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OFERTE SERVICIU
l SC angajeaza soferi profesio-
nisti pentru Comunitate, salar 
actractiv limba germana si engleza 
incepatori prezinta avantaj. Tel: 
0749373858 sau 00436641538595.  

l Liceul Cu Program Sportiv 
Satu Mare angajeaza medic Medi-
cina Sportiva -0,5 post; -instructor 
Activitati Sportive -1 post; -biblio-
tecar II M -0,5 post; Informatii 
telefon: 0261.717.464.

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în localitatea 
Slatina, Strada Bulevardul Sfântul 
Cons tant in  Brâncoveanu , 
numărul 3, județul Olt, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale de execuție 
vacante de: -Compartiment Admi-
nistrare Baze de Agrement: admi-
nistrator, treapta I (număr posturi: 
1), conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-depunere dosare concurs: 
08.12.2017, ora 08.00-21.12.2017, 
ora 16.00; -selecția dosarelor: 
22 .12.2017;  -proba scr isă : 
04.01.2018, ora 10.00; -interviul: 
09.01.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: Condiţii specifice 
-administrator, treapta I: -studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în exerci-
tarea funcției: minim 3 ani. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
Compartiment Juridic, Relaţii cu 
Publicul, Resurse Umane, de luni 
până joi, între orele 08.00-16.30, 
vineri, între orele 08.00-14.00, sau 
la telefon: 0349.881.148.

l Şcoala Gimnazială cu sediul în 
localitatea Orţișoara, str. Princi-
pală, nr. 205, judeţul Timiș, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, pe 
perioadă nedeterminată, de: 
-Paznic: 1,00, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 04.01.2018, ora 09.30; 
-Proba interviu în data de 
08.01.2018, ora 09.30. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -să fie absolvent de 
studii medii cu sau fără diplomă 
de bacalaureat; -să deţină atestat 
pentru executarea activităţilor de 
pază a obiectivelor, bunurilor, valo-
rilor și certificat de calificare 
profesională sau să facă dovada că 
este înscris la cursul de obţinere a 
acestuia; -să aibă o vechime în 
activitate de minim 5 ani; -domici-
liul în localitatea Orţișoara. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Şcolii Gimnaziale Comuna Orţi-

șoara. Relaţii suplimentare la 
sediul Şcolii Gimnaziale Comuna 
Orţișoara, persoană de contact: 
H e g y e s  O t i l i a ,  t e l e f o n : 
0256.233.280, fax: 0256.233.280, 
e-mail: gsaorti@yahoo.com

l Spitalul Municipal Motru, cu 
sediul în localitatea Motru, strada 
Carol Davilla, numărul 4, judeţul 
Gorj, organizează conform HG 
286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante de: 
-Îngrijitor curăţenie: 1 post 
(diplomă de bacalaureat, fără 
vechime) -Ambulatoriu integrat; 
-Infirmieră debutant: 1 post 

(diplomă de bacalaureat, curs de 
infirmiere sau dovada că, la data 
de 04.01.2018, candidatul va avea 
absolvit cursul de infirmiere, fără 
vechime) -Compartiment Cronici. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba  sc r i să  în  da ta  de 
04.01.2018, ora 9.00; -Proba prac-
tică în data de 09.01.2018, ora 
9.00; -Interviul în data de 
12.01.2018, ora 9.00. Condiţii 
generale de participare: a)are 
cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic Euro-
pean și domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și 

vorbit; c)are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; d)
are capacitate deplină de exer-
ciţiu; e)are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; f)îndepli-
nește condiţiile de studii și, după 
caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 

împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârșite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Spitalului Muni-
cipal Motru, din strada Carol 
Davilla, numărul 4, judeţul Gorj. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul  Municipal  Motru, 
persoană de contact: jurist 
Cruceru  Sidonia ,  te lefon: 
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0253.410.003, fax: 0253.410.078, 
e-mail: spitalmotru@yahoo.com

l Școala Gimnazială Vlad Dănu-
lescu Pâncești, cu sediul în locali-
tatea Pâncești, comuna Pâncești, 
judeţul Neamț, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -îngri-
jitor, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba  scr i să  în  data  de 
05.01.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 05.01.2018, ora 
13.00; -Proba practică în data de 
05.01.2018, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -cel puțin studii 
medii; -fără vechime; -domiciliul 
în comuna Pâncești. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Școlii Gimnaziale 
Vlad Dănulescu Pâncești. Relaţii 
suplimentare la sediul Școlii 
Gimnaziale Vlad Dănulescu 
Pâncești, persoană de contact: 
H u c i  B o g d a n ,  t e l e f o n : 
0751.145.115.

