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OFERTE SERVICIU
l Fabrică de tâmplărie PVC şi 
geam termoizolant angajează 
muncitori calificaţi cu experienţă, 
asigurăm cazare gratuită şi salariu 
atractiv. Tel.:-0731.304.155/ 
021.450.12.66.

l Administratia Nationala de 
Meteorologie scoate la concurs 3 
posturi de meteorologi previzio-
nisti stagiari. Conditii: absolventi 
de studii universitare de licenta si 
master (Facultatea de Fizica, 
Matematica, Geografie sau 
Universitatea Politehnica). Cere-
rile se depun pana la data de 
09.03.2018. Concursul va avea loc 
in ziua de 26.03.2018. Relatii: 
Biroul Resurse Umane – telefon 
021/318.32.40 int. 197.

l Unitatea Administrativ -Terito-
rială Municipiul Sebeş  organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a unui post  de execuție 
vacant -personal contractual: 
Consilier IA -la Biroul Buget, 
Finanțe, Contabilitate, Salarizare. 
Probele stabilite pentru postul de 
Consilier IA sunt:  proba scrisă şi 
interviul. Data, ora şi locul desfă-
şurării concursului: -16.03.2018, 
ora 11:00 Sebeş, (Parcul Arini, nr. 
1- sediul Primăriei Municipiului 
Sebeş) - proba scrisă; -20.03.2018, 
ora 12,00 Sebeş, (Parcul Arini, 
nr.1- sediul Primăriei Munici-
piului Sebeş) -proba interviu. 
Termenul de depunere al dosa-
rului de înscriere: 09.03.2018, ora 
14,00. La depunerea dosarelor, 
actele se prezintă în copie şi în 
original. Condiţii de participare 
pentru postul de  Consilier IA 
-personal contractual. Candidatul 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.3 din 
H.G. NR.286/2011 pentru apro-
barea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice. -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă  
în specialitatea economică; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 9 ani. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la sediul 
Municipiului Sebeş.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Harghita, cu sediul în Miercu-
rea-Ciuc, Bdul. Frăţiei, nr. 2 
scoate la concurs în data de 
26.03.2018, ora 10:00 (proba 

scrisă),  la sediul agenţiei, urmă-
torul post vacant: Auditor, grad 
profesional superior - Comparti-
ment Audit Intern; Condiţii speci-
fice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiinţelor econo-
mice sau ştiinţelor juridice; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 9 ani; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a concursului: 
26.03.2018 – ora 10:00 – proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial 
partea a –III– a, respectiv în peri-
oada 23.02.2018-14.03.2018, la 
s ed iu l  AJOFM Hargh i ta . 
Persoană de contact: Simona 
Manu – consilier superior, tel. 
0266.313.423, email ajofm@hg.
anofm.ro.

l Agenţia Municipală pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bucu-
reşti, cu sediul în Bucureşti, Str. 
Spătaru Preda, nr. 12, scoate la 
concurs, în data de 26.03.2018, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 
Consilier, grad profesional supe-
rior - Compartiment Urmărire şi 
Executare Silită;  Condiţii speci-
fice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 9 ani; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a concursului: 
26.03.2018 – ora 10:00 – proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial 
partea a –III– a, respectiv în peri-
oada 23.02.2018-14.03.2018, la 
sediul AMOFM Bucureşti.
Persoană de contact: Camelia 
Stan – Expert superior, tel. 
021.316.09.23, email camelia.
stan@buc.anofm.ro.

l Primăria comunei Berceni, 
judeţul Prahova, cu sediul în 
comuna Berceni, sat Berceni, str. 
Prof. Voicu Ion, nr. 140 A, jud. 
Prahova, în conformitate cu 
prevederile art. 39 (2) din HGR 
611/04.06.2008 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, scoate la concurs 1 (un) 
post de funcţie publică vacantă 
din aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Berceni, 
judeţul Prahova după cum 
urmează: 1. Un post de Politist 
local, clasa I, gradul profesional 
Debutant, în cadrul Comparti-
mentului Poliția locală. Concursul 
va avea loc pe data de 29 martie 
2018, ora 10.00, iar interviul va 
avea loc în maxim 5 zile lucră-
toare. Pentru funcția publică 
vacantă de execuție de Politist 
local, clasa I, gradul profesional 
Debutant, în cadrul Comparti-
mentului Poliția locală, se vor 
avea în vedere următoarele: 
Condiții generale de participare: 
Candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevă-
zute de art.  54 din Legea 
nr.188/1999 - privind Statutul 
funcționarilor publici (R2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; Condiţii specifice: - studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă; - permis de conducere auto 
categoria “B”. Dosarul de 
înscriere va cuprinde documen-
tele, conform prevederilor art. 49 
din H.G. nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind orga-
nizarea şi dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Actele se prezintă în original, 
pentru a putea fi confruntate cu 
copiile acestora, în vederea certi-
ficãrii pentru conformitate de 
către secretarul comisiei de 
concurs. Formularele pentru 
participare la concurs se pot 
procura zilnic de la secretariatul 
de concurs şi candidaţii pot 
depune dosarele de concurs în 
termen de 20 zile de la data 
publicãrii anunţului în Monitorul 
Oficial, la secretariatul comisiei de 
concurs. Informaţii suplimentare 
la secretariatul comisiei de 
concurs din cadrul Primăriei 
comunei Berceni, persoana de 
contact:  Leoşteanu Lucian 
Augustin – Tel.0244.470.216, 
0244.470.588 (int. 200 ).

l Centrul Judeţean de Cultură 
Dâmboviţa, Târgovişte, str. Al. I. 
Cuza, nr. 15 anunţă organizarea 
concursurilor pentru ocuparea 
următoarelor posturi: 1. Director 
adjunct, grad profesional II – post 
contractual temporar vacant, 
nivel de conducere; 2. Instrumen-
tist - ţambal, treaptă profesională 
debutant, III, II, I – post contrac-
tual vacant, nivel de execuţie în 
cadrul  Compart imentulu i 
Orchestra Populară „Chindia”, 
perioadă nedeterminată. Condiţii 
generale: potrivit prevederilor art. 

3 din Regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin 
H.G. nr. 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. Condi-
ţiile specifice pentru ocuparea 
posturilor: 1. Director adjunct: - 
Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul ştiin-
ţelor umaniste, juridice, econo-
mice sau inginereşti;  - Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: minim 5 ani. 2. 
Instrumentist - ţambal: - Studii 
medii; - Să stăpânească cu 
precizie instrumentul muzical; - 
Vechime în domeniu  - nu este 
necesară. Concursurile se vor 
desfăşura conform calendarului 
următor: Perioada depunerii 
dosarelor de înscriere:  26 
februarie – 9 martie 2018, între 
orele 8:00 - 16:00. Datele concur-
surilor: Proba scrisă pentru postul 
de director adjunct: 19 martie 
2018, ora 10:00. Proba practică 
pentru postul de instrumentist - 
ţambal: 19 martie 2018, ora 14:00
Interviul pentru ambele posturi: 
data şi ora vor fi comunicate ulte-
rior. Locul desfăşurării concur-
sului: Centrul Judeţean de 
Cultură Dâmboviţa, Târgovişte, 
str. Al. I Cuza, nr. 15, judeţ 
Dâmboviţa. Informaţii suplimen-
tare: Secretariatul Centrului 
Judeţean de Cultură Dâmboviţa, 
telefon 0245613112.

l Centrul Judeţean de Cultură 
Dâmboviţa, Târgovişte, str. Al. I. 
Cuza, nr. 15 anunţă organizarea 
concursurilor pentru ocuparea 
următoarelor posturi: 1. Referent 
resurse umane, grad profesional 
II – post contractual vacant, nivel 
de execuţie, perioadă nedetermi-
nată; 2. Referent, grad profesional 
I - post contractual vacant, nivel 
de execuţie, perioadă nedetermi-
nată. Condiţii generale: potrivit 
prevederilor art. 3 din Regula-
mentul-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 
specifice pentru ocuparea postu-
rilor: 1. Referent resurse umane: - 
Studii universitare de licenţă 

absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul ştiin-
ţelor umaniste, juridice, econo-
mice sau inginereşti;- Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: minim 1 an. 2. 
Referent: - Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţelor umaniste, 
juridice sau  economice; - Vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: minim 1 an. 
Concursurile se vor desfăşura 
conform calendarului următor: 
Perioada depunerii dosarelor de 
înscriere: 26 februarie – 9 martie 
2018, între orele 8:00 - 16:00. 
Datele concursurilor: Proba scrisă 
pentru postul de referent: 20 
martie 2018, ora 9:00. Proba scrisă 
pentru postul de referent resurse 
umane: 20 martie 2018, ora 13:00. 
Interviul pentru ambele posturi: 
data şi ora vor fi comunicate ulte-
rior. Locul desfăşurării concur-
sului: Centrul Judeţean de 
Cultură Dâmboviţa, Târgovişte, 
str. Al. I Cuza, nr. 15, judeţ 
Dâmboviţa. Informaţii suplimen-
tare: Secretariatul Centrului 
Judeţean de Cultură Dâmboviţa, 
telefon 0245613112.

