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OFERTE SERVICIU
l Angajez şofer pentru Bucureşti, Categoria B. Contact:
0744620180 (Cristian Gherasim).
l Primăria Comunei Stelnica
organizează în data de 31 ianuarie 2017 concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice
temporar vacante de inspector,
clasa I, grad profesional superior,
din cadrul Compartimentului
Financiar-Contabil. Condiţii de
participare: -cetăţenie română;
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
-cunoştinţe minime de utilizare a
calculatorului. Dosarul trebuie să
conţină: -diplomă studii absolvite;
-copie carnet de muncă sau
adeverinţă; -fişă medicală sau
adeverinţă medicală; -cazier judiciar; -copie CI; -copie acte stare
civilă; -cerere participare concurs.
Dosarele de participare la concurs
se depun în termen de 8 zile de la
data publicării anunţului,
respectiv între 18-25 ianuarie
2017. Selectarea dosarelor va
avea loc pe data de 26 ianuarie
2017, iar concursul se va desfăşura pe parcursul a două probe:
proba scrisă, 31 ianuarie 2017,
ora 11.00, şi interviul, 02
februarie 2017, ora 11.00. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
(secretariat) sau la telefon:
0243.361.785.
l Liceul Tehnologic,,Vlădeasa”
cu sediul în localitatea Huedin,
str. Horea, nr78/80, judeţul Cluj
organizeazã concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -ingrijitor 1. Numar
posturi - 2, pe perioadă nedeterminată, conform HG 286/2011,
modificată și completată prin
H.G. nr. 1027/2014, Hotărârea
284/2010, art 26, alin 7 și Legea
53/2003. Concursul se va desfăşura astfel: - Proba practică 10
Februarie 2017, ora 9. -Interviu
-10 Februarie 2017, ora 12.
-Depunerea contestațiilor 10
Februarie 2017, ora 15,30.
-Afișare rezultat contestații și
rezultatul final -11 Februarie
2017, ora 10. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: - Studii obligatorii:
minim 10 clase; - Cunoașterea
limbii române scris și vorbit; Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii
de învăţământ; - Abilităţi de lucru
în echipă; - Fără antecedente

Angajează
- Patiser
- Cofetar
- Ajutor bucătar
- Lucrător room-service hotel
- Îngrijitor spaţii hoteliere
Oferim salariu motivant,
transport, masă, card de
sănătate privat.
tel. 0725.972.231

penale; - Apt medical pentru
postul de îngrijitor; - Disponibilitate de lucru în două schimburi; Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii,
Securităţii în muncă şi PSI.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs până în
data de 1 Februarie 2017, ora 15
la sediul Liceului Tehnologic
„Vlădeasa” Huedin, Strada
Horea nr. 78-80. Relaţii suplimentare la sediul: Liceului Tehnologic,,Vlădeasa”Huedin persoană
de contact: Mureșan Eugenia
telefon: 0264351314, fax:
0264351314 E-mail: gshuedin@
yahoo.com.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul în
Ploiești, Pta. Eroilor nr. 1A, organizează concurs în data de
21.02.2017, ora 9.30 (proba scrisă)
și în data de 23.02.2017, ora 9.30
(interviul), pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a urmatoarei funcții publice de execuție:
„consilier cl. I/grad debutant – 1
post”. Condiții de participare:· studii universitare de
licenta absolvite cu diploma,
respectiv studii superioare de
lunga durata, absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta – domeniul fundamental
stiinte sociale, ramura de stiinta
– stiinte economice. Concursul se
va desfășura la sediul din Ploiești,
Pța. Eroilor nr. 1A. Dosarele de
înscriere se depun la registratura
instituției din Pta. Eroilor nr. 1A,
în termen de 20 zile de la data
publicării anunțului. Relații
privind condițiile de participare
se pot obține la telefon
0740178780 sau 0244/511137 int.
120.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul în
Ploiești, Pta. Eroilor nr. 1A, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi de executie
vacante din cadrul Căminului de
Bătrâni: 1. Infirmieră – 3 posturi.
Condiții de participare: - minim
studii generale; - absolvent curs
infirmieră. 2. Asistent Social – 1
post. Condiții de participare:
- Studii: absolvent studii superioare finalizate cu diploma de
licenta –specializarea asistenta
sociala. Concursul se va desfășura la sediul din Pța. Eroilor nr.
1A, după cum urmează: înscrierile se fac în perioada 18.01.201701.02.2017 orele 9.00- 14.00;
proba scrisă va avea loc în data de
14.02.2017 ora 9.30; proba
interviu/proba practică va avea
loc în data de 16.02.2017 ora 9.30.
Dosarele de înscriere se depun la
registratura instituției din Pța.
Eroilor nr. 1A. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din
H.G. nr. 286/2011, actualizată.
Condițiile de participare sunt
afișate la sediul instituției din Pța.
Eroilor nr. 1A și pe site-ul institutiei www.asscploiesti.ro. Relații
suplimentare se pot obține la
compartiment Resurse Umane tel. 0740178780 sau 0244/511137
int. 120.
l Agenţia Municipală pentru
Ocuparea Forţei de Muncă București, cu sediul în București, Str.
Spătaru Preda, nr. 12, sector 5
scoate la concurs, în data de
23.02.2017, ora 10:00 (proba

scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: Expert, grad
profesional superior - Compartiment Monitorizare Proiecte
Finanțate din F.S.E. și Managementul Bazelor de Date –
AMOFM București; Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în special i t a t e a st u d i i l o r n e c e sa re
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 23.02.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AMOFM București.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Satu
Mare, cu sediul în Satu Mare, Str.
Ghica Ion, nr. 36, scoate la
concurs, în data de 23.02.2017,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Auditor, grad profesional superior- Compartiment Audit Public
Intern - AJOFM Satu Mare;
Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate
– studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în ramura de
ştiinţă: ştiinte economice;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Data de
desfăşurare a concursului:
23.02.2017 – ora 10:00 – proba
scrisă. Înscrierile se fac în termen
de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM
Satu Mare.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Satu
Mare, cu sediul în Satu Mare, Str.
Ghica Ion, nr. 36, scoate la
concurs, în data de 23.02.2017,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Auditor, grad profesional superior- Compartiment Audit Public
Intern - AJOFM Satu Mare;
Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate
– studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în ramura de
ştiinţă: ştiinte economice;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de adap-

tare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Data de
desfăşurare a concursului:
23.02.2017 – ora 10:00– proba
scrisă. Înscrierile se fac în termen
de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM
Satu Mare.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul în
Ploiești, Pta. Eroilor nr. 1A, organizează concurs în data de
22.02.2017, ora 9.30 (proba scrisă)
și în data de 24.02.2017, ora 9.30
(interviul), pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a urmatoarei funcții publice de execuție:
„consilier cl. I/grad superior – 1
post” Condiții de participare: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă; - vechime
minimă de 9 ani în specializarea
studiilor necesare exercitării funcției publice. Concursul se va
desfășura la sediul din Ploiești,
Pța. Eroilor nr. 1A. Dosarele de
înscriere se depun la registratura
instituției din Pta. Eroilor nr. 1A,
în termen de 20 zile de la data
publicării anunțului. Relații
privind condițiile de participare
se pot obține la telefon
0740178780 sau 0244/511137 int.
120.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
sector 4, organizează concurs de
promovare într-o funcţie publică
de conducere, în data de
24.02.2017, proba scrisă ora 10.00
iar în data de 28.02.2017 interviul, în conformitate cu respectarea condiţiilor generale
prevăzute la art. 66 din Legea
188/1999 republicată şi art. 140
din H.G. 611/2008 pentru următoarele funcţii: -Director Executiv
–Direcţia Asistenţă Socială;
-Director Executiv –Direcţia Juridică –Resurse Umane; -Director
Executiv –Direcţia Investiţii
Proiecte Contracte; -Şef Serviciu
Juridic Contencios; -Şef Birou
Asistenţi Personali, Asistenţi
Maternali şi Îngrijitori la Domiciliu; -Şef Birou Alocaţii şi
Indemnizaţii; -Şef Serviciu Prevenire Marginalizare Socială; -Şef
Serviciu Rezidenţial pentru
Persoane Adulte. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la secretariatul
comisiei de concurs- Serviciul
Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului sector 4.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art. 143 din H.G. nr. 611/2008.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia de concurs
sunt afişate la sediul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului sector 4, din
str. soldat Enache Ion nr. 1A şi pe
pagina de internet a instituţiei,
www.dgaspc4.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon
0372715100 interior 26- Serviciul
Resurse Umane.
l Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Pieței
Centrale Agroalimentare a Muni-

