează în perioada 
20.03.2018 - 23.03.2018 la sediul său din 
orașul Videle, strada Republicii, nr. 2, 
concurs pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie temporar vacantă de 
inspector, clasa I, grad profesional debu-
tant din cadrul Compartimentului I.T. al 
Aparatului de Specialitate al Primarului 
Orașului Videle, judeţul Teleorman. 
Condiţiile generale de ocupare a unei 
funcţii publice sunt cele prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Condiţiile specifice de participare la 
concurs pentru ocuparea funcţiei publice 
temporar vacantă, sunt următoarele: 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
Știinţe economice/ Știinţe inginerești, 
specializarea Economie/IT. Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei Orașului 
Videle, data propusă pentru desfășu-
rarea probei scrise fiind 20.03.2018, ora 
10.00, respectiv data de 23.03.2018 -ora 
12.00 pentru desfășurarea interviului. 
Dosarele de participare la concurs se pot 
depune la secretarul comisiei de concurs 
- Direcţia Resurse Umane, Salarizare, 
Informatică, Autorizări Taximetrie și 
Comerţ, Problemele Romilor și Parc 
Auto în termen de 8 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a și vor conţine, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la 
art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guver-
nului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvol-
tarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Coordonate de contact pentru primirea 
dosarelor de concurs: sediul Primăriei 
Orașului Videle, str. Republicii, nr. 2, oraș 
Videle, judeţul Teleorman, telefon: 
0247/453017 inter ior  106,  fax: 
0247/453015, e-mail: primariavidele@
yahoo.com, persoana de contact: Vochin 
Nicoleta -inspector. Condiţiile de partici-
pare la concurs aprobate și bibliografia, 
precum și atribuţiile prevăzute în fișa 
postului se afișează la sediul instituţiei și 
se publică pe site-ul www.primariavidele.
ro.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
și Protecţia Copilului Gorj organizează 
concurs în data de 17 aprilie 2018, ora 
10,00 (proba scrisă) și 20 aprilie 2018 
(interviu), la sediul instituţiei din Tg.Jiu, 
strada Siretului, nr.24, judeţul Gorj, 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacante de șef birou, gradul II 
la Biroul achiziţii publice și contractare 
servicii sociale. Condiţii specifice, de 
îndeplinit cumulativ, cu respectarea 
prevederilor art.57, alin.6), lit.a) și alin.7) 
din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile și completările ulterioare: -absolvenţi 
de studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv de studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
științe economice sau științe juridice, - 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice de 
minimum 2 ani,- absolvenţi de studii de 
masterat sau de studii postuniversitare în 
domeniul administraţiei publice, mana-
gement sau în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice. 
Dosarele de înscriere se depun la sediul 
DGASPC Gorj, din Tg.Jiu, strada Sire-
tului, nr.24, judeţul Gorj, în perioada 
08.03.2018-27.03.2018. Persoană de 
contact: Berlescu Flabelia-Patricia, consi-
lier superior în cadrul Serviciului resurse 
umane, salarizare și pentru funcţia 
publică.Relaţii suplimentare la telefon 
0253/212518 sau la camera 36 – sediul 
DGASPC Gorj sau email dgaspc_gorj@
yahoo.com.

VÂNZĂRI IMOBILE
 

l Vând garsonieră confort 2, zona Vest 
în Tulcea, jud. Tulcea. Relaţii la nr. de 
telefon: 0745.924.783.

CITAȚII
 

l Se citeaza SC Gal Metale SRL in 
instanta la Judecatoria Secrorului 3 
Bucuresti in dosar 26578/301/2017 
pentru data de 20.03.2018 complet 19 ora 
8:30 in proces cu SC Stiserom SA.  

l Se Citeaza Hulubei Constantin cu 
domiciliul in Sat Dancu, com.Holboca, 
bloc A11, sc.A, etaj 4, ap.14, jud. Iasi, in 
calitate de parat, reclamant CII Precu-
peanu Olivia Cristina, dosar nr. 
1724/99/2016/a1 Tribunalul Iasi, atra-
gerea raspunderii pentru intrarea in 
insolventa, art. 169 Legea 85/2014, termen 
05.04.2018, ora 9, complet com. S1.

l Citaţie nr. 3165/252/2017 Pârâtul 
Franţescu Zeno Constantin, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Germania, în 
prezent cu domiciliu necunoscut, este 
citat la Judecătoria Lugoj pentru 
termenul 22 martie 2018, ora 08:30, sala 
10, Complet C5, în proces cu reclamanta 
SC La Fazenda SRL, având ca obiect 
hotărâre care să ţină loc de act autentic.

l Domnul Vuza Constantin, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in loc. Cercu jud. Iasi, 
este chemat la Judecatoria IASI, cu 
sediul in Iași, str. Anastasie Panu nr. 25, 
camera Sala 2, Completul C29, în ziua de  
21.03.2018, ora 08.30, in calitate de Pârât, 
în proces cu EON Energie Romania SA 
în calitate de Reclamant, pretentii, dosar 
nr. 35760/245/2017.

l Ionescu Mircea este chemat în data de 
19 aprilie 2018 la Judecătoria Brașov, 
b-dul.15 noiembrie, nr.45, sala J1, 
complet c12, ora 9:00, în calitate de pârât 
în dosarul nr.25727/197/2017, având ca 
obiect declararea judecătorească a morții.

l Numitul Miclescu Sandu, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Municipiul Bucu-

rești, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 4, ap.2, 
sector 1, este chemat să se prezinte în 
ziua de 30.03.2018, la Tribunalul Bucu-
rești- Secția a III-a civilă, cu sediul în 
Bulevardul Unirii, nr.37, sector 3, camera 
206, Completul Fond 15, ora 08:30, în 
calitate de intimat, în dosarul nr. 
24684/3/2017, avȃnd ca obiect Revizuire- 
Legea 10/2001, în contradictoriu cu 
Ministerul Apărării Naționale, în calitate 
de revizuent.

l România. Birou Individual Notarial 
„Simescu Gheorghe”, sediul: Caransebeș, 
str.N.Bălcescu, nr.3, et.1, ap. 2, jud. 
Caraș-Severin. Licenţă funcţionare 
nr.274/3371/14.08.2014. Telefon: 
0255.516.417, fax: 0255.518.012. Dosar 
nr.77/2018. Citaţie. Către domnul Bocsan 
Coriolan Cristian, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Păltiniș, sat Păltiniș, 
nr.123D, judeţ Caraș-Severin. Prin 
prezenta vă rugăm să vă prezentaţi la 
biroul nostru în data de 28 martie 2018, 
ora 10.00, în vederea dezbaterii proce-
durii succesorale de pe urma defunctului 
Bocsan Coriolan, CNP: 1590401110648, 
decedat la data de 02.08.2014, cu ultimul 
domiciliu în Păltiniș, nr.123D, judeţ 
Caraș-Severin.

l Se citează SC Leroco SRL, CUI: 
23687370, J37/293/2008, cu sediul social 
în municipiul Vaslui, str.Mihai Viteazu, 
nr.14, județ Vaslui, pentru a se prezenta 
la Judecătoria Vaslui în ziua de 09 martie 
2018, ora 8.30, în calitate de pârâtă, în 
proces cu CNCIR -SA, în calitate de 
reclamantă, pentru fond -pretenții, ce 
face obiectul dosarului nr. 3967/333/2017.