l Serviciul Public de Gospodărie 
Urbană Sighetu Marmaţiei, Mara-
mureş, cu sediul în Sighetu 
Marmaţiei, str. Al. Ivasiuc, nr.13, 
judeţul Maramureş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de execuţie vacante 
de: -1 post de inspector de specia-
litate I, COR 242203; -1 post şef 
atelier transport, COR 132411; -1 
post şofer I, COR 833201; -1 post 
muncitor calificat (electrician de 
întreţinere şi reparaţii), COR 
741307; -1 post muncitor calificat 
(lăcătuş mecanic de întreţinere şi 
reparaţii universale), COR 
721424; -1 post muncitor calificat 
(tâmplar universal) COR 752201; 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba  scr i să  în  data  de 
20.03.2018 -ora 10.00 (pentru 
posturile de inspector de specilali-
tate I şi postul de şef atelier); 
-Proba de lucru în data de 
20.03.2018 -ora 13.00 (pentru 
posturile de muncitor şi sofer I); 
-Proba interviu în data de 
23.03.2018 -ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Pentru inspector de 
specialitate I, COR 242203: studii 
superioare de lungă durată, 
vechime în specialitatea studiilor; 
minim 5 ani. -Pentru şef atelier 
transport, COR 132411: studii 
superioare de lungă durată cu 
diplomă de licenţă; atestat/certi-
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ficat coordonator transport 
mărfuri, vechime în specialitatea 
studiilor: minim 3 ani. -Pentru 
şofer I, COR 833201: studii gene-
rale/medii cu atestat pentru trans-
port mărfuri, vechime minim 3 
ani. -Pentru muncitor calificat I 
(electrician de întreţinere şi repa-
raţii), COR741307: studii medii/
generale, vechime minim 3 ani. 
-Pentru muncitor calificat I 
(tâmplar universal), COR 752201: 
studii medii/generale, vechime 
minim 3 ani. -Pentru muncitor 
calificat (lăcătuş mecanic de între-
ţinere şi reparaţii universale), 
COR 721424: studii medii/gene-
rale, vechime minim 3 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul SPG Urbana. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
SPG Urbana Sighet, persoană de 
contact: Balea Maria, telefon: 
0262.315.956, fax: 0262.311.195.

l Clubul Sportiv Universitatea 
Cluj-Napoca,  cu sediul  în 
Cluj-Napoca, str.Cardinal Iuliu 
H o s s u ,  n r. 2 3 ,  t e l e f o n : 
0264.592.249, fax: 0264.592.786, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -Referent: 1 post, 
conform HG 286/2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 19 martie 2018, 
ora 12.00; -Proba interviu în data 
de 19 martie 2018, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: supe-
rioare; -vechime: experienţă 
minimă în domeniul sportiv 5 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la 
data de 09 martie 2018, ora 12.00, 
la sediul Clubului Sportiv Univer-
sitatea Cluj-Napoca, Cluj-Na-
poca, str.Cardinal Iuliu Hossu, 
nr.23. Relaţii suplimentare la 
sediul: Clubului Sportiv Universi-
tatea Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 
str.Cardinal Iuliu Hossu, nr.23, 
persoană de contact: Doroftei 
Camelia, telefon: 0724.087.235.

l Școala Gimnazială Nr.1, cu 
sediul în localitatea Mogoşoaia, 
şoseaua Bucureşti-Târgovişte, 
nr.107, judeţul Ilfov, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante, 0,5 post de 
administrator financiar, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura la sediul instituției 
astfel: Proba scrisă în data de 22 
martie 2018, ora 09.00; Proba 
interviu în data de 23 martie 2018, 
ora 09.00. Pentru participare la 
concurs candidații trebuie să înde-
plinească cumulativ următoarele 
condiții: -Studii superioare econo-
mice, (conform Legii nr.1/2011); 

-Vechime: minim 5 ani în contabi-
litate bugetară; -Cunoştinţe foarte 
bune de operare pe calculator în 
limbaje specifice (gestiune); -Certi-
ficat SEC; -Viza CFP; -Să nu fi 
suferit vreo condamnare defini-
tivă. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul instituției. Relații 
suplimentare la sediul instituției, 
persoană de contact: Costea 
Rodica Elena, telefon/fax: 
021.351.66.94, e-mail: scoalamo-
gosoaia@yahoo.com.

l Centrul pentru Tineret al 
Municipiului Bucureşti organi-
zează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţiei 
contractuale de execuţie vacante 
de referent IA, studii medii, în 
cadrul Compartimentului Finan-
ciar. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la Serviciul 
Administrativ, Resurse Umane şi 
Secretariat, până la data de 
12.03.2018, iar proba scrisă va fi în 
data de 19.03.2018 şi proba 
interviu în data de 22.03.2018. 
Detalii disponibile privind condiţii 
de participare şi bibliografia de 
concurs sunt disponibile pe site-ul: 
http://www.ctmb.eu. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
instituţiei, tel. 0749.172.668, bule-
vardul Basarabia, 37-39, sec.3, 
Buc.(în incinta Naţional Arena 
Bucureşti -sector E114 VIP).

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa 
localitatea Bucureşti, Șos.Vergului, 
Nr.12, Sector 2, organizează la 
sediul spitalului concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante contractuale de execuţie, 
perioadă nedeterminată, conform 
H.G.nr.286/2011, de: -1 post asis-

tent medical principal igienă şi 
sănătate publică -pl -Spital; -1 post 
asistent medical principal -pl 
-Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi 
boli metabolice; -1 post asistent 
medical principal -pl -Secţia clinică 
medicină internă; -1 post asistent 
medical generalist -pl -Camera de 
gardă; -1 post infirmier -Secţia 
Alergologie şi imunologie clinică; 
-1 post infirmier -Secţia Clinică 
medicină internă; -1 post infirmier 
-Secţia Diabet zaharat, nutriţie şi 
boli metabolice; -1 post infirmier 
-Secţia clinică obstetrică -gineco-
logie. Condiţiile generale şi speci-
fice: Asistent medical principal 
generalist, igienă şi sănătate 
publică -PL: -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă; -5 ani vechime în speciali-
tate. Asistent medical generalist 
-PL: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă; -6 luni 
vechime în specialitate. Infirmier: 
-şcoală generală; -6 luni vechime în 
activitate; -curs infirmier organizat 
de Ordinul asistenţilor medicali 
generalişti, moaşelor şi asistenţilor 
medicali din România sau curs 
organizat de furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii Familiei şi 
Protecţiei Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii. Data 
concursului: 19.03.2018, ora: 11.00 
-proba scrisă; 22.03.2018 -interviu, 
ora 11.00. Data limită de depunere 
a dosarelor: 09.03.2018, până la 
ora: 15.00. Calendarul de desfăşu-
rare a concursului, bibliografia şi 
tematica se afişează la sediul şi pe 
site-ul spitalului: www.spitalma-
laxa.ro. Date de contact: Ec.Anghel 
Daniela, tel.: 021.255.50.85.

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Vând: canapea piele neextensi-
bilă şi două şifoniere. Tel. 
0727.359.254.