cipiului Câmpina anunță organizarea următoarei licitații publice
deschise cu strigare pentru: Închiriere spații comerciale din
Complexul CORP C2 al Pieței
Centrale, după cum urmează:
ETAJ: C2-E1- in suprafață de
22,32 mp; C2-E2 - in suprafață de
21,15 mp; C2-E3 - in suprafață de
29,90 mp; C2-E4 - in suprafață de
49,67 mp; C2-E5 - in suprafață de
36,44 mp; C2-E6 - in suprafață de
23,13 mp; C2-E7 - in suprafață de
51,86 mp. Destinație: comercializare produse textile, încălțăminte,
produse alimentare, produse
electrocasnice, prestări servicii,
alte produse conform HGR nr.
348/2004; Prețul de pornire al
licitației este de 2,6 lei/mp/zi (fără
T VA ) a p r o b a t p r i n H C L
Câmpina nr. 64/26.05.2016; Licitația va avea loc în data de
08.02.2017, ora 10,00 la sediul
S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str.
Republicii nr. 16A. Regulamentul
de organizare al licitației va putea
fi achiziționat de la sediul
S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Informații suplimentare la telefon:
0344/108513 și la sediul
S.P.A.E.P.C.A. Câmpina.
l Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Pieței
Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina anunță organizarea următoarei licitații publice
deschise cu strigare pentru:
Închirierea provizorie a 5 (cinci)
amplasamente (căsuțe). Prețul de
pornire pentru căsuțe este de 9,67
lei/căsuța/zi cu TVA. Licitația va
avea loc in data de 08.02.2017,
ora 11,00 la sediul S.P.A.E.P.C.A
din Câmpina, Str. Republicii nr.
16A. Informații suplimentare la
telefon 0344/108513 si la sediul
S.P.A.E.P.C.A. Câmpina.
l Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Cluj, cu sediul în
Cluj-Napoca, b-dul Eroilor, nr.40,
jud.Cluj, organizează concurs
pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post
contractual vacant din cadrul
unităţii de administrare a bazelor
sportive Cluj: 1.Inspector specialitate, grad II -responsabil activitate secretariat, conform HG
286/2011. Condiţii generale şi
specifice necesare ocupării
postului: -absolvent studii universitare absolvite cu diplomă de
licenţă, studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; -vechime
în specialitatea studiilor necesare:
minim 3 ani; -cunoştinţe de
operare pe calculator. Concursul
se va desfăşura în data de
13.02.2017, ora 10.00 (proba
scrisă), data şi ora organizării
interviului vor fi anunţate ulterior,
la sediul Direcţiei Judeţene
pentru Sport şi Tineret Cluj.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului, adică până
în data de 02.02.2017, ora 16.00,
la sediul DJST Cluj, Biroul
Resurse Umane, bd.Eroilor, nr.40,
Cluj-Napoca. Relaţii suplimentare referitoare la actele necesare
pentru întocmirea dosarului de
participare la concurs la sediul
DJST Cluj, Biroul Resurse
Umane şi pe site-ul instituţiei:
www.djstcluj.ro. Persoană de
contact: Artean Laura, consilier
superior, telefon: 0722.737.975.
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l Asociaţia Grupul de Acţiune