l Se citează Coconu Nicușor, Zalum 
(Coconu) Anișoara și Sîrbu Alexandru 
Valentin la Judecătoria Roșiorii de Vede, 
str. Mărășești nr. 52, la data de 
27.03.2018, în dosar 845/292/2009 având 
ca obiect succesiune rejudecare, recla-
mantă fiind Ţiparu Mariana.

l Se citeaza pratul Olar Gabor cu domi-
ciliu necunoscut, la Judecatoria Ineu 
pentru termenul de judecata din data de 
11.04.2018, in dosar nr. 371/246/2018, 
avand ca obiect uzucapiune in contradic-
toriu cu reclamanta Cuzman Valeria. In 
caz de neprezentare se va judeca in lipsa.

l Avi Farm Selecţion SRL, cu sediul în 
Sat Tisa Silvestri nr. 26, loc. Odobești, 
jud. Bacău, este citată în calitate de 
pârâtă, la Tribunalul Bacău, secţia A II 
–A civilă și de contencios administrativ și 
fiscal Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 4, în 
data de 04 aprilie 2018 ora 09:00, camera 
2, complet C2 l p, în dosarul nr. 
3493/110/2017, având ca obiect: obligaţia 
de a face -fond în proces cu Has Real 
Estate SRL.

l NUMITUL MANTA MARIN 
FLOREA, CU ULTIMUL DOMICILIU 
CUNOSCUT ÎN SAT DUDAȘU, 
COMUNA ȘIMIAN, JUDEŢUL 
MEHEDINŢI, ESTE CITAT LA JUDE-
CĂTORIA DROBETA TURNU 
SEVERIN, JUDETUL MEHEDINŢI, 
PE DATA DE 26.04.2018, ORA 08:30, 
CAMEA SALA 2,COMPLET C3 CIVIL, 
ÎN CALITATE DE PÂRÂT ÎN 
DOSARUL NR. 13020/225/2017, 
AVÂND CA OBIECT ÎNLOCUIRE 
AMENDĂ CU MUNCĂ ÎN FOLOSUL 
COMUNITĂŢII.

DIVERSE
 

l Subsemnatul Voicu Danut, cu domici-
liul in orasul Gaesti, Str.13 Decembrie, 
nr.72, judet Dambovita, in calitate de 
proprietar al terenului in suprafata de 
60.675mp, situat in tarla 4, parcela 
106/2,(fosta S.C. Rovadis S.A.), conform 
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actu lu i  de  vanzare-cumparare 
nr.1822/28.06.2011, pune in vedere 
tuturor proprietarilor care detin construc-
tiile cu caracter industrial de tip hala si 
fundatii +elemente de structura, ce se 
afla in imediata vecinatate a sediului 
primariei Crangurile, sat Badulesti, judet 
Dambovita, identificat cu nr.Cadastral 
70108, UAT Crangurile, sa demareze 
urgent consolidarea/ demolarea acestora, 
deoarece prezinta un risc iminent de 
prabusire. Relatii la Primaria Crangurile.

l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită administrator judi-
ciar conform sentintei nr. 79/21.02.2018, 
Tr i b u n a l  D a m b o v i t a ,  d o s a r 
4767/120/2017, anunţă deschiderea 
procedurii generale a insolventei Forapex 
International SRL Târgovişte, Calea 
Domnească, bl. X2D, sc. D, et. 3, ap. 10, 
jud. Dambovita, J15/1034/2004, CUI 
16935198. Termenul limită pentru înre-
gistrarea cererii de admitere a creanţelor 
este 03.04.2018. Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea 
şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 23.04.2018. Termenul 
pentru definitivarea tabelului creanţelor 
este 14.05.2018. Prima adunare a credito-
rilor la data de 27.04.2018.

l C.I.I. Tudor Catalin George notifica 
intrarea in procedura generala a debi-
toarei SC Antonia Gabriela Impex SRL, 
Oras Baicoi, Str. Progresul Nr. 41, Bl. 41, 
Sc. A, Ap. 7, Judetul Prahova, 
J29/668/2015; CUI 34489166 prin Inche-
ierea de sedinta din 07.03.2018, dosar 
1072/105/2018 al Tribunalului Prahova. 
Termene: depunere creante 20.04.2018; 
tabel preliminar 09.05.2018; tabel defi-
nitiv 31.05.2018; data Adunarii credito-
rilor 14.05.2018, ora 09.00, str. Cerna nr. 
11, Ploiesti, pentru: confirmarea adminis-
tratorului judiciar; aprobarea raport 
intocmit conf. art. 97 si incidenta art. 169 
din lg.85/14. Relatii la 0725093254.
 
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii generale de insolventa in 
dosarul nr. 953/105/2018, Tribunal 
Prahova, conform incheierii de sedinta 
din 11.03.2018 privind pe SC Naftex 
Trade Oil SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță10.04.2018, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 
20.04.2018, întocmirea tabelului definitiv 
15.05.2018, prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data 25.04.2018, orele 12.00 
la sediul administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B.

l 1.Autoritatea finanțatoare: Comuna 
Răcăciuni, str.Ștefan cel Mare, nr.42, 
telefon: 0234.251.212, fax: 0234.251.586, 
e-mail: cl_racaciuni@yahoo.com, cod 
fiscal: 4670330. 2.Reglementări legale 
privind acordarea finanțării nerambursa-
bile: Legea nr.350/2005, privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general, legile gene-
rale pentru fiecare domeniu în parte, 
precum HCL nr.29/28.03.2017, de apro-
bare a Regulamentului de acordare a 
sprijinului financiar de la bugetul Consi-
liului Local Răcăciuni, unităților de cult 
din comuna Răcăciuni aparținând 
cultelor religioase recunoscute din 

România, şi HCL nr.49/17.07.2017, 
privind aprobarea Ghidului solicitan-
tului privind regimul finanțărilor neram-
bursabile alocate de la bugetul comunei 
pentru activități nonprofit de interes 
local. Surse de finanțare şi de plată: 
bugetul comunei Răcăciuni, în limita 
sumei de 135.000 Lei: -pentru domeniul 
Culte: valoare 110.000Lei; -domeniul 
Social: 15.000Lei; -domeniul Cultură: 
10.000 Lei. Adresa la care trebuie trans-
mise/depuse propunerile de proiecte: 
Primăria Comunei Răcăciuni, str.Ștefan 
cel Mare, nr.42, județul Bacău, la Regis-
tratura unității, într-un exemplar în plic 
sigilat. 3. Documentaţia pentru elabo-
rarea proiectelor şi informații suplimen-
tare se pot obține de la Primăria 
Comunei Răcăciuni -Registratura 
unității. 4.Data-limită de depunere a 
proiectelor la sediul Primăriei Răcăciuni 
-Registratura unității este 16 aprilie 
2018, ora 14.00. 5.Perioada de selecție şi 
evaluare a proiectelor: 17.04.2018-
30.04.2018.

l SC Lazy Legz SRL, cu sediul în str. 
b-dul Decebal, nr. 17, sector 3, loc.Bucu-
reşti, înregistrată la ONRC -ORCTB, cu 
CUI: nr.38389216, informează pe cei 
interesaţi că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizaţiei de mediu pentru 
activitatea: „Fabricarea de biciclete şi 
vehicule pentru invalizi”, desfăşurată în 
str.Johanes K.Kepler, nr.32, sector 3, 
localitatea Bucureşti. Informaţii se pot 
solicita la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, din sectorul 6, str. 
Aleea Lacul Morii, nr.1, între orele 9.00-
12.00, de luni până vineri. Propuneri sau 
contestaţii se pot depune la sediul APM 
Bucureşti, în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.