CITAȚII  
l Se citează Sultanoiu Raluca 
Aura in dosarul 14667/318/2017, 
la Judecătoria Tg Jiu, pentru 
termenul din  29.03.2018 ora 
09:00, complet: C 14 in contradic-
toriu cu Sultanoiu Ion, cu obiect 
divorţ.

l Radu Grigoras (cu ultimul 
domiciliu cunoscut in com. Bradu, 
str. Principala, nr. 284, jud. Arges, 
fiul lui Radu Gh. Ion) este chemat 
la termenul de judecata din ziua 
de 13.03.2018, ora 08.30, la Tribu-
nalul Arges, Sectia civila, complet 
C1-recurs-civil (Sala 2), in calitate 
de intimat in Dosarul  nr. 
25875/280/2010*, in proces cu 
recurentii-reclamanti Berbecaru 
Ion, Draghici Eduard si altii, 
pentru Recurs fond funciar si 
revendicare.

l Numitul Zmărăndoiu Nicolae, 
domiciliat în Curtea de Arges, str. 
Păuneşti nr. 23, jud. Argeş, este 
chemat în judecată în calitate de 
pârât la Judecătoria Curtea de 
Argeş, la data de 06.03.2018, ora 
8,30, de către reclamanta Jugă-
raru Georgeta Narcisa, în cauza 
nr. 2548/216/2017.

l Numitul Torres Fernandez 
Oscar, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Spania, Barcelona, 
Grand Via nr.28, este citat ca 
parat la Judecatoria Valenii de 
Munte, 8.30 in 12 martie 2018 in 
dosarul nr. 2664/331/2017 in 
proces cu reclamanta Torres 
Fernandez Elena - divort.

l Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida, 
Bavla Ida, toți cu domiciliul necu-
noscut, sunt citați pe data de 
16.04.2018 la Judecătoria Turda 

în dos. nr.455/328/2015 în calitate 
de pârâți.

l Tarc Iosif este citat pe data de 
06.03.2018 la Judecătoria Turda, 
în dosarul nr.3162/328/2008 în 
calitate de pârât.

l Brînaru Georgel Cosmin, recla-
m a n t  î n  d o s a r u l  n r . 
10155/288/2017, al Judecătoriei 
Rm. Vâlcea – divorț, citează pe 
Brînaru Maria Ionela, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Rm. Vâlcea, 
str. I.C Brătianu, nr 16, Bl A64, sc 
B, ap 6, județul Vâlcea, la data de 
30.03.2018, ora 09.00, complet 
civil C2 – MRF 2, la Judecătoria 
Rm. Vâlcea.  

l Tărnăuceanu Simona este citată 
în calitate de pârâtă la Judecă-
t o r i a  B o t o ş a n i ,  î n  d o s a r 
18824/193/2017, având ca obiect 
divorţ cu termen pe data de 
28.03.2018.

l Grigoriu Remus-Daniel este 
chemat la Judecătoria Iaşi, Str. 
Anastasie  Panu, nr.25, Completul 
C12M, Sala 3,  Sectia Civila, în 
ziua de 28 martie 2018, ora 08:30, 
în calitate de pârât , în proces cu 
GRIGORIU MIHAELA, în cali-
tate de reclamantă, pentru 
fond-divorț cu minori, în dosarul 
nr. 4839/866/2016.

DIVERSE  
l Caut  însoțitoare, fără vicii, 
fără obligații, doamna sa fie 
credincioasă, ofer şi locuință. tel. 
0758/626215.

l Doamna Gabriela Baran este 
rugata sa isi ridice bunurile din 
imobilul din str. Tarnava 18A, 
Sector 1, Bucuresti urgent, in 
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termen de 7 zile. Contact: 
0727717878.

l C.I.I. Tudor Catalin George 
notifica intrarea in procedura 
generala a debitoarei SC Tweber 
Music Production SRL, Mun. 
Ploiesti, Str. Casin Nr. 11, Bl. 16C, 
Sc. A, Ap. 2, Judetul Prahova, 
J29/940/2016; CUI 36064447 prin 
Incheierea de sedinta din 
21.02.2018, dosar 597/105/2018 al 
Tribunalului Prahova. Termene: 
depunere creante 06.04.2018; 
tabel preliminar 26.04.2018; tabel 
definit iv 21.05.2018;  data 
Adunarii creditorilor 01.05.2018, 
ora 09.00, str. Cerna nr. 11, 
Ploiesti, pentru: confirmarea 
administratorului judiciar; apro-
barea raport intocmit conf. art. 97 
si incidenta art. 169 din lg.85/14. 
Relatii la 0725093254.
 
l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea debitorului în procedura 
simplificată și începerea proce-
durii falimentului in Dosarul nr. 
4959/105/2017, conform Sentintei 
nr. 128 din 14.02.2018, privind pe 
debitoarea SC Atlantic Enado 
SRL cu sediul social în Ploiesti, 
str. Plaiesilor, nr.8, judet Prahova.

l  S e n t i n ț a  c i v i l ă  n r. 
14093/15.11.2017 dată de Judecă-
t o r i a  I a ș i  î n  d o s a r  n r. 
3210/245/2017: Admite cererea 
formulată de reclamanta Anghe-
luță Ștefania Alina cu domiciliul 
în Iași, str. Petru Movilă, nr.3, 
bl.L11, et.1, ap.3, jud. Iași, în 
contradictoriu cu pârâtul Anghe-
luță Ciprian Petrică, domiciliul în 
comuna Popești, sat Hărpășești, 
jud. Iași. Desface căsătoria 
părților încheiată la data de 
16.09.2015 în fața delegatului de 
stare civilă de la Primăria Iași din 
culpa exclusivă a pârâtului. 
Dispune ca pârâtul să revină la 

numele purtat anterior căsătoriei, 
cel de Luchian. Obligă pârâtul la 
plata cheltuielilor de judecată 
efectuate de reclamantă în 
cuantum de 300 lei reprezentând 
taxă de timbru și onorariu curator. 
Cu apel în 30 de zile de la comu-
nicare, calea de atac urmând a se 
depune la Judecătoria Iași. 
Pronunțată azi, 15.11.2017, prin 
punerea soluției la dispoziția 
părților prin mijlocirea grefei 
instaței.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Danisan 
Colect Grup SRL desemnat prin 
hotararea din data de 20.02.2018, 
pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 28385/3/2017, notificã 
deschiderea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 
împotriva Danisan Colect Grup 
SRL, cu sediul social in București 
Sectorul 3, Șoseaua Mihai Bravu, 
Nr. 223, Cladirea Optidol Center, 
Etaj parter, CUI  30673122, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/6352/2013. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva 
Danisan Colect Grup SRL vor 
formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului București - secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
28385/3/2017, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debito-
rului 30.03.2018; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante 
20.04.2018; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 09.05.2018; d) data 
primei sedinte a adunarii generale 

a creditorilor 25.04.2018, ora 
14.00;  e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 05.03.2018, 
ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

l 1.Oraș Sângeorgiu de Pădure, 
cod fiscal: 4375895, adresa: str.
Livezilor, nr. 6, Sângeorgiu de 
Pădure, județul Mureș, cod poștal: 
547535, telefon: 0265.578.226, 
fax: 0265.580.357, adresă de mail: 
sgpadure@cjmures.ro, anunță 
acordarea de finanțări nerambur-
sabile din fondurile bugetului 
local în anul fiscal 2018 pentru 
proiecte sociale, culturale, 
protecția mediului, tineret și sport 
activități nonprofit de interes 
local. 2.Reglementări legale: 
Legea nr.350/2005, actualizată, 
privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activitate 
nonprofit de interes general, 
Legea 273/2006, privind finanțele 
publice, Legea 215/2001, al admi-
nistrației publice locale, Legea 
nr.69/2000, legea educației și a 
sportului, Legea nr.186/2003, 
privind susținerea și promovarea 
culturii, OG nr. 51/1998, privind 
îmbunătățirea sistemului de 
finanțare al programelor și proiec-
telor culturale, OAN nr.130/2006, 
pentru sport, Hotărârea Consi-
liului Local nr.6 din 02.02.2018, 
privind bugetul de venituri și 
cheltuieli al Orașului Sângeorgiu 
de Pădure pe anul 2018, și Regu-
lamentul pentru regimul finanță-
rilor nerambursabile alocate de la 
bugetul local pentru activitate 
nonprofit de interes local. 3.Solici-
tanții pot fi: asociațiile înregistrate 
legal, constituite conform legii, 
care își desfășoară activitatea în 
localitatea Sângeorgiu de Pădure, 
sau înregistrate în alte județe, 
dacă au filiale active, legal consti-
tuite în localitatea Sângeorgiu de 
Pădure și dacă proiectul propus 

