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OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi profesioniști C+E, 
în  i ta l ia .  0758 .558 .411  sau 
0770.357.607.

l Peniţa Veselă SRL angajează 
magaziner (COD COR 432102). 
Cerinţe de ocupare a postului: 
studii- bacalaureat/limba străină: 
engleză/permis de conducere: cater-
goria B. Programări interviu și test 
engleză la telefon 0740.575.881.

l Persoană juridică non-profit 
angajează bucătar pentru sediul din 
localitatea Cristian, județul Brașov, 
cu normă întreagă. Se oferă posibili-
tatea de masă, cazare și decontarea 
cheltuielilor de deplasare. Telefon: 
0757.088.374/0723.316.413.

l Primăria Orașului Panciu, cu 
sediul în localitatea Panciu, judeţul 
Vrancea, strada Titu Maiorescu, 
nr.15, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant, 
aprobat prin HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: post vacant 
contractual: șofer, treaptă profesio-
nală I. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor: 
studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat sau studii generale 
absolvite cu diplomă; -vechime în 
muncă ca șofer profesionist 
minimum 5 ani; -școală de conducă-
tori auto categoriile B, C, D și E; 
-atestat șofer profesionist transport 
de persoane; -aviz psihologic eliberat 
de un cabinet medical specializat în 
ceea ce privește examinarea condu-
cătorilor auto. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -Proba 
scrisă: 28 februarie 2018, ora 10.00, 
la sediul instituţiei; -Interviul: 2 
martie 2018, ora 12.00, la sediul 
instituţiei. Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la afișare, la sediul 
instituţiei. Date contact: telefonul: 
0237.275.811, e-mail: drambami-
haela@gmail.com

l Administrația Serviciilor Sociale 
Comunitare cu sediul în Ploiești, Pta. 
Eroilor nr. 1A, organizează concurs 
pentru ocuparea urmatorului post de 
executie vacant din cadrul Cămi-
nului de Bătrâni: 1. Infirmieră – 1 
post. Condiții de participare: - minim 
studii generale; - absolvent curs infir-
mieră. Concursul se va desfășura la 
sediul din Piața. Eroilor nr.1A, după 
cum urmează: - înscrierile se fac în 
perioada 05.02 – 16.02.2018 intre 
orele 9.00- 14.00; proba scrisă va avea 
loc în data de 05.03.2018 ora 9.30; - 
proba interviu/proba practică va 
avea loc în data de 07.03.2018 ora 
9.30. Dosarele de înscriere se depun 
la registratura instituției din Pța. 
Eroilor nr. 1A si trebuie să conțină în 
mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art.6 din H.G. nr. 286/2011, 
actualizată. Condițiile de participare 
sunt afișate la sediul instituției și pe 
site-ul institutiei www.asscploiesti.ro. 
Relații suplimentare se pot obține la 
compartiment Resurse Umane - tel. 
0740178780 sau 0244511137 tasta 
120.

l Administrația Municipală pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic organizează concurs pentru 
ocuparea postului de conducere 
vacant (funcție publică):  Șef servi-
ciu-Serviciul pentru Relația cu 
Proprietarii. Condiţiile generale 
pentru participarea la concursul 
organizat în vederea ocupării unei 
funcţii publice de conducere sunt 
prevăzute in articolul 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţi-
onarilor publici, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Condiții specifice privind 
ocuparea postului de Șef serviciu:  
-pregătirea de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-studii de masterat sau postuniversi-
tare în domeniul administraţiei 
publice, management ori în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice; -vechimea minimă 
în specialitatea studiilor –2 ani. 
Proba scrisă a concursului se va 
desfășura în data de 06.03.2018, ora 
11.00 la sediul Administrației Muni-
cipale pentru Consolidarea Clădi-
rilor cu Risc Seismic, la Primăria 
Municipiului București, interviul se 
va susţine, de regulă, într-un termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune la sediul Administrației 
Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic  în termen 
de 20 zile de la data publicării  
prezentului anunţ în Monitorul 
Oficial, partea a-III-a, etajul 4, 
mansardă Direcţia Operaţiuni, de 
luni până vineri între orele 10.00 – 
15.00. Cerinţele specifice privind 
ocuparea posturilor se vor afișa la 
sediul Primăriei Municipiului Bucu-
rești și pe site-ul P.M.B. (www.pmb.
ro). Informaţii suplimentare se pot 
obţine la numărul de telefon 
3055500, int. 4047, persoana de 
contact Micu Alexandra.

DISPARIȚII  
l Declarăm deschiderea procedurii 
de declarare a morţii pe cale judecă-
torească a numitului Buzincu 
Dumitru,  născut la data de 
01.10.1967, fiul lui Buzincu Ștefan, 
cu ultimul domiciliu în com.Voitinel, 
sat Voitinel, jud.Suceava, care a 
dispărut în cursul anului 1994. 
Invităm ca orice persoană care 
deţine date despre persoana dispă-
rută să le comunice la Primăria 
Voitinel sau la Postul de Poliţie al 
Comunel Voitinel.

CITAȚII  
l Korkis Rafaila este citat in 
13.02.2018 la judecatoria TURDA, 
la 8:30, in dosar civil 5585/328/2017 
pentru intabulare.

l Se citeaza Necula Vasile, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in Mizil, 
in cauza avand ca obiect partaj judi-
ciar lamurire dispozitiv la Tribunalul 
Prahova, in dosar nr.151/259/2010/a1 
cu termen de judecata 27.02.2018.

l Paratul Von Guilleaume Klauss 
Arnold Adalbert, cetatean german, 
cu domiciliul necunoscut, este citat 
la Judecatoria Sinnicolau Mare, in 
dosar nr. 722/295/2017, pentru 
termenul din 21.02.2018, sala 13, 
orele 9- C1 civil, in proces cu recla-
manta Von Guilleaume Angelica, cu 
resedinta in com. Varias nr.699, jud. 
Timis, cauza avand ca obiect partaj 
bunuri comune.

l Numitul Cărare Recine Robert 
Mihai este citat în calitate de pârât, 
în data de 23.03.2018 în dosarul 
5597/197/2017, reclamant fiind 
Cărare Elena, la sala J1, ora 9.00, 
Judecătoria Brașov.

l Paratul Von Guilleaume Klauss 
Arnold Adalbert, cetatean german, 
cu domiciliul necunoscut, este citat 
la Judecatoria Sinnicolau Mare, in 
dosar nr. 722/295/2017, pentru 
termenul din 21.02.2018, sala 13, 
orele 9- C1 CIVIL, in proces cu 
reclamanta Von Guilleaume Ange-
lica, cu resedinta in com. Varias 
nr.699, jud. Timis, cauza avand ca 
obiect partaj bunuri comune.

l Numitii Fejer Togyer, Berinde 
Irina, Berinde Gyorgy, Berinde 
Iuon, Borodi Janos, Borodi Laszlo, 
Faur Maria, Berci Vasile, Cupcea 
Ana sunt citati la Judecatoria 
Sighetu Marmatiei, in dosarul 
2503/307/2017. Termen 07.02.2018, 
in proces cu Duma Vasile si  Duma 
Ileana, ambii domiciliati in Sat 
Budesti, nr: 877., judetul Mara-
mures.

l Numitii Mendelovics Kalman, 
Davidovics Zali sunt citati la Jude-
catoria Sighetu Marmatiei, in 
dosarul 1722/307/2017. Termen 
20.03.2018, in proces cu Cupcea 
Ioan si Cupcea Marioara , ambii 
domiciliati in Sat Budesti, nr. 258, 
judetul Maramures.  

l Numitii Marinka Maria, Tamas 
Doka, Tamas Ilyana, Tamas Stefan, 
Tamas Palagucza, Dub Motye   sunt 
citati la Judecatoria Sighetu Marma-
tiei, in dosarul 1724/307/2017. 
Termen 14.02.2018, in proces cu 
Cupcea Ioan si Cupcea Marioara , 
ambii domiciliati in Sat Budesti, nr. 
258, judetul Maramures. 