CITAȚII  
l Reclamanta Rumatz Lisetta 
Alice, chem în judecată la Judecă-
toria Hârlău pe pârâta Salim 
Maria, în data de 09.01.2018, în 
dosar nr. 957/239/2017, partaj 
succesoral.

l Se citează în calitate de pârâți 
numiții Szabo Samuil și soția Tokaj 
Elisabeta de la domiciliu necu-
noscut, pentru termenul de jude-
cată din data de 15.01.2018 care va 
avea loc la sediul Judecătoriei 
Oradea, camera 9, începând de la 
ora 8:30, privind dosarul nr. 
16333/271/2017 înregistrat la 
cererea reclamanților Negru Ioan și 
Negru Livia pentru plângere împo-
triva Încheierii de carte funciară.

l Se citează paratul Negoiță 
Cătălin la Judecătoria Moinești, 
dosar 831/260/2017, termen 
12.12.2017, reclamanta Diaconu 
Alina Mihaela.  

l RCS & RDS SA cheamă în 
judecată pe Ristoiu Marian 
Nicușor în dosar 11476/215/2017, 
Judecătoria Craiova, ccom 1cc, în 
data de 07.02.2018, ora 10.30.

l Citatie Voicu Costin Stefanita 
Sunteti chemat in calitate de parat 
la Judecatoria Sectorului 3, 
camera 40, complet c 39 civil, in 
data de 23 ianuarie 2017, ora 
13:00, in proces cu Voicu Eugeniu. 
Judectoria sectorului 3, are sediul 
in Strada Ilfov, nr.6, sector 5, cod 
postal 70621, Bucuresti

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului Bucu-

rești, în temeiul Legii nr. 421/2002, 
citează public proprietarul/deţină-
torul vehiculelor, aflate pe dome-
niul public,  pentru luarea 
măsurilor de eliberare a dome-
niului public, pentru vehiculul: 
Dacia, culoare galben, aflat în Str. 
Emil Racoviţă, nr. 27, în lateralul 
blocului A3; Opel, culoare roșu, 
aflat în Bd. Alexandru Obregia, nr. 
6, spate bloc.

DIVERSE
Subsemnata Nedelcu Daniela, 
anunţ moștenitorii defunctei Stru-
gariu Ileana să se prezinte la 
dezbaterea succesiunii în ziua de 
18.12.2017 ora 10 la Biroul Nota-
rial Pohoaţă Manuela cu sediul în 
Iași, bd. Carol I nr. 42A.

l VIA Insolv SPRL Ploiești, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
lichidator  judiciar conform inche-
ierii din data de 04.12.2017 
pronunţată de Tribunalul Prahova 
în dosarul 8612/105/2017, anunţă 
deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolventei Kitwood 
Consulting SRL, cu sediul social 
în Ploiesti, Str. Jianu, nr. 3, Bl. B, 
Etj. 1, Ap. 8,  jud. Prahova,  înre-
g i s t r a t ă  l a  O R C  s u b  n r. 
J29/339/2005, cod de identificare 
fiscală CUI 17229875. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor este 
20.12.2017. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor este 30.01.2018. 
Termenul pentru definitivarea 
t a b e l u l u i  c r e a n ţ e l o r  e s t e  
23.02.2018. Prima adunare a 
creditorilor la data de 05.02.2018, 
ora 13:30 la sediul lichidator  judi-
ciar.

l Andrei Ioan IPURL notifica 
deschiderea procedurii generale de 
insolventa fata de debitoarea 
Gabcory Sin SRL cu sediul în 
orașul Sinaia, Piața Libertății, nr. 
22, Judetul Prahova, dosar nr. 
6654/105/2017,  Tribunalul 
Prahova. Termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor 18.01.2018; termen 
tabel preliminar: 06.02.2018; 
termen tabel definitiv: 02.03.2018; 
data sedintei adunarii creditorilor 
09.02.2018, ora si locul urmand a 

fi stabilite de administratorul judi-
ciar provizoriu, care va convoca 
toti creditorii debitoarei.

l Marka’S IPURL, administrator 
judiciar al SC Karom Plus SRL, 
CUI 26692134, J22/429/2010, cu 
sediul în Bdul Carol I, nr.3, cam.3, 
jud. Iași, conform Sentinței civile 
1701/17.11.2017 pronunţată de 
Tribunalul Iași  în dosarul 
6251/99/2017(344/2017),vă notifică 
privind Deschiderea procedurii 
generale de insolventa SC Karom 
Plus SRL. Creditorii trebuie să 
procedeze la înscrierea la masa 
credală ţinând cont de termenele 
limită: Termenul pentru depu-
nerea cereri lor de creanţe 
03.01.2018. Nedepunerea cererii 
de admitere a creanţelor până la 
termenul menţionat atrage decă-
derea din drepturi privind crean-
ţele pe care le deţin împotriva 
debitorului. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afisarea și comuni-
carea tabelului preliminar 
23.01.2018. Termenul pentru defi-
nitivarea tabelului 16.02.2018. 
Data primei adunări a creditorilor 
26.01.2018 ora 12.00, la sediul 
administratorului judiciar din Iași, 
str. Clopotari, nr. 48, bl.674, sc.C, 
et.3, ap.16, cu următoarea ordine 
de zi: Prezentarea stadiului proce-
durii, Alegerea comitetului credi-
torilor, desemnarea președintelui 
acestuia, Desemnarea administra-
torului judiciar și stabilirea remu-
neraţiei acestuia. Adunarea 
generală a asociaților pentru 
desemnarea adminsitratorului 
special -14.12.2017, orele 12.00, 
respectiv 15.12.2017, orele 12.00 în 
cazul în care nu se întrunește 
cvorumul. Termenul pentru conti-
nuarea procedurii a fost fixat la 
16.02.2018.