vizează activități eligibile care se 
v o r  d e s f ă ș u r a  î n  o r a ș u l 
Sângeorgiu de Pădure respectând 
Regulamentul privind regimul 
finanțărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local al 
Orașului Sângeorgiu de Pădure 
alocate pentru activități nonprofit 
de interes local. Vor fi analizate 
numai propunerile de proiecte 
depuse în termenul stabilit prin 
anunțul de participare și întoc-
mite în conformitate cu documen-
tația pentru elaborarea și 
prezentarea proiectului prevăzută 
în regulamentul anterior menți-
onat. 4.Bugetul programului: 
Total valoare proiecte: 140.000Lei, 
din care: Proiecte sociale, cultu-
rale, protecția mediului, tineret: 
85 .000Le i ;  Pro iec t  spor t : 
55.000Lei. Finanțarea asigurată 
de Oraș Sângeorgiu de Pădure va 
fi de maximum 90% din bugetul 
total al proiectului, restul de 
minim 10% din valoarea totală a 
proiectului va fi suportat de solici-
tant. 5.Data-limită pentru depu-
nerea ofertelor de proiecte: 
15.03.2018, ora 14.00. Autoritatea 
finanțatoare Oraș Sângeorgiu de 
Pădure reduce termenul de depu-
nere a proiectelor de la 30 de zile 
la 15 zile, conform art.20, alin.2 
din Legea nr. 350/2005, cu scopul 
accelerării procedurii de selecţie 
fundamentat pe necesitatea 
demarării proiectelor care ar 
aduce prejudicii persoanelor fizice 
și juridice care solicită finanţarea. 
6.Adresa la care se depune ofer-
te le  în  p l ic  s ig i la t :  Oraș 
Sângeorgiu de Pădure, cod fiscal: 
4375895, adresa: str.Livezilor, nr.6, 
Sângeorgiu de Pădure, județul 
Mureș, cod poștal: 547535, 
telefon: 0265.578.226, fax: 
0265.580.357, adresă de mail: 
sgpadure@cjmures.ro. 7.Perioada 
de selecție și evaluare a proiec-
telor: 16.03.2018-19.03.2018. 8.
Documentația de solicitare a 

finanțării va fi întocmită conform 
„Regulamentului privind regimul 
finanțărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local al 
Orașului Sângeorgiu de Pădure 
alocate pentru activități nonprofit 
de interes local” și se va depune 
într-un singur exemplar (original) 
în format scris, la registratura 
Consiliului Orașului Sângeorgiu 
de Pădure, str.Livezilor, nr.6, 
precum și în format electronic pe 
CD sau DVD. 9.Documentația 
pentru elaborarea, prezentarea 
proiectului, prevăzută în regula-
ment și informații suplimentare se 
pot obține de pe pagina web: 
www.sgpadure.ro. 10. Decontarea 
cheltuielilor în limita finanțării 
aprobate se va efectua numai 
pentru activitățile realizate și 
cuprinse într-un raport de activi-
tate intermedial/final cu docu-
mente justificative în copie 
certificat cu ștampila conform cu 
originalul și semnătura solicitan-
tului. 11.Soluționarea contestați-
ilor depuse se va face de către 
Comisia de soluționare a contes-
tațiilor proiectelor cu finanțări 
nerambursabile. Informații supli-
mentare pot fi obținute la telefon: 
0265.578.226.

ACHIZIȚII PUBLICE  
l Compania  Munic ipa lă 
Iluminat Public București SA, cu 
sediul în București, Sector 1, Str.
Aristide Demetriade, nr.2, Etaj 3, 
organizează achiziții pentru 
următoarele produse: 1.Furnizare 
2 buc. Autospeciala 6+1 locuri cu 
bena. 2.Furnizare 1 buc. Buldoex-
cavator cu dotare suplimentară 
picon, malaxor și foreză. Docu-
mentele necesare întocmirii ofer-
te lor  se  regăsesc pe s i tul 
companiei „cmipb.ro” Secțiunea 
Achiziții.

SOMAȚII  
l Se aduce la cunoștință celor 
interesați faptul ca petenta 
Stanciu Elisabeta a solicitat Jude-
cătoriei Brașov să se constate că a 
dobândit  dreptul de proprietate 
prin uzucapiune asupra imobi-
lului situate în Comuna Feldi-
oara, str. 1 Mai nr. 105, Județul 
Brașov, înscris în CF nr. 102541, 
Feldioara (CF vechi 801), nr. top 
915 – teren în suprafață de 846 
mp, proprietatea numiților Oros 
Maria, Orate Paraschiva, Oros 
Gheorghe și Oros Ioan cu îndepli-
nirea condițiilor prevăzute de art. 
130 alin. 2 din decretul Lege nr. 
115/1938. Persoanele interesate 
pot face opoziție la Judecătoria 
Brașov în termen de 30 zile de la 
data afișării și publicării somației. 
Somația face parte integrantă din 
încherierea pronunțată la data de 
26.01.2018 în dosarul civil nr. 
2215/197/2017 al Judecătoriei 
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Brașov, cu termen de judecată la 
data de 30.03.2018. Sala J2, C33, 
ora 9.00. Prezenta se afișează la 
Judecătoria Brașov, un exemplar 
la Primăria Comunei  Feldioara și 
un exemplar la Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Brașov. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Completare ordine de zi Consi-
liul de administratie al Libra 
Internet Bank S.A., societate 
bancara inregistrata in Registrul 
bancar sub nr. RB-PJR-40-
037/1999, cu sediul in Str.Semi-
lunei, nr.4-6, sector 2, Bucuresti, 
avand cod unic de inregistrare 
RO8119644 si numarul de ordine 
i n  R e g i s t r u l  C o m e r t u l u i 
J40/334/1996. La solicitarea actio-
narului Broadhurst Investments 
Limited formulata in baza dispo-
zitiilor art. 117 indice 1 din Legea 
nr. 31/1990, republicata, de 
completare a ordinii de zi a 
Adunarii Generale Ordinare a 
Act ionar i lor  d in  data  de 
28.03.2018/29.03.2018 (conform 
anuntului publicat in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, 
nr. 206/16.01.2018), decide 
completarea convocarii cu urma-
toarele puncte: 9.Evaluarea 
performantelor anuale (indivi-
duale) ale membrilor neexecutivi 
ai Comitetului de Administratie, 
conform Politicii privind recru-
tarea, selectia, evaluarea si remu-
nerarea membrilor organului de 
conducere si a personalului identi-
ficat in Libra Internet Bank versi-
unea 13 si numirea secretarului de 
sedinta care intocmeste si 
semneaza formularele de evaluare 
pentru cei 4 membri neexecutivi. 
10.Prezentarea calificativului 
privind evaluarea colectiva a 
adecvarii membrilor organului de 
conducere a bancii, conform 
Anexa VII de la Politica mentio-
nata. 11.Numirea noului auditor 
financiar al bancii si stabilirea 
duratei minime a contractului de 
audit financiar. Presedintele 
Consiliului de Administratie al 
Libra Internet Bank S.A. Ovidiu 
Petre Melinte.

l Stimate doamne, Stimați 
domni! În temeiul art.6, alin.(2) 
din Regulamentul de organizare și 
funcționare a filialelor, aprobat 
prin hotărârea Conferinţei Naţio-
nale nr.4/2012, Consiliul Filialei 
Centru al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din 
România convoacă membrii titu-
lari ai acestei filiale să participe la 
Adunarea Generală, organizată în 
data de 27.03.2018, la Hotel 
Kronwell Brașov, b-dul Gării, nr.7, 
începând cu ora 15.00 (prima 
convocare). Adunarea Generală a 
Filialei Centru are următoarea 
ordine de zi: -Aprobarea rapor-
tului de activitate a Consiliului 

Filialei pentru anul 2017; -Prezen-
tarea situațiilor financiare pentru 
anul 2017; -Prezentarea progra-
mului de activitate și proiectul de 
buget pentru anul 2018; -Alegerea 
delegaților care vor reprezenta 
filiala la Conferința Națională 
ANEVAR; -Diverse. În situaţia în 
care, la data și ora menţionate 
mai sus, Adunarea Generală nu 
poate fi ţinută din cauza lipsei 
cvorumului, a doua convocare se 
fixează la ora 16.00, în aceeași 
locaţie. Accesul în sală se va face 
pe baza cărţii/buletinului de iden-
titate sau a unui alt act oficial cu 
fotografie.