Locală Napoca Porolissum, cu
următoarele date de identificare:
comuna Gilău, strada Principală, nr.55A, judeţ Cluj, CUI:
28885000, reprezentată prin
președinte Pășcoiu Adina
Mihaela, organizează concurs
pentru ocuparea postului
contractual vacant: responsabil
financiar, conform art.7, alin.(4)
din Hotărârea Guvernului
nr.1027/2014. Nivelul studiilor:
studii superioare economice sau
juridice; vechime în specialitate:
minim 5 ani. Data, ora şi locul
de desfăşurare a concursului:
10.02.2017, ora 11.00, proba
scrisă, la sediul Asociaţiei Gal
Napoca Porolissum: comuna
Gilău, str.Principală, nr.55A,
jud.Cluj. Data-limită de depunere acte pentru dosarul de
concurs: 02.02.2017, ora 16.00.
Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs:
Crainic Ana Maria,
0740.526.715.
l Asociaţia Grupul de Acţiune
Locală Napoca Porolissum, cu
următoarele date de identificare:
comuna Gilău, strada Principală, nr.55A, judeţ Cluj, CUI:
28885000, reprezentată prin
președinte Pășcoiu Adina
Mihaela, organizează concurs
pentru ocuparea postului
contractual vacant: expert
animare, conform art.7, alin.(4)
din Hotărârea Guvernului
nr.1027/2014. Nivelul studiilor:
studii superioare; vechime în
specialitate: minim 2 ani. Data,
ora şi locul de desfăşurare a
concursului: 10.02.2017, ora
11.00, proba scrisă, la sediul
Asociaţiei Gal Napoca Porolissum: comuna Gilău, str.Princip a l ă , n r. 5 5 A , j u d . C l u j .
Data-limită de depunere acte
pentru dosarul de concurs:
02.02.2017, ora 16.00. Datele de
contact ale secretarului comisiei
de concurs: Crainic Ana Maria,
0740.526.715.
l Şcoala Gimnazială „Lucian
Blaga” Baia Mare, în conformit a t e c u p r e v e d e r ile L e g ii
nr.53/2003 -Codul Muncii, republicată, şi ale HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea la sediul
Şcolii Gimnaziale „Lucian
Blaga”, din Baia Mare, str.Progresului, nr.38, judeţul Maramureş,
cod poştal: 430291, CF 26691090,
Oraş Baia Mare, a concursului
pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată, cu normă
întreagă, a postului contractual
vacant de: denumirea postului:
îngrijitor curăţenie. Condiţii
pentru ocuparea postului: a)
nivelul studiilor: gimnaziale sau
medii; b)domeniul studiilor: nu
este cazul; c)vechime în specialitatea postului: nu este cazul.
Proba scrisă va avea loc în data
de 20.02.2017, ora 10.00. Proba
practică va avea loc în data de
22.02.2017, ora 09.00. Interviul va
avea loc în data de 24.02.2017,
ora 14.00. Înscrierile se fac până
la data de 01.02.2017, inclusiv,
ora 15.00, la sediul Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga”, din Baia
Mare, str.Progresului, nr.38,
judeţul Maramureş, cod poştal:
430291, Oraş Baia Mare, clădirea
1, etaj parter, Biroul Secretariat,
telefon: 0262.220.553. Tematica
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concursului, bibliografia, fişa
postului, documentele necesare
înscrierii şi alte informaţii suplimentare se găsesc pe site-ul:
www.scoalalucianblaga.ro.