l Anunt de intentie privind elaborarea 
planului urbanistic de detaliu PUD 
strada Vitioara nr. 137-145 Lot2, sector 3, 
Bucuresti, construire imobil P+1E cu 
functiunea de locuinta unifamiliala. 
Stanica Horia Gabriel aduce la cunos-
tinta publicului interesat initierea 
Planului Urbanistic de Detaliu 
"construire imobil P+1E cu functiunea de 
locuinta unifamiliala, sector 3, Bucuresti" 
si supune spre consultare aceasta docu-
mentatie de urbanism. Initiere: Stanica 
Horia Gabriel. Elaborator: SC Top - 
Stone Arhitectura SRL. Documentatia 
tehnica poate fi consultata la adresa: 
Calea Dudesti nr.191, Bucuresti, Sector 3, 
Romania. Tel: 021.318.03.23-28. Fax: 
021.318.03.04, Program de lucru: luni-joi: 
8.00-16.30. Vineri: 8.00-14.00, timp de 20 
zile.

l Prin sentinţa civila 211/08.02.2018 
pronunțată de Judecătoria Moineşti 
dosar 1488/260/2016, obiect divorţ fără 
minori, a fost admisa cererea reclaman-
tului Prodan Bogdan in contradictoriu cu 
parata Prodan Maricela cu ultim domi-
ciliu cunoscut in Moineşti, str. Tristan 
Tzara bl. 5, ap.20, jud. Bacău, a fost 
desfăcuta căsătoria înregistrata sub nr. 
17/10.05.2013 la Primăria Moineşti, jud. 
Bacău, din culpa exclusiva a reclaman-
tului. Dispune revenirea paratei la 
numele avut anterior căsătoriei, acela de 
Anghelache. Ia act ca nu s-au solicitat 
cheltuieli de judecata. Cu apel in 30 de 
zile de la comunicare, cerere care se 
depune la Judecătoria Moineşti.

ADUNĂRI GENERALE
 

Convocator. Adunarea Generală a Fili-
alei Bucureşti-Poezie a Uniunii Scriito-
rilor din România. În temeiul 
dispozițiilor art.16 şi art.33 din Statutul 
Uniunii Scriitorilor din România în 
forma în vigoare, Preşedintele Filialei 
Bucureşti-Poezie, cu sediul în Bucureşti, 
Calea Victoriei, nr.133, etajul 1, Filială a 
Uniunii Scriitorilor din România (denu-
mită în continuare „USR”), cu sediul în 
Calea Victoriei, nr.133, sector 1 -Bucu-
reşti, membră a Alianței Naționale a 
Uniunilor de Creatori („ANUC”), CIF: 
RO2786991, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Filialei Bucureşti-Poezie, 
compusă, potrivit dispozițiilor statutare, 
din membrii USR care îşi exprimă votul 
în cadrul acesteia, care va avea loc în 
data de 23 aprilie 2018, ora 10.00, la 
adresa din Calea Griviței, nr. 64-66, 
sector 1 -Bucureşti. Ordinea de zi a 
Adunării Generale a Filialei. Adunarea 
Generală a Filialei va avea pe ordinea de 
zi următoarele puncte: 1. Dezbaterea 
activității USR, a Preşedintelui, a 
Prim-vicepreşedintelui şi a Vicepreşedin-
telui, a Comitetului Director şi a Consi-
liului USR, precum şi a Preşedintelui 
Filialei pentru mandatul 2013-2018; 2. 
Votarea raportului de activitate al condu-
cerii USR, prezentat de Preşedinte, 
precum şi al Preşedintelui Filialei pentru 
mandatul 2013-2018; 3. Alegerea Preşe-
dintelui USR pentru mandatul 2018-
2023; 4. Alegerea Preşedintelui Filialei 
pentru mandatul 2018-2023; 5. Alegerea 
Comitetului de Conducere al Filialei; 6. 
Alegerea reprezentantului Filialei în 
Consiliul USR, altul decât Preşedintele 
Filialei. Toţi candidaţii la funcţia de 
Preşedinte USR ale căror candidaturi au 
fost validate de Comisia de Monitorizare 
a Alegerilor pot participa, pentru a-şi 
susţine candidatura, la Adunarea Gene-
rală a Filialei. Membrii Filialei care 
doresc să candideze la funcția de Preşe-
dinte al Filialei şi la celelalte funcții 
eligibile din cadrul Filialei pot depune 
candidaturile la secretariatul Filialei, în 
Calea Victoriei, nr. 133, etaj 1, până la 
data de 22 martie 2018, ora 12.00. Candi-
daturile trebuie semnate în original şi 
depuse personal. Candidaturile nede-
puse în termen nu vor fi luate în conside-
rare. Votul în cadrul Adunării Generale. 
Membrii Filialei prezenți la data, ora şi 
locul desfăşurării adunării generale a 
filialei votează într-o urnă Preşedintele 
Filialei, Comitetul de Conducere al Fili-
alei şi reprezentantul în Consiliul USR, 
iar într-o altă urnă votează Preşedintele 
USR. Pot vota în cadrul adunării gene-
rale a filialei numai membrii filialei. Un 
membru al filialei poate vota un singur 
candidat la funcția de Preşedinte USR şi 
un singur candidat la funcția de Preşe-
dinte al Filialei. Nu se admit voturile prin 
reprezentant. Procesul de vot se va 
închide la data de 23 aprilie 2018, la ora 
la care se încheie Adunarea Generală a 
Filialei. Rezultatele alegerilor pentru 
Preşedintele Filialei, Comitetul de 
Conducere al Filialei şi reprezentantul 
Filialei în Consiliul USR se vor 
consemna într-un proces-verbal. Rezul-
tatele alegerilor pentru Preşedintele USR 
se vor consemna într-un proces-verbal 
întocmit de Comisia de Monitorizare a 
Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în 
cadrul Consiliului USR. Prezentul 
convocator va fi adus la cunoştința 
membrilor filialei prin publicarea aces-
tuia pe pagina de internet a filialei, 
precum şi prin publicarea într-un ziar 
recunoscut pe plan local. Preşedintele 
Filialei Bucureşti-Poezie, Gîrbea Horia-
Răzvan.

l Convocator (Nr. 826/07.03.2018): 
Iordache Laurentiu, Preşedinte Consiliu 
de Administraţie al S.C. Decirom S.A., cu 
sediul în Constanţa, Incinta Port, Numar 
Registrul Comerţului J13/516/1991, CUI 
RO1890411, în temeiul art.111 din Legea 
nr.31/1990, republicată, convoacă pe data 
de 12.04.2018, ora 12.00 la sediul socie-
tăţii, pentru acţionarii înscrişi în registrul 
acţionarilor la data de 01.04.2018, stabi-
lită ca dată de referinţă, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor cu 
următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea, 
dezbaterea şi aprobarea Raportului de 

Gestiune al Consiliului de Administraţie 
pe anul 2017. 2. Prezentarea Raportului 
Auditorului Extern privind exerciţiul 
economico-financiar pe anul 2017. 3. 
Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea 
situaţiilor financiare, a contului de profit 
şi pierdere pe anul 2017. 4. Aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2018. 5. Desemnarea persoanei care să 
îndeplinească formalităţile pentru publi-
carea şi înregistrarea Hotărârii AGOA la 
Registrul Comerţului. Acţionarii care din 
diferite motive nu pot participa la şedinţă 
pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor de alţi acţionari 
în baza unei procuri speciale, depuse la 
sediul societăţii până la data de 
11.04.2018 ora 10.00 la Registratura S.C. 
Decirom S.A. Materialele referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi se află 
la dispoziţia acţionarilor la sediul socie-
tăţii, putând fi consultate şi completate în 
condiţiile legii. În cazul nerealizării 
cvorumului necesar, cea de-a doua 
adunare se va ţine în data de 13.04.2018 
în acelaşi loc şi oră şi cu aceeaşi ordine de 
zi. Preşedinte Consiliu de Administraţie.