l Convocarea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor Societăţii 
Rombeton S.A.: Președintele 
Consiliului de administraţie al 
societăţii ROMBETON S.A., cu 
sediul în București, sectorul 3, str. 
V. Lucaci nr.35, înmatriculată sub 
nr. J40/480/1991 având C.U.I. 
R361277, în baza deciziei Consi-
liului de Administraţie convoacă 
Adunarea Generală Ordinară ce 
va avea loc la sediul societăţii din 
București, Str. Vasile Lucaci nr.35, 
la data de 29.03.2018, ora 12:00, 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea bilanţului contabil, a 
contului de profit și pierdere și 
anexele acestuia încheiate pentru 
exerciţiul financiar 2017. 2. 
Prezentarea, discutarea și apro-
barea raportului Consiliului de 
administraţie privind activitatea 
societăţii pe anul 2017. 3. Prezen-
tarea, discutarea și aprobarea 
raportului auditorului indepen-
dent privind rezultatele econo-
mice– financiare și contul de 
profit și pierdere pentru anul 
financiar 2017. 4. Prezentarea și 
aprobarea Bugetului de Venituri și 
cheltuieli pentru anul 2018. 5. 
Aprobarea datei de înregistrare, 
conform Legii 297/2014, ca fiind 
23.04.2018. 6. Revocarea din 
funcţie,  respectiv numirea 
membrilor Consilului de Adminis-
traţie și stabilirea remuneraţiei 
acestora. 7. Revocarea din funcţie, 
respectiv numirea Auditorului 
financiar și stabilirea remuneraţiei 
acestora. Acţionarii înscriși la 
data de referinţă 17 martie 2018, 
în registrul acţionarilor Societăţii, 
ţinut de Depozitarul Central SA, 
pot participa și pot vota în cadrul  
A.G.O.A. Începând cu data publi-
cării convocării vor fi puse la 
dispoziţia acţionarilor documen-
tele aferente subiectelor de pe 
ordinea de zi, în format fizic la 
Registratura Societăţii de la sediul 
social al acesteia în zilele lucră-
toare între orele 9:00–14:00. 
Formularele de procură specială 
se pot obţine de la sediul societăţii 
începând cu data publicării 
convocării. După completarea și 
semnarea lor, un exemplar 
original al procurii speciale se va 
depune la sediul societăţii cu 48 

ore înainte de adunare, un exem-
plar original va fi înmânat repre-
zentantului și un exemplar va fi 
păstrat de către acţionar. Acţio-
narii reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capi-
talul social al Societăţii au dreptul 
de a solicita, în scris, introducerea 
unor puncte noi pe ordinea de zi a 
ședinţei. Aceste solicitări formu-
late de acţionari trebuie să înde-
plinească cumulativ următoarele 
condiţii: •Să fie însoţite de docu-
mente care atestă identitatea acţi-
onarului persoană fizică și/sau 
pentru reprezentantul legal al 
acţionarului persoană juridică 
care solicită introducerea de noi 
puncte pe ordinea de zi, care vor fi 
transmise Societăţii potrivit 
prevederilor de la lit.(c) de mai 
jos. •Fiecare punct nou să fie 
însoţit de o justificare. •Să fie 
adresate Consiliului de Adminsi-
traţie al Societăţii și să fie trans-
mise în scris, în termenul legal, fie 
(i) în format fizic, la Registratura 
Societăţii de la sediul social al 
Societăţii (personal sau prin 
servicii de curierat cu confirmare 
de primire), sau (ii) prin e-mail cu 
semnătură electronică extinsă 
incorporată, conform Legii 
nr.455/2001, privind semnătura 
electronică, la adresa rombeton@
yahoo.com până la data de 10 
martie 2018. Ambele modalităţi 
de transmitere trebuie să conţină 
menţiunea scrisă clar și cu majus-
c u l e  „ P R O P U N E R E  D E 
PUNCTE NOI PE ORDINEA 
DE ZI– PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR DIN DATA 
DE 29/30 martie 2018”. •În cazul 
propunerilor în format fizic, 
acestea trebuie semnate, după caz, 
de acţionarii persoane fizice sau 
de reprezentanţii legali ai acţiona-
rilor persoane juridice. În cazul 
persoanelor juridice propunerile 
vor purta și ștampila acestora. 
Acționarii înregistrați la data de 
referință au posibilitatea de a vota 
prin corespondență, înainte de 
adunarea generală, prin utilizarea 
formularului de vot prin cores-
pondență pus la dispoziție la 
sediul Societăţii începând cu data 
publicării convocării. Formularele 
de vot prin corespondență pentru 
persoanele fizice, completate de 
către acționari și însoțite de o 
copie a actului de identitate a 
acționarului persoană fizică, 
precum și pentru persoanele juri-
dice, însoţite de certificatul 
constatator emis de Registrul 
Comerţului privind identitatea 
reprezentantului legal al acţiona-
rului persoana juridică, vor trebui 
să parvină în original, prin poștă 
sau prin servicii de curierat, la 
sediul Societăţii, în plic închis, cu 
menţiunea scrisă în clar: “Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor din 29/30 martie  
2018– Formular de vot prin cores-

pondenţă” până la data de 24 
martie 2018, ora 14.00. Acţionarii 
Societăţii pot adresa întrebări în 
scris, privind subiectele de pe 
ordinea de zi a ședinţei  A.G.O.A., 
înaintea datei de desfășurare a 
A.G.O.A. Respectivele întrebări 
vor fi adresate Consiliului de 
Administraţie al Societăţii și vor fi 
transmise fie (i) în format fizic, la  
Registratura Societăţii (personal 
sau prin servicii de curierat cu 
confirmare de primire), fie (ii) prin 
e-mail cu semnătura electronică 
extinsă încorporată, conform 
Legii nr. 455/2001, privind semnă-
tura electronică, la adresa de 
e-mail rombeton@yahoo.com, 
astfel încât să fie recepţionate de 
Societate până la data de 18 
martie 2018, ora 10:00, cu menţi-
unea scrisă clar și cu majuscule 
„ Î N T R E B Ă R I  P R I V I N D 
ORDINEA DE ZI/ ACTIVI-
TATEA SOCIETĂŢII– PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ DIN DATA DE 
29/30 martie 2018”. Societatea va 
răspunde acestor întrebări în 
timpul ședinţei AGOA, putând 
formula un răspuns general 
pentru întrebările cu același 
conţinut. Pentru exerciţiul dreptu-
rilor mai sus menţionate, acţio-
narii vor transmite societăţii și 
copia actului de identitate al acţi-
onarului persoană fizică (BI/CI/ 
Pașaport/ Legitimaţie de ședere), 
respectiv copie a certificatului 
constatator emis de Registrul 
Comerţului sau altă dovadă emisă 
de o autoritate competentă 
privind identitatea reprezentan-
tului legal al  acţionarului 
persoană juridică. Accesul acţio-
narilor în sala de ședinţe, la data 
fixată pentru desfășurarea aces-
teia este permis (i) în cazul acţio-
narilor persoane fizice sau a 
reprezentantului legal al acţiona-
rului persoană juridică, prin 
simpla probă a identităţii, care 
constă în prezentarea în original a 

actului, iar (ii) în cazul acţiona-
rilor persoane juridice și al acţio-
n a r i l o r  p e r s o a n e  f i z i c e 
reprezentate, cu împuternicirea 
dată persoanei care le reprezintă 
și prezentarea în original a actului 
de identitate a reprezentantului/ 
mandatarului. Verificarea și vali-
darea procurilor speciale depuse, 
precum și centralizarea, verifi-
carea, validarea și evidenţa votu-
rilor prin corespondenţă se va 
face de către o comisie stabilită în 
cadrul Societăţii, membrii acestei 
comisii urmând a păstra în sigu-
ranţă înscrisurile precum și confi-
denţialitatea voturilor exprimate. 
Procurile vor fi verificate de către 
secretarul al  AGOA. În situaţia în 
care nu se întrunește cvorumul 
legal pentru validitatea deliberă-
rilor, adunarea generală se va 
întruni, la a doua convocare, la 
data de 30 martie 2018 ora 12.00 
pentru ședinţa A.G.O.A. în același 
loc și cu aceeași ordine de zi.