l Se citează numitul Ciobotă 
Gheorghiță cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Iași, str. Mitropolit 
Varlaam nr. 21 bis, bl. C2, et. 2, ap. 
85 la Judecătoria Iași, str. Anastasie 
Panu nr. 25, complet C25M, Dosar 
nr. 17465/245/2017 pentru data de 
miercuri 28 februarie 2018, ora 8.30 
în calitate de pârât, procesul având 
ca obiect situație juridică minor- 
acord parental cu reclamanta Filip 
Ioana.

l Prodanof Nicolae, domiciliat în 
Brazilia, Sao Paulo, Rua Gal. 
Euclides Figueredo nr. 374 și 
Prodanof Torres Cleliana, domici-
liată Brazilia, Sao Paulo, Rua 
Comendador Miguel Calfat nr. 393, 
Ap. 51, Et.5, Bairro Vila Nova 
Conceicao, vă înștiinţăm că sunteţi 

invitaţi a vă prezenta la Tribunalul 
București, cu sediul în B-dul Unirii 
nr. 37, sector 3, București, România,  
camera 106, la data de 22.02.2018,  
completul apel U 12, ora 08:30, în 
calitate de intimate -pârâţi, în 
procesul cu intimaţii –reclamanţi 
Marcu Adrian și Marcu Daniela și 
apelantul –pârât: Prodanof  Boris 
George în  dosarul  c iv i l  nr. 
22914/300/2017, având ca obiect 
sechestru asigurător poprire asigura-
torie.  

l Tribunalul Maramures, Sectia a 
II-a Civila de Contencios Adminis-
trativ si Fiscal citeaza pe numitul 
Coza Georg Valentin, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Kerns 6064, 
sarner Strasse 27, Elvetia, la aceasta 
instant, sala 76 comercial, complet 
specializat falimente nr. 11, pentru 
ziua de 21 Februarie 2018, ora 11:00 
in calitate de parat in dosar nr. 
6855/100/2011/a2, avand ca obiect 
angajarea raspunderii conform art. 
138  din Legea nr. 85/2006.

l Tribunalul Maramures, Sectia a 
II-a Civila de Contencios Adminis-
trativ si Fiscal citeaza pe numitul 
Corsi Maurizio, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Chianni (Pisa)  Str. 
Localita la Pieve Rivalto, nr. 35/E, 
Italia, la aceasta oinstanta, sala 76 
comercial complet falimente nr. 2 
NCPC, pentru ziua de 12 Februarie 
2018, ora 08:30, in calitate de parat 
in dosar 6985/100/2013/a1, avand ca 
obiect angajarea raspunderii 
conform art. 138 din Legea nr. 
85/2006. 

DIVERSE  
l Parohia Momotești anunţă înce-
tarea dreptului de concesiune a 
locului de veci al fam. Dumitrescu 
Floarea

l Judecătoria Iași, Sentința civilă 
n r.  8 1 5 / 2 0 1 8 ,  d o s a r  n r. 
32736/245/2017, Hotărăște: Admite 
cererea formulată de reclamantul 
Predoi Mihăiță în contradictoriu cu 
pârâta Găitan Andreea-Georgiana, 
citată prin publicitate, prin curator 
special avocat Durnea  Mihae-
la-Dana. Dispune ca autoritatea 
părintească asupra minorului Predoi 
Ryan-David, născut la data de 
29.07.2013, să fie exercitată exclusiv 
de tatăl reclamant. Ia act de faptul 
că nu s-a solicitat acordarea cheltu-
ielilor de judecată. Executorie. Cu 
drept de apel în termen de 5 zile de 
la pronunțare, cererea de apel 
urmând a fi depusă la Judecătoria 
Iași. Pronunțată azi, 29.01.2018, prin 
punerea soluției la dispoziția părților 
prin mijlocirea grefei instanței. 
Urmează semnătura. 

l SC ADM Rezidential SRL din 
Bragadiru, str.Libertatii 51, in cali-
tate de titular al planului "PUZ 
modificator Bragadiru, str.Nazuintei 
10 -ansamblu locuinte; S=15181mp" 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu pentru planul 
mentionat si declansarea etapei de 
incadrare. Prima versiune a planului 

poate fi consultata la sediul Agentiei 
de Protectie a Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii 1, sector 6, luni-joi 
intre 9.00-11.00. Observatii/ comen-
tarii si sugestii se primesc in scris la 
sediul A.R.P.M.B., in termen de 18 
zile de la data publicarii anuntului.

l Anunţ public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu. CNAIR prin DRDP Bucu-
rești rep. Donprest Com SRL, cu 
sediul în București, sect.6, b-dul.
Iuliu Maniu, nr.40A, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul "Lucrări de întreţi-
nere periodică la pasaj pe DN 5, km 
52+346 peste C.F. la Daia, judeţul 
Giurgiu” propus a fi amplasat în 
comuna Daia, satul Daia (Daita), 
jud.Giurgiu. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Giurgiu din Giurgiu, 
Șos.București, nr.111, sc.A+B, și la 
sediul CNAIR prin DRDP București 
din București, sect.6, b-dul.Iuliu 
Maniu, nr.40A. Observaţiile publi-
cului se primesc la sediul APM 
Giurgiu, în zilele de luni-joi, între 
orele 9.00-14.00 și vineri între orele 
9.00-12.00.

l România. Tribunalul București 
-Secţia a III-a Civilă. Dosar 
nr.33347/3/2015. Sentinţa Civilă 
nr.1288. Ședinţa publică din data de 
19.10.2016. Tribunalul constituit din: 
Președinte: Carmen Pavăl, Grefier: 
Alexandra Enea. Pe rol, soluţionarea 
cererii de chemare în judecată 
formulată de reclamanta Dragomir 
Antoaneta în contradictoriu cu 
pârâtul Becali George, având ca 
obiect acţiune în răspundere civilă 
delictuală. Dezbaterile și susţinerile 
orale ale părţilor au avut loc în 
ședinţa publică din data de 
28.09.2016, fiind consemnate în 
încheierea de ședinţă de la acel 
termen, ce face parte integrantă din 
prezenta sentinţă civilă, când tribu-
nalul, având nevoie de timp pentru a 
delibera, dar și pentru a da posibili-
tate părţilor să depună la dosar 
concluzii scrise, a amânat pronun-
ţarea pentru data de 12.10.2016 și 
ulterior la data de 19.10.2016, când a 
hotărât următoarele: Tribunalul. 
Prin cererea înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Buftea la data de 
19.09.2013 sub nr.11548/94/2013, 
reclamanta Antoaneta Dragomir a 
chemat în judecată pe pârâtul Becali 
George, solicitând instanţei pronun-
ţarea unei hotărâri prin care să 
oblige pârâtul la plata sumei de 
44.000.000Lei despăgubiri și să 
publice pe cheltuiala sa într-un ziar 
cu tiraj naţional hotărârea în situaţia 
în care se va stabili că pârâtul, prin 
afirmaţiile sale, a produs prejudicii 
onoarei, cinstei, demnităţii și reputa-
ţiei reclamantei. În motivarea cererii 
reclamanta a arătat că, în toamna 
anului 2012, fiind contactată de 
Partidul Ecologist Român, a 
candidat pentru obţinerea unei 
funcţii de deputat în Parlamentul 
României, din partea acestui partid. 
După depunerea candidaturii sale, 
reclamanta a susţinut că, în cadrul 
unor emisiuni televizate, pârâtul a 
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insultat-o, a calomniat-o, aducându-i 
prejudicii de imagine şi financiare. 
Suma solicitată de reclamantă repre-
zintă daune morale pentru prejudi-
ciul de imagine, dar şi daune 
materiale pentru prejudiciul finan-
ciar constând în suma investită în 
campania electorală. În drept, 
cererea a fost întemeiată pe dispozi-
ţiile art.1349 Cod civil. În susţinerea 
cererii, reclamanta a solicitat proba 
cu înscrisuri şi martori. Prin cererea 
precizatoare înregistrată la data de 
26.02.2015 reclamanta a arătat că 
solicită 450.000Lei cu titlu de daune 
morale şi nu înţelege să solicite 
daune materiale. Pârâtul a depus 
întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea acţiunii, arătând că 
reclamanta a prezentat fapte scoase 
din context, întrucât în perioada 
campaniei electorale candidaţii îşi 
adresează reciproc acuze defăimă-
toare, dar nu cu intenţia de a jigni 
sau de a aduce prejudicii adversa-
rului, ci cu intenţii politice. Prin 
sentinţa civilă nr.4777/08.07.2015 
pronunţată de Judecătoria Buftea în 
dosarul nr.11548/94/2013 a fost 
admisă excepţia necompetenţei 
materiale a Judecătoriei Buftea, 
motiv pentru care cauza privind pe 
reclamanta Dragomir Antoaneta şi 
pe pârâtul Becali George a fost decli-
nată în favoarea Tribunalului Bucu-
reşti faţă de valoarea obiectului 
cererii, care depăşeşte suma de 
200.000Lei. Pe rolul Tribunalului 
Bucureşti cauza a fost înregistrată la 
d a t a  d e  1 4 . 0 9 . 2 0 1 5  s u b 
nr.33347/3/2015. Pârâtul a depus 
întâmpinare la cererea precizatoare 
formulată de reclamantă, prin care a 
solicitat respingerea acţiunii ca 
nefondată şi respingerea capătului 2 
de cerere ca inadmisibil. La termenul 
din 09.03.2016 tribunalul a încuvi-
inţat pentru ambele părţi proba cu 
înscrisuri, iar pentru reclamantă şi 
proba cu materialele video, dispu-
nând să se depună transcriptul 
acestor materiale la dosar. La această 
din urmă probă reclamanta a 
renunţat la termenul din 28.09.2016. 
Analizând probele administrate în 
cauză, tribunalul apreciază că acţi-
unea reclamantei este întemeiată în 
parte. Astfel, pentru angajarea 
răspunderii civile delictuale a unei 
persoane fizice sau juridice este nece-
sară întrunirea cumulativă a urmă-
toarelor condiţii şi anume: existenţa 
unui prejudiciu şi a unei fapte ilicite, 
existenţa unei legături de cauzalitate 
între prejudiciu şi fapta ilicită şi 
existenţa vinovăţiei celui care a 
săvârşit fapta ilicită. În prezenta 
cauză reclamanta susţine că fapta 
pârâtului de a iniţia şi întreţine o 
campanie televizată cu conţinut 
calomniator şi denigrator la adresa 
sa are caracter ilicit deoarece este 
contrară dispoziţiilor care contu-
rează conţinutul şi limitele libertăţii 
de exprimare. Din acest punct de 
vedere tribunalul reţine că art.10 din 
Convenţia europeană a drepturilor 
omului statuează că „(1)Orice 
persoană are dreptul la libertatea de 
exprimare. Acest drept cuprinde 
libertatea de opinie şi libertatea de a 
primi sau de a comunica informaţii 
ori idei fără amestecul autorităţilor 
publice şi fără a ţine seama de fron-
tiere(...). (2)Exercitarea acestor 
libertăţi ce comportă îndatoriri şi 
responsabilităţi poate fi supusă unor 
formalităţi, condiţii, restrângeri sau 
sancţiuni prevăzute de lege, care 
constituie măsuri necesare, într-o 
societate democratică, pentru securi-
tatea naţională, integritatea terito-
rială sau siguranţa publică, apărarea 
ordinii şi prevenirea infracţiunilor, 
protecţia sănătăţii sau a moralei, 

