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OFERTE SERVICIU
l Patiseria Donke angajează; 
spălător vase mari (lucrător bucă-
tărie). Condiţii: 8 clase, diplomă 
brutar, cunoaşterea bucătăriei 
sârbeşti (prăjitura burek). Infor-
maţii: tel; 0745330061 sau cv- pe 
zoranmutavschi@gmail.com până 
la data de 14.12.2016.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară al Municipiului Bucu-
reşti organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi temporar 
vacante de execuție. Concursul se 
va desfăşura în perioada 29-30 
decembrie 2016, la sediul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară al Municipiului Bucureşti -Bd.
Expoziției, nr.1A, Sector 1, Bucu-
reşti. Data limită de depunere a 
dosarelor este 20.12.2016, inclusiv, 
orele 16.00, la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
al Municipiului Bucureşti. Pentru 
relații suplimentare consultați 
site-ul www.ocpib.ro

l UM 02211 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs de ocupare a 1 post 
vacant de personal civil contrac-
tual, astfel: -denumirea postului: 
muncitor calificat I (instalator) la 
microstructura formaţiune de 
cazarmare pentru cazarma 3074 
Bucureşti (Antiaeriană); -studii: 
l i c eu / şcoa lă  profes iona lă . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 09.01.2017, 
ora 10.00; -proba practică în data 
de 16.01.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 19.01.2017, ora 
10.00; -data-limită de depunere 
dosare: 27.12.2016. Depunerea 
dosarelor şi organizarea concur-
sului se vor face la sediul UM 
02211 Bucureşti, Şos.Antiaeriană, 
nr.12, Sectorul 5, unde vor fi afişate 
şi detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretariatului, 
la telefon: 0769.296.466.

l Centrul European Cultural şi de 
Tineret pentru UNESCO „Nicolae 
Bălcescu”, cu sediul în Bucureşti, 
str.11 Iunie, nr.41, sectorul 4, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante în 
cadrul Serviciului Evenimente şi 
Proiecte de: muncitor calificat 
(montator-demontator decor) -1 
post, conform HG 286/23.03.2011, 
cu modificări le  ulterioare. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 09.01.2017, 
ora 10.00; -proba practică în data 
de 09.01.2017, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -are cetățenie română, 
cetățenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic 
European şi domiciliul în România; 
-cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; -îndeplineşte condițiile de 
studii (cel puțin studii medii); 
-experiență în domeniu; -disponibi-
litate de lucru peste program la 
nevoie; -disponibilitate de schim-
bare a programului de lucru; -abili-
tăți de lucru în echipă; -capacitatea 
de a susține eforturi fizice în activi-
tățile de mânuire, transport şi 
depozitare decoruri; -adeverință 
medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată 
de către medicul de familie sau de 
către unitățile sanitare abilitate; 
-cazierul judiciar că nu are antece-
dente penale care să-l facă incom-
patibil cu funcția pentru care 
candidează. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul 

Oficial al României, Partea a III-a, 
de luni până joi, între orele 9.00-
15.30, şi vineri, între orele 9.00-
12.30, la sediul Centrului European 
Cultural şi de Tineret pentru 
UNESCO „Nicolae Bălcescu”, la 
registratură. Relaţii suplimentare la 
sediul Centrului European 
Cultural şi de Tineret pentru 
UNESCO „Nicolae Bălcescu”, la 
Compartimentul Resurse Umane şi 
Secretariat, telefon: 021.336.43.40, 
e-mail: ccnb4@yahoo.com

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu 
sediul în localitatea Făget, str.Spita-
lului, nr.4, judeţul Timiş, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale temporar 
vacante de: asistent medical debu-
tant -un post la Secţia Pediatrie, din 
cadrul Spitalului Orăşenesc Făget, 
studii: şcoală postliceală, vechimea 
în specialitate nu este necesară, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 29.12.2016, 
ora 10.00; -proba practică în data de 
29.12.2016, ora 13.00; -proba 
interviu în data de 29.12.2016, ora 
14.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-îndeplinesc condiţiile de studii; -nu 
au fost condamnaţi definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul; -au o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 
20.12.2016, ora 15.00, la sediul 
Spitalului Orăşenesc Făget, str.
Spitalului, nr.4. Relaţii suplimen-
tare la sediul Spitalului Orăşenesc 
Făget, persoană de contact: Ec.
Chelariu Bel inda,  te lefon: 
0256 .320 .860 ,  in t .19 ,  fax : 
0256.320.039.

l Primăria Municipiului Târnă-
veni, judeţul Mureş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractual vacante de adminis-
trator public. Poate participa la 
concursul pentru ocuparea postului 
vacant de administrator public 
persoana care îndeplineşte urmă-
toarele condiţii: Condiţii generale 
de participare: Poate ocupa un post 
vacant sau temporar vacant 
persoana care îndeplineşte condi-
ţiile prevăzute la art.3 din Regula-
mentul-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, 
şi condiţiile prevăzute de HCL 
nr.76/2012, modificată prin HCL 
nr.21/2016. Condiţii/criterii speci-
fice de participare: a)Studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
b)Cunoştinţe operare calculator; c)
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei minim 
3 ani; d)Abilităţi, calităţi şi aptitu-
dini: aptitudini privind organizarea 
şi coordonarea, analiză şi sinteză, 
planificare şi acţiune strategică, 
control şi depistare a deficienţelor, 
abilităţi de comunicare şi adaptabi-
litate la situaţiile neprevăzute, de a 
evita şi rezolva stările conflictuale 
etc; e)Capacitatea de exprimare 
(scris, vorbit, citit) în cel puţin o 
limbă de circulaţie internaţională, 
cel puţin nivel mediu; f)Disponibili-

tate pentru deplasări, delegaţii. 
Dosarul de concurs trebuie să 
conţină: -Documentele prevăzute la 
art.6 din HGR nr.286/2011; 
-Proiectul de management elaborat 
pentru perioada 2017-2020 va 
cuprinde: strategii, programe, 
proiecte, măsuri ce vor fi avute în 
perioada de executare a contrac-
tului, estimări asupra posibilităţilor 
de realizare a obiectivelor, propu-
neri de îmbunătăţire şi utilizare a 
tuturor factorilor implicaţi în 
transformarea, modernizarea şi 
dezvoltarea urbană, creşterea 
economică, gestionarea fondurilor 
publice şi perspectiva gradului de 
absorbţie a fondurilor europene. 
Concursul constă din 2 probe şi se 
va desfăşura conform calendarului: 
Termenul-limită de depunere a 
dosarelor de înscriere este de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunțului, la sediul instituției, P-ţa 
Primăriei, nr.7, municipiul Târnă-
veni. Proba scrisă are loc în data de 
06.01.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Municipiului Târnăveni, 
Piaţa Primăriei, nr.7, camera 6. 
Interviul se susţine într-un termen 
de maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Data şi 
ora susţinerii interviului se afişează 
o dată cu rezultatele la proba scrisă. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
de la Serviciul Organizare Salari-
zare Resurse Umane (telefon: 
0265.443.400, int.35) din cadrul 
Primăriei Municipiului Târnăveni.