LICITAȚII  
l Penitenciarul Mărgineni cu 
sediul în com. I.L. Caragiale, str. 
Moreni, nr. 1, județul Dâmboviţa, 
tel. 0245660210, fax 0245660211, 
organizează licitaţie publică cu 
strigare în vederea închirierii unui 
spaţiu în incinta penitenciarului, 
în data de 09.03.2018 ora 10,00, în 
scopul înfiinţării unui punct 
comercial. Documentaţiile pentru 
prezentarea ofertelor se ridică în 
urma unei solicitări scrise, de la 
sediul Penitenciarului Mărgineni. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Penitenciarului Mărgineni, tel 
0245660210 int. 142.

l Licitaţie publică deschisă. 1. 
Informaţii generale privind conce-
dentul,: Comuna Banita, judeţul 
Hunedoara, cu sediul în Comuna 
Banita, Cod postal 337065 Sat 
Banita, nr. 201. Telefon: 0254545681, 
fax: 0254545681, e-mail primaria-
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banita@yahoo.com, Cod fiscal 
8 7 1 3 5 9 0  C o n t  I B A N 
RO94TREZ36821180250XXXXX 
deschis la Trezoreria Petrosani, 
reprezentată prin primarul 
comunei Marc Ioan. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii:  concesionarea unui teren în 
suprafaţă de 25427 mp. din dome-
niul privat al comunei Banita-ca-
riera piatra calcar. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atri-
buire: documentaţia de atribuire 
se găseşte la sediul primăriei 
Banita. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: persoanele fizice/
juridice interesate pot intra în 
posesia unui exemplar din docu-
mentaţia de atribuire, de luni 
până vineri, între orele 8.00-15.00. 
3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Cei 
interesaţi pot intra în posesia unui 
exemplar din documentaţia de 
atribuire la registratura institutiei. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exem-
plar: autoritatea contractantă va 
pune la dispoziţia ofertanţilor 
pachetul de documente conţinând 
condiţiile de participare şi crite-
riile de adjudecare a obiectului 
licitaţiei. Preţul pachetului de 
documente este de 30 RON / 
exemplar, constituind totodată şi 
taxa de participare la licitație şi 
poate fi achiziţionat de la 
Primăria Comunei Banita, înce-
pând din 23.02.2018. 3.4. Data-li-
m i t ă  p e n t r u  s o l i c i t a r e a 
clarificărilor: până la 12.03.2018. 4. 
Informaţii privind ofertele: 
garanţia de participare - 200 lei  
ş i  s e  p l ă t e ş t e  î n  c o n t u l  
primăriei deschis la Trezoreria 
P e t r o s a n i ,  c o n t  n r . 
RO94TREZ36821180250XXXXX , 
sau prin lichidităţi, direct la casi-
eria instituției, ori se constituie 

sub forma unei scrisori de 
garanţie bancară valabilă 60 de 
zile. 4.1 data limita de depunere a 
ofertelor 14.03.2017 ora 15:30. 4.2 
adresa la care se depun ofertele: 
Comuna Banita,Sat  Bani-
ta,nr.201,Cod postal 337065, jud.
Hunedoara. 4.3 numarul de exem-
plare in care se depun ofertele: 1 
exemplar. 5. Data şi locul la care 
este programată sedinta publica 
de deschidere a ofertelor: 15 
martie 2018 orele 10 la sediul 
Primariei Comunei Banita. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: soluţionarea litigiilor 
apărute în legătură cu atribuirea 
se soluţionează, potrivit Legii 
contenciosului administrativ 
554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, în termen 
de 30 de zile, la Tribunalul Hune-
doara.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a activului aflat in 
patrimoniul debitoarei, respectiv 
Hotel Restaurant – „Casa 
Rotaru”, situat in Ploiesti, str. 
Oborului, nr. 27, jud. Prahova 
(zona Obor – magazin Dedeman 
- mall AFI), inscris in CF nr. 
1 2 5 7 7 4  a  m u n .  P l o i e s t i , 
cons t ruc t i e  compusa  d in 
D+P+1E+3Mansarde, in supra-
fata de 1922,44 mp, finalizata in 
2007, la pretul de 372.750 euro 
exclusiv TVA, ce se va achita in lei 
la cursul euro de la data efectuarii 
platii. Daca cumparatorul este o 
persoana inregistrata in scopuri 
de TVA, se va aplica taxarea 
inversa si pretul nu va fi purtator 
de TVA. Hotelul dispune de 50 de 
camere de cazare si 3 aparta-
mente, receptie, restaurant, bar si 
bucatarie la parter, iar la demisol 
crama si bucatarie rece. Structura 
constructiva a hotelului este cu 

fundatii din beton armat, inchi-
deri perimetrale din BCA, 
compartimentări interioare din 
zidarie de BCA, acoperisul cu 
tabla Lindab si dispune de utili-
tati: electricitate, apa, gaz, canali-
zare. Constructia este edificata pe 
un teren proprietatea asociatului 
Rotaru Valentin in suprafata de 
697 mp pentru care se organi-
zeaza licitatie publica de catre 
BEJ Pana Victor cu pret de 
pornire al licitatiei de 54.750 euro. 
Licitatia publica are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor 
din 18.09.2017 si a Caietului de 
sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 25% din cel 
stabilit in noul raport de evaluare. 
Avand in vedere ca BEJ Pana 
Victor a stabilit in luna februarie 
2018 o singura zi de licitatie 
pentru valorificarea terenului - 
data de 22.03.2018, orele 11.00, se 
stabileste prin prezentul anunt 
sedinta de licitatie publica pentru 
Hotelul Restaurant – „Casa 
Rotaru” in data de: 22.03.2018, 
orele 13.00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl.33S1, et. 7, cab.7B. 
Relatii suplimentare se obtin de la 
lichidatorul judiciar la telefon 
0344104525 si din caietul de 
sarcini ce se poate procura de la 
sediul acestuia la pretul de 3000 
lei fara TVA.
 
l Anunţ privind concesionarea 
prin licitaţie publică deschisă a 
Iazului Focuri, aflat în domeniul 
public al comunei Focuri, judeţul 
Iaşi: 1. Informaţii generale 
privind concedentul– Comuna 
Focuri, cu sediul în Comuna 
Focuri, judeţul Iaşi, telefon 
+ 4 0 2 3 2 4 1 3 6 2 0 ,  f a x 
+40232413717. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii- concesionarea Iazului 
Focuri, af lat în extravilanul 
Comunei Focuri, în vederea reali-
zării de culturi piscicole şi activi-
tăţi conexe. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: -de la 
sediul concedentului– Comuna 
Focuri, cu sediul în Comuna 
Focuri, judeţul Iaşi, telefon 
+ 4 0 2 3 2 4 1 3 6 2 0 ,  f a x 
+40232413717. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/ compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atri-
buire:  -compartimentul de 
achiziţii publice din cadrul Primă-
riei Comunei Focuri, cu sediul în 
Comuna Focuri, judeţul Iaşi, 
telefon +40232413620, fax 
+40232413717. 3.3. Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, potrivit 

prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 
-Taxa pentru obţinerea documen-
taţiei de atribuire: 50 lei. Aceste 
sume se vor achita în numerar la 
casieria concedentului. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: -12.03.2018, orele 15.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data limita de depunere a ofer-
telor: -19.03.2018 orele 10.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele- sediul consultantului: 
-SC Silver Rom Agro SRL, 
şoseaua Bucium, nr.32 A, Iaşi, jud. 
Iaşi, CUI RO 25472475, telefon/ 
fax 0232/222.288, 0232/264.663.
4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 
-un exemplar în original şi un 
exemplar în copie. Nu sunt 
admise oferte alternative. 5. Data 
şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: -19.03.2018, orele 12.00 
la sediul consultantului SC Silver 
Rom Agro SRL, şoseaua Bucium, 
nr.32 A, Iaşi, jud. Iaşi, CUI RO 
2 5 4 7 2 4 7 5 ,  t e l e f o n /  f a x 
0232/222.288, 0232/264.663. 6. 
Denumirea instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Soluţionarea litigiilor 
apărute în legătură cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modifi-
carea şi încetarea contractului de 
concesiune, precum şi a celor 
privind acordarea de despăgubiri 
se realizează potrivit prevederilor 
Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările ulte-
rioare. Acţiunea în justiţie se 
introduce la secţia de contencios 
administrativ a tribunalului în a 
cărei jurisdicţie se af lă sediul 
concendentului.7. Data transmi-
terii spre publicare a prezentului 
anunţ: 22.02.2018.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Gorban, cod 
fiscal: 4540569, adresa: comuna 
Gorban, județul Iaşi, cod poştal: 
707210, telefon/fax: 0232.292.900, 
fax: 0232.272.419, e-mail: prima-
riagorban@yahoo.com. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: supra-
faţă de teren de 310,21mp şi 
spaţiu în suprafață de 41,65 mp 
din clădirea dispensarului uman 
af lat în domeniul public al 
Comunei Gorban, situat în intra-
vilanul localităţii Gorban. 3.Infor-
maţii privind documentaţia de 
atribuire: 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: la cerere, la sediul 