l Administratorul judiciar Dinu, 
Urse și Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii generale a insolvenței 
prevăzută de Legea nr. 85/2014, 
împotriva debitoarei SC Powertek 
Equipment SRL cu sediul în 
București, Str. Elena Clucereasa, 
Nr. 49A, Sector 1, J40/5171/2010, 
CUI 26951115,  în dosarul 
40646/3/2017 aflat pe rolul Tribu-
nalului București, Secția a-VII-a 
Civilă. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor asupra averii debito-

rului -19.01.2018, termenul de 
verificare a creanțelor, de întoc-
mire și publicare în BPI a tabelului 
preliminar de creanțe -16.02.2018, 
termenul de definitivare a tabe-
lului creanțelor -16.03.2018, data 
primei ședințe a adunării generale 
a creditorilor este 02.03.2018. 
Următorul termen de judecată a 
fost  f ixat  pentru data de 
16.03.2018.  Pentru relați i : 
021.318.74.25. 

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al LCS 
Casa De Comenzi Auto SRL 
desemnat prin hotararea nr.6099 
din data de 27.10.2017,  pronun-
tata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
15268/3/2017, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura simp-
lificata prevazuta de Legea 
nr.85/2014 împotriva LCS Casa 
De Comenzi Auto SRL, cu sediul 
in București Sectorul 4, Str. Demo-
craţiei, Nr. 2, camera 1, Bloc 7, 
Scara 1, Etaj 2, Ap. 11, CUI  
26659600, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/2796/2010. Persoa-
nele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta nascut 
dupa data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva LCS Casa 
De Comenzi Auto 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. 
15268/3/2017, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar 
al creantelor 29.11.2017; b) 
termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului supli-
mentar al creantelor 14.12.2017; c) 
termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la publi-
carea  in  BPI  a  tabe lu lu i 
suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 06.01.2018.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Laura 
Total SRL desemnat prin hota-
rarea nr. 6958 din data de 
29.11.2017, pronuntata de Tribu-

nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 12320/3/2017, 
notificã deschiderea falimentului 
prin procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr.85/2014 împo-
triva Laura Total SRL, cu sediul in 
București Sectorul 4, Str. Uioara, 
Nr. 14, Bloc 33, Etaj 9, Ap. 123, 
CUI  16392350, nr. de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/7204/2004. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei 
impotriva Laura Total 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. 
12320/3/2017, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar 
al creantelor 22.12.2017; b) 
termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului supli-
mentar al creantelor 11.01.2018; c) 
termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la publi-
carea  in  BPI  a  tabe lu lu i 
suplimentar;  d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 02.02.2018.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Beta 
Pro Construct SRL desemnat prin 
hotararea nr.6980 din data de 
29.11.2017, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 8404/3/2017, 
notificã deschiderea falimentului 
prin procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr. 85/2014 împo-
triva Beta Pro Construct SRL, cu 
sediul in București Sectorul 4, 
B-dul Libertăţii, Nr. 8, ., Bloc 115, 
Etaj 3, Ap. 7, CUI  18331791, nr. 
de ordine in registrul comertului 
J40/1383/2006. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei 
impotriva Beta Pro Construct 
SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului București - 
Secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 8404/3/2017, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 270/28.09.2017, organizeazã 
licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 200,00 mp., aparţinând 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Alexandru Ghica, nr. 2J. 
Perioada de concesionare este de 49 ani.
                  Licitaţia va avea loc la data de 28.12.2017, orele 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, 
iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  
licitaţie, orele 16:00, într-un singur exemplar în limba română.   
         Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Muni-
cipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int. 132, fax. 
0247317728.
      Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a                   
contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
  Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 20.12.2017. 