VÂNZĂRI IMOBILE
l SC Coseli SA Iaşi vinde imobil
situat în Iaşi, str.Poitiers 10,
compus din teren 5.292mp şi trei
construcţii: c9 -cabină poartă; c10
-cabină bilete; c11 -sala antrenament, la preţul de 1.350.000Lei,
fără TVA.

PROPUNERI AFACERI
Vand clinică medicală în zona
centrală în Bucureşti, dotată
cu aparatură de ultimă generaţie. tel: 0755.056.800.

CITAȚII
l Se citează numitul Perfundi
Elion la Judecatoria Arad, in
data de 07.02.2017, sala 215, in
dos. nr. 15124/55/2016 cu obiect
tăgadă paternitate.
l Bălăşoiu Ioana, cu domiciliul
în Şimnicu de Sus, str. Craiovei,
nr. 193, Dolj, este chemată pe
data de 21.02.2017, la Judecătoria
C r a i o v a , î n d o s a r u l n r.
19670/215/2016 -divorţ.
l Se citează Onofrei Adrian-Ioan, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Eforie Nord, str.
Mihail Kogălniceanu nr. 21A, jud.
Constanţa, la Judecătoria
Câmpulung (Argeş), în Dosarul
4345/205/2016.
l Se citează pentru data de
30.01.2017, orele 11.00 la Tribunalul Argeș, sala de judecată nr. 3,
î n d o s a r u l c i v i l n r.
6666/109/2016 numita Dincă
Ionela-Daniela, cu domiciliul în
Mun. Pitești, str. Dr. Nicolae
Crețulescu, nr. 3, bl. A3, sc. B, et.
2, ap. 6, jud. Argeș, în calitate de
intimată, dosar ce are ca obiect
revocare măsură de plasament în
regim de urgență pentru copilul
N.M. În caz de neprezentare
judecarea cauzei se va face în
lipsă.
l Se citează numita Dumitru
Mariana, cu ultimul domiciliu în
comuna Adunaţii-Copăceni, sat
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice
Giurgiu. Serviciul Juridic. Citație. Doamna Enciu Adriana
Claudia, domiciliată în municipiul București, str. Barbu
Ștefănescu Delavrancea, nr.
2A, etaj 3, ap. 22, sector 1,
sunteți chemată în instanță, în
data de 31.01.2017, ora
08.30, la Judecătoria Giurgiu,
cu sediul în str. Episcopiei, nr.
13, sala 4, camera sala 4,
Complet CN 4, pentru a participa în calitate de pârât la
judecarea dosarului numărul
13533/236/2014 aflat pe rolul
acestei instanțe, având ca
obiect partaj bunuri comune,
în contradictoriu cu Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu.
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Varlaam, în calitate de pârâtă, în
dosarul nr. 10383/236/2015, aflat
pe rolul Judecătoriei Giurgiu,
având ca obiectiv succesiunea în
contradictoriu cu reclamantul
Dumitru Bujor, cu menţiunea ca
pârâta să se prezinte personal la
Judecătoria Giurgiu, pe data de
14.02.2017, la interogatoriu.
l Se citeaza Crivat Mihai, cu
ultimul domiciliu cunoscut in
com. Valea Teilor, jud. Tulcea,
pentru a participa la dezbaterea
succesiunilor parintilor Crivat
Grigore si Alexandrina, la Bin
Porfir Alexandru din str. Pacii nr.
13, Tulcea, in data de 23.01.2017,
ora 12.
l Se citează pârâtul Bulgariu
Bledar, cetățean albanez, în
dosarul nr. 1584/185/2016 al
Judecătoriei Bălcești, pentru
termenul de judecată din data de
07.02.2017, ora 09.00, de reclamanta Bulgariu Mihaela –
Mirela, pentru divorț.
l Sturdza Alexandru este citat
pentru arbitraj la Tribunalul de
Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă
Camera de Arbitraj și Mediere
din mun. Iași, bd. Ștefan cel Mare
și Sfânt nr.2, bl.B2, colț, tr.1, jud.
Iași, în calitate de pârât, la data
de 27.01.2017, ora 10.00, în
dosarul nr.05/2016, având ca
obiect pronunțarea unei hotărâri
care să țină loc de contract de
vânzare și ieșire din indiviziune,
în proces cu SC NO LIMIT SRL,
în calitate de reclamantă și cu
Bernic Alexandru Tudor, Bernic
Camelia, Curcă Alin-Eugen și
Curcă Maria-Valentina, în calitate de intervenineți principali.

DIVERSE
l Reclamanta Zmărăndoiu
Maria anunț cu privire la deschiderea procedurii de declarare a
morții pârâtului Nica Radu, cu
ultimul domiciliu în comuna
Stoilești, sat Malu, județul Vâlcea;
CNP 1321215384186, cu invitația
ca orice persoană care deține
informații despre acesta să le
comunice instanței, în dosarul nr.
11925/288/2016, al Judecătoriei
Rm. Vâlcea.