Convocator. Adunarea Generală a Filialei 
Bucureşti-Proză a Uniunii Scriitorilor din 
România. În temeiul dispozițiilor art.16 şi 
art.33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din 
România în forma în vigoare, Preşedintele 
Filialei Bucureşti-Proză, cu sediul în Calea 
Victoriei, nr.133, sector 1, Bucureşti, filială a 
Uniunii Scriitorilor din România (denumită 
în continuare „USR”), cu sediul în Calea 
Victoriei, nr.133, sector 1 -Bucureşti, membră 
a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori 
(„ANUC”), CIF: RO2786991, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Filialei 
Bucureşti-Proză, compusă, potrivit dispoziți-
ilor statutare, din membrii USR care îşi 
exprimă votul în cadrul acesteia, care va 
avea loc în data de 15 aprilie 2018, ora 10.00, 
la sediul Filialei din Calea Victoriei, nr.133, 
sector 1 -Bucureşti. Ordinea de zi a Adunării 
Generale a Filialei. Adunarea Generală a 
Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele 
puncte: 1. Dezbaterea activității USR, a 
Preşedintelui, a Prim-vicepreşedintelui şi a 
Vicepreşedintelui, a Comitetului Director şi a 
Consiliului USR, precum şi a Preşedintelui 
Filialei pentru mandatul 2013-2018; 2. 
Votarea raportului de activitate al conducerii 
USR, prezentat de Preşedinte, precum şi al 
Preşedintelui Filialei pentru mandatul 2013-
2018; 3.Alegerea Preşedintelui USR pentru 
mandatul 2018-2023; 4. Alegerea Preşedin-
telui Filialei pentru mandatul 2018-2023; 5. 
Alegerea Comitetului de Conducere al Fili-
alei; 6. Alegerea reprezentantului Filialei în 
Consiliul USR, altul decât Preşedintele Fili-
alei. Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte 
USR ale căror candidaturi au fost validate 
de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot 
participa, pentru a-şi susţine candidatura, la 
Adunarea Generală a Filialei. Membrii Fili-
alei care doresc să candideze la funcția de 
Preşedinte al Filialei şi la celelalte funcții 
eligibile din cadrul Filialei pot depune candi-
daturile la secretariatul Filialei, în Calea 
Victoriei, nr.133, sector 1, Bucureşti, până la 
data de 14 martie 2018, ora 14.00. Candida-
turile trebuie semnate în original şi depuse 
personal. Candidaturile nedepuse în termen 
nu vor fi luate în considerare. Votul în cadrul 
Adunării Generale. Membrii Filialei prezenți 
la data, ora şi locul desfăşurării adunării 
generale a filialei votează într-o urnă Preşe-
dintele Filialei, Comitetul de Conducere al 
Filialei şi reprezentantul în Consiliul USR, 
iar într-o altă urnă votează Preşedintele 
USR. Pot vota în cadrul adunării generale a 
filialei numai membrii filialei. Un membru al 
filialei poate vota un singur candidat la 
funcția de Preşedinte USR şi un singur 
candidat la funcția de Preşedinte al Filialei. 
Nu se admit voturile prin reprezentant. 
Procesul de vot se va închide la data de 15 
aprilie 2018, la ora la care se încheie 
Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele 
alegerilor pentru Preşedintele Filialei, Comi-
tetul de Conducere al Filialei şi reprezen-
tantul Filialei în Consiliul USR se vor 
consemna într-un proces-verbal. Rezultatele 
alegerilor pentru Preşedintele USR se vor 
consemna într-un proces-verbal întocmit de 
Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data 
de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului USR. 
Prezentul convocator va fi adus la cunoştința 
membrilor filialei prin publicarea acestuia pe 
pagina de internet a filialei, precum şi prin 
publicarea într-un ziar recunoscut pe plan 
local. Preşedintele Filialei Bucureşti-Proză, 
Aurel Maria Baros.

l Convocator pentru Adunarea Gene-
rală a membrilor Fundației „Curierul de 
Vâlcea”. Preşedintele fondator Ioan 
Barbu convoacă Adunarea Generală a 
membrilor Fundației „Curierul de 
Vâlcea” pentru data de luni, 16 aprilie 
2018, ora 10.00, la sediul ziarului „Curi-
erul de Vâlcea” din Râmnicu Vâlcea, 
strada Carol I nr.19. Adunarea Generală 
are următoarea ordine de zi: 1. Primirea 
şi revocarea de membri; 2. Refacerea 
Actului Constitutiv conform Legii 
22/2014 pentru modificarea şi comple-
tarea OG 26/2000; 3. Refacerea Statu-
tului conform Legii 22/2014 pentru 
modificarea şi completarea OG 26/2000; 
4. Diverse. La ordinea de zi pot fi intro-
duse şi alte puncte dacă membrii o cer şi 
se justifică. Dacă la data şi ora amintită 
mai sus nu este întrunit cvorumul necesar 
de jumătate plus unu, Adunarea Gene-
rală va fi suspendată şi reconvocată în 
aceeaşi zi, la ora 14.00. La Adunarea 
Generală reconvocată, hotărârile vor fi 
adoptate, indiferent de numărul 
membrilor prezenți, prin votul majorității 
acestora. Prezenta Convocare se trans-
mite prin poştă, la adresele înregistrate de 
fiecare membru în actele fundației, şi se 
publică într-un cotidian de circulație 
națională.

SOMAȚII
 

l In dosarul civil nr. 2501/210/2017 al 
Judecatoriei Chisineu Cris, reclamantul 
Bondor Ioan, domiciliat in sat Misca nr. 
337, comuna Apateu, judetul Arad, in 
contradictoriu cu Primaria Comunei 
Misca, sa constate dobandirea de catre 
reclamant a dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului compus 
din casa si teren, cota de ¾, cota parte 
teren 1973/2880 si 187/2880; inscris in CF 
nr. 303844 Misca (nr. CF vechi 2495 
Misca) nr top 336.337, prin indeplinirea 
cerintelor prevazute de art. 27-28 din 
Decretul Lege nr. 115/1938. Toti cei inte-
resati in cauza pot formula opozitii la 
prezenta somatie, in termen de 30 de zile 
de la publicarea si respective afisarea 
somatiei in dosar cu numarul de mai sus 
al Judecatoriei Chisineu Cris. Emis in 
baza incheierii de sedinta din data de 
22.02.2018, conform art. 130 din Decretul 
Lege nr. 115/1938. Termen de afisare pe o 
durata de 30 de zile.