Primăriei Comunei Gorban, 
județul Iaşi, cod poştal: 707210. 
3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Compartimentul  Casier ie , 
Primăria Comunei Gorban, 
județul Iaşi, cod poştal: 707210. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006: 50Lei şi se 
achită numerar la casieria Primă-
riei Comunei Gorban. 3.4. Data-li-
m i t ă  p e n t r u  s o l i c i t a r e a 
clarificărilor: 15.03.2018, ora 
15.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 19.03.2018, ora 10.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: se depun la sediul Primă-
riei Comunei Gorban, județul Iaşi, 
cod poştal: 4540569. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un original 
şi o copie. 5. Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 19.03.2018, 
ora 11.00. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Judecătoria 
Răducăneni, comuna Răducă-
neni, județul Iaşi, cod postal: 
707400, telefon/fax: 0232.292.315, 
0232.273.999, e-mail: jud-raduca-
neni-gref@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 22.02.2018.

l 1.Comuna Şieu Măgheruş, 
localitatea Şieu Măgheruş, nr.243, 
judeţul Bistriţa-Năsăud, telefon: 
0263.277.490, fax: 0263.277.052, 
e-mail: primaria_sieumagherus@
yahoo.com, cod fiscal: 4426972, 
persoană de contact: Zăgrean 
Mihaela Crinuţa. 2.Suprafață de 
păşune cuprinsă în Amenaja-
mentul pastoral aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local Şieu 
Măgheruş nr.4/12.01.2017  de 
20,00ha înscrisă în domeniul 
public atestat prin HG 905/2002, 
Anexa 45 „Inventarul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Şieu Măgheruş” Cap.
Păşuni comunale. 3.Pot participa 
la licitaţie persoane fizice, organi-
zaţiile ori asociaţiile locale ale 
crescătorilor de animale, legal 
constituite pe raza unităţii admi-
nistrativ-teritoriale şi care fac 
dovada achitării, prin chitanţă 
sau ordin de plată, a documenta-
ţiei de atribuire şi a garanţiei de 
participare la licitaţie, precum şi a 
faptului că au înscrise în RNE 
animalele din specii, bovine, 
ovine, caprine şi ecvidee pentru 
care solicită pajişti. 3.1. Persoa-
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nele interesate pot intra în posesia 
documentaţiei de atribuire la 
cerere de la sediul Primăriei 
Comunei Şieu Măgheruş. 3.2. Un 
exemplar al documentaţiei de 
atribuire se poate obţine de la 
responsabilul cu Achiziţiile 
Publice: d-na Zăgrean Mihaela 
Crinuţa, de luni până vineri, între 
orele 08.30-15.30. 3.3. Contrava-
loarea documentaţiei de atribuire 
este de 10Lei, reprezentând costul 
copierii documentelor. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 7.03.2018, 15.30. 4. 
Ofertele se redactează în limba 
română conform precizărilor din 
Documentaţia de atribuire, 
precum şi din caietul de sarcini 
pct.3 „Condiţii de valabilitate a 
ofertelor”. Ofertanţii transmit 
ofertele lor în două plicuri sigilate, 
unul exterior şi unul interior, care 
se înregistrează, în ordinea 
primirii lor, în registrul „Oferte”, 
precizându-se data şi ora. Oferta 
va fi depusă în 2 exemplare la 
registratura Primăriei Şieu 
Măgheruş, din localitatea Şieu 
Măgheruş, nr.243, judeţul Bistri-
ţa-Năsăud. 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor este: 
13.03.2018, ora 15.30. 4.2.Oferta 
va fi depusă la registratura Primă-
riei Şieu Măgheruş, din localitatea 
Şieu Măgheruş, nr. 243, judeţul 
Bistriţa-Năsăud. 4.3. Oferta va fi 
depusă în 2 exemplare: copie şi 
original. 5. Data deschiderii ofer-
telor este 16.03.2018, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Şieu 
Măgheruş, localitatea Şieu 
Măgheruş, nr. 243, judeţul Bistri-
ţa-Năsăud. 6.Soluţionarea litigi-
ilor apărute în legătură cu 
atribuirea, încheierea, executarea, 
modificarea şi încetarea contrac-
tului de concesiune, precum şi a 
celor privind acordarea de despă-
gubiri se realizează potrivit preve-
derilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu 
modificările ulterioare. Acţiunea 
în justiţie se introduce la secţia de 
contencios administrativ a tribu-
nalului în a cărui jurisdicţie se află 
sediul concedentului, respectiv 
Tribunalul Bistriţa-Năsăud, str.
Alba Iulia, nr.1, CP 420171, 
Bistriţa, telefon: 0263.213.528, 
fax: 0263.231.509, e-mail: tribuna-
lul-bistritanasaud-info@just.ro. 
Împotriva hotărârii tribunalului 
se poate declara recurs la secţia de 
contencios administrativ a Curţii 
de Apel, conform prevederilor 
legale. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
22.02.2018.

l Debitorul SC Competent Serv 
SRL, cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. Walter Maracineanu, nr. 110, 
jud. Mehedinţi, CIF: 6098138, 
J25/932/1994 aflata în procedură 
de faliment, in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 2304/101/2013 

aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinți, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL 
scoate la vânzare urmatoarele 
bunuri: Bun mobil: Linie de 
fabricat tamplarie PVC la pretul 
de  13.375 EURO compusa din: 
Masina de taiat la 2 capete 
PERTICI, model UNIVER 332 
IP; Pantofar semiautomat Urban, 
model A23-100466 321S; Masina 
de taiat armura MACC. Model 
TRS 275; Masina de lipit la un 
singur cap Urban, model AKS 
1020; Masina de debavurat si 
frezat T-uri Urban, model 
SV-A21; Masina de baghertat 
Urban, model GLSP 2000 N/U; 
Compresor surub Bondioli & 
Pavesi, model SCM OLT-INT 
220/380 V LPD COMB; Butelie 
statica SiCC; Freza de T-uri Black 
Sea, model TS 3067. Bunul imobil 
se află în garanția creditorului 
Invest Capital Malta LTD, prin 
reprezentant Kruk Romania SRL  
cu rangul I. Proprietate imobiliara 
Teren+Constructii situat in Dr. Tr. 
Severin, str. Cerna 2, nr. 38, jud. 
Mehedinti, nr. C.F. 52209 la pretul 
de  165.800 EURO formata din: 
teren in suprafata totala de 3165 
mp. nr. cadastral – 101/2/2; Camin 
Nefamilisti P+1E, cu o suprafata 
construita desfasurata de 560 mp, 
nr. cadastral 101/2/2/D-C4; 
Magazie Materiale cu o suprafata 
construita de 271,71 mp, nr. 
cadastral 101/2/2/F-C6; Magazie 
anve lope  cu  o  suprafa ta 
construita de 123,28 mp, nr 
cadastral 101/2/2/G-C10; Cabina 
portar cu o suprafata construita 
de 29,70 mp, nr cadastral 101/2/2/
H-C20. Bunul imobil se află în 
garanția creditorului  Invest 
Capital Malta LTD, prin repre-
zentant Kruk Romania SRL   
rangul I conform act notarial nr. 
2016/24.07.2008 emis de BNP 
Marin Andreca Alexandra. 
Proprietate imobiliara Teren + 
Constructii situat in loc. Malovat, 
str. Calea Targu Jiului, nr. 6, jud. 
Mehedinti, nr. C.F. 50145 (Nr. CF 
vechi 292) la pretul de  223.180 
EURO  formata din: Teren intra-
vilan in suprafata totala de 16833 
mp. nr. cadastral – 50145; Ateliere 
(2buc.) cu o suprafata utila de 
559,50 mp, nr. cadastral 50145-
C1; Magazie Materiale (2 buc.) cu 
o suprafata construita de 367,03 
mp, nr. cadastral 50145-C2; Birou 
si Loborator cu o suprafata 
construita de 297,15 mp, nr. 
cadastral 50145-C3; Sopron cu o 
suprafata construita de 387,65 
mp, nr. cadastral 50143-C4; 
Magazie cu o suprafata construita 
de 87,35 mp. Bunul imobil se află 
în garanția creditorului Invest 
Capital Malta LTD, prin repre-
zentant Kruk Romania SRL cu 
rangul I conform contract de 
ipoteca nr. 2015/24.07.2008 emis 
d e  B N P  M a r i n  A n d r e c a 
Alexandra. Apartament cu 2 