muire teren, utilitati, in
localitatea Tunari, judet Ilfov, str.
Pelicanului, nr.11, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului Favorabil pentru PUD–
construire locuinta-P, imprejmuire teren, utilitati.
Documentatia a fost afisata
pentru consultare pe site-ul
Consiliului Judetean-Ilfov.
Observatii/comentariile si sugestii
se primesc/in scris la Biroul de
Urbanism in cadrul Consiliului
Judetean-Ilfov, cu sediul in
municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector.1
(tel. 021/212.56.93), in termen de
12 zile calendaristice de la publicarea anuntului, incepand cu
data de 16.01.2017.
l Busa Razvan, Cristea
Alexandru, avand domiciliul in
Bucuresti, str. Oltenitei, nr.133,
bl.55, sc.2, et.7, ap. 56, sector. 4,
titular al planului
P.U.Z.-construire ansamblu locuinte P+1E+M, amenajare circulatii, utilitati, localitatea Vidra,
judet Ilfov, T6, P38/42, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului Favorabil pentru PUZ–
construire ansamblu locuinte
P+1E+M, amenajare circulatii,
utilitati. Documentatia a fost
afisata pentru consultare pe
site-ul Consiliului Judetean-Ilfov
si a fost discutata in sedinta
C AT U - n r. 1 1 C d i n d a t a
de:21.07.2015. Observatii/comentariile si sugestii se primesc/in
scris la Biroul de Urbanism in
cadrul Consiliului Judetean-Ilfov, cu sediul in municipiul
Bucuresti, str.Gheorghe Manu,
nr.18, sector.1 (tel.021/212.56.93),
in termen de 15.zile calendaristice
de la publicarea anuntului, incepand cu data de 28.11.2016.

l Dumitru Marian, avand
domiciliul in Otopeni, str. Traian,
nr. 15, bl. A14, et. 1, ap. 11, judet
Ilfov, titular al planului P.U.Dconstruire locuinta-P, imprej-

l Dascalu Raluca, avand sediul
in comuna Berceni, jud.Ilfov,
titular al planului
P. U . Z . - a n s a m b l u l o c u i n t e
P+1E+M, localitatea Berceni,
judet Ilfov, T23, P55/2/10,11,12,
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a
avizului Favorabil pentru PUZ–
ansamblu locuinte P+1E+M.
Documentatia a fost afisata
pentru consultare pe site-ul
Consiliului Judetean-Ilfov si a
fost discutata in sedinta CATUnr.10C din data de:12.07.2016.
Observatii/comentariile si sugestii

Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice
Giurgiu. Serviciul Juridic. Citație. Domnul Enciu Cosmin
Mihai, domiciliat în comuna
Izvoarele, sat Petru Rareș,
jud. Giurgiu, sunteți chemat
în instanță, în data de
31.01.2017, ora 08.30, la Judecătoria Giurgiu, cu sediul în
str. Episcopiei, nr. 13, sala 4,
camera sala 4, Complet CN 4,
pentru a participa în calitate
de pârât la judecarea dosarului numărul 13533/236/2014
aflat pe rolul acestei instanțe,
având ca obiect partaj bunuri
comune, în contradictoriu cu
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu.

Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice
Giurgiu. Serviciul Juridic. Citație. Doamna Enciu Adriana
Claudia, domiciliată în comuna Izvoarele, sat Petru Rareș,
jud. Giurgiu, sunteți chemată în instanță, în data de
31.01.2017, ora 08.30, la Judecătoria Giurgiu, cu sediul în
str. Episcopiei, nr. 13, sala 4,
camera sala 4, Complet CN 4,
pentru a participa în calitate
de pârât la judecarea dosarului numărul 13533/236/2014
aflat pe rolul acestei instanțe,
având ca obiect partaj bunuri
comune, în contradictoriu cu
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu.