LICITAȚII
 

l Institutul Horting, cu sediul în Bucu-
reşti, Drumul Gilaului 5N, sector 4, 
organizează în data de 19.03.2018, ora 
11.00, licitație în vederea achiziționării 
serviciului de pază. Caietul de sarcini se 
poate ridica de la sediul institutului. 
Tel.0731.771.771.

l Comuna Miroslva,  județul Iaşi, orga-
nizează licitație publică deschisă în data 
de 27.03.2018, orele 12.00 pentru concesi-
onare dispensar uman Miroslava  
-cabinet în suprafață de 11,92 m.p. şi 
suprafață de 24,90 m.p. (folosință 
comună) aparținând domeniului public 
al comunei Miroslava,  situat în cv 13, 
parcela cc 587. Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 26.03.2018, orele 16.00. 
Caietul de sarcini poate fi obținut de la 
Biroul Achiziții Publice din cadrul Primă-
riei comunei Miroslava,  județul Iaşi. 
Costul caietului de sarcini este de 50 lei. 

l Comuna Miroslava,  județul Iaşi, orga-
nizează licitație publică deschisă în data 
de 27.03.2018, orele 10.00 pentru concesi-
onare  păşune comunală de către crescă-
torii de animale. Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 26.03.2018, orele 
16.00. Caietul de sarcini poate fi obținut 
de la Biroul Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei comunei Miroslava, județul 
Iaşi. Costul caietului de sarcini este de 50 
lei.

l Primaria orasului Cernavoda, str. 
Ovidiu nr. 11, jud. Constanta, telefon/fax 
0241487121, 0241239578, primaria@
cernavoda.ro, organizeaza in data de 
23.03.2018, ora 10:00, „licitatie publica 
deschisa cu strigare privind valorificarea 
deseurilor feroase si neferoase provenite 
din casarile mijloacelor fixe din inventar 
efectuate in cadrul UAT – Oras Cerna-
voda” persoanele interesate pot solicita 



IIIwww.jurnalul.ro anunțuri

caietul de sarcini, de la Compartimentul 
Cadastru din cadrul Primariei, incepand 
cu data de 09.03.2018. Data limita 
pentru solicitarea clarificarilor este 
22.03.2018. Data pentru depunerea ofer-
telor, la Centrul de Informare pentru 
Cetateni din cadrul Primariei, este de 
22.03.2018, ora 13:00. Plicurile cu oferte 
se vor deschide in data de 23.03.2018, ora 
10:00, in sala 10 din cadrul Primariei 
Cernavoda. Persoana de contact – 
Cioară Mirela.

l Directia Silvica Valcea, organizeaza in 
data de 02.04.2018, ora 11:00, la sediul 
sau din Str Carol I, nr 37, Rm Valcea, 
licitatie pentru valorificarea fructelor de 
padure, ce se vor recolta in anul 2018, in 
urmatoarea sortimentatie, in stare proas-
pata: - Rubus Fruticosus ( mur) -30 tone 
–pret pornire 4100 lei/tona - Rosa 
canina( maces) – 60 tone – pret pornire 
3200 lei/tona. Preturile nu contin TVA. 
Loturile neadjudecate prin licitatie se 
supun procedurii de negociere. Caietul 
de sarcini poate fi consultat pe site-ul 
RNP-Romsilva sau pe site-ul Directiei 
Silvice Valcea. Ofertele se vor depune la 
secretariatul DS Valcea, pana in ziua de 
02 aprilie  2018, inclusiv, ora 10:30. 
Pentru detalii sau lamuriri suplimentare 
va puteti adresa DS Valcea  -0250/735840 
sau ing Iosif Adrian -0732/620977.

l Penitenciarul Oradea organizează in 
data de 13.03.2018 o procedură de 
selecție privind service-ul auto a 9 auto-
vehicule (microbuze-Renault Master, 
Ford Tranzit,  Iveco Daily, Dacii Logan, 
Duster, 1 buc ARO) si 4 autovehicule cu 
masă max autorizată de +7,5 tone (3 rabe 
si un autocar Scania) in vederea inche-
ierii unui acord cadru pe o perioada de 2 
ani de zile. Oferta va include 1. tariful 
manoperă pe oră fără TVA,2. numărul 
de luni a garanției lucrării și 3.dovada 
autorizării societății de către RAR vala-
bilă. Service-ul se va solicita societății la 
momentul constatării defecțiunii  de 
către personalul Penitenciarului Oradea.
Plata facturilor /devizelor acceptate vor fi 
efectuate intr-un cont de trezorerie la un 
max de 45 de zile de la data recepției 
service-ului. Preturile pieselor se vor 
verifica prin sondaj ca acestea să se 
situeze la nivelul pieței. Sediul firmei sau 
punctul de lucru este obligatoriu să se 
afle pe raza municipiului Oradea. Ofer-
tele (Plicurile) două la număr (1buc 
pentru 9 autovechiule si 1 buc pentru 4 
autovehicule) in plic sigilate se vor 
depune până  in data de 13.03.2018 la 
sediul unitatii penitenciare din Parcul 
Traian nr.3 Oradea, Bihor ora 10.00. 

Plicurile se vor deschide in prezența 
reprezentanților firmelor la ora 10.30. 
Criteriul de atribuire va fi cel mai bun 
raport calitate-cost. Alte detalii: e-mail 
penitenciaruloradea@gmail.com, tel:  
0259-419-881, int 118.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Virom International SRL 
desemnat prin incheierea de sedinta din 
data de 11.01.2016, pronuntata in Dosar 
nr. 16513/3/2012 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare prin licitatie 
publica cu strigare a bunului imobil aflat 
in proprietatea Virom International SRL, 
constand in teren intravilan (608 mp) 
amplasat in com. Pantelimon, Jud. Ilfov, 
tarlaua 55, parcela 524 in valoare totala 
de 24.000 euro inlusiv TVA. Vanzarea 
bunului imobil apartinand societatii 
falite se va organiza in data de 
15.03.2017 ora 14.00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care bunul 
nu se va vinde la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza licitatii saptama-
nale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, 
unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in caietul 
de sarcini, cel tarziu pana in preziua lici-
tatiei, ora 12.00. Date despre starea 
bunurilor, pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona la sediul lichidatorului judiciar sau 
prin virament bancar. Costul unui caiet 
de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel.021.227.28.81.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, 
Șos. București, nr. 49-51, telefon: 
0246.213.588, 0246.213.747, fax: 
0246.215.405, e-mail: primarie@prima-
riagiurgiu.ro, cod fiscal: 4852455, cont 
IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX 
-Direcţia Patrimoniu. 2. Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: imobil 

compus din construcție în suprafață de 
344mp și teren intravilan în suprafață de 
344mp, identificat cu număr cadastral 
36160, aparținând domeniului public al 
Municipiului Giurgiu, situat în Munici-
piul Giurgiu, bulevardul CFR, FN 
-Punct Termic 15. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: În conformi-
tate cu HCLM nr.66/22.02.2018. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: Documentaţia de atribuire 
se va obţine de persoane juridice de drept 
privat român interesate și persoane fizice 
autorizate române interesate pe suport 
de hârtie de la sediul Primăriei Munici-
piului Giurgiu, Șos. București, nr.49-51, 
în baza unei solicitări depuse la Registra-
tură. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
Direcţia Patrimoniu -Compartiment 
Urmărire, Executare Contracte, 
Primăria Municipiului Giurgiu, Șos.
București, nr.49-51. 3.3.Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor Ordonanţei de Urgenţă a Guver-
nului nr.54/2006: Valoarea documentaţiei 
este de 100Lei, la care se adaugă TVA, și 
se achită cash la Direcția de Taxe și 
Impozite Giurgiu. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 29.03.2018, ora 
10.00. 4.Informaţii privind ofertele: Ofer-
tele se depun în limba română. 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
03.04.2018, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun 
la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, 
Șos.București, nr.49-51, Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare 
participant depune o singură ofertă în 
două exemplare (original și copie). 5. 
Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
03.04.2018, ora 13.00, Primăria Munici-
piului Giurgiu, Șos.București, nr.49-51, 
sala Parter. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Giurgiu- secţia Contencios 
Administrativ Fiscal, str. Episcopiei, 
nr.13, telefon: 0246.212.725, fax: 
0337.819.940, e-mail: alina.ciobanu@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 06.03.2018. 