CITAȚII  
l Numiţii Rojişteanu Adrian şi 
Rojişteanu Elena, ambii domiciliaţi 
în comuna Daneţi, judeţul Dolj, 
cheamă în judecată pe Rădulescu 
Luminiţa, în procesul având ca 
obiect revendicare imobiliară din 
1 4 . 1 2 . 2 0 1 6 ,  d o s a r u l  c u 
nr.3216/215/2015, Judecătoria 
Craiova, ora 10.30, CF2.

l Casa Bety Fast-Food SRL având 
CIF 34760140 şi J40/8462/2015, cu 
ultimul sediu cunoscut în Bucureşti 
Sectorul 4, str. Moşoaia, nr. 51, cam. 
2, având calitate de pârâtă în 
dosarul nr. 27150/197/2016, în care 
reclamantă este Selgros Cash&-
Carry SRL, este citată pentru a se 
prezenta în data de 17.01.2017, ora 
13:00, sala J2, complet C10 
-urgente, la Judecătoria Braşov din 
bd. 15 Noiembrie nr. 45, loc. Braşov, 
jud. Braşov, în procesul care are ca 
obiect emiterea unei ordonanţe de 
plată -art. 1014 CPC ş.u.

l Se citeaza paratul Serban  
Dacian Alin domiciliat in Arad, str. 
Steagului nr.77 ,la Judecatoria 
Arad, in dosar nr.15012/55/2016 pt 
data  de 10.01.2017, sala 217 orele 
8.30, avand ca obiect divort in 
contradictoriu cu reclamanta 
Serban Vioara Marinela.

DIVERSE  
l Doamna Radu Veronica Alina, 
administrator la SC Reha Ugurlu 
Com SRL, înregistrată la Registrul 
Comerțului cu J38/155/13.03.2014 
este aşteptată până la 20 XII 2016 
la SC Crizantema SRL Rm. Vâlcea 
pentru achitarea chiriei restante şi 
ridicarea mărfurilor „abandonate” 
în magazin.

l CII Cazacu Daniela, lichidator 
judiciar al debitoarei Cipango 
Media SRL, CUI 21763250, 
J40/9665/2007, desemnat de Tribu-
nalul Bucureşti -Secţia a VII-a 
Civilă în dosarul 37453/3/2016, 
notifică debitoarei, creditorilor, 
persoanelor interesate, admiterea 
cererii de intrare în procedura 

simplificată a insolvenţei prin 
încheierea din 14.11.2016. Fixează 
termenele: de înscriere a credito-
rilor la masa credală prin depu-
nerea cererii de admitere a creanţei 
(la dosar 37453/3/2016) -30.12.2016; 
de verificare a creanţelor, de întoc-
mire, afişare şi comunicare a tabe-
lului preliminar de creanţe 
-10.01.2017; de definitivare a tabe-
lului creanţelor -07.02.2017; data 
primei şedinţe a adunării generale 
a creditorilor la 16.01.2017. Fixează 
termen administrativ de control 
pentru analiza stadiului continuării 
procedurii -27.02.2017.

l CII Cazacu Daniela, adminis-
trator judiciar al debitoarei Ecotem 
Unu SRL,  CUI 27019617, 
J22/803/2010, desemnat de Tribu-
nalul Iaşi Secţia II Civilă-Faliment 
în dosarul 1729/99/2016, notifică 
debitoarei, creditorilor, persoanelor 
interesate, admiterea cererii de 
intrare în procedura generală a 
insolvenţei formulată de credi-
toarea Arcon Distributie SRL, prin 
încheierea din 09.11.2016. Fixeaza 
termenele: pentru depunerea cere-
rilor de creanţe -26.12.2016; pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea şi 
publicarea tabelului preliminar al 
creanţelor -16.01.2017; de definiti-
vare a tabelului creanţelor 
-22.03.2017; data primei şedinte a 
adunării generale a creditorilor la 
23.01.2017. Fixează termen pentru 
continuarea procedurii -22.03.2017.

l CII Cazacu Daniela, adminis-
trator judiciar al debitoarei Jukes 
SRL, CUI 28415490, J14/133/2011, 
desemnat de Tribunalul Covasna în 
ds 1438/119/2016, notifică debi-
toarei, creditorilor, persoanelor 
interesate admiterea cererii de 
intrare în procedura simplificată a 
insolvenţei, prin încheierea din 
09.12.2016. Fixează termenele: 
pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor -20.01.2017; 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afişarea, publicarea şi comu-
nicarea tabelului preliminar al 
creanţelor -30.01.2017; afişarea 
tabelului definitiv al creanţelor la 
data -24.02.2017; data primei 
şedinţe a adunării generale a credi-
torilor 01.02.2017 ora 9.00. Fixează 
termen pentru continuarea proce-
durii -17.02.2017.

l Consiliul Local Berceni, având 
sediul în comuna Berceni, bd. 
1Mai, nr. 233, județ Ilfov, titular al 
planului: P.U.Z reabilitare spații 
verzi, amenajare loc de joacă, 
construire centru activități pentru 
copii, în  localitatea Berceni, județ 
Ilfov, T59, P2815,2816, anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a avizului 
Favorabil pentru: P.U.Z-reabilitare 
spații verzi, amenajare loc de joacă, 
construire centru activități pentru 
copii. Documentația a fost afişată 
pentru consultare pe site-ul Consi-
liului Județean-Ilfov. Observații/
comentariile şi sugestii se primesc/
în scris la Biroul de Urbanism în 
cadrul  Consiliului Județean-Ilfov, 
cu sediul în municipiul Bucureşti, 
str.Gheorghe Manu, nr.18, sector.1 
(tel. 021/212.56.93), în termen de 15 
zile calendaristice de la publicarea 
anunțului, începând cu data de 
08.12.2016.

NOTIFICĂRI
l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale de 
inso lventa  in  dosaru l  nr. 
2102/105/2016, Tribunal Prahova, 
conform sentintei nr. 1108 din data 
de 16.11.2016 privind pe SC Avitra 
Group Construct SRL, cu terme-

nele: depunere declarații creanță 
10.01.2017, întocmirea tabelului 
preliminar al creanțelor 30.01.2017, 
întocmirea tabelului definitiv 
25.02.2017, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 
06.02.2017, orele 12.00 la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale de 
inso lventa  in  dosaru l  nr. 
7208/105/2016, Tribunal Prahova, 
conform Incheierii din data de 
06.12.2016 privind pe SC Luges 
Ferm SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță 19.01.2017, întoc-
mirea tabelului preliminar al crean-
țelor 07.02.2017, întocmirea 
tabelului definitiv 03.03.2017, 
prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data 13.02.2017, orele 
12.00 la sediul administratorului 
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

SOMAȚII  
l Somaţie: Prin cererea înregis-
trată pe rolul Judecătoriei Întor-
sura Buzăului sub nr. 273/248/2016 
posesorii Mitrofan Mihai şi 
Mitrofan Zenovia, ambii domici-
liaţi în comuna Sita Buzăului, nr. 
890, jud. Covasna a invocat dobân-
direa prin uzucapiune a dreptului 
de proprietate asupra imobilului cu 
adresa poştală în comuna Sita 
Buzăului, fără număr, judeţul 
Covasna, în suprafaţă de 3530 mp 
înscris în C.F. 24469 Sita Buzăului 
C.F. vechi nr. 779 Buzăul Ardelean 
nr. top 2086 în suprafaţă totală de 
8635 mp şi care are următoarele 
vecinătăţi: la N drum, la V proprie-
tatea numei Ene Emilia, la S 
proprietatea numitului Neagoe 
Ioan şi la V proprietatea numitului 
Buzea Ioan şi drumul. Toţi cei inte-
resaţi sunt somaţi să formuleze 
opoziţie, cu precizarea că, în caz 
contrar se va trece la judecarea 
cererii în termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urmă publicaţii.