protecţia reputaţiei sau a drepturilor 
altora, pentru a împiedica divulgarea 
de informaţii confidenţiale sau 
pentru a garanta autoritatea şi 
imparţialitatea puterii judecăto-
reşti”. Libertatea de expresie nu 
poate fi disociată de recunoaşterea 
libertăţii de gândire şi de conştiinţă, 
a libertăţii persoanei de a-şi mani-
festa opiniile faţă de ceilalţi membri 
ai societăţii. Astfel, în timp ce art.9 
protejează dreptul de a comunica 
anumite convingeri, cu o anumită 
pondere în viaţa socială, art.10 apără 
dreptul de a primi informaţii de 
orice natură, precum şi dreptul 
persoanei de a-şi exprima orice idee, 
fără ca aceasta să capete o anumită 
„stare de convingere”, chiar şi pe 
cele care pot şoca sau deconcerta pe 
cei din jur, cu excepţia celor care nu 
sunt compatibile cu valorile unei 
societăţi democratice. Libertatea de 
exprimare nu poate fi concepută fără 
libertatea de opinie. De aceea trebuie 
găsit un echilibru între exerciţiul 
dreptului la liberă exprimare, pe de o 
parte, şi protecţia intereselor sociale 
şi ale drepturilor individuale, ce 
aparţin altor persoane, pe de altă 
parte, problemă asupra căreia 
instanţa europeană a statuat de 
multe ori în jurisprudenţa sa. 
Dreptul la Iibertatea de exprimare 
cuprinde două libertăţi: pe de o 
parte, libertatea de opinie şi, pe de 
altă parte, libertatea de informare. 
Ceea ce interesează în mod deosebit 
în prezenta cauză este Iibertatea de 
opinie. Privită prin prisma „îndatori-
rilor şi responsabilităţilor” inerente 
exerciţiului libertăţii de exprimare, 
garanţia pe care art.10 din Convenţie 
o conferă oamenilor politici cu 
privire la relatarea unor probleme de 
interes general este subordonată 
condiţiei ca cel interesat să acţioneze 
cu bună-credinţă, în aşa fel încât să 
ofere informaţii exacte şi demne de 
crezare. Cu toate acestea, Curtea a 
admis că Iibertatea de exprimare a 
oamenilor politici presupune o posi-
bilă doză de exagerare sau chiar de 
provocare în ceea ce priveşte judecă-
ţile de valoare pe care le formulează, 
cu condiţia ca aceste judecăţi să 
poată fi dovedite în realitate. Din 
acest punct de vedere Curtea a subli-
niat faptul că, chiar şi atunci când o 
declaraţie a unui om politic consti-
tuie o judecată de valoare, o 
asemenea judecată trebuie să aibă o 
bază factuală deoarece, în caz 
contrar, judecata ar fi una excesivă şi 
s-ar situa în afara protecţiei conferite 
de art.10 libertăţii de exprimare. În 
acest context se poate spune că 
art.10 apără dreptul oamenilor poli-
tici de a comunica informaţii cu 
privire la probleme de interes 
general, cu condiţia ca aceştia să 
acţioneze cu bună-credinţă pe baza 
unor fapte exacte şi să furnizeze 
informaţii exacte şi demne de a fi 
considerate credibile, cu respectarea 
deontologiei profesionale. Cu toate 
acestea trebuie stabilit dacă, în 
circumstanţele particulare ale 
prezentei cauze, interesul informării 
publicului poate trece înaintea înda-
toririlor şi responsabilităţilor de care 
este ţinut pârâtul în privinţa reputa-
ţiei şi drepturilor reclamantei. Astfel, 
limitele criticilor admisibile ce pot fi 
aduse oamenilor politici sunt mai 
largi decât cele ce sunt adresate 
„simplilor particulari”. Tot Curtea a 
subliniat faptul că opinia publică 
trebuie informată asupra tuturor 
problemelor de interes general, 
printre acestea figurând şi cele ce 
vizează modul în care oamenii poli-
tici se achită de înaltele lor responsa-
bilităţi, conform scopului misiunii ce 
le este încredinţată, ţinându-se 