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 305/25.10.2017, organizează 
licitaţie publică  pentru vânzarea unei unităţi locative, apartinand domeniului privat de interes local 
al municipiului Alexandria, cu total suprafaţa utilă de 41,00 mp, situată în blocul F, strada Ion 
Creangă.
             Licitaţia va avea loc în data de 28.12.2017, orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexan-
dria, str. Dunării, nr. 139.
             Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei muni-
cipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int. 132, fax. 
0247317728.”
    Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile Legii 554/2004, a contenciosului adminis-
trativ, cu modificarile si completarile ulterioare . 
    Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul 
Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
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admitere a creantelor in tabelul 
supl imentar  a l  creante lor 
22.12.2017; b) termenul limita 
pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comuni-
carea tabelului suplimentar al 
creantelor 11.01.2018; c) termenul 
pentru depunerea contestatiilor la 
tabelul suplimentar va fi de 7 zile 
de la publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 02.02.2018.

l Giba Ovidiu Laurentiu, titular 
al P.U.Z.-,,construire ansamblu 
locuinte colective P+4, comert-ser-
vicii”, in localitatea Bragadiru, str. 
Alunului, nr. 45, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinerea a Avizului Favo-
rabil pentru P.U.Z.-,,construire 
ansamblu locuinte colective P+4, 
comert-servicii”. Documentatia a 
fost afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean Ilfov, 
cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. 
Gheorghe Manu, nr. 18, tel. 
021.212.56.93, in termen de 15 zile 
calendaristice de la data publicarii 
anuntului.

l Lichidatorul Judiciar al SC 
Aqua Pura Construct SRL, cu 
sediul în Ploieşti, str. Maramureş, 
nr. 20A, Prahova, J29/685/2007, 
CUI 21383367, notifică debi-
toarea, creditorii şi ORC Prahova 
că în dos. nr. 7504/105/2017, aflat 
pe rolul Tribunalului Prahova s-a 
dispus deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei împo-
triva debitoarei, stabilindu-se 
următoarele termene: - termen 
instanţă 05.02.2018; - termen 
limită de depunere a cererilor de 
admitere a creanţelor la data de 
19.01.2018; - termenul limită de 
depunere de către creditori a 
opoziţiilor 10 zile de la primirea 
notificării şi termenul de soluţio-
nare a opoziţiilor, la 10 zile după 
formularea acestora; - termenul 
limită pentru verficarea creanţelor, 
întocmirea şi publicarea în BPI a 
tabe lu lu i  pre l iminar  e s t e 
29.01.2018; - termenul limită 
pentru definitivarea tabelului 
creanţelor este 13.02.2018. Rel. 

Lichidator judiciar Carduelis 
Consulting IPURL, Ploieşti, str. 
Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova. Tel. 
0722.634.777.

SOMAȚII  
l Emisa in temeiul art. 130 din 
decertul Lege nr. 115/1938, astfel 
cum s-a dispus prin rezolutia jude-
catorului din data de 04.12.2017, 
privind cererea inregitrata sub 
dosar nr. 2149/246/2017 al Judeca-
toriei Ineu, formulate de petentul 
Rus David Ionut, domiciliat in 
comuna Cermei, sat Somosches nr. 
506, judetul arad prin care solicita 
sa se constate ca a dobandit 
dreptul de proprietate in cota de 
1/1 parti asupra imobilului inscris 
in CF nr. 305280 Cermei, provenit 
din conversie pe hartie a CF vechi 
748 Somosches, compus din teren 
intravilan, cu nr top 23-24/h, in 
suprafata de 719 mp, prin uzuca-
piune de 20 de ani de la moartea 
proprietarului tabular Hardalau 
Maria, de sub B1, decedata la data 
de 28.02.1969, prin jonctiunea 
posesiei. Petentul sustine ca a 
posedat imobilul de mai sus in 
mod pasnic, public, continuu si 
sub nume de proprietar,fara ca 
alte personae sa faca acte de depo-
sedare sau tulburare, peste 20 de 
ani.

l Emisa in temeiul art. 130 din 
decertul Lege nr. 115/1938, astfel 
cum s-a dispus prin rezolutia jude-
catorului din data de 04.12.2017, 
privind cererea inregitrata sub 
dosar nr. 2206/246/2017 al Judeca-
toriei Ineu, formulate de petenta 
Goldis Floare, domiciliata in 
comuna Beliu, sat Vasile Goldis nr. 
41, judetul Arad prin care solicita 
sa se constate ca a dobandit 
dreptul de proprietate in cota de 
1/1 parti asupra imobilului inscris 
in CF nr. 303304 Beliu, provenit 
din conversia pe hartie a CF vechi 
155 Mocirla nr. top 312,313, 
compus din casa nr. administrativ 
nou 41 si teren intravilan in supra-
fata de 1061 mp, prin uzuca-
piunea de 20 de ani de la moartea 
proprietarilor tabulari Goldis 
Teodor, de sub B1, decedat la data 

de 11.12.1935 si Goldis Iosif, de 
sub B2, decedat la data de 
28.11.1935. Petenta sustine ca a 
posedat imobilul de mai sus in 
mod pasnic, public, continuu si 
sub nume de proprietar, fara ca 
alte personae sa faca acte de depo-
sedare sau tulburare, peste 20 de 
ani.