l Romania; Judecatoria Gheor-
gheni, Judetul Harghita Gheor-
gheni, str. Kossuth Lajos, nr. 4, jud. 
Harghita, cod 535500, tel: 0266-
364.902, fax: 0266-365133, e-mail: 
judecatoria-gheorgheni@just.ro 
Dosar nr. 788/234/2016 Data de 
23.11.2016 Termen de judecata la 
02.02.2017 somatiune emisa in 
temeiul incheierii de sedinta din 
data de 17 noiembrie 2017 Prin 
cererea inregistrata pe rolul Jude-
c a t o r i e i  G h e o r g h e n i  s u b 
nr.788/234/2016 reclamantele 
Bencze Ana, Buzogany Edit si 
Bencze Orsolya avand domiciliul 
ales la cabinet avocat Fodor Lenuta 
in mun. Gheorgheni, str. Kossuth 
Lajos, nr.11, jud.Harghita au 
invocat dobandirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate 
asupra imobilului situat in mun. 
Gheorgheni, str. Belchiei, nr.4, ce 
face parte din terenul inscris in CF 
56377 a municipiului Gheorgheni 
(cf vechi 4441) cu nr. top. 1147/2, 
1014, 1148, cu suprafata totala de 
1.334mp. Toti cei interesati sunt 
somati sa formuleze opozitie 
intr-un termen de 30 de zile de la 
afisare, cu precizarea ca, in caz 
contrar, se va trece la judecarea 
cererii. Presedinte, Imre Portik; 
Grefier, Cristina Tamba ss indesc. 
L.S. ss indesc.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
Comprest SA, cu sediul în Braşov, 
str.Vlad Ţepeş, nr.13, înmatriculată 

la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Braşov sub 
nr.J08/911/1994, anunţă acţionarii 
acestei societăţi convocarea 
Adunării Generale Ordinare 
pentru data de 13.01.2017, ora 
17.00, la sediul societăţii, cu urmă-
toarea ordine de zi: Vânzarea 
spaţiului comercial, situat în locali-
tatea Satu Mare, b-dul Unirii, nr.79, 
format din: -salon de prezentare 
KTM, având o suprafaţă construită 
de 103mp, teren în suprafaţă de 
141mp, cu drepturile de proprietate 
înscrise în CF: 176616 Satu Mare, 
având nr.cadastral 176616-C1, 
-spaţiu nr.1, compus din depozit, 
grup sanitar, birou, în suprafaţă de 
205,86mp, teren aferent în supra-
faţă de 285mp, parter, cu drepturile 
de proprietate înscrise în CF: 
176615-C1-U1 Satu Mare, având 
nr.cadastral 176615-C1-U1, -spaţiu 
nr.2, compus din bucătărie, grup 
sanitar, central, atelier, depozit şi 
birou, în suprafaţă de 114,18mp, 
teren aferent în suprafaţă de 
158mp, cu drepturile de proprietate 
înscrise în CF: 1766615-C1-U2 
Satu Mare, având nr.cadastral 
176615-C1-U2, -spaţiu nr.3, 
compus din sală servere, grup 
sanitar, bucătărie, balcon şi birouri, 
în suprafaţă de 156,12mp, teren 
aferent în suprafaţă de 217mp, jud.
Satu Mare, cu drepturile de propri-
etate înscrise în CF: 176615-C1-U3 
Satu Mare, având nr.cadastral 
176615-C1-U3. Împuternicirea 
d-nei Marcela Predescu pentru 
îndeplinirea prezentei hotărâri, 
semnarea, în numele şi pe seama 
societăţii, a contractului de vânza-
re-cumpărare, precum şi a oricăror 
documente/înscrisuri, în vederea 
îndeplinirii hotărârii adoptate de 
adunarea generală a acţionarilor, 
enumerarea fiind exemplificativă, 
şi nu exhaustivă. În cazul în care, la 
prima convocare, nu va fi întrunit 
cvorumul, a doua convocare va 
avea loc în data de 14.01.2017, ora 
17.00, în acelaşi loc. Accesul acţio-
narilor înscrişi în registrul acţiona-
rilor la data de referinţă 15.12.2016, 
în locul în care se desfăşoară 
Adunarea Generală a acţionarilor, 
este permis prin simpla probă a 
identităţii acestora, făcută, în cazul 
acţionarilor persoane fizice, cu 
actul de identitate sau, în cazul 
persoanelor juridice şi al acţiona-
rilor persoane fizice reprezentate, 
cu împuternicire dată persoanei 
fizice care le reprezintă. Reprezen-
tarea acţionarilor în adunarea 
generală a acţionarilor se va putea 
face şi prin alte persoane decât 
acţionarii, cu excepţia administra-
torilor pe bază de procură specială 
autentificată. Consiliul de Adminis-
traţie, Preşedintele Consiliului de 
Administraţie, ec.Băjan Nicolae.

LICITAȚII  
l Oraşul Sălişte, cu sediul în 
Sălişte, str. Ştează, nr. 9, judeţul 
Sibiu, telefon 0269553512, fax 
0269/553363, email primariasa-
liste@yahoo.com, concesionează 
teren cu construcţii situate în Oraş 
Sălişte, str. Băii, nr. 2, înscris în CF 
109758, top.109758, suprafaţă 
totală 524 mp din care 487 mp 
construcţii, domeniu public al 
Oraşului Sălişte, înscriere provi-
zorie, pe o perioadă de 49 ani, în 
schimbul unei redevenţe. Docu-
mentaţia de atribuire se obţine de la 
sediul concedentului, Birou. Admi-
nistrator Public, Oraş Sălişte, str. 
Ştează, nr.9, Judeţul Sibiu, tel. 
0269553512, tax 0269553363, 
e-mail luca77lcn@yahoo.com. În 
vederea participării la licitaţie ofer-
tantul trebuie să plătească: taxă de 
participare la licitaţie, garanţia de 
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participare la licitaţie, documen-
taţia pentru concesionare aferentă 
licitaţiei. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 03/01/2017, ora 
12. Data limită de depunere a 
ofertelor: 05/01/2017, ora 12. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Oraşul Sălişte, str. Ştează, nr.9, 
Judeţul Sibiu. Data şi locul la care 
se va desfăşura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 06/01/2017, 
06.01.2017, ora 12, la sediul Primă-
riei Oraşului Sălişte, str. Ştează, 
nr.9, Judeţul Sibiu.

l Catdan Auto S.R.L., societate în 
faliment, prin lichidator, cu sediul 
în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, scoate la vânzare prin 
licitaţie, teren în suprafaţa de 1.350 
mp, situat în intravilanul oraşului 
Urlaţi, str. Viorelelor, nr. F.N., 
tarlaua 64t parcela Cc-,2351, 
Judeţul Prahova la preţul de 12.000 
euro (54.000 lei) preţ fără TVA. 
Licitaţia se va ţine în data de 
16.12.2016 ora 10:00, la sediul lichi-
datorului din Ploieşti, iar în cazul 
în care bunul nu va fi adjudecat, 
licitaţia se va ţine în data de 
21.12.2016, 10.01.2017, 12.01.2017, 
17.01.2017, 19.01.2017, 24.01.2017, 
26.01.2017, 31.01.2017, 02.02.2017, 
la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. 
Dosarul de prezentare şi condiţiile 
de participare se pot obţine numai 
de la sediul lichidatorului. Telefon/
f a x :  0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;  m o b i l : 
0761132931/0723357858; www.
andreiioan.ro.

l Control Trading S.R.L., societate 
în reorganziare, prin administrator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
vinde imobil situat în Ploieşti, Str. 
Buna Vestire, nr.23, Jud. Prahova, 
compus din: teren intravilan în 
suprafaţa de 153 mp; Demisol -  
suprafaţa utilă – 90,37 mp, 2 
camere, oficiu, un grup sanitar şi 
arhiva; Parter - suprafaţa utilă – 96 
mp, 3 camere, secretariat şi un 
grup sanitar; Mansarda - suprafaţa 
utilă – 95,74 mp, 4 camere şi un 
grup sanitar; Garaj şi camera 
tehnică. Preţul imobilului este de 
100.000 euro, preţ fără TVA. Lici-
taţia se va ţine în data de 
16.12.2016 ora 11:00, la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploieşti, iar în cazul în care bunul 
nu va fi adjudicat, licitaţia se va 