seama de rolul deosebit ce revine 
puterii legislative în societate. 
Tocmai de aceea oamenii politici se 
expun, în mod inevitabil şi conştient, 
unui control atent al faptelor şi 
gesturilor sale, control ce este exer-
citat atât de ziarişti, cât şi de cetă-
ţeni. Cu toate acestea, şi oamenii 
politici au dreptul la protejarea 
reputaţiei şi demnităţii lor, în cadrul 
vieţii private şi în afara acestui 
cadru, imperativele acestei proiecţii 
trebuind însă să fie puse în balanţă 
cu interesele unei dezbateri a chesti-
unilor generate de comportamentul 
acestora în exercitarea drepturilor şi 
obligaţiilor ce le revin ca urmare a 
funcţiei deţinute. Deşi, alături de 
presă, oamenii politici au un rol 
esenţial într-o societate democratice, 
acela de a comunica informaţii şi 
idei privitoare la toate problemele de 
interes general, cu toate acestea 
aceştia nu trebuie se depăşească 
anumite limite ce ţin, mai ales, de 
protecţia şi reputaţia drepturilor 
altuia, a necesităţii de a împiedica 
încălcarea altor valori sociale 
enumerate de paragr.2 al art.10 din 
Convenţie. În speţă, tribunalul 
constată că afirmaţiile  pârâtului 
referitoare la reclamantă depăşesc 
limita de exagerare ce poate fi accep-
tată în privinţa oamenilor politici 
ceea ce înseamnă că ele au fost de 
natură să aducă atingere dreptului la 
viaţă privată şi la reputaţie al recla-
mantei, fiind necesară restrângerea 
exerciţiului dreptului pârâtului la 
libertatea de exprimare. Chiar dacă, 
în virtutea rolului oamenilor politici 
de a alerta opinia publică ori de câte 
ori deţin informaţii despre malversa-
ţiuni prezumate ale aleşilor locali şi 
ale funcţionarilor publici, fapta 
pârâtului de a profera diferite jigniri 
faţă de reclamantă depăşeşte limitele 
unei libertăţi de exprimare, jignirile 
proferate neputând fi circumscrise 
obligaţiei oamenilor politici de a 
alerta opinia publică în privinţa 
diferitelor malversaţiuni ale candi-
daţilor la alegerile parlamentare. În 
aceste condiţii tribunalul apreciază 
că acţiunea formulată de reclamantă 
este întemeiată numai în parte, 
motiv pentru care, în temeiul 
art.1349 şi urm.C.civil, va admite în 
parte acţiunea şi va obliga pe pârât 
la plata către reclamantă a sumei de 
50.000Lei reprezentând daune 
morale. Pentru această soluţie, tribu-
nalul a avut în vedere faptul că au 
fost depăşite limitele acceptabile prin 
afirmaţiile pârâtului că reclamanta 
ar fi o persoană de moravuri uşoare 
(„a făcut aşa mult sex”, „atât de 
mult s-a penetrat... să vedem câţi 
kilometri au intrat în ea”, „nu 
vorbesc cu coarda aia”), că ar lucra 
cu satana („...lucrează cu diavolul”), 
că ar aparţine unei secte religioase. 
Afirmaţiile în cauză nu pot fi consi-
derate drept judecăţi de valoare, ele 
depăşind limitele impuse de art.10 
din CEDO. În ceea ce priveşte 
capătul doi de cerere având ca obiect 
obligarea pârâtului la publicarea, pe 
cheltuiala sa, într-un ziar de tiraj 
naţional, a hotărârii ce se va 
pronunţa, tribunalul îI apreciază ca 
fiind întemeiat faţă de situaţia mai 
sus reţinută, motiv pentru care va 
admite şi acest capăt de cerere (ce nu 
poate fi apreciat ca inadmisibil), 
întrucât o reparare a prejudiciului se 
realizează şi prin publicarea 
prezentei hotărâri într-un ziar de 
tiraj naţional. Va Iua act că nu se 
solicită cheltuieli de judecată. Pentru 
aceste motive în numele legii hotă-
răşte: Admite în parte cererea 
formulată de reclamanta Dragomir 
Antoaneta  cu domici l iu l  în 
Mogoşoaia, str.8 Martie, nr.6C, judeţ 

llfov, în contradictoriu cu pârâtul 
Becali George cu domiciliul în oraş 
Voluntari, Şos.Pipera-Tunari, nr.41, 
judeţ llfov, astfel cum a fost preci-
zată. Obligă pârâtul la plata către 
reclamantă a sumei de 50.000Lei 
reprezentând daune morale. Obligă 
pârâtul să publice, pe cheltuiala sa, 
într-un ziar de tiraj naţional, hotă-
rârea pronunţată în prezenta cauză. 
la act că nu se solicită cheituieli de 
judecată. Cu drept de apel în termen 
de 30 de zile de la comunicare, ce se 
va depune la Secţia a III-a Civilă a 
Tribunalului Bucureşti. Pronunţată 
în şedinţă publică, azi, 19.10.2016. 
Preşedinte: Carmen Pavăl. Grefier: 
Alexandra Enea.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator. In conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale 
Legii nr. 24/2017, ale Regulamen-
tului CNVM nr. 1/2006 privind 
emitenţii şi operaţiunile cu valori 
mobiliare, ale Regulamentului 
CNVM nr. 6/2009 privind exerci-
tarea unor anumite drepturi ale 
acţionarilor in cadrul adunărilor 
generale ale societăţilor, modificat şi 
completat prin Regulamentul 
CNVM nr. 7/2010, Regulamentul 
ASF nr.13/2014 şi ale Actului Consti-
tutiv al ROMAERO S.A., Consiliul 
de Administraţie al romaero S.A. - 
cod unic de inregistrare RO 1576401, 
număr de ordine in Registrul 
Comerţului  J40/3940/1991 - 
convoacă: Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor la data de 
12.03.2018 ora 14, la sediul societăţii 
din Bucureşti, Bulevardul Ficusului 
nr. 44, Sector 1, pentru toţi acţionarii 
inregistraţi in Registrul Acţionarilor 
la data de referinţă de 01.03.2018 cu 
următoarea ordine de zi: 1. Stabilirea 
indemnizaţiei brute fixe lunare a 
membrilor neexecutivi ai Consiliului 
de Administraţie al Romaero S.A., 
reprezentând de 2 ori media pe ulti-
mile 12 luni a salariului mediu brut 
lunar din ramura în care îşi desfă-
soară activitatea societatea (cod 
CAEN 30 – fabricarea altor mijloace 
de transport) comunicat de INSSE, 
majorată corepunzător Ordonanței 
de urgență 79/2017 privind pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi cu 
aplicabilitate de la 01.01.2018. 2. 
Stabilirea limitei maxime a remune-
raţiei directorului general al socie-
tăţii Romaero S.A. reprezentând de 
6 ori media pe ultimele 12 luni a 
salariului mediu brut lunar din 
ramura în care îşi desfăşoară activi-
tatea societatea (cod CAEN 30 – 
fabricarea altor mijloace de 
transport) comunicat de INSSE, 
majorată corepunzător Ordonanței 
de urgență 79/2017 privind pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi cu 
aplicabilitate de la 01.01.2018. 3. 
Aprobarea ex-date de 28.03.2018 şi a 
datei de 29.03.2018 ca dată de inre-
gistrare, respectiv  de identificare a 
acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor din data de 12/13.03.2018. 4.  
Imputernicirea directorului general 
al societăţii, pentru a îndeplini toate 
formalităţile necesare în vederea 
înregistrării hotărârilor Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor la 
Registrul Comerțului. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social au dreptul: de a 
introduce până la data de 20.02.2018 
puncte pe ordinea de zi a adunării 

generale ordinare a acţionarilor, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 
de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală ordinară a acţio-
narilor; de a prezenta până la data 
de 20.02.2018 proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale ordinare. Fiecare 
acţionar are dreptul să adreseze 
întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
Societatea comercială are obligaţia 
de a răspunde la întrebările adresate 
de acţionari, sub condiţia respectării 
art. 13 (2) din Regulamentul CNVM 
nr. 6/2009. Drepturile prevăzute 
anterior pot fi exercitate numai în 
scris (transmise prin servicii de curi-
erat sau prin mijloace electronice). 
Documentele şi informaţiile referi-
toare la problemele incluse pe 
ordinea de zi precum şi proiectul de 
hotărâre supus dezbaterii şi apro-
bării AGOA sunt disponibile la 
sediul ROMAERO S.A., la Secretari-
atul AGA, începând cu data de 
06.02.2018, precum şi pe website-ul 
societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com. Participarea la şedinţa 
adunării generale a acţionarilor se 
face conform legislaţiei specifice in 
vigoare şi Actului Constitutiv  al 
ROMAERO S.A., prin reprezentare 
directa sau pe baza de imputernicire 
generală/specială. Formularele de 
imputernicire generală/specială 
pentru reprezentare in AGOA şi 
buletinele de vot prin corespondenţă 
se pot obţine: la Secretariatul AGA 
precum şi pe website-ul societăţii 
ROMAERO S.A.: www.romaero.
com, secţiunea Legături – Romaero 
Info – Informaţii acţionari, începând 
cu data de 06.02.2018 şi vor fi depuse 
până la data de 09.03.2018. In situ-
aţia în care la prima convocare nu se 
întrunesc condiţiile legale de repre-
zentare, A.G.O.A. se reprogramează 
pentru data de 13.03.2018, în acelaşi 
loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine 
de zi. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021/599.41.04 ;  fax 
021/319.20.82. Preşedinte C.A. 
Alexandru Buşcu.