LICITAȚII  
l BDO Business Restructuring 
S.P.R.L., în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei Polisano 
S.R.L., conform Hotărârii civile 
nr.44 din 31.01.2017, pronunțată 
în Dosarul nr. 1408/85/2016 de 
Tribunal Sibiu, Secția a-II-a 
Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal, scoate la vânzare, 
în bloc, prin negociere directă, 
stocul de produse farmaceutice 
aparținând debitoarei. Înscrierea 
la procedura de negociere poate fi 
efectuată prin depunerea docu-
mentației prevăzute în caietul de 
sarcini până în data de 11.12.2017, 
ora 11:00, la sediul lichidatorului 
judiciar. Informații suplimentare 
pot fi  obținute la telefon: 
021/319.94.76 sau email: business.
restructuring@bdo.ro.

l Debitorul SC Euro Club Hote-
luri Și Restaurante SRL societate 
în faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse Și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: -2 locuri de 
parcare supraterane şi 2 locuri de 
parcare la subsolul blocului situat 
în Bucureşti, Str. Cercetătorilor 
nr.9, sector 4. Prețul de pornire al 
licitației pentru locurile de parcare 
este cuprins între 1.848,5euro 
inclusiv TVA/loc de parcare şi 
3.140euro inclusiv TVA/loc de 
parcare, în funcție de amplasare. 
Prețul Caietului de sarcini este de 
1.000 lei, exclusiv TVA. Prima 
şedință de licitație a fost fixată la 
data de 19.12.2017, iar dacă locu-
rile de parcare supraterane/subte-
rane nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de lici-
tații au fost fixate în datele de: 

09.01.2018, 23.01.2018, 06.02.2018, 
20.02.2018, 06.03.2018, 20.03.2018, 
03.04.2018, 17.04.2018, 01.05.2018, 
15.05.2018 şi 29.05.2018 ora 14.30 
la acelaşi preț de pornire. Partici-
parea la licitație este condiționată 
de: -consemnarea în contul nr. 
RO86FNNB000102560484RO01 
deschis la Credit Europe Bank 
Romania, Sucursala Bucureşti, pe 
seama debitoarei SC Euro Club 
Hoteluri Și Restaurante SRL cel 
târziu cu o zi înainte de data şi ora 
stabilită pentru şedința de licitație, 
a garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației; -achiziționarea 
cel târziu cu o zi înainte de data şi 
ora stabilită pentru şedința de lici-
tație a Caietului de sarcini. Prețul 
caietului de sarcini se achită  
p r i n  O P  î n  c o n t u l  n r. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidato-
rului judiciar Dinu, Urse şi Asoci-
ații SPRL sau în numerar la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, 
sector 1. Toate şedințele de licitații 
se vor desfăşura la sediul lichida-
torului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr.71, et.5, sector 1. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
telefon 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. 

l Prunus Forest SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri imobile la valoarea 
de lichidare redusa cu 20% 
(cladire complex) Plopeni, str. 
Republicii, nr. 21, jud. Prahova - 
spatiu administrativ, suprafata 
utila 319 mp, data construirii 1969 
= 366.767,20 lei fara TVA, (garso-
niera) Plopeni, str. Democratiei, nr. 
6, bl. 31, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. 
Prahova, suprafata utila 47,07 mp, 
data construirii 1942 = 67.320,00 
lei fara TVA (terenul aferent 
spatiului este in indiviziune (21,08 
m) si nu face obiectul evaluarii), 
(constructii industriale) Plopeni 
Sat, comuna Dumbravesti, punct 
gara, jud. Prahova - cladire maga-