ţine în data de 21.12.2016, 
10.01.2017, 12.01.2017, 17.01.2017, 
19.01.2017, 24.01.2017, 26.01.2017, 
31.01.2017, 01.02.2017, 03.02.2017, 
08.02.2017, 10.02.2017, 15.02.2017, 
17.02.2017, 22.02.2017, 24.02.2017, 
la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. 
Dosarul de prezentare şi condiţiile 
de participare se pot obţine numai 
de la sediul administratorului judi-
ciar. Telefon/fax: 0244597808; 
mobil: 0723357858; www.andre-
iioan.ro.

l Turnătoria Centrală Orion SA, 
societate în reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul în Ploieşti, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, scoate la vânzare urmă-
toarele bunuri mobile: autoturism 
Daewoo Cielo TF19Y, an fabricaţie 
1 9 9 9 ,  n r.  î n m a t r i c u l a r e 
PH-15-TCO- 800 euro; autoturism 
Mercedes 300 SE, an fabricaţie 
1992, nr. înmatriculare PH-20-TCO 
- 6.300 euro; autoturism Nubira, an 
fabricaţie 2003, nr. înmatriculare 
PH-35-TCO - 1.000 euro; autoutili-
tara Iveco Daily 65C15, an fabri-
caţie 2008, nr. înmatriculare 
PH-36-TCO - 5.900 euro; autoutili-
tara Iveco Daily 65C15, an fabri-
caţie 2004, nr. înmatriculare 
PH-33-TCO - 4.000 euro; auto-
tractor Volvo FM12-420, an fabri-
caţie 2004, nr. înmatriculare 
PH-31-TCO - 13.300 euro; semire-
morca Schmitz SKI24, an fabri-
caţie 2004, nr. înmatriculare 
PH-32-TCO - 8.100 euro. Preţul 
bunurilor sunt fără TVA. Licitaţiile 
se vor organiza în data de 
16.12.2016 ora 12:00, iar în cazul în 
care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru 
data de 21.12.2016, 10.01.2017, 
12.01.2017, 17.01.2017, 19.01.2017, 
24.01.2017, 26.01.2017, 31.01.2017, 
01.02.2017, 03.02.2017, 08.02.2017, 
10.02.2017, 15.02.2017, 17.02.2017, 
22.02.2017, 24.02.2017, la aceeaşi 
oră şi aceeaşi adresă. Dosarul de 
prezentare şi condiţiile de partici-
pare se pot obţine numai de la 
sediul administratorului judiciar. 
Telefon/fax:  0244.597.808/ 
0244.334.661 sau pe site-ul www.
andreiioan.ro. 

l Calorex Termo Impex S.R.L., 
prin lichidator, cu sediul în Ploieşti, 
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
vinde prin licitaţie publică bunuri 

imobile reprezentate de Teren 
1.006,48 m.p., Clădire Hala 
producţie şi Clădire Administra-
tivă, situate în Buşteni, Str. Pescă-
riei, nr. 2A, la preţul total de 
200.442,70 lei şi bunuri mobile 
reprezentate de diverse utilaje 
(aparat debitat, aparat sudura, 
centrală termică, linie uscare)+ 
sistem computer, la preţul total de 
9.010,56 lei. Preţurile nu conţin 
TVA. Licitaţia se va ţine la sediul 
l i ch idatoru lu i  în  data  de 
16.12.2016, ora 13.00. la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, iar în 
cazul în care bunurile nu vor fi 
adjudicate, licitaţia se va ţine în 
data de 21.12.2016, 10.01.2017, 
12.01.2017, 17.01.2017, 19.01.2017, 
24.01.2017, 26.01.2017, 31.01.2017, 
02.02.2017, la aceeaşi oră şi aceeaşi 
adresă. Dosarul de prezentare şi 
condiţiile de participare se pot 
obţine numai de la sediul lichidato-
rului, termenul limită pentru 
înscrierea la licitaţie fiind 48 ore 
înainte de data începerii licitaţiei. 
Relaţii la telefon: 0723357858; fax: 
0244/597808; www.andreiioan.ro.

l Octavy Forest S.R.L., societate în 
faliment, prin lichidator, cu sediul 
în Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Prahova, scoate la 
vânzare prin licitaţie teren în 
suprafaţa de 1.295 m.p. şi  
Construcţiile C1 şi C2 (locuinţa 
parter + etaj şi garaj), situate în 
Băicoi, Str. Independenţei, nr. 354, 
Judeţul Prahova, la preţul de 
600.000 lei (fără TVA). Licitaţia se 
va ţine în data de 16.12.2016, ora 
14.00, la sediul lichidatorului din 
Ploieşti, iar în cazul în care, bunu-
rile nu vor fi adjudecate, licitaţia se 
va ţine în data de  21.12.2016, 
10.01.2017, 12.01.2017, 17.01.2017, 
19.01.2017, 24.01.2017, 26.01.2017, 
31.01.2017, 01.02.2017, 03.02.2017, 
08.02.2017, 10.02.2017, 15.02.2017, 
17.02.2017, 22.02.2017, 24.02.2017 
la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. 
Dosarul de prezentare şi condiţiile 
de participare se pot obţine numai 
de la sediul lichidatorului. Telefon/
f a x :  0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;  m o b i l : 
0723357858, www.andreiioan.ro.

l Lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul în Ploieşti, Str. 
Gh. Doja, nr.30, et.10, ap.31, Jud. 
Prahova, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică următoarele bunuri 
ce aparţin debitoarei Universal-

montaj Darzeu SRL, după cum 
urmează: Renault Master DCI 90 
2 , 5  D i e s e l ,  1 4 + 1  l o c u r i 
PH-53-UMD 2003 - 6.305,75 lei; 
Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 
14+1 locuri PH-52-UMD 2003 - 
6.305,75 lei; Renault Master DCI 
90 2,5 Diesel ,  14+1 locuri 
PH-51-UMD 2003 - 6.305,75 lei; 
Sediu managerial situat în Comună 
Drajna, Sat Drajna de Sus, Judeţul 
Prahova - 84.303 lei. Preţurile nu 
includ TVA. Licitaţiile se vor orga-
niza în data de 16.12.2016 ora 
15:00, iar în cazul în care bunurile 
nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 
21.12.2016, 10.01.2017, 12.01.2017, 
17.01.2017, 19.01.2017, 24.01.2017, 
26.01.2017, 31.01.2017, 01.02.2017, 
03.02.2017, 08.02.2017, 10.02.2017, 
15.02.2017, 17.02.2017, 22.02.2017, 
24.02.2017, la aceeaşi oră şi aceeaşi 
adresă. Dosarul de prezentare şi 
condiţiile de participare se pot 
obţine numai de la sediul lichidato-
rului. Telefon/fax: 0244597808; 
mobil: 0761132931/0723357858; 
www.andreiioan.ro.