LICITAȚII  
l Compania De Pază Unias Secu-
rity SRL-in faliment, cu sediul social 
în Ploiesti, str. Rafinorilor, nr. 4, 
modulul E1, etaj,  jud.  Prahova,  
J29/2907/2007,  CUI 22722127  prin 
lichidator  judiciar VIA Insolv  
SPRL scoate la vânzare prin licitaţie 
publică la valoarea de evaluare 
redusa cu 50% autoturism M1 Dacia 
Logan an 2013 (13.400 lei). Valorile 
de evaluare nu contin TVA.  Persoa-
nele  interesate vor  cumpăra  caietul   
de prezentare de la lichidatorul 
judiciar  şi vor  depune  documentele  
de participare  la  licitaţie cu  cel 
putin o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în 06.02.2018, 
ora 16/00 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 13.02.2018 si 20.02.2018 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Floreal Construct SRL SRL in 
faliment prin lichidator judiciar VIA 
INSOLV SPRL anunta vanzarea la 
licitatie publica a proprietatii imobi-
liare (teren-3779mp si C1 si C2) 
situate in com Gura Vitioarei, sat 
Bughea de Jos, tarla 3, parcela F144, 
jud. Prahova, carte funciara nr.1627 
a localitatii Gura Vitioara, jud. 
Prahova, nr. cadastral provizoriu 
10465 vanzare  aprobata  de 
Adunarea creditorilor din data de 
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02.02.2018. Cel  mai  mare  pret 
oferit la data prezentului anunt este 
10.000 lei fara TVA,  pasul  de  
supraofertare  este de  500 lei.  
Persoanele interesate vor achizitiona 
caietul deprezentare în suma de 
100,00 lei de  la sediul  lichidatorului 
şi vor depune oferta impreuna cu 
taxa de garanţie de 1.000,00 lei pana 
la data de 22.02.2018. Licitatia si 
incheierea actului de adjudecare se 
va face la data de 23.02.2018 ora 
15/00 la sediul lichidatorului din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.37B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax: 0244 
519800.

l Continvest Insolventa SPRL 
organizeaza licitatie publica cu stri-
gare in vederea vanzarii in confor-
mitate cu prevederile Legii 85/2006 
si a Legii 85/2014, a urmatoarelor 
active apartinand: 1. Linpan Impex 
S.R.L. si Almeka S.R.L.: Spatiu 
industrial compus din constructiile 
Magazie C1 Desfacere (Sc 2183 mp), 
Depozit C4 (Sc 674 mp), Sopron C5 
(Sc 304 mp), Hala productie C2 (Sc 
380 mp), cu teren aferent in supra-
fata de 3929 mp, situate in Braila, 
Bulevardul Dorobantilor, nr.669 la 
pretul de 403.500 euro; Hala depozi-
tare in suprafata de 815 mp, situat 

in Braila, Bulevardul Dorobantilor 
nr. 669, lot 1 cu teren aferent in 
suprafata de 1840 mp, la pretul de 
75.750 euro; Echipamente tehnolo-
gice: Full automat, dozat si ambalat, 
la pretul de 1807 euro, Cuptor elec-
tric uscat miez la pretul de 8063 
euro, Masina ambalat alune la pretul 
de 18863 euro, Uscator universal la 
pretul de 6495 euro, Cuptor rotativ 
la pretul de 1980 euro, Elevator cu 
banda 2 buc la pretul de 4395 euro, 
Cuptor uscat si prajit alune KT-36 la 
pretul de 57930 euro, Masina 
ambalat vertical Lion Arrow la 
pretul de 30862 euro, etc. 2.  CUZI-
NATI S.R.L. : Imobil P+M, situat in 
Tecuci, str. G-ral Ion Dragalina, nr. 
21A, compus din spatiu comercial si 
apartament 3 camere cu toate imbu-
natatirile, la pretul de 25.500 euro; 
Bunuri mobile: Cantar electronic la 
pretul de 214 lei, Feliator la pretul de 
284 lei, Set scule Eisenkraft pt 
confectii tabla la pretul de 2408 lei, 
Mobilier, etc.; 3. CET SA: Sediu 
administrativ central – cladire 
birouri, situat in Braila, bdul. Al. I. 
Cuza, nr. 3 et VI, la pretul de 
880.600 lei. Se pot vinde si birouri 
separate cu cota indiviza din caile de 
acces si din spatiile comune. Prêt/
birou incepand de la 43.915 lei; 
Activul Cazan de Apa Fierbinte, 
situat in Brăila, calea Călăraşilor nr. 
321B, la pretul de 777.441 lei ; 
Mijloace de transport : Autoutilitara 
10215 FA 31 la pretul de 7.210 lei; 
Autoutilitara Dacia 1307 la pretul de 
1.540 lei; Mijloace fixe si obiecte 
inventor compus din: Aparate de 
masura, electrice si electronice, la 
pretul de 5.900 lei; Birotica si calcu-
latoare la pretul de 8.267 lei; Mobi-
lier la pretul de 11.244 lei; Diverse 
bunuri la pretul de 460 lei; Stoc de 
magazie, la pretul de 155.209 lei; 4. 
TRANSEXPED AGRO SRL: 
Imobil Hala cereale- lot 5, situat in 
com. Vadeni, Sos. Focsani la 1,7 km 
de varianta Braila, compus din teren 
categ curti-constructii in suprafata 
7558 mp si constructiile Hala cereale 
(1029 mp),  Anexa, Camin si platf. 
Balastata la pretul de 621.000 lei; 
Imobil Hala cereale – lot 1, situat in 
com. Vadeni, Sos. Focsani, la 1,7 km 
de varianta Braila, compus categ 
curti-constructii in suprafata 7558 
mp si constructiile Hala (1009 mp) , 
Anexa, Ctie subterana, Post trafo, 
Pod bascula, platf. Balastata, la 
pretul de 877040 lei; Autoutilitara 
Dacia Drop Side 1.9d la pretul de 
1840 lei.Listele complete pot fi 
studiate la sediul lichidatorului. 
Preturile nu contin TVA. Licitatiile 
se organizeaza in datele de 
08.02.2018, 15.02.2018, 22.02.2018. 
Alte informatii: Licitatiile se organi-
zeaza la biroul lichidatorului din 
Braila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI. 

Caietele de sarcini  se pot ridica de la 
sediul lichidatorului, contra sumelor 
cuprinse intre 50 lei si 2.500 lei. 
Garantia de participare la licitatie 
de 10% din valoarea de pornire 
trebuie achitata cu cel putin 2 zile 
anterior datei licitatiei.  Tel. 
0241/542942; 0720/300.464.

l Par Rom SRL-in faliment prin 
lichidator judiciar VIA INSOLV 
SPRL scoate la vânzare prin licitaţie 
publică pornind de la pretul de 
evaluare redus cu 50%, incepand cu 
data de 08.02.2018, ora 13.30, teren 
extravilan-4.350 mp situat in Costi-
nesti, parcela A314/18/2/2, nr. 
Cadastral 395, CF 830, jud. 
Constanta = 192.305 lei, teren extra-
vilan - 2.450,11 mp situat in Costi-
nesti,  parcela A314/19/1, nr. 
Cadastral 1024/23, jud. Constanta = 
81.236,50 lei, teren extravilan - 5.887 
mp situat in Costinesti, parcela 
A314/20/1/1, nr. Cadastral 10.156, 
CF 10.383, jud. Constanta = 273.265 
lei, teren extravilan - 8.038 mp situat 
in Costinesti, parcela 314/18/1/1, nr. 
Cadastral 920, CF 1132, jud. 
Constanta = 373.071,50 lei, teren 
extravilan - 570 mp situat in Costi-
nesti, parcela 314/18/1/2/2, nr. 
Cadastral 918/2, CF 10248, jud. 
Constanta = 26.458,50 lei. Preturile 
nu contin TVA. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de participare 
la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. In cazul neadjudecării 
vânzarile vor fi reluate în zilele de 
15.02.2018, 22.02.2018, 01.03.2018, 
respectiv 08.02.2018 la aceleasi ore 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800.