l DRDP Craiova -SDN Slatina, cu 
sediul în mun.Slatina, str.Pitești, nr.187, 
jud.Olt, tel.0249.431.253, scoate la lici-
taţie publică cu strigare, conform HG 
841/1995 și HG 966/1998, mijloacele fixe 
cu durata de serviciu îndeplinită amorti-
zate integral: -Echipament forare Assa-

loni -preţ vânzare 184,00Lei; -Centrală 
hidraulică Lifton -preţ vânzare 
680,00Lei; -Mașină de găurit -preţ 
vânzare 63,00Lei; -Mașină de strâns 
șuruburi -preţ vânzare 66,00Lei; -Dispo-
zitiv de scos stâlpi -preţ vânzare 
303,00Lei; -Tăietor de rosturi -preţ 
vânzare 216,00Lei; -Echipament fierăs-
trău hidr.cu lanţ -preţ vânzare 108,00Lei; 
-Echip.colmatat rosturi -preţ vânzare 
7680,00Lei; -Centrală hidr.cu accesorii 
-preţ vânzare 680,00Lei; -Echip.cosit 
frontal -preţ vânzare 380,00Lei; -Echip.
forat gropi TR15/60 -preţ vânzare 
184,00Lei. Preţurile nu conţin TVA. Taxa 
de participare la licitaţie este de 50Lei, 
iar garanţia de participare este de 10% 
din valoarea bunului licitat. Licitaţia va 
avea loc la SDN Slatina, str.Pitești, 
nr.187, mun.Slatina, jud.Olt, la data de 
21.03.2018, ora 10.00. În caz de neadju-
decare, se va repeta licitaţia pe data de 
28.03.2018, ora 10.00, și 04.04.2018, ora 
10.00. Comisia de licitaţie: Pascu Ionela, 
Boroi Nicolae, Jilavu Georgica.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail a persoanei de contact: 
Consiliul Local Borsec, cu sediul în 
orașul Borsec, județul Harghita, str.
Carpați, nr.6/A, cod fiscal: 4245380, 
telefon/fax: 0266.337.001, 0266.337.007, 
e-mail: b_zsolt2000@yahoo.com. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
suprafața de 10.910mp teren identificat 
prin CF 52063 nr.cadastral 52063 pentru 
construirea unui hotel de cel puțin 4 
(patru stele) și cu cel puțin 120 (unasută-
douăzeci) camere, lângă Centrul balneo-
climateric, pe o durată de 49 ani. Nr.
cadastral 52063 -str. Carpați, având 
suprafața măsurată de 10.910mp. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: prin cerere, la sediul Consi-
liului Local Borsec. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Cabinet viceprimar, orașul 
Borsec, județul Harghita, str.Carpați, 
nr.6/A. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006: Valoarea documentației (caiet 
de sarcini și documentația de atribuire) 
este de 100Lei, care se poate achita de 
către cei interesați în numerar la casieria 
Consiliului Local Borsec, din str.Carpați, 
nr. 6/A, sau prin virament în contul: 
RO24TREZ35421360250XXXXX,  
deschis la Trezoreria Toplița. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 26 
martie 2018, ora 12.00. 4.1.Data-limită 

de depunere a ofertelor: 30 martie 2018, 
ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: sediul Consiliului Local 
Borsec, str. Carpați, nr. 6/A, județul 
Harghita. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: două 
exemplare: original+copie. 5.Data și locul 
la care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 30 martie 2018, 
ora 13.00, la sediul Consiliului Local 
Borsec, str.Carpați, nr.6/A, județul 
Harghita. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: 15 zile de la adjude-
care la Tribunalul Harghita, Secția 
Contencios Administrativ și Fiscal, 
Miercurea Ciuc, județul Harghita, str.
Szasz Endre, nr.6, cod poștal: 530132, 
telefon: 0266.371.616, fax: 0266.31.448, 
e-mail: tr-harghita-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
7 martie 2018.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul: Comuna Săcălășeni, localitatea 
Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, județul 
Maramureș, cod fiscal: 3627390, cod 
poștal: 437280, telefon: 0262.289.333, 
fax: 0362.780.129, e-mail: primaria_saca-
laseni@yahoo.com, www.sacalaseni.ro. 2. 
Procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de concesiune de bunuri 
proprietate publică: licitație publică. 3. 
Data publicării anunţului de licitaţie: 
18.10.2017. 4.Criteriile utilizate pentru 
determinarea ofertei câștigătoare: 
Nivelul cel mai ridicat al redevenței. 
5.Numărul ofertelor primite și al celor 
declarate valabile: 3 oferte primite, 3 
declarate valabile. 6.Denumirea ofertan-
tului a cărui ofertă a fost declarată câști-
gătoare: SC PDT Pomicola Fruct SRL, 
cu sediul social în localitatea Săcălășeni, 
strada Unirii, nr. 50, judeţul Maramureș. 
7. Durata contractului: 49 de ani. 8. 
Nivelul redevenţei: 3.040Lei/an. 9.
Instanţa competentă în soluţionarea liti-
giilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Județean 
Maramureș, bd.Republicii, nr. 2A, Baia 
Mare, telefon: 0262.218.235, fax: 
0262.218.209, adresă e-mail: tr-maramu-
res-reg@just.ro, 6 luni, conform prevede-
rilor art.11 al Legii 554/2004. 10.Data 
informării ofertanţilor despre decizia de 
stabilire a ofertei câștigătoare: 17 noiem-
brie 2017. 11.Data transmiterii anunţului 
de atribuire către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 07.03.2018.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Orașului Horezu, strada 1 
Decembrie, numărul 7, Horezu, judeţul 
Vâlcea, telefon: 0250.860.190, fax: 
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0250.860.481, e-mail: primaria@
orasul-horezu.ro. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului ce 
urmează să fie concesionat: Concesio-
narea loturilor de teren 2-4 şi 6-8 din 
„Zona turistică Plăieț”, oraşul Horezu, 
județul Vâlcea, ce aparțin proprietății 
publice a oraşului Horezu în vederea 
construirii unor structuri de tip turistic, 
agroturistic şi de agrement, inclusiv 
anexele specifice. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Se pot obține 
de la Primăria Oraşului Horezu, strada 1 
Decembrie, nr.7, oraşul Horezu, județul 
Vâlcea, camera 3. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Prin cumpă-
rare de la Primăria Oraşului Horezu, 
camera 6. 3.2.Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartiment Administrație 
locală din cadrul Primăriei Oraşului 
Horezu, strada 1 Decembrie, numărul 7, 
camera 6. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006, privind regimul contractelor 
de concesiune de bunuri proprietate 
publică, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.22/2007: Costul este 20 de lei/
exemplar. 3.4. Data -limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 15.03.2018, ora 12.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data 
-limită de depunere a ofertelor: 
19.03.2018, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Oraşului Horezu, strada 1 Decembrie, 
numărul 7, județul Vâlcea. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Ofertele trebuie depuse în 
două exemplare, original şi copie. 5.Data 
şi locul la care este programată începerea 
procedurii de negociere directă: 
19.03.2018, ora 11.00, Primăria Oraşului 
Horezu, strada 1 Decembrie, numărul 7, 
camera 3, județul Vâlcea. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Vâlcea, Scuarul Revoluției, nr.1, 
județul Vâlcea, telefon: 0250.739.120, fax: 
0250.732.207, adresă e-mail: tribuna-
lul-valcea@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului negocierii către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării : 
06.03.2018.