l M.D.M. Det Euroconsult S.R.L., 
prin lichidator, cu sediul în Ploieşti, 
Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, vinde prin licitaţie publică, 
imobil situat în Comuna Băneşti, 
Punct Ciuperceasca, Judeţul 
Prahova, compus din: C1 – 
Pensiune/Motel, în suprafaţă 
construită de 413,45 mp, suprafaţă 
utilă 360,60 mp, data construcţiei 
1970, reabilitată în anul 2006; teren 
extravilan curţi construcţii, în 
suprafaţă măsurată de 7.740 mp; C 
2 – Terasa cu copertina de lemn, în 
suprafaţă de 122,85 mp; platforma 
dale colorate, în suprafaţă de 
148,82 mp; C3 – Construcţie 
deschisă cu destinaţia discotecă, în 
suprafaţă de 295 mp; C4 – 
Construcţie cu destinaţia WC, în 
suprafaţă construită de 42 mp, 
suprafaţă utilă de 27,97 mp, la 
preţul total de 658.660,50 lei (preţ 
fără TVA). Licitaţia se va ţine la 
sediul lichidatorului în data de 
16.12.2016, ora 12:30, iar în cazul în 
care proprietatea imobiliară nu se 
va vinde, licitaţia se va ţine în data 
de 21.12.2016,  10.01.2017, 
12.01.2017, 17.01.2017, 19.01.2017, 
24.01.2017, 26.01.2017, 31.01.2017, 
01.02.2017, 03.02.2017, 08.02.2017, 
10.02.2017, 15.02.2017, 17.02.2017, 
22.02.2017, 24.02.2017, la aceeaşi 
oră şi aceeaşi adresă. Cererile de 
înscriere la licitaţie se depun în 

original la sediul lichidatorului 
judiciar însoţite de toate documen-
tele prevăzute în regulamentul de 
vânzare. Înscrierea la licitaţie se 
poate efectua cu 48 de ore înaintea 
datei tinerii licitaţiei, mai multe 
relaţii precum şi achiziţionarea 
regulamentului de vânzare se pot 
obţine de la lichidatorulul judiciar, 
la adresă mai sus menţionată, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Debitorul SC RUPS SA societate 
în faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Proprietate 
imobiliară „Apartament” în supra-
față construită de 292,69mp şi o 
suprafață utilă de 187,06mp situat 
în Str. Traian, Nr.187-189, Sc.2, 
Et.8, Ap.42, Sector 2, Bucureşti, Nr. 
cadastru 16088/42, CF 74224 şi 
„Loc parcare S15” aferent aparta-
ment, situat în Str. Traian, Nr.187-
189, Sector 2, Bucureşti, Nr. 
cadastru 19088/60. Prețul caietului 
de sarcini pentru proprietatea 
imobiliară (apartament şi parcare) 
este de 2.000,00Lei exclusiv TVA. 
Pentru proprietatea imobiliară 
aflată patrimoniul societății debi-
toare RUPS SA şedința de licitație 
va fi organizată în data de 
20.12.2016 ora de 15:00, cu prețul 
de pornire ce reprezintă 50% din 
valoarea de piață exclusiv TVA 
arătat în Raportul de evaluare, 
respectiv 127.680,00Euro exclusiv 
TVA. Participarea la licitație este 
condiționată de: -consemnarea în 
c o n t u l  n r.  R O 5 3 B I T R -
PH1RON038212CC01 deschis la 
Veneto Banca SCPA Italia Monte-
belluna Suc. Bucureşti, Ag. Ploieşti, 
până la orele 14.00 am din preziua 
stabilită licitaţiei, a garanției de 
10% din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Caietului de sarcini pentru 
proprietatea imobiliară, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Şedința de 
licitații se va desfăşura la sediul 
lichidatorului judiciar din Mun. 
Bucureşti, Str. Buzeşti, Nr.71, Et.5, 
Sector 1. Pentru relații suplimen-
tare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro. 

l Debitorul SC Unic Trans SRL cu 
sediul Dr.Tr.Severin, str.Branco-
veanu, nr.12, bl.3, sc.2, ap.1, jud. 

Mehedint i ,  CIF:  1817880 , 
J25/682/2005, aflata in procedura 
d e  f a l i m e n t ,  d o s a r  n r. 
10387/101/2010 prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL, scoate la vanzare la un pret 
diminuat cu 50% fata de pretul 
stabilit prin raportul de evaluare: 
-Bunul imobil *teren extravilan* 
situat in Dr. Tr. Severin, judetul 
Mehedinti, carte funciara 53734, 
numar cadastral 6798, a localitatii 
Dr. Tr. Severin, in suprafata de 
10001,00 m.p., la un pret de pornire 
al licitatiei de 20000,00 euro ce se 
vor achita in lei la cursul BNR din 
ziua platii. Licitatia va avea loc în 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 
7A, jud. Mehedinţi la data de 
11.10.2016 orele 13:00. Participarea 
la licitatie este conditionata de 
consemnarea in contul  nr. 
RO32RZBR0000060013826488 
deschis la Raiffeisen Bank Sucur-
sala Drobeta Turnu Severin, pana 
la inceperea licitatiei a unei 
cautiuni de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei si achizitionarea 
caietului de sarcini in suma de 500 
lei. Relatii suplimentare la telefoa-
nele 0742592183, 0252/354399.

l Debitorul SC Tehnosoft SRL, cu 
sediul în Dr.Tr. Severin, str. Calea 
Dudasului, nr. 49, jud. Mehedinţi, 
CIF: 15331886, J25/131/2003, 
aflata în procedură de faliment în 
dosar nr. 5237/101/2015 prin lichi-
dator judiciar Consultant Insol-
vență SPRL, scoate la vânzare:  
- Proprietate imobiliara de tip 
industrial nr. cadastral 5075/C1, 
C2, C3, C4, C5, situata in Dr.Tr.
Severin, str.Calea Dudasului nr.49, 
jud.Mehedinti in suma de 587.400 
Lei exclusiv TVA, formată din: 
-Dormitoare Su=321,37 mp, Cămin 
nefamilişti (Birouri) Su=194,70 
mp, Hală sortare, centrală, depozit 
Su=1.418,97 mp, Alei betonate 
Su=1.090,97 mp, Platformă beto-
nată Su=270,34 mp. Nota: Terenul 
aferent proprietății, în suprafață de 
8717 mp, nu este in patrimoniul 
debitoarei SC Tehnosoft SRL fiind 
proprietatea Administrației Dome-
niilor Statului. Licitaţia va avea loc 
la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbră-
uțului nr.7A, jud. Mehedinţi la data 
de 16.12.2016 orele  15:00. 
Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei şi să achizițio-
neze caietul de sarcină în suma de 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Moreni. Dosar de executare nr. _. Nr. 15064 din 07.12.2016. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, luna decembrie, ziua 29. În temeiul 
art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 
29, luna decembrie, orele 12.30, anul 2016, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr. 6, jud. 
Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II - a) următoarele bunuri imobile, proprietate 
a debitorului Oproiu Carmen Silvia - fidejusor al SC Rexton SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea 
Stiubee Tisa, str. Tisa, nr. 191, comuna Valea Lungă, jud. Dâmbovița: Casă de locuit, în suprafață de 
99 mp din BCA, acoperită cu tablă, trei camere, camera centralei, baie, hol, construită în anul 2012 - 
C.F. 70420, jud. Dâmbovița; Teren intravilan în suprafață de 1745 mp, ambele situate în localitatea 
Stiubee Tisa, str. Tisa, nr. 191, jud. Dâmbovița, prețul de pornire al licitației este 82703 lei (preț de 
evaluare 110271 lei - 25% = 110271 lei - 27568 lei = 82703 lei). Bunurile imobile mai sus menționate 
sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; SFO Moreni, Ipotecă legală. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 
de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației în contul IBAN RO85TREZ2715067XXX004381, cod 
fiscal 15913418, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic 
de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; 
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data 
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la numărul de telefon 0245.666.100. Data afișării: 13.12.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală.  Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Moreni. Dosar de executare nr. -. Nr. 15043 din 07.12.2016. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, luna decembrie, ziua 29. În temeiul 
art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 
29, luna decembrie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr. 6, jud. 
Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II - a), următoarele bunuri imobile, proprietate 
a debitorului Știrbei Carmen Vasilica, cu domiciliul fiscal în localitatea Moreni, str. Crîngului, nr. 6, bl. 
A3, et. 1, ap. 4, jud. Dâmbovița: o cameră, în suprafață de 12,55 mp, situată în Moreni, str. 22 
Decembrie 1989, nr. 24A, ap. 122, jud. Dâmbovița, prețul de pornire al licitației este de 10004 lei (preț 
de evaluare diminuat cu 25%, respectiv 13339 lei - 25% = 13339 lei - 3335 lei = 10004 lei). Bunurile 
imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; SFO Moreni, Ipotecă 
legală. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 
sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în  
ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada  
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației în contul IBAN 
RO85TREZ2715067XXX004381, cod fiscal 15913418, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 
art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. 
d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă 
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.666.100. Data afișării: 13.12.2016.