se primesc/in scris la Biroul de
Urbanism in cadrul Consiliului
Judetean-Ilfov, cu sediul in
municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr. 18, sector 1
(tel. 021/212.56.93), in termen de
15 zile calendaristice de la publicarea anuntului, incepand cu
data de 08.12.2016.
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
administrator judiciar al Service
Financiar Contabilitate SRL
desemnat prin hotararea nr.17
din data de 12.01.2017, pronuntata de Tribunalul Prahova Sectia
a II-a Civila, de Contencios
Admministrativ Si Fiscal, in
dosar nr. 4507/105/2016, notificã
deschiderea procedurii generale
de insolventei prevazuta de Legea
nr. 85/2014 împotriva Service
Financiar Contabilitate SRL cu
sediul in Loc. Buşteni, Oraş
Buşteni, Bulevardul Libertăţii,
Nr. 198, Constructia C1, Parter,
Camera Nr. 1, Judet Prahova,
CUI 3476280, nr. de ordine in
registrul comertului
J29/1188/2015. Persoanele fizice
si juridice care inregistreaza un
drept de creanta impotriva
Service Financiar Contabilitate
SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la
grefa Tribunalului Prahova Sectia
a II-a Civila, de Contencios
Admministrativ Si Fiscal, cu
r e f e r i r e l a d o s a r u l n r.
4507/105/2016, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra
averii debitorul 28.02.2017; b)
termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si
comunicare a tabelului preliminar de creante 20.03.2017; c)
termenul pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv la
17.04.2017; d) data primei sedinte
a adunarii generale a creditorilor
27.03.2017, ora 14.00; e) adunarea
generala a asociatilor la data de
23.01.2017, ora 14.00 la sediul
administratorului judiciar.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Primaria Troianul,
CUI:6938081, Loc.Troianul, str.
P r i m ă r i e i , n r. 2 , t e l e f o n :
0247.328.003, email: troianul_tr@
yahoo.com. 2.Procedura aplicată
pentru atribuirea contractului de
concesiune de bunuri proprietate
publică: Licitaţie publică
deschisă. 3. Data publicării anunţului de licitaţie/anunţului negocierii directe în Monitorul Oficial al
României, Partea a
VI-a: 08/05/2015, Monitorul
Oficial, Nr.87 din 08.05.2015. 4.
Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare: Cel
mai mare nivel al redevenţei. 5.
Numărul ofertelor primite şi al
celor declarate valabile: 3 oferte
primite şi 3 oferte declarate valabile. 6.Denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului a cărui
ofertă a fost declarată câştigătoare: Persoana fizică: Nita
Costantin, loc.Roşiorii de Vede,
Jud.Teleorman, str.Dorobanţi,
nr.26C. 7.Durata contractului: 20
ani. 8.Nivelul redevenţei: 3.000Euro pe an. 9.Denu-

mirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios
Administrativ şi Fiscal, loc.Bucuresti, Sec.4, str. Splaiul Independentei, Nr.5, tel. 021.319.51.80,
fax 021.319.16.74. 10.Data informării ofertanţilor despre decizia
de stabilire a ofertei câştigătoare: 09/01/2017. Motivul întârzierii informării ofertanţilor despre
comunicare ofertei câştigătoare
este existenţa unei contestaţii şi
aşteptarea soluţionării acesteia.
11. Data transmiterii anunţului
de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 17/01/2017.

SOMAȚII
l România, Judecătoria Lugoj,
Cod Operator: 2926, judeţul
Timiş, Dosar nr.3046/252/2016 din
13.01.2017. Somaţie. Aducem la
cunoştinţa celor interesaţi cererea
formulată de reclamantul Şogor
Ion Dumitrie, având ca obiect
uzucapiunea asupra imobilelor
intabulate în CF 401202 Ştiuca,
CF vechi 1209, nr.top.145, compus
din casă şi teren în suprafaţă de
3.280mp, proprietatea tabulară a
numiţilor Melinte Ionela-Elena în
cotă de 3/16 părţi, Fercea Dimitrie
1/16 părţi, Fercia Dimitrie 1/16
părţi, Poru Dimitrie 7/16 părţi şi
Drăgoi Gheorghe 4/16 părţi. Dacă
în termen de o lună de la afişare
nu se face opoziţie, instanţa va
păşi la judecarea cauzei. Preşedinte, Mihai Simona. Grefier,
Tăutu Ştefan Marius.
l Somaţie. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Întors u r a B u z ă u l u i s u b n r.
588/248/2016 posesorii Banciu
Teodora şi Bularca Ioan, ambii cu
domiciliul în or. Întorsura Buzăului, str. Cocori, nr. 10A, judeţul
Covasna, a invocat dobândirea
prin uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra imobilului cu
adresa poştală în or. Întorsura
Buzăului, str. Cocori, nr. 10A,
judeţul Covasna, în suprafaţă de
8.090 mp, identificat prin nr. top
603 şi nr. top 604 înscris în CF nr.
25060 Întorsura Buzăului; suprafaţa de 8.081 mp identificat prin
nr. top 605 înscris în CF 25059
Întorsura Buzăului; suprafaţa de
14.104 mp identificat prin nr. top
606/1 şi suprafaţa de 1.447 mp
identificat prin nr. top 607/1
înscrise în CF nr. 24314 Întorsura
Buzăului şi care are următoarele
vecinătăţi: la N -proprietatea
numitului Cristea Ioan
Alexandru, la E -proprietăţile
numiţilor Ardelean Nicolae Dan,
Cristea Ioan, Olteanu Ioan,
Cristea Ciprian şi Banciu Vasile,
la S -drum şi la V cu proprietatea
numiţilor Bularca Georgeta,
Stoica Petru şi Popica Elena. Toţi
cei interesaţi 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.