zie(baraca metalica), baraca meta-
lica, bazar, sopron, cabina wc, 
baraca si platforma betonata, 
suprafata utila 604,67 mp, data 
construirii 1980 amenajata partial 
in 2012 = 122.046,40 lei fara TVA. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
11.12.2017, ora 13/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua 
de 18.12.2017,  08.01.2018, 
15.01.2018 si 22.01.2018 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Prunus Forest SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică la valoarea de lichidare de 
58.060 lei fara TVA bun imobil 
(teren intravilan) in suprafata de 
792,09 mp situat in Tuzla, str. 
Morii (str. Meduzei), nr. 5 A, jud. 
Constanta. Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 11.12.2017, ora 
13/30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 18.12.2017, 
08 .01 .2018 ,  15 .01 .2018  s i 
22.01.2018 aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l SC Formplast SRL, cu sediul 
social în loc.Orăştie, str.Nicolae 
Titulescu, nr.62B, jud.Hunedoara, 
intenţionează să achiziţioneze 
Maşină de electroeroziune cu elec-
trod masiv, în cadrul POR 2014-
2 0 2 0 ,  a p e l u l  d e  p r o i e c t e 
POR/102/2/2/ Îmbunătățirea 
competitivității economice prin 
creşterea productivității muncii în 
IMM-uri, în sectoarele competitive 
identificate în SNC, pentru 
proiectul intitulat „Consolidarea 
poziției pe piață a societății Form-
plast SRL prin achiziția de echipa-
mente inovative şi performante în 
loc. Orăştie, jud. Hunedoara”, cod 
SMIS 114311. Locul de furnizare a 
echipamentelor: loc. Orăştie, str. 
Nicolae Titulescu, nr.62B, jud.
Hunedoara. Tipul contractului: 
contract de furnizare Maşină de 
electroeroziune cu electrod masiv. 
Durata contractului: 12 luni. 
Valoarea estimată a contractului: 
736,303.60Lei, fără TVA. Specifi-
caţiile tehnice sunt puse la dispo-
ziţie la sediul societăţii, din loc.
Orăştie, str.Nicolae Titulescu, 
nr.62B, jud. Hunedoara. Pentru 
detalii ne puteţi contacta la 
telefon/fax: 0722.355.625, e-mail: 
m.giurgiu@formplast.ro, persoană 
de contact: Mihai Giurgiu. În acest 
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Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei 
licitaţii publice cu strigare, la sediul Primăriei Municipiului 
Târgu Jiu, în data de 11.01.2018, ora 13.00, pentru vânzare 
instalație nocturnă. 

Instalația nocturnă scoasă la vânzare poate fi văzută în incinta 
CET Târgu Jiu.

Preţul de pornire este 1.638.163,6 lei.

Data limită de depunere a ofertei este 11.01.2018, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, str. Constantin 
Brâncuşi, nr. 19, camera C.I.C., parter.

Condiţiile de participare la licitaţie sunt specificate în Caietul de 
sarcini.

Caietul de sarcini se obţine de la Biroul Licitaţii din cadrul 
Primăriei Municipiului Târgu Jiu, contra cost - 50 lei.

În caz de neadjudecare, licitaţia se reia în fiecare zi de joi la ora 
13.00, iar depunerea ofertei se face până cel târziu ora 10.00.

Relaţii se obţin la telefon nr. 0253.205038, fax: 0253.211661.
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sens, vă invităm să depuneţi ofer-
tele Dumneavoastră de preţ 
conform specificaţiilor tehnice, cu 
respectarea preţului exprimat în 
Lei fără TVA, până cel târziu 
18.12.2017, ora 16.00, prin curier 
sau depunere directă la secretari-
atul societăţii din loc.Orăştie, str.
Nicolae Titulescu, nr.62B, jud. 
Hunedoara. Furnizarea utilajelor 
se va face la termenele specificate 
în specificaţiile tehnice, iar preţu-
rile din ofertă nu vor fi modificate 
sau actualizate pe durata contrac-
tului.

l SC Formplast SRL, cu sediul 
social în loc.Orăştie, str.Nicolae 
Titulescu, nr.62B, jud.Hunedoara, 
intenţionează să achiziţioneze 
Fierăstrău pentru metale, în 
cadrul POR 2014-2020, apelul de 
proiecte POR/102/2/2/Îmbună-
tățirea competitivității economice 
prin creşterea productivității 
muncii în IMM-uri, în sectoarele 
competitive identificate în SNC, 
pentru proiectul intitulat „Conso-
lidarea poziției pe piață a socie-
tății Formplast SRL prin achiziția 
de echipamente inovative şi 
performante în loc.Orăştie, jud.
Hunedoara”, cod SMIS 114311. 
Locul de furnizare a echipamen-
telor: loc.Orăştie, str.Nicolae 
Titulescu, nr.62B, jud.Hunedoara. 
Tipul contractului: contract de 
furnizare Fierăstrău pentru 
metale. Durata contractului: 12 
luni. Valoarea estimată a contrac-
tului: 94,861.20Lei, fără TVA. 
Specificaţiile tehnice sunt puse la 
dispoziţie la sediul societăţii, din 
loc.Orăştie, str.Nicolae Titulescu, 
nr.62B, jud.Hunedoara. Pentru 
detalii ne puteţi contacta la 
telefon/fax: 0722.355.625, e-mail: 
m.giurgiu@formplast.ro, 
persoană de contact: Mihai 
Giurgiu. În acest sens, vă invităm 
să depuneţi ofertele Dumnea-
voastră de preţ conform specifi-
caţiilor tehnice, cu respectarea 
preţului exprimat în Lei fără 
TVA, până cel târziu 18.12.2017, 
ora 16.00, prin curier sau depu-
nere directă la secretariatul socie-
tăţii din loc.Orăştie, str.Nicolae 
Titulescu, nr.62B, jud.Hunedoara. 
Furnizarea utilajelor se va face la 
termenele specificate în specifica-
ţiile tehnice, iar preţurile din 
ofertă nu vor fi modificate sau 
actualizate pe durata contrac-
tului. 