www.jurnalul.ro 17
1000,00 lei. Relaţii la sediul lichida-
torului judiciar sau la telefon 
0742592183, tel./fax: 0252354399 
email: office@consultant-insol-
venta.ro. 

l Subscrisa, SC GTP Company 
SRL cu sediul in Dr.Tr. Severin, str. 
Horatiu, nr. 1A, judetul Mehedinti, 
prin lichidator judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL, cu scoate la 
vanzare la pretul total de 4097,50 
lei bunuri mobile (corpuri de 
iluminat) diminuate cu 75% fata de 
raportul de evaluare dupa cum 
urmeaza: - lustră albă cu 2 braţe-
frunză, lustră cu 5 braţe cu floare 
crem lustră cu 3 braţe cu floare 
crem ,–aplică şnuruleţ – .;veioză cu 
frunză aurie, lampă lacrimă, bilan-
cier 3 braţe. Preţurile nu includ 
T.V.A. Licitatia va avea loc în loca-
litatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
ţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în 
data de 19.12.2016 orele 14,00. 
Participarea la licitaţie este condiţi-
onată de consemnarea la Raiffeisen 
Bank Sucursala Dr. Tr. Severin în 
c o n t u l  n r . 
RO39RZBR0000060011022868, 
până la începerea licitaţiei a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei. In cazul nevalo-
rificarii bunurilor mobile descrise 
anterior la data de 19.12.2016, lici-
tația publică cu strigare se va relua 
la data de 09.01.2017 respectiv 
23.01.2017 la aceiaşi ora şi în 
aceleaşi condiții. Relatii suplimen-
tare la telefoanele: 0752819051, 
0742592183, 0252354399 sau la 
sediul lichidatorului din Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, 
judeţul Mehedinţi.

l Control Trading S.R.L., societate 
in reorganizare, prin administrator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
vinde stoc de marfa, compus din: 
ampermetre, becuri halogen, 
cabluri aluminiu, aplice, banda 
izolatoare, consola jgheab metalic, 
bride, cablu semnalare, bec vapori 
mercurhqi, lampa fluorescenta, 
papuci electrici, detector miscare, 
tablou echipat, sigurante, tarod de 
mana, jgheab cabluri, corp iluminat 
stradal, caseta semnalizare, intreru-
patoare, prize, bloc legaturi, set 
repere, surse alimentare, corpuri 
iluminat, tamburi, cabluri electrice, 
prize, tranformatoare, cabluri 
cupru, cabina metalica, caramida, 
tabla, teava, sarma sudura, reparti-
toare, rame intrerupatoare, doze 
rigips, conectori, relee, contacte 
auxiliare,  bobine, intrerupatoare 
automate, celule medie tensiune, 
cetrala de masura, cleme de lega-
tura, cutie metalica, etriere fixare 
releu, motor mecanism, module 
protectie, placa de montaj,  prize de 
date, prize de telefon, prize TV, 
sigurante automate bipolare, tripo-
lare, monopolare, variator de 
tensiune, variator rotativ, suport 
pentru doza, scurtcircuitor mobil, 
tuburi neon, cutie de trecere la 
motor,  etc., la pretul total de 
686.437 lei plus TVA. Lista 
completa a bunurilor, poate fi 
consultata pe site-ul administrato-
rului judiciar www.andreiioan.ro. 
Licitatia se va tine in data de 
16.12.2016 ora 11:30, la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploiesti, iar in cazul in care bunurile 
nu vor fi adjudecate, licitatia se va 
tine in data de 21.12.2016, 
10.01.2017, 12.01.2017, 17.01.2017, 
19.01.2017, 24.01.2017, 26.01.2017, 
31.01.2017, 01.02.2017, 03.02.2017, 
08.02.2017, 10.02.2017, 15.02.2017, 
17.02.2017, 22.02.2017, 24.02.2017, 
la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Dosarul de prezentare si conditiile 

de participare se pot obtine numai 
de la sediul administratorului judi-
ciar. Telefon/fax: 0244597808; 
mobil: 0723357858; www.andre-
iioan.ro.

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul în Dr.Tr. Severin, 
str.I.C.Brătianu, nr. 11A, jud. 
Mehedinţi, J25/460/2005, CIF: 
17044001, aflată în procedura de 
faliment dosar nr. 9465/101/2012 pe 
rolul Tribunalului Mehedinţi, prin 
lichidator judiciar Yna Consulting 
SPRL şi Consultant Insolvență 
SPRL, scoate la vânzare bunuri 
mobile – autorurisme- diminutate 
cu 40% față de preturile stabilite 
prin raportul de evaluare: 1. 
Peugeot Partner B66CYZ, an fabri-
catie 2007 - 7140,00 lei; 2. Dacia 
Logan MH19CNF, an fabricatie 
2006 –2640,00 lei; 3. Dacia Drop 
Side MH14CNF, an fabricatie 2003 
- 2880,00 lei; 4. Bunurile mobile 
mijloace fixe conform listelor ce se 
pot studia la biroul lichidatorului 
judiciar din localitatea Dr.Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud. 
Mehedinti, sau la biroul din Dr. Tr. 
Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 
20 bl. KM4, sc.1, ap.2, jud. Mehe-
dinti sau la sediul debitoarei din 
Dr.Tr. Severin str. I.C. Brătianu, 
nr.11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul 
este diminuat cu 50% fata de pretul 
stabilit prin raportul de evaluare). 
5. Bunurile mobile obiecte de 
inventar conform listelor ce se pot 
studia la biroul lichidatorului judi-
ciar din localitatea Dr.Tr.Severin, 
str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehe-
dinti, sau la biroul din Dr.Tr. 
Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 
20 bl. KM4, sc.1, ap.2, jud. Mehe-
dinti sau la sediul debitoarei din 
Dr.Tr. Severin str. I.C. Brătianu, nr. 
11A, judeţul Mehedinţi (Pretul este 
diminuat cu 50% fata de pretul 
stabilit prin raportul de evaluare). 
6. Bunurile mobile obiecte de 
inventar conform listelor ce se pot 
studia la biroul lichidatorului judi-
ciar din localitatea Dr.Tr.Severin, 
str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehe-
dinti, sau la biroul din Dr.Tr. 
Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 
20 bl. KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehe-
dinti sau la sediul debitoarei din 
Dr.Tr. Severin str. I.C. Brătianu, 
nr.11A, judeţul Mehedinţi (Pretul 
este diminuat cu 50% fata de pretul 
stabilit prin raportul de evaluare 
EXA/4/11.01.2014). 7. Bunurile 
mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce se 
pot studia la biroul lichidatorului 
judiciar din localitatea Dr.Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud. 
Mehedinti, sau la biroul din Dr. Tr. 
Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 
20 bl. KM4, sc.1, ap. 2, jud. Mehe-
dinti sau la sediul debitoarei din 
Dr.Tr. Severin str. I.C. Brătianu, 
nr.11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul 
este diminuat cu 100% fata de 
pretul stabilit prin raportul de 
evaluare nr. 218/24.08.2016). 8. 
Bunurile mobile obiecte de inventar 
si mijloace fixe conform listelor ce 
se pot studia la biroul lichidatorului 
judiciar din localitatea Dr.Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud. 
Mehedinti, sau la biroul din Dr. Tr. 
Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 
20 bl. KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehe-
dinti sau la sediul debitoarei din Dr. 
Tr. Severin str. I.C. Brătianu, 
nr.11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul 
este diminuat cu 100% fata de 
pretul stabilit prin raportul de 
evaluare nr. 219/29.08.2016). 9. 
Bunurile mobile obiecte de inventar 
si mijloace fixe conform listelor ce 
se pot studia la biroul lichidatorului 
judiciar din localitatea Dr.Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, sau la biroul din Dr.Tr. 

Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 
20 bl. KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehe-
dinti sau la sediul debitoarei din 
Dr.Tr. Severin str. I.C. Brătianu, nr. 
11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul este 
diminuat cu 100% fata de pretul 
stabilit prin raportul de evaluare nr. 
220/29.08.2016). 10. Bunurile 
mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce se 
pot studia la biroul lichidatorului 
judiciar din localitatea Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud. 
Mehedinti, sau la biroul din Dr.Tr. 
Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 
20 bl. KM4, sc.1, ap.2, jud. Mehe-
dinti sau la sediul debitoarei din 
Dr.Tr. Severin str. I.C. Brătianu, nr. 
11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul este 
diminuat cu 100% fata de pretul 
stabilit prin raportul de evaluare nr. 
222/29.08.2016). Preturile nu includ 
TVA. Licitaţia va avea loc în locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehe-
dinţi la data de 15.12.2016 orele 
14:oo. Licitatia se va relua săptă-
mânal în fiecare zi de joi în aceeiaşi 
locație şi aceiaşi oră incepand cu 
data de 12.01.2017. Participarea la 
licitaţie este condiţionată de 
consemnarea, a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al licita-
ţiei cu cel putin 2 ore inainte de ora 
licitatiei si achizitionarea caietului 
de sarcini. Cont deschis la BRD SA 
Sucursala Drobeta Turnu Severin, 
sub nr. RO54 BRDE 260S V428 
9386 2600. Invităm pe toti cei care 
vor sa se prezinte la şedinţa de lici-
taţie la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop şi pâna la 
acel termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor mobile sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanc-
tiunea prevazută de lege. Relaţii la 
t e l e f o n - f a x  0 7 4 4 5 2 8 8 6 9 , 
0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email: office@consul-
tant-insolventa.ro; expertyna@
yahoo.com, site: www.consul-
tant-insolventa.ro 

l Anunţ privind organizarea licita-
ţiei principale pentru vânzarea de 
masă lemnoasă pe picior . Organi-
zatorul licitaţiei: Ocolul Silvic Valea 
Frumoasei RA cu sediul în locali-
tatea Saliste, str.Baii, nr. 1, jud.Sibiu, 
tel. 0269553010, fax: 0269553127, 
e-mail: osvaleafrumoaseisb@yahoo.
it. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 
28.12.2016 ora 10:00. Locul desfăşu-
rării licitaţiei: Ocolul Silvic Valea 
Frumoasei RA cu sediul în locali-
tatea Saliste, str.Baii, nr. 1. Tipul 
licitaţiei: licitaţie publică cu prezen-
tarea ofertelor scrise în plic închis şi 
sigilat. Licitaţia este organizată şi se 
va desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.617/2016. 
Data şi ora organizării preselecţiei: 
19.12.2016 ora 16:00. Data şi ora-li-
mită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: 19.12.2016 ora 
14:00. Lista partizilor care se lici-
tează, preţul de pornire a licitaţiei 
pentru fiecare partidă sunt afişate la 
sediul organizatorului şi pe site-ul 
www.ocoalederegim.ro. Volumul 
total de masă lemnoasă pe picior 
oferit la licitaţie 9842 m3, din care 
pe natură de produse: - produse 
principale:5626 (m3); - lucrari de 
conservare: 1851(m3 ); - produse 
secundare: 507(m3); - produse de 
igienă:0 (m3); - produse accidentale: 
1858(m3); şi, respectiv, pe specii şi 
grupe de specii: - răşinoase: 5320 
(m3) ;   -  fag :  2163 (m3) ;   - 
stejari:1121(m3); - diverse tari: 788 

(m3); - diverse moi: 450 (m3). Masa 
lemnoasă pe picior oferită spre 
vânzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publică certifi-
cata a u.a.t-urilor. Pentru masa 
lemnoasă pe picior rămasă neadju-
decată, licitatia se va repeata in 
aceleasi conditii in data de 
05.01.2017 ora 10. Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul organi-
zatorului licitaţiei si de pe site-ul 
www.osvaleafrumoasei.ro începând 
cu data de: 14.12.2016. Neînche-
ierea contractului de vânzare-cum-
părare a masei lemnoase adjudecate 
în termenul maxim de 10 zile lucră-
toare din culpa exclusivă a operato-
rului economic/grupului de 
operatori economici adjudecatar, 
atrage anularea adjudecării pentru 
masa lemnoasă respectivă şi pier-
derea garanţiei de contractare 
aferente. Garanţia de contractare 
nu se restituie operatorului 
economic, în următoarele situaţii: a) 
nu a fost încheiat contractul de 
vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase, în condiţiile legii, din 
culpa operatorului economic; b) nu 
a constituit garanţia de bună 
execuţie, la data încheierii contrac-
tului; c) îşi retrage oferta în peri-
oada de valabilitate a acesteia; d) a 
fost încheiat în termen contractul 
de vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu 
acordul părţilor, se foloseşte pentru 
constituirea cauţiunii prevăzute de 
art. 66 alin. (1) din Legea nr. 
46/2008 - Codul silvic, republicată, 
cu modificările ulterioare, pentru 
constituirea garanţiei de bună 
execuţie şi/sau pentru plata contra-
valorii masei lemnoase contractate. 
Pentru informaţii şi date suplimen-
tare vă puteţi adresa organizato-
rului licitaţiei: persoană de contact: 
Ana Mihai, număr de telefon: 
0269553010, fax: 0269553127.  

l Organizatorul licitaţiei: Regia 
Publică Locală Ocolul Silvic Valea 
Haţegului RA, cu sediul în locali-
tatea Densuş, nr.35, jud.Hune-
doara, având telefon: 0254.775.045, 
fax: 0254.775.045 şi adresa de 
e-mail: os.valeahategului@gmail.
com. Data şi ora desfăşurării licita-
ţiei: 23.12.2016, ora 10.00. Locul 
desfăşurării licitaţiei: O.S.Vl.Haţe-
gului, Densuş, nr.35, Hunedoara 
(sediul ocolului). Tipul licitaţiei: 
Licitaţie publică în plic închis. Lici-
taţia este organizată şi se va desfă-
şura  potr iv i t  preveder i lor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.617/2016. 
Data şi ora organizării preselecţiei: 
20.12.2016, ora 10.00. Data şi 
ora-limită până la care pot fi 
depuse documentaţia pentru prese-
lecţie şi înscrierea la licitaţie: docu-
mentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţia de masă 
lemnoasă fasonată va fi înaintată 
de către agenţii economici care 
doresc să participe la licitaţie în 
conformitate cu prevederile Regu-
lamentului de valorificare a masei 
lemoase din fondul forestier propri-
etate publică, aprobat prin HG 
617/2016, şi se poate trimite prin 
poştă sau se va depune direct la 
sediul RPL Ocolul Silvic Valea 
Haţegului RA, respectiv Densuş, 
nr.35, judeţul Hunedoara, până cel 
târziu în data de 19.12.2016, ora 
14.00. Lista partizilor/grupajelor de 
partizi/loturilor/pieselor care se 
licitează, preţul de pornire a licita-
ţiei şi pasul de licitare pentru 
fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/
piesă se regasesc în caietul de 
sarcini şi sunt afişate la sediul orga-
nizatorului şi pe site-ul: www.ocoa-
lederegim.ro. Volumul total de 