l M.D.M. Det Euroconsult S.R.L., prin 
lichidator, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
vinde prin licitatie publica, imobil situat 
in Comuna Băneşti, Punct Ciuperceasca, 
Judeţul Prahova, compus din: C1 – 
Pensiune/Motel, în suprafaţă construită 
de 413,45 mp, suprafaţă utilă 360,60 mp, 
data construcţiei 1970, reabilitată in anul 
2006; teren extravilan curti constructii, în 
suprafaţă măsurată de 7.740 mp; C 2 – 
Terasa cu copertina de lemn, în supra-
faţă de 122,85 mp; platforma dale 
colorate, în suprafaţă de 148,82 mp; C3 
– Construcţie deschisa cu destinaţia 
discotecă, în suprafaţă de 295 mp; C4 – 
Construcţie cu destinaţia WC, în supra-

faţă construită de 42 mp, suprafaţă utilă 
de 27,97 mp, la preţul total de 658.660,50 
lei (pret fara TVA). Licitatia se va tine la 
sediul lichidatorului in data de 
12.03.2018, ora 14.00, iar in cazul in care 
proprietatea imobiliara nu se va vinde, 
licitatia se va tine in data de 14.03.2018, 
16.03.2018, 19.03.2018, 21.03.2018, 
23.03.2018, 26.03.2018, 28.03.2018, 
30.03.2018, 02.04.2018, 04.04.2018, 
06.04.2018, 11.04.2018, 13.04.2018, 
16.04.2018, 18.04.2018, 20.04.2018, 
23.04.2018, 25.04.2018, 27.04.2018, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in original la 
sediul lichidatorului judiciar insotite de 
toate documentele prevazute in regula-
mentul de vanzare. Inscrierea la licitatie 
se poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe relatii 
precum si achizitionarea regulamentului 
de vanzare se pot obtine de la lichidato-
rulul judiciar, la adresa mai sus mentio-
nata ,  l a  numere le  de  t e l e fon 
0723357858/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

l Octavy Forest S.R.L., societate in fali-
ment, prin lichidator, cu sediul in Ploiesti, 
Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Prahova, scoate la vanzare prin licitatie 
teren in suprafata de 1.295 m.p. si  
Constructiile C1 si C2 (locuinta parter + 
etaj si garaj), situate in Baicoi, Str. Inde-
pendentei, nr. 354, Judetul Prahova, la 
pretul de 600.000 lei (fara TVA). Licitatia 
se va tine in data de 12.03.2018, ora 
10.00, la sediul lichidatorului din Ploiesti, 
iar in cazul in care, bunurile nu vor fi 
adjudecate, licitatia se va tine in data de  
14.03.2018, 16.03.2018, 19.03.2018, 
21.03.2018, 23.03.2018, 26.03.2018, 
28.03.2018, 30.03.2018, 02.04.2018, 
04.04.2018, 06.04.2018, 11.04.2018, 
13.04.2018, 16.04.2018, 18.04.2018, 
20.04.2018, 23.04.2018, 25.04.2018, 
27.04.2018 la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Dosarul de prezentare si condi-
tiile de participare se pot obtine numai de 
la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 
0244597808; mobil: 0723357858, www.
andreiioan.ro.

l Universalmontaj Darzeu SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, scoate la vanzare 
prin licitatie publica urmatoarele bunuri: 
Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 
locuri PH-53-UMD 2003 - 6.305,75 lei; 
Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 
locuri PH-52-UMD 2003 - 6.305,75 lei; 
Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 
locuri PH-51-UMD 2003 - 6.305,75 lei. 
Preturile nu includ TVA. Licitatiile se vor 
organiza in data de 12.03.2018 ora 15:00, 
iar in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 14.03.2018, 16.03.2018, 
19.03.2018, 21.03.2018, 23.03.2018, 
26.03.2018, 28.03.2018, 30.03.2018, 
02.04.2018, 04.04.2018, 06.04.2018, 
11.04.2018, 13.04.2018, 16.04.2018, 
18.04.2018, 20.04.2018, 23.04.2018, 
25.04.2018, 27.04.2018, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Dosarul de prezentare si 
conditiile de participare se pot obtine 
numai de la sediul lichidatorului. 
Telefon/fax: 0244597808; mobil: 
0761132931, www.andreiioan.ro.

l Debitorul SC Arietis Impex SRL soci-
etate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Mijloace fixe şi obiecte de 
inventar, aparținând SC Arietis Impex 
SRL în valoare de 2.631,42 Lei exclusiv 
TVA; 2.Stoc de marfă, aparținând SC 
Arietis Impex SRL în valoare de 
44.075,23 Lei exclusiv TVA.  -Prețul de 
pornire al licitaților pentru mijloacele 
fixe, obiectele de inventar şi stocul de 
marfă aparținând SC Arietis Impex SRL 
reprezintă 30% 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 
prealabil la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționata de: -consem-
narea  în  contu l  n r.  RO15BI -
TR003010063364RO01 deschis la Veneto 
Banca s.p.c.a Ag. Ploieşti până la orele 
14.00 am din preziua  stabilită licitaţiei, a 
garantiei de 10% din prețul de pornire a 

licitației; -achiziționarea până la aceeaşi 
data a Regulamentului de licitație pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
mijloace fixe, obiectele de inventar şi 
stocul de marfă prima şedință de licitație 
a fost fixată în data de 12.03.2018, ora 
10.00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe de 
licitații vor fi în data de 19.03.2018; 
26.03.2018; 02.04.2018; 16.04.2018, ora 
10.00. Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploieşti, Str. Elena 
Doamna, Nr. 44A, Judeş 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 vizua-
lizat şi pe site www.dinu-urse.ro.

l Consiliul Local al Comunei Bughea 
de Sus, cu sediul in comuna Bughea de 
Sus, judetul Arges, strada Valea Silistii 
nr. 229, tel. 0248-555.095, fax 0248-
555.095, anunta organizarea licitatiei 
publice cu oferta in plic pentru concesio-
narea unei pasuni, in suprafata de 30 ha, 
aflate in domeniul privat al localitatii, 
situate in extravilanul acesteia. Pretul de 
pornire la licitatie este stabilit dupa cum 
urmeaza: - 300 lei/ha/an – suprafata 
pasune islaz Magura. Durata concesiunii 
este de 10 ani. Deschiderea ofertelor va 
avea loc in data de 03 Aprilie 2018, orele 
11:00 la sediul Primariei Comunei 
Bughea de Sus. Caietele de sarcini poate 
fi cumparat din data de 05.03.2018 pana 
la data de 30.03.2018, luni-vineri, orele 
09:00-14:00, de la sediul primariei, 
contravaloarea unui caiet de sarcini este 
de 10 lei. Taxa de participare la licitatie 
este de 100 lei si va fi achitata pana in 
data de 30.03.2018 la casieria Primariei 
Comunei Bughea de Sus. Documentele 
de inscriere la licitatie, impreuna cu 
actele doveditoare ale efectuarii platilor, 
vor fi depuse pana la data de 03.04.2018, 
orele 10:00 la Registrul “Oferte” din 
cadrul primariei comunei Bughea de 
Sus, intr-un singur exemplar. Clarificari 
cu privire la cele de mai sus se pot obtine 
la sediul Primariei Comunei Bughea de 
Sus pana la data de 30.03.2018 orele 
14:00.