l Prunus Forest SRL prin lichidator 
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, (garsoniera) 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 evalu-
arii), (constructii industriale) 
Plopeni Sat, comuna Dumbravesti, 
punct gara, jud. Prahova - cladire 
magazie(baraca metalica), baraca 
metalica, bazar, sopron, cabina wc, 
baraca si platforma betonata, supra-
fata 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 lichidatorul judiciar 
şi vor depune documentele de parti-
cipare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în 07.02.2018, 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 
14.02.2018, 21.02.2018, 28.02.2018 si 
07.03.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Prunus Forest SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică la 
valoarea de lichidare redusa cu 10% 
(52.254,00 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 participare la lici-
taţie cu cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
07.02.2018, ora 14/00 la sediul lichi-
datorului, 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 
14.02.2018, 21.02.2018, 28.02.2018 si 
07.03.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l SC Mannheim Oil SRL - în fali-
ment anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunului imobil, reprezen-
tand teren/constructii inscris in C.F. 
nr. 30101/Slatina - Timis, nr. top: 31 
- Sadova Veche, Cad: C1, Top: 31, 
aflat in proprietatea debitoarei SC 
Mannheim Oil SRL, situat adminis-
trativ in Comuna Slatina Timis, Sat 
Sadova Veche, nr. 158, denumita 
generic " Statie distributie carbu-
ranti". Pretul de pornire al licitatiei  
este de 90% din pretul de evaluare, 
respectiv 1.268.345,29 Lei + T.V.A,  
(echivalentul a 272.610 EUR, la 
cursul BNR de azi, 02.02.2018, 1 
euro = 4,6526 Lei). Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul caie-
telor de sarcini fiind de 1.000 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in data 
de 16.02.2018, orele 12.30, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin.

l SC Mannheim Oil SRL - în fali-
ment anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunurilor mobile, repre-
zentand mijloace fixe si obiecte de 
inventar, aflate in proprietatea debi-
toarei SC Mannheim Oil SRL, 
situate administrativ in Caransebes, 
Calea Severinului, nr. 7, jud. Caras - 
Severin. Pretul de pornire al licitatiei  
este de 100% din pretul de evaluare+ 
t.v.a., conform centralizatorului 
anexat raportului de evaluare. Caie-
tele de sarcini se pot achizitiona de 
la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Se-
verin, telefon  0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 100 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in data 
de 16.02.2018, orele 12.00, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin.

l În temeiul art.123 din Legea 
nr.215/2001, privind administrația 
publică locală, Consiliul Local al 
Comunei   Berteştii de Jos, județul 
Brăila, organizează licitație publică 
pentru închiriere păşune în comuna 

Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică bunuri mobile la valoarea de piaţă:

Nr 
crt

Denumire bun 
mobil

Nr. 
buc.

Loc de 
inspecţie

Nr. de 
înmatricu-

lare

Valoare 
de piaţă 

TOTALĂ

1 circular tivit cherestea 1 Plopeni Sat - 438 lei

2 sistem calculator P 4 2 Plopeni - 119 lei

3 sistem calculator 2 Plopeni - 119 lei

4 circular de tivit 1 Plopeni Sat - 438 lei

5
server Intel Xeon 
QuadCore 2 GHz

1 Plopeni - 935 lei

6
sistem Platin Intel 
DG31Pre5200

1 Plopeni - 197 lei

7
buldoexcavator 
Komatsu D58E

1
com. 
Măgurele

- 190.853 lei

8 Subaru Forester 20X 1 Plopeni Sat PH 27 PRF 7.055 lei

9 Renault Symbol DCI 1 Plopeni Sat PH 13 FHA 6.597 lei

10 Peugeot 407 1 Plopeni Sat PH 72 TIL 11.316 lei

11
autoutilitară MAN 
F09/26372

1
Filipeștii de 
Pădure

PH 09 JYW 80.125 lei

12
semiremorcă utilitară 
camion Schmitz

1
com. 
Măgurele

PH 10 PJS 18.604 lei

13 Toyota Rav 4 1 Plopeni Sat PH 14 KOF 12.003 lei

14
autoutilitară Iveco 
Daily 35C12D

1 Plopeni Sat B 91 BZW 15.026 lei

15-
16

autoutilitară 
MAN 19-414 cu 
semiremorcă Aufliga

1
com. 
Măgurele

PH 13 JHW 
+ PH13 HSV

44.575 lei

17 vagon dormitor 1
com. 
Caragiale

- 3.042 lei

18 taf 1 Măgurele fără certificat 29.924 lei

19
copiator BIZHUB 211 
Konica Minolta

1 Plopeni - 538 lei

20 rafturi lemn 1 Plopeni - 247 lei

21
ferestre - 
71 mp

71 Plopeni Sat - 4.627 lei

22
fereastră -  
4 mp

4
Plopeni Sat -

354 lei

23 oblon mostră 1 Plopeni Sat - 292 lei

24 scară mostră 2 Plopeni - 348 lei

25 uși celulare 18 Plopeni - 5.959 lei

26 uși MDF 7 Plopeni - 1.717 lei

27 Renault Clio
1 Bulgaria, fără 

inspecșie
PH 08 XXO

3.986 lei

28
Scania P420 - auto-
camion cu remorcă 
transport bușteni

1
Bulgaria, fără 
inspecţie

PH 09 
SSJ +PH 
09SWN

239.001 lei

29
autocamion specializat 
cu remorcă transport 
bușteni

1
Bulgaria, fără 
inspecţie

PH 09 WAX 
+PH 09UCR

241.429 lei

30 Toyota Land Cruiser 1
service auto 
Franţa, fără 
inspecţie

PH 71 TIL
38.482 lei

31 taf forestier, 4098 1
Bulgaria, fără 
inspecţie

fără certificat
28.857 lei

TOTAL GENERAL 987.203 lei

Valorile nu includ TVA.

Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare (500 lei fără TVA) de 
la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel 
puţin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 13.02.2018, ora 13/00 
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 20.02.2018 
și 27.02.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc. 
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Berteștii de Jos, județul Brăila. 
Terenul care urmează să fie închi-
riat ,  în suprafaţă totală de 
162,7449ha, este situat în  extravi-
lanul localităţii Berteștii de Jos, face 
parte din domeniul privat al 
comunei Berteștii de Jos și are  cate-
goria de folosinţă: pășune. Licitaţia 
va avea loc la data de 26 februarie 
2018, ora 10.00, la sediul Primăriei  
Berteștii de Jos, judeţul Brăila, 
pentru închirierea terenului (pe 
loturi) pe o perioadă de 7 (șapte) ani. 
Data-limită pentru depunerea dosa-
rului pentru participarea la licitație: 
23 februarie 2018, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Berteștii 
de Jos, judeţul Brăila. Formularele 
necesare participării la licitație se 
pot obține gratuit, începând cu data 
de 05.02.2018, de la sediul Primăriei 
Berteștii de Jos. Informații supli-
mentare se pot obține la sediul 
Primăriei Comunei Berteștii de Jos, 
județul Brăila, telefon: 0239.699.909, 
fax: 0239.699.855. 