l SC Formplast SRL, cu sediul 
social în loc.Orăştie, str.Nicolae 
Titulescu, nr.62B, jud.Hunedoara, 
intenţionează să achiziţioneze 
Maşină de electroeroziune cu fir 
şi Centru vertical de prelucrare 
cu comandă numerică de tip 
freză, în cadrul POR 2014-2020, 
apelul de proiecte POR/102/2/2/ 
Îmbunătățirea competitivității 
economice prin creşterea produc-
tivității muncii în IMM-uri, în 
sectoarele competitive identificate 
în SNC, pentru proiectul intitulat 

„Consolidarea poziției pe piață a 
societății Formplast SRL prin 
achiziția de echipamente inova-
tive şi performante în loc.Orăştie, 
jud.Hunedoara”, cod SMIS 
114311. Locul de furnizare a echi-
pamentelor: loc.Orăştie, str.
Nicolae Titulescu, nr.62B, jud.
Hunedoara. Tipul contractului: 
contract de furnizare Maşină de 
electroeroziune cu fir şi Centru 
ver t ica l  de  pre lucrare  cu 
comandă numerică de tip freză. 
Durata contractului: 12 luni. 
Valoarea estimată a contractului: 
1,029,921.60Lei, fără TVA. Speci-
ficaţiile tehnice sunt puse la 
dispoziţie la sediul societăţii, din 
loc.Orăştie, str.Nicolae Titulescu, 
nr. 62B, jud. Hunedoara. Pentru 
detalii ne puteţi contacta la 
telefon/fax: 0722.355.625, e-mail: 
m.giurgiu@formplast.ro, per- 
soană de contact: Mihai Giurgiu. 
În acest sens, vă invităm să depu-
neţi ofertele Dumneavoastră de 
preţ conform specificaţiilor 
tehnice, cu respectarea preţului 
exprimat în Lei fără TVA, până 
cel tarziu 18.12.2017, ora 16.00, 
prin curier sau depunere directă la 
secretariatul societăţii din loc.
Orăştie, str.Nicolae Titulescu, 
nr.62B, jud. Hunedoara. Furni-
zarea utilajelor se va face la terme-
nele specificate în specificaţiile 
tehnice, iar preţurile din ofertă nu 
vor fi modificate sau actualizate pe 
durata contractului.

l Lichidator Carduelis Consul-
ting IPURL vinde la licitaţie 
publică bunurile ce aparţin: 1. SC 
Ralma Design SRL - amplasa-
ment rezidenţial-teren în supra-
faţă de 2.328 mp şi clădiri C1 
locuinţă, C2 locuinţă de serviciu, 
C3 piscină; -amplasament indus-
trial-teren în suprafaţă de 20.463 
mp şi clădiri, situate în Filipeştii 
de Pădure, jud. Prahova şi 2 auto-
vehicule VW Transporter şi 
Caddy; 2. SC Disbev Serv SRL - 
teren 5513 mp intavilan, Băicoi, 
str. Paltinului+2 clădiri industriale 
cu sc 735 şi respectiv sc 1142 mp. 

3. SC Geobaz SA - clădire firmă(-
grup social şi de gestiuni), su 172 
mp, Ploieşti, B-dul Petrolului, nr. 
4, Prahova; 4.SC Bevibo SRL - 
apartament, compus din 2 camere, 
su 32 mp, situat în Plopeni, 
Prahova; 5. SC Marbres Conf 
SRL- maşini cusut (2 masini 
feston, masini liniare automate,o 
masină liniară simpla, feston 
JUKI,  uti laj  JOJE, Uti laj 
TIPICAL, masină JK T781, gene-
rator abur); 6. SC Ian&Tess SRL 
- 2 autoturisme Dacia Logan şi un 
teren păşune - 9.800 mp situat în 
Sovata, Mureş; 7. SC Nicolin SRL- 
1 teren agricol extravilan situat în 
Boldeşti-Scăieni - 6.800 mp şi 1 
teren intravilan situate în Băicoi - 
324 mp; 8. SC Vispeşti Prod SRL 
- teren şi clădire (hală producţie + 
spaţiu administrativ), situate în 
Ploieşti, Prahova; 9. SC Doro-
banţul SA - stocuri de stofă; 10. 
SC S.H.R Distributions SRL - 
mijloace fixe, mobilier, stocuri, 
autoturisme; 11. Dârdală Vasile 
PFA- utilaje agricole-greblă 5 
discuri, remorcă, cositoare rota-
tivă, presă de balotat; 12. SC 
Drakom Silva SRL; - fermă 
zootehnică, situată în Codlea, 
Braşov-teren în supraf. totală de 
52.438 mp şi construcţii ce constau 
în 6 hale cu 12 silozuri de concen-
trate, 2 fânare, birou, staţie 
pompe, post trafo;13. SC Snagov 
Limited SRL - complex rezidenţial 
situat în Snagov, lângă rezervaţia 
naturală de stejari, alcătuit din 
teren în supraf. de 11.388 mp pe 
care sunt situate 20 de vile P+E 
concepute în 4 modele astfel: cu 
scd 157,4 mp, scd 163,42 mp, scd 
183,1 mp, scd 233 1 mp; - lot teren 
neconstruit de 6838 mp; -lot teren 
neconstruit de 4640 mp. Licitaţia 
va avea loc in fiecare zi de marţi şi 
miercuri ora 14.00 la sediul lichi-
datorului din Ploieşti ,  Str 
Cerceluş,  Nr 33.  Rel .  te l . 
0722.634.777.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar 
JUST INSOLV SPRL, anunta 