camere situat in Dr. Tr. Severin, 
str. Slt. Eugen Mares, nr. 10, bl. 
U4, sc. 3, parter, ap. 1, jud. Mehe-
dinti, cu o suprafata utila de 35,82 
mp, o suprafata construita de 43,5 
mp, avand numar cadastral 
51514-C1-U3, nr. C.F. 51514-
C1-U3 (Nr. CF vechi 4392) la 
pretul de 27.800 EURO. Aparta-
ment cu 3 camere situat in Dr. Tr. 
Severin, str. Slt. Eugen Mares, nr. 
10, bl. U4, sc. 3, parter, ap. 2, jud. 
Mehedinti, cu o suprafata utila de 
43,73 mp, o suprafata construita 
de 54,34 mp, avand numar cadas-
tral 51514-C1-U8, nr. C.F. 51514-
C1-U8 (nr. CF vechi 10159) la 
pretul de 31.500 EURO. Bunurile 
imobile se află în garanția credito-
rului Invest Capital Malta LTD, 
prin reprezentant Kruk Romania 
SRL cu rangul I conform contract 
de ipoteca nr. 722/2009 emis de 
BNP Ilinca Marta. Teren  intra-
vilan situat in loc. Dr. Tr. Severin, 
jud. Mehedinti (intre str. Iazului si 
Centura Noua, la aproximativ 
300 mp de intersectia cu drumul 
spre Cerneti) cu o suprafata de 
5.265 mp avand  numar cadastral 
63112, nr. C.F. 63112 (nr. CF vechi 
15131) la pretul de  94.770 EURO. 
Preturile nu includ TVA.(echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua 
plati). Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud. Mehedinţi la data de 
26.02.2018 orele 14:00. Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obli-
gaţi să depuna o garanţie repre-
zentând 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei şi să achiziționeze 
caietul de sarcină in suma de 1000 
lei cu cel puțin 2(doua) ore înainte 
de ora licitației.Invităm pe toti cei 
care vor să participe la şedinţa de 
licitaţie să depună oferte de 
cumpărare şi documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a 
fost achitată garanția de licitație şi 
contravaloarea caietului de sarcină 
la adresa menționată anterior 
respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra 
bunului imobil descris anterior sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii la sediul lichidato-
rului judiciar din Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau: office@consul-
tant-insolventa.ro.; site www.
consultant-insolventa.ro. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL prin ec. Emil Popescu.

l Subscrisa, SC Vitalis Alex SRL  
cu sediul social in Dr. Tr. Severin, 
str. Topolnitei nr. 7, bl. 1, sc. 4, ap. 
12 ,  jud .  Mehedint i ,  CIF: 
11614898, J25/54/1999, aflata in 
procedura de faliment, dosar nr. 
3304/101/2012 prin lichidator 

judiciar asociati prin contract 
reprezentati prin, Consultant 
Insolventa SPRL, Cabinet Insol-
venta Gradinaru Valentina, Visal 
Consulting SPRL şi YNA Consul-
ting SPRL, scoate la vanzare; La 
pretul stabilit prin raportul de 
evaluare: Teren intravilan situat 
in Drobeta Turnu Severin, 
amplasat in zona Aeroport, avand 
suprafata de 325,00 mp, nr. cadas-
tral 52618, la pretul de 1.600 euro 
exclusiv TVA echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii.; Teren 
intravilan situat in Drobeta Turnu 
Severin, amplasat in zona Aero-
port, avand suprafata de 325,00 
mp, nr. cadastral 60378, la pretul 
de 1.600 euro exclusiv TVA echi-
valentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii. Titlul executoriu in 
baza caruia lichidatorul judiciar 
procedeaza la vanzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, il repre-
zinta sentinta comerciala nr. 498 
din data de 01.11.2012 de deschi-
dere a procedurii de faliment 
pronuntata de catre judecatorul 
sindic in dosarul de insolventa nr. 
3304/101/20112. Licitatia va avea 
loc în localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi în data de 27.02.2018 
orele 14,00. Participarea la lici-
tatie este conditionata de consem-
narea la banca, pana la data de 
27.02.2018 orele 12.00, a unei 
cautiuni de 10% din pretul de 
pornire  a licitatiei si achizitio-
narea caietului de sarcini in suma 
d e  1 0 0 0  l e i .  N r.  c o n t 
RO17CARP026001036794RO01 
deschis la Patria Bank SA Suc. 
Dr. Tr. Severin. Invitam pe toti cei 
care vor sa se prezinte la sedinta 
de licitatie la termenul de vanzare, 
la locul fixat in acest scop si pana 
la acel termen sa depuna oferte de 
cumparare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vanzare in termen, sub 
sanctiunea prevazuta de lege. 
Relatii la telefoanele: 0752819051, 
0742592183, 0252354399. Email: 
office@consultant-insolventa.ro. 
 
l Turnătoria Centrala Orion SA, 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Jud. Prahova, scoate la vanzare 
prin licitatie, urmatoarele bunuri 
mobile:  autoturism Daewoo Cielo 
TF19Y, an fabricatie 1999, nr. 
inmatriculare PH-15-TCO- 560 
euro; autoturism Mercedes 300 
SE, an fabricatie 1992, nr. inma-
triculare PH-20-TCO – 4.410 
euro; autoturism Nubira, an fabri-
catie 2003, nr. inmatriculare 
PH-35-TCO - 700 euro; autoutili-
tara Iveco Daily 65C15, an fabri-
catie 2008, nr. inmatriculare 
PH-36-TCO – 4.130 euro; autouti-
litara Iveco Daily 65C15, an 

fabricatie 2004, nr. inmatriculare 
PH-33-TCO - 2.800 euro; auto-
tractor Volvo FM12-420, an fabri-
catie 2004, nr. inmatriculare 
PH-31-TCO – 8.645 euro; semire-
morca Schmitz SKI24, an fabri-
catie 2004, nr. inmatriculare 
PH-32-TCO - 5.265 euro. Pretul 
bunurilor nu includ TVA. Licita-
tiile se vor organiza in data de 
27.02.2018 ora 13:00, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 28.02.2018, 
0 1 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  0 2 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
0 6 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  0 7 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
0 8 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  0 9 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
1 3 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  1 4 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
15.03.2018, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Te l e f o n / f a x :  0 7 8 7 3 4 4 5 4 7 
/0761132931/0244597808, email 
office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

PIERDERI  
l Pierdut stampila Orange, 
patrata, Real Estate 8. O declar 
nula.

l Pierdut cartelă de acces cu 
numele Ionuţ Mihai Chivu în 
zona Aeroportului Henri Coandă 
(Otopeni). O declar nulă.

l Ştefan Marian – Sârbeni, 
judeţul Teleorman, pierdut certi-
ficat profesional conducător auto 
marfă nr. 0344805000 şi certificat 
profesional conducător auto 
transport agabaritic seria CPCA 
nr. 296309, eliberate de ARR 
Teleorman. Le declar nule.

l Subscrisa ATTACCO MC SRL, 
declar pierdut Certificatul 
Constatator emis in baza legi 
359/2004 ast.17 alin 1, aferent 
punctului de lucru il declar nul.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto, pentru transport mărfuri, 
eliberat de ARR Vâlcea, pe 
numele Toma Petrişor, din 
comuna Vaideeni, județul Vâlcea. 
Se declară nul.

l SC Ariola X LTD RSL, 
J29/3554/1992, CUI 2699810, 
sediul in Busteni, str.Cezar 
Petrescu nr.4, ap.10, jud. Prahova, 
anunta pierderea certificatului 
constatator nr.22800 din 20-03-
2009, eliberat de Oficiul Regis-
trului Comertului de pe langa 
Tribunalul Prahova.

MATRIMONIALE  
l Domn cu situație bună, caut 
doamnă de 40-50 ani, adventistă 
sau penticostală, fără oblogații, 
pentru căsătorie. tel. 0758/626215.