l Lichidator judiciar, societăți profesio-
nale de insolvență, asociate prin 
contract, Yna Consulting Sprl Și 
Consultant Insolventa SPRL, cu sediul 
procesual ales în Drobeta-Turnu-Se-
verin, str.Mărăşeşti, nr.18, jud.Mehedinți, 
anunţă licitație publică cu strigare 
pentru vânzarea bunurilor imobile exis-
tente în proprietatea debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL, cu sediul în 
Drobeta-Turnu-Severin, str.I.C.Brătianu, 
nr. 11, parter, camera 2, judeţul Mehe-
dinți, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului  Mehedinț i  sub  nr. 
J25/276/2012, avand cod de identificare 
fiscală nr.6633311, aflată în procedura de 
faliment, conform sentinței nr.177/2016 
din şedința publică din data de 
16.05.2016 pronunțată de Tribunalul 
Mehedinți în dosar nr. 6902/101/2012, 
după cum urmează: 1. *TEREN 
EXTRAVILAN cu S= 510.100mp (cu 
destinația de Exploatare Balastieră), 
situat în Zona Vladimirescu-Aluniş- 
Terasa, Județul Arad*, având următoa-
rele numere de carte funciară şi numere 
cadastrale: nr. crt./Carte Funciara/Nr. 
cadastral/Suprafata mp: 1/305261/ 
305261/7700; 2/307700/ 307700/5000; 
3/304783/ 304783/4300; 4/305582/ 
305582/4400; 5/ 307678/ 307678/6300; 
6/306920/ 306920/2700; 7/307126/ 
307126/1900; 8/306911/ 306911/1900; 9/ 
306029/ 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/ 307706/900; 
32/305263/ 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/ 
3 0 5 3 8 0 / 1 0 0 0 0 ;  1 0 3 /  3 1 1 5 4 9 / 
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/ 307763/2300; 
123/304797/ 304797/2600; 124 /304796/ 
3 0 4 7 9 6  / 2 6 0 0 ;  1 2 5 / 3 0 3 3 9 8 / 
303398/10000, la prețul de pornire a 
licitației de 816.160,00Euro (echivalentul 
în lei la cursul BNR din ziua plății), 
valoarea nu include TVA; 2.*TEREN 
EXTRAVILAN cu S= 303.770mp (cu 
destinația de Exploatare Balastieră), 
situat în Zona Criciova- Jdioara, Județul 
Timiş*, având următoarele numere 
cadastrale: Nr. Crt./Nr. cadastral/Supra-
fata 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 prețul de pornire a 
licitației de 413.120,00Euro (echivalentul 
în lei la cursul BNR din ziua plății), 
valoarea nu include TVA. Licitația va 
avea loc la punctul de lucru al debitoarei 
situat în localitatea Timişoara, str.Enric 
Baader, nr.13, jud. Timiş, la data de 
20.03.2018, ora 13.00, iar în cazul în care 
bunurile nu vor fi valorificate, licitația va 
fi reluată, în aceleaşi condiții, la data de 
03.04.2018, ora 13.00, la data de 
17.04.2018, ora 13.00, la data de 
08.05.2018, ora 13.00, la data de 
22.05.2018, ora 13.00, respectiv la data 
de 05.06.2018, ora 13.00. Participarea la 
licitație este condiţionată de achizițio-
narea caietului de sarcini şi consemnarea 

unei cauțiuni de 10% din prețul de 
pornire al licitației, până la începerea 
licitației în contul unic de insolvență 
deschis la Banca Comercială Carpatica, 
sub nr.RO 98 CARP 0360 0076 6158 
RO01. Invităm pe toți cei care vor să se 
prezinte la şedința de licitație la 
termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop şi până la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. Somăm pe 
toți cei care pretind vreun drept asupra 
imobilelor să anunțe lichidatorul judiciar 
înainte de data stabilită pentru vânzare 
în termen, sub sancțiunea prevăzută de 
lege. Informații suplimentare, privind 
bunurile scoase la licitație, la telefoanele: 
0 2 5 2 . 3 2 8 . 2 9 3 ,  0 7 4 4 . 5 2 8 . 8 6 9 , 
0 2 5 2 . 3 5 4 . 3 9 9 ,  0 7 4 2 . 5 9 2 . 1 8 3 , 
0256.220.827 sau 0745.267.676 şi pe site-
urile: www.ynaconsulting.ro şi www.
consultant-insolventa.ro

PIERDERI
 

l Pierdut legitimație student.

l Pierdut atestat taxi emis de ARR Dolj 
pe numele Vişan Adrian Răzvan. Se 
declară nul.

l Pierdut cerificat de pregatire profesio-
nala a conducatorului auto Florea 
Ovidiu, cu seria 0144184002. Se declara 
nul.
 
l Pierdut ADR- certificat de pregatire 
profesionala a conducatorului auto 
Florea Ovidiu, cu seria 114223. Se 
declara nul.

l  C e r t i f i c a t  c o n s t a t a t o r 
nr.5944/16.02.2009 pe numele Kerekes 
Karoly I.I., pentru sediul din mun. Odor-
heiu Secuiesc, str.1 Decembrie 1918 nr.6 
ap.1 respectiv cea pentru activitati care 
se desfasoara la beneficiari si/sau in afara 
sediilor proprii. Declar nule. 

l S-au pierdut documentele SC Pajen 
SRL, având CUI: 15180953: Certificate 
Constatatoare pentru sediu, beneficiari, 
punct de lucru. Le declar nule.

l Pierdut Registrul unic de control al 
Consiliului Național al Intreprinderilor 
Private Mici şi Mijlocii din România, cu 
sediul în Piața Walter Mărăcineanu, 
n r. 1 - 3 ,  s e c t o r  1 ,  B u c u r e ş t i , 
CIF:RO5541651. Se declară nul.

l Radu Gheorghe Cătălin – Alexandria, 
pierdut atestat taxi, eliberat de ARR. Îl 
declar nul.

l Pierdut Autorizaţie Specială de Trans-
port nr. 00576-2/2017, emisă de DRDP 
Bucureşti la data de 19.09.2017 pentru 
ASTRA Vagoane Călători SA.

l SC Informatix Solutions & Software 
SRL, CUI 24407797, J40/14846/ 
02.09.2008, sediul social Bucuresti, sector 
4, str. Baldana nr.11, declar pierdute 
ultima balanta si bilantul depus la admi-
nistratia financiara sector 4.

l Pierdut act de concesiune şi se declară 
nul, act nr.124/24.09.1984, 1 x 3 metri 
pătraţi, figura 6, parcela 8, Cimitirul 
Parohial Progresul -Sfântul Gheorghe, 
concesionari: Berceanu Anghel şi 
Berceanu Maria. 

l Pierdut certificat de înregistrare Seria 
B Nr. 1648039 pe societatea Dinamic 
Solar SRL, cu sediul în Bucureşti, str. 
Acetilenei, nr. 22B, sector 1, cu 
J40/15676/15.09.2008, CUI 2446593, 
emis de ONRC Bucureşti.

l SC Geronino Intermed Impex SRL cu 
sediul social în Bucureşti, Sos.Mihai 
Bravu nr. 288, bl. 3, sc. B, et. 6, ap. 62, 
sector 3, declar pierdut certificat de înre-
gistrare Seria B Nr. 1362373 emis de 
ONRC la data de 23.06.2008.

l Declar pierdute: aviz anual  nr. 
4816/20.02.2017 pentru autorizarea 
executării profesiei; certificat de membru 
nr. B006544, Ordinul Asistenţilor Medi-
cali, Generalisti, Moaşelor şi Asistentilor 
Medicali din România , pe numele Ștefu 
Ionela.