l Regia Naţională a Pădurilor – 
Romsilva cu sediul in Bucuresti, 
sector 2, str. Petricani nr. 9A prin 
Direcţia silvică Sălaj, cu sediul în 
Zalău, str. Tipografilor, nr. 1, jud. 
Sălaj, CUI 13734491, telefon 0260-
631170, fax 0260-633331, organi-
zează în data de 07.03.2018, orele 
10:00, la sediul Direcţiei silvice Sălaj, 
licitaţie publică cu strigare, în 
vederea vânzării activului denumit 
,,Canton silvic Năpradea’’. Cantonul 
silvic Năpradea și anexa, sunt 
situate în localitatea Năpradea, jud. 
Sălaj, O.S. Cehu Silvaniei, UP IV, 
u.a. 67C, fiind utilizat in trecut ca 
sediu de district. Terenul cu supra-
faţa de 1000 mp este proprietatea 
Statului Român, cu drept de admi-
nistrare operativă în favoarea Direc-
ţiei Silvice Sălaj. Terenul aferent 
construcţiei în suprafaţă de 1000 
mp, nu va face obiectul vânzării, 
acesta urmând să fie concesionat pe 
o perioada  de 49 ani după vânzarea 
construcţiei, în termen de maxim 10 
zile lucrătoare de la data încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare 
a activului. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la nr.  de telefon 
0260631170, persoană de contact 
ing. Muresan Vlad. Cererile de parti-
cipare la licitatie vor depune la 
sediul Direcţiei silvice Sălaj. 
Termenul limita pentru depunerea 
documentelor necesare inscrierii la 
licitatie este data de 07.03.2018, 
orele 09:00. Preţul de pornire la lici-
taţie este de 39900 lei fără TVA. 
Metoda de vanzare a activului „ 
Canton silvic Napradea” este prin 
licitatie publica deschisa cu strigare. 
Garanţia de participare este de 1995 
lei, iar taxa de participare de 100 lei, 
fără TVA. Locul desfasurarii licita-
tiei este Direcţia silvică Sălaj, cu 
sediul în Zalău, str. Tipografilor, nr. 
1, jud. Sălaj in data de 07.03.2018 
orele 10:oo pentru IMM-uri si orele 
11:00 pentru persoanele fizice si 
juridice.
Documentele necesare inscrierii la 
licitatie sunt urmatoarele: a) Cererea 
de inscriere la licitatie, cu specifi-
carea activelor pentru care liciteaza; 
b) Documentele care certifica identi-
tatea si calitatea ofertantului; c) 
Imputernicirea acordata reprezen-
tantului ofertantului (daca este 
cazul); d) Dovada achitarii garantiei 
si taxei de participare. Documentele 
care certifica identitatea si calitatea 
ofertantului sunt urmatoarele: a) 
Pentru persoanele juridice romane:  
1. copie de pe certificatul de inmatri-
culare eliberat de oficiul registrul 
comertului, de pe actul constitutiv, 
inclusiv toate actele aditionale rele-

vante, si de pe certificatul de inregis-
trare fiscala; 2. scrisoare de bonitate 
financiare, eliberata de o societate 
bancara romana; 3. dovada privind 
achitarea obligatiilor fiscale, prin 
prezentarea unui certificat de ates-
tare fiscala eliberat de organul fiscal 
competent, insotit de ordinele de 
plata prin care s-a efectuat plata 
obligatiilor inscrise in certificat; 4. 
declaratia pe propria raspundere ca 
nu se afla in reorganizare judiciara 
sau faliment; b) pentru persoanele 
juridice straine: 1. actul de inmatri-
culare a societatii comerciale straine; 
2. scrisoare de bonitate financiara, 
eliberata de o banca straina cu care o 
banca romana are relatii de cores-
pondenta; 3. declaratie pe propria 
raspundere ca nu se afla in reorgani-
zare judiciara sau faliment. c) 
pentru comercianti, persoane fizice 
sau asociatii familiale: copie de pe 
actul de identitate si de pe autori-
zatia de functionare eliberata de 
autoritatea competenta sau de pe 
actul legal de constituire, dupa caz, 
precum si certificatul de atestare 
fiscala eliberat de organul fiscal 
competent; d) pentru persoanele 
fizice romane: copie de pe actul de 
identitate si de cazier judiciar; e) 
pentru persoanele fizice straine: 
copie de pe pasaport si certificatul de 
cazier judiciar; Documentaţia 
pentru licitaţie se poate procura de 
la sediul Direcţiei Silvice Sălaj, înce-
pând cu data de 05.02.2018. Costul 
acesteia este de 25 lei, cu TVA inclus. 
Intreprinderile mici si  mijlocii au 
prioritate la cumpararea activului 
supus vanzarii, pentru ele organi-
zandu-se prima licitatie, urmand ca 
in acceasi zi sa se mai organizeze o 
licitatie daca activul a ramas neadju-
decat de catre IMM-uri.

l Regia Naţională a Pădurilor – 
Romsilva cu sediul in Bucuresti, 
sector 2, str. Petricani nr. 9A prin 
Direcţia silvică Sălaj, cu sediul în 
Zalău, str. Tipografilor, nr. 1, jud. 
Sălaj, CUI 13734491, telefon 0260-
631170, fax 0260-633331, organi-
zează în data de 07.03.2018, orele 
12:00, la sediul Direcţiei silvice Sălaj, 
licitaţie publică cu strigare, în 
vederea vânzării activului denumit 
,,Canton silvic Romanasi’’. Cantonul 
silvic Românași, grajd si gard, sunt 
situate în localitatea Românași, jud. 
Sălaj, O.S. Almaș, UP IV Jac, u.a. 
27C, fiind utilizat in trecut ca sediu 
de district. Terenul cu suprafaţa de 
1200 mp este proprietatea Statului 
Român, cu drept de administrare 
operativă în favoarea Direcţiei 
Silvice Sălaj. Terenul aferent 
construcţiei în suprafaţă de 1200 
mp, nu va face obiectul vânzării, 
acesta urmând să fie concesionat pe 
o perioada  de 49 ani după vânzarea 
construcţiei, în termen de maxim 10 
zile lucrătoare de la data încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare 
a activului. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la nr.  de telefon 
0260631170, persoană de contact 
ing. Muresan Vlad. Cererile de parti-
cipare la licitatie vor depune la 
sediul Direcţiei silvice Sălaj. 
Termenul limita pentru depunerea 
documentelor necesare inscrierii la 
licitatie este data de 07.03.2018, 
orele 09:00. Preţul de pornire la lici-
taţie este de 85300 lei fără TVA. 
Metoda de vanzare a activului „ 
Canton silvic Romanasi” este prin 
licitatie publica deschisa cu strigare. 
Garanţia de participare este de 4265 
lei, iar taxa de participare de 100 lei, 
fără TVA. Locul desfasurarii licita-
tiei este Direcţia silvică Sălaj, cu 
sediul în Zalău, str. Tipografilor, nr. 
1, jud. Sălaj in data de 07.03.2018 

orele 12:oo pentru IMM-uri si orele 
13:00 pentru persoanele fizice si 
juridice. Documentele necesare 
inscrierii la licitatie sunt urmatoa-
rele: a) Cererea de inscriere la lici-
tatie, cu specificarea activelor pentru 
care liciteaza; b) Documentele care 
certifica identitatea si calitatea ofer-
tantului; c) Imputernicirea acordata 
reprezentantului ofertantului (daca 
este cazul); d) Dovada achitarii 
garantiei si taxei de participare.  
Documentele care certifica identi-
tatea si calitatea ofertantului sunt 
urmatoarele:  a )  Pentru 
persoanele juridice romane:  1. copie 
de pe certificatul de inmatriculare 
eliberat de oficiul registrul comer-
tului, de pe actul constitutiv, inclusiv 
toate actele aditionale relevante, si 
de pe certificatul de inregistrare 
fiscala; 2. scrisoare de bonitate finan-
ciare, eliberata de o societate 
bancara romana; 3. dovada privind 
achitarea obligatiilor fiscale, prin 
prezentarea unui certificat de ates-
tare fiscala eliberat de organul fiscal 
competent, insotit de ordinele de 
plata prin care s-a efectuat plata 
obligatiilor inscrise in certificat; 4. 
declaratia pe propria raspundere ca 
nu se afla in reorganizare judiciara 
sau faliment; b) pentru persoanele 
juridice straine: 1. actul de inmatri-
culare a societatii comerciale straine; 
2. scrisoare de bonitate financiara, 
eliberata de o banca straina cu care o 
banca romana are relatii de cores-
pondenta; 3. declaratie pe propria 
raspundere ca nu se afla in reorgani-
zare judiciara sau faliment. c) 
pentru comercianti, persoane fizice 
sau asociatii familiale: copie de pe 
actul de identitate si de pe autori-
zatia de functionare eliberata de 
autoritatea competenta sau de pe 
actul legal de constituire, dupa caz, 
precum si certificatul de atestare 
fiscala eliberat de organul fiscal 
competent; d) pentru persoanele 
fizice romane: copie de pe actul de 
identitate si de cazier judiciar; e) 
pentru persoanele fizice straine: 
copie de pe pasaport si certificatul de 
cazier judiciar; Documentaţia 
pentru licitaţie se poate procura de 
la sediul Direcţiei Silvice Sălaj, înce-
pând cu data de 05.02.2018. Costul 
acesteia este de 25 lei, cu TVA inclus. 
Intreprinderile mici si  mijlocii au 
prioritate la cumpararea activului 
supus vanzarii, pentru ele organi-
zandu-se prima licitatie, urmand ca 
in acceasi zi sa se mai organizeze o 
licitatie daca activul a ramas neadju-
decat de catre IMM-uri.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Consiliul Local al Municipiului 
Giurgiu, Șos.București, nr.49-51, 
telefon: 0246.213.588/213.747, fax: 
0246.215.405, e-mail:  primarie@
primariagiurgiu.ro, cod fiscal: 
4 8 5 2 4 5 5 ,  c o n t  I B A N : 
RO04TREZ32121300205XXXXX 
-Direcţia Patrimoniu. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie 
concesionat: un spaţiu în suprafață 
de 55,47mp, aparținând domeniului  
public al Municipiului Giurgiu, 
situat în incinta Dispensarului din 
strada Ierusalim 3000, nr.5-9, din 
Municipiul Giurgiu. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
În  conformi ta te  cu  HCLM 
nr.471/27.11.2017. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-