vanzarea la licitatie publica a 
Complexului Restaurant cu spatii 
de cazare Pensiune „Hanul Gaza-
rilor” situat in Ploiesti, str. M.
Bravu, nr. 45, jud. Prahova, (zona 
Stadion Petrolul, la circa 600 m 
distanta de Palatul Administrativ, 
de Tribunalul si Parchetul PH) 
inscris in CF nr. 123740 a Mun. 
Ploiesti, finalizat in 2003, compus 
din teren in suprafata de 720 mp 
in acte, respectiv 719 mp masurata 
si constructii: C1 – Hotel + restau-
rant (Subsol – Crama, o bucatarie, 
3 vestiare cu wc-uri, magazie, 
camera frigorifica si doua holuri, 
Parter: restaurant, bar, receptie, 
bucatarie, terasa, etaj 1: 7 camere 
duble si 1 single, fiecare cu gr. 
sanitar, debara, hol si casa scarii, 
etaj 2: 7 camere duble si 1 single 
fiecare cu grup sanitar, casa scarii, 
hol, culoar, etaj 3: 5 camere duble 
si o camera single, spalatorie, 
camera centralei termice, 2 holuri, 
casa scarii, C2 – Anexa + beci, la 
pretul de 319.500 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. 
Pensiunea dispune de 22 de 
camere de cazare, restaurantul de 
aprox. 60 locuri, crama de aprox. 
80 de locuri, teresa de aprox. 44 
locuri, iar in curte este amenajat 
loc pentru fumat, foisor cu masa si 
scaune si un gratar. Imobilul este 
racordat la toate utilitatile avand 
instalatii de apa, instalatie elec-
trica, instalatie de incalzire – 
centrala termica proprie pe gaz, 
retea canalizare. Licitatiile publice 
au loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 18.09.2017, a 
Minutei din 20.09.2017 si a Caie-
tului de sarcini intocmit de lichi-
datorul judiciar. Pretul de pornire 
al licitatiei este redus cu 25% din 
cel stabilit in noul raport de 
evaluare. Sedintele de licitatie vor 
avea loc pe data de: 15.12.2017, 

2 0 . 1 2 . 2 0 1 7 ,  0 9 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
1 6 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  2 3 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
3 0 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  0 6 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
1 3 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 0 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
27.02.2018, orele 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, 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.

PIERDERI  
l Pierdut certificat de membru 
CMDR, nr. 0339, seria R0112017, 
pe numele Uli l iuc Monica 
Tamara. Se declara nul.

l Mă numesc Zamfir Elena 
Tatiana, sunt studentă în anul 2 la 
Şcoala Naţională de Studii Politice 
şi Administrative, specializarea: 
Administraţie publică, am pierdut 
carnetul de student şi îl declar nul. 

l Pierdut legitimație şi carnet de 
student eliberate de Facultatea 
Creştină Dimitrie Cantemir, 
profilul Finanţe Bănci, pe nume 
Mocanu Georgiana. Le declar 
nule.

l Societatatea Payade Estates 
SRL cu sediul social in Bucuresti, 
Sector 3 str. Popa Nan nr. 185, sc. 
2, et. 8, ap. 54, numar de inregis-
trare in Registrul Comertului 
J40/20417/2007 si CUI 22663373 a 
pierdut certificatul de inregistrare 
si certificatul constatator de activi-
tate. Le declara nule.

l Pierdut legitimatie student si 
carnet student emise de Fac. 
Drept pe numele Guiu Diana 
Ancuta. Declar nule. 

l Pierdut două certificate constata-
toare alea SC castanela SRL, loc 
Tuarec, jud. Bistrita Năsăud. Le 
declar nule.