masă lemnoasă fasonată oferit la 
licitaţie: 2.810m3, din care pe 
natură de sortimente: -furnir tehnic 
343 (m3); -buştean cherestea C1 
854 (m3); -buştean cherestea C2 
663 (m3); -buştean cherestea C3 
160 (m3); -Lemn PAL/PFL 736 
(m3); -Bile manele 54 (m3); şi, 
respectiv, pe specii şi grupe de 
specii: -răşinoase: 126 (m3); -fag: 
2.334 (m3); -diverse tari: 344 (m3); 
-diverse moi: 6 (m3). Masa 
lemnoasă fasonată care se oferă 
spre vânzare provine din fondul 
forestier proprietate publică necer-
tificat. Masa lemnoasă fasonată 
rămasă neadjudecată după înche-
ierea licitaţiei se poate adjudeca 
prin negociere, în aceeaşi zi, în 
condiţiile prevăzute de prezentul 
regulament şi de alte reglementări 
în vigoare. Caietul de sarcini poate 
fi procurat la sediul Ocolului Silvic 
Valea Haţegului, începând cu data 
de 13.12.2016, valoarea caietului de 
sarcini fiind de 100Lei+TVA. Alte 
informaţii privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei: Neîncheierea 
contractului de vânzare-cumpărare 
a masei lemnoase adjudecate, 
stabilit prin caietul de sarcini, din 
culpa exclusivă a operatorului 
economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru masa 
lemnoasă respectivă şi pierderea 
garanţiei de contractare aferente. 
Garanţia de contractare nu se resti-
tuie operatorului economic în 
următoarele situaţii: a)nu a fost 
încheiat contractul de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase, în 
condiţiile legii, din culpa operato-
rului economic; b)nu a constituit 
garanţia de bună execuţie, la data 
încheierii contractului; c)îşi retrage 
oferta în perioada de valabilitate a 
acesteia; d)a fost încheiat în termen 
contractul de vânzare-cumpărare a 
masei lemnoase, iar valoarea 
garanţiei, cu acordul părţilor, se 
foloseşte pentru constituirea cauţi-
unii prevăzute de art.66, alin.(1) din 
Legea nr.46/2008 -Codul silvic, 
republicată, cu modificările ulteri-
oare, pentru constituirea garanţiei 
de bună execuţie şi/sau pentru 
plata contravalorii masei lemnoase 
contractate. Pentru informații şi 
date suplimentare vă puteți adresa 
organizatorului licitaţiei: resp.Fond 
Forestier -ing.Danciu Andrei, tel.: 
0762.257.833; resp.Producţie -ing.
Negru Raul, tel.: 0722.519.147; -la 
telefon ocol: 0254.775.045, la fax: 
0254.775.045 şi prin e-mail: os.
valeahategului@gmail.com

PIERDERI  
l Pierdut Atestat profesional de 
Taxi emis pe numele Tudose Mihai 
Cristian. Il declar nul.

l Pierdut carnet de şofer cat.B, C, 
E, atestate ARR transport marfă 
generală şi ADR cu numele de 
Ignat Constantin Sorin, din Timi-
şoara, Bdl.Cetății, nr.54, sc.B, 
ap.14. Le declar nule.

l Subscrisa SC Somesul Cald 
Producţie SRL, cu sediul în Gilău, 
str. Morii, nr. 1044, jud. Cluj, având 
CUI RO5773414, declar pierdut 
certificatul constatator nr. 49269 din 
data de 26.06.2008, emis de Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Cluj, drept urmare îl declar nul.

l SC Mistic Design Home SRL cu 
sediul in Aleea Tebea Nr.2B, Bloc 
101, Scara C, Etaj 1, Apartament 
35, Camera 1, Sector 4, Bucuresti, 
avand CUI 28377834, declar 
pierdut certificat constatator emis 
de Oficiul Registrului Comertului, 
al sediului social din Str.Aleea 

Tebea, Nr.2B, Bl.101, Sc.C, Ap.35, 
Sector 4, localitate Bucuresti, judet 
Bucuresti. Il declar pierdut.

l Subscrisa Petanca Marian, cu 
sediul profesional în Bucureşti, 
sectorul 6, str.Valea Călugărească, 
nr. 18, bl. E10, sc.A, et.10, ap.53, 
a v â n d  C U I :  2 0 8 8 6 2 1 2  ş i 
F40/1673/2004, prin prezenta 
declar pierdut certificat constatator 
cu activitate la sediul profesional 
din Bucureşti, sector 6, str.Valea 
Călugărească, nr. 18, bl. E3, sc. A, 
et.10, ap.53. Îl declar nul.

l Declar pierdute Carnetul de 
Student de la Facultatea de Litere 
si Legitimatia de Transport in 
comun CTP. Doresc reeliberarea 
documentelor. Masone Flori-
an-Octav, NO-EN, Anul I.

l Declar pierdut aviz anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei nr. 
20443 din data de 10.XI.2015, emis 
de O.A.M.M.R. Bucureşti pe 
numele Ivaşcu Veronica.

l Pierdut certificat de membru 
seria B nr. 1438 Ordinul Biochimiş-
tilor, Biologilor şi Chimiştilor în 
Sistemul Sanitar (O.B.B.C.S.S.R.) 
pe numele Manea Floarea- biolog. 
Se declară nul.

l Pierdut certificat constatator de 
suspendare activitate firmă pentru 
S.C. CRIS-MI Mobile S.R.L. C.U.I. 
17775796, J40/12237/13.07.2005. Se 
declară nul. 

l Imobiliare şi Proiect Central 
Eastern Europe S.R.L. cu sediul în 
Bucureşti, sector 5, str. Ioniţă 
Cegan, nr. 2, bl. P11, sc. 1, et. 8, ap. 
34, cu J40/1880/2006, C.U.I. 
18355154, pierdut certificat de 
înregistrare, îl declar nul.

l Mega Sud S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, sector 5, str. Ioniţă 
Cegan, nr. 4, bl. P12, sc. 1, et. 8, ap. 
33, cu J40/5719/2007, C.U.I. 
21404672, pierdut certificat de 
înregistrare, îl declar nul. 

l Saban Media Service S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti, sector 3, str. 
Postăvarului, nr. 5, bl. C5, sc. 7, et. 
4, ap. 85, cu J40/986/2005, C.U.I. 
23118170, pierdute certificat de 
înregistrare, îl declar nul.

l P.F.A. Banica M. Andreea, cu 
sediul profesional în oraş Pante-
limon, str. Cernica, nr. 75-4, camera 
nr. 1, tarlaua 75, parcela 762/10, 
jud. Ilfov, cu F23/782/2015, C.U.I. 
34813474, pierdut certificat de 
înregistrare, certificat constatator 
pentru sediu nr. 44880/23.07.2015. 
Le declar nule.

l Declar pierdute (nule): contract 
vânzare- cumpărare nr. 7400 din 
05.03.92 şi proces verbal de 
predare- primire a locuinţei anexa 
nr. 5 nr. 7400 din 05.03.92.  

DECESE

ANUNȚURI

Familia Ilie anunţă cu 
profundă durere înce-
tarea din viaţă a iubi-
tului soţ, tată şi bunic, 
EMILIAN ILIE. Nu te 
vom uita niciodată, 
suflet bun! Corpul neîn-
sufleţit va fi depus marţi, 
13 decembrie 2016, la 
capela Sfinţii Brânco-
veni, Chitila. Înmor-
mantarea va avea loc 
miercuri, 14 decembrie 
2016, ora 13.00, la cimi-
tirul Chitila.