buire: Documentaţia de atribuire se 
va obţine de orice persoană juridică 
de drept privat român interesată, pe 
suport de hârtie, de la sediul Primă-
riei Municipiului Giurgiu, Șos.
București, nr.49-51, în baza unei 
solicitări depuse la Registratură, la 
cerere. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Direcţia 
Patrimoniu -Compartiment Urmă-
rire, Executare Contracte, Primăria 
Municipiului Giurgiu, Șos.București, 
nr.49-51. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006: Valoarea 
documentaţiei este de 100Lei, la care 
se adaugă TVA și se poate achita în 
numerar la Direcţia de Taxe și 
I m p o z i t e  L o c a l e  G i u r g i u . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 22.02.2018, ora 10.00. 
4.Informaţii privind ofertele: Ofer-
tele se depun în limba română. 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 28.02.2018, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Ofertele se depun la sediul 
Primăriei Municipiului Giurgiu, Șos. 
București, nr.49-51, Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare 
participant depune o singură ofertă 
în două exemplare (original și copie). 
5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 28.02.2018, ora 13.00, 
Primăria Municipiului Giurgiu, Șos.
București, nr.49-51, sala Parter. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Giurgiu- secţia Conten-
cios Administrativ Fiscal, str.Episco-
piei, nr.13, telefon: 0246.212.725, 
fax: 0337.819.940, e-mail: alina.
ciobanu@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
02.02.2018.

l Direcţia Silvică Vâlcea, organi-
zează în ziua de luni 19.02.2018 
ORA 11.00, la sediul său din str. 
Carol I, nr. 37, mun. Rm. Vâlcea, tel 
0250/735840, licitaţie publică 
deschisă cu strigare, pentru 
vanzarea urmatoarelor mijloace fixe, 
scoase din functiune: 1. Canton 
silvic Verdita - OS Dragasani - 
valoare pornire licitatie fara T.V.A- 
12  500 le i .  2 .Canton s i lv ic 
Cetateaua- OS Dragasani -valoare 
pornire licitatie fara T.V.A - 2 500 
lei. 3. Dacia double cabina 1,9 D 
-O.S.Babeni- valoare pornire licitatie 
faraT.V.A - 3 000 lei. 4. Autoplat-
forma cu troliu VL03TAZ-OS. Cali-
manesti- val. pornire licitatie fara 
TVA- 3 700 lei. 5.  Autoplatforma cu 
troliuVL02 ZOZ-OS.Rm. Valcea-val. 
pornire licitatie faraTVA- 3 884 lei. 
6. Canton silvic Voicesti -OS Draga-
sani-valoare pornire la licitatie fara 
TVA - 6 000lei . - Saltul de supralici-
tare este 5% din valoarea de pornire 
la licitatie a mijlocului fix in lei 
intregi fara T.V.A. - Garantia de 
participare la licitatie este 10% din 
valoarea de pornire la licitatie a 
mijlocului fix in lei intregi fara 
T.V.A. - Tariful de participare  la 
licitatie este de 50 lei/participant 
inclusiv T.V.A. La licitatie poate 
participa orice persoana fizica sau 
juridica,care prezinta, pina la data 
de 19.02.2018 ora 11, la sediul vinza-
torului, urmatoarele: 1.- cererea de 
inscriere la licitatie,cu specificarea 

mijloacelor fixe pentru care liciteaza. 
2.- documentele care certifica identi-
tatea si calitatea ofertantului, 
respectiv: a) pentru persoane juri-
dice romane si persoane fizice inre-
gistrate la O.N.R.C.:certificatul 
constatator eliberat de ONRC si  
Certificatul Unic de Inregistrare. b) 
pentru persoane juridice straine, 
copia actului de inmatriculare a 
societatii comerciale (tradus in limba 
romana si legalizat). c) pentru 
persoane fizice romane: copie a 
actului de identitate. d) pentru 
persoane fizice straine:copie a 
actului de identitate tradus in limba 
romana si legalizat. 3. dovada achi-
tarii garantiei cu TVA la activele pe 
care le liciteaza si a tarifului de 
participare. 4. daca este cazul,impu-
ternicirea acordata reprezentantului 
ofertantului. Documentele depuse 
vor fi prezentate (in sedinta de lici-
tatie)  in original sau in copie legali-
zata pentru stabilirea conformitatii 
documentelor depuse. Terenul 
aferent constructiei Canton silvic 
Voicesti este proprietate privata. 
Relatii suplimentare se pot obtine de 
la  ing. Oprescu Ion telefon 
0730652565.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat de Imatricu-
lare pentru autoturism marca Ford 
Focus, nr.  AR16COM, apartinand 
SC IPISCO 2006 SRL.Il declar 
nul.

l Pierdut RUC. Pierdut registru 
unic de control al SC Alfalaval SRL, 
cu sediul social în str. Bărăţiei, nr. 35, 
et. 3, sect. 3, București, RO8140611, 
J40/1099/1996. Îl declar nul.

l SC ADP4 SA anunţă pierderea 
Certificatelor Constatatoare elibe-
rate de Registrul Comerţului pentru 
umătoarele sedii secundare: Bucu-
rești, sector 4, Șos.Olteniţei, nr.9; 
București, sector 4, str.Aliorului, 
nr.6A; București, sector 4, str.Târgu 
Frumos, nr.24; București, sector 4, 
str.Persani, nr.1, București, sector 4, 
str.Pogoanelor, nr.2. Le declară pier-
dute.

l RISI SRL, cu sediul în București, 
Sector 5, str.Dr.Obedenaru, nr.8, etaj 
1,  camera 6,  J40/4610/2009, 
CUI:14834618, declar pierdut Certi-
ficatul de înregistrare eliberat de 
ONRC cu seria B nr.1981936, 
eliberat în data de 06.05.2009.

l Pierdut certificate constatatoare 
numerele  65419/17.11.2014, 
3 5 4 1 9 / 1 7 . 1 1 . 2 0 1 4  ș i 
24009/24.03.2016, emise de Registrul 
Comerțului Prahova pe numele I.I.
Neacsu V.Liliana F29/1606/2014. Le 
declar nule.

l Pierdut certificat de membru al 
OAMGMAMR, filiala Hunedoara, 
seria HD, numarul 001154, pe 
numele Dorofte Delia Ramona. Il 
declar nul.

l Declar pierdut Certificat Consta-
tator  F52/224/31.03.2016  cod unic 
de înregistrare 35899687 Neacșu R. 
Dumitru Întreprindere Individuală, 
Judeţul Giurgiu, Comuna Clejani, 
Sat Clejani,  strada Lăutarilor nr. 71.

l Sava P Victorita PFA, cu sediul în 
Municipiul Urziceni  nr. 58, Cladire  
C3,  judeţ Ialomiţa, înmatriculată  în 
Registrul  Comerţului cu numar  
F21/516/2015,  CUI 35216865,  
anunţă pierderea certificatului de 
înregistrare  seria B nr. 3126384.  Îl 
declar nul.