ADUNĂRI GENERALE
l Colegiul Psihologilor din
Romania Dispozitie pentru
convocarea sedintei Conventiei

nationale a Colegiului Psihologilor din Romania si aprobarea
unor masuri privind organizarea
alegerilor pentru filialele teritoriale si forurile de conducere ale
Colegiului Psihologilor din
Romania In temeiul dispozitiilor
art. 51 din Normele de aplicare a
Legii nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu
drept de libera practica, Infiintarea, organizarea si functionarea
Colegiului Psihologilor din
Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.788/2005
raportate la dispozitiile art. 41 lit.
c) din Legea nr. 213/2004 privind
exercitarea profesiei de psiholog
cu drept de libera practica,Infiintarea, organizarea si functionarea
Colegiului Psihologilor din
Romania, Presedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania dispune:
Art.1. -(1) Se aproba convocarea
sedintei Conventiei nationale a
Colegiului Psihologilor din
Romania privind organizarea
alegerilor pentru forurile de
conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania,denumit In
continuare Colegiu,dupa cum
urmeaza: In data de 18 aprilie
2017, orele 10:00, In Aula Magna
a Universitatii "Titu Maiorescu",
situata In Bucuresti, Calea Vacaresti, nr. 187, sector 4. (2) In cazul
In care la prima convocare
conditia de cvorum de sedinta nu
este Indeplinita, Comitetul
director stabileste o noua data,In
conditiile legii. Art.2. -(1)In perioada 18 ianuarie 2017- 18
februarie 2017, presedintii filialelor teritoriale convoaca sedintele
conventiilor filialelor teritoriale,
iar membrii Colegiului care
candideaza pentru pozitia de
presedinte al filialei teritoriale,
membru In comitetul filialei teritoriale,reprezentant pentru
Conventia nationala,presedinte al
Colegiului si pentru pozitiile de
membru al Comitetului director
Isi Inregistreaza candidaturile la
filialele teritoriale, In vederea
desemnarii In cadrul sedintelor
de alegeri, cu respectarea conditiilor prevazute In cadrul normativ
privind organizarea alegerilor. (2)
In perioada 18 februarie 2017- 18
martie 2017 se organizeaza si se
desfasoara sedintele conventiilor
filialelor teritoriale ale Colegiului
pentru alegerea presedintelui filialei teritoriale, alegerea
membrilor comitetului filialei
teritoriale, alegerea reprezentantilor pentru Conventia nationala
si desemnarea candidatilor
propusi pentru pozitiile de presedinte al Colegiului si de membru
al Comitetului director. (3) Presedintii filialelor teritoriale, sprijiniti
administrativ de catre secretarii
filialelor teritoriale, Inregistreaza
si transmit la secretariatul Comitetului director al Colegiului toate
evidentele rezultatelor alegerilor,
inclusiv convocatoarele, procesele-verbale ale sedintelor, precum
si alte documente doveditoare
privind respectarea conditiilor de
Inregistrare si organizare a alegerilor la nivelul filialelor teritoriale,
cu respectarea termenelor si
conditiilor privind organizarea
alegerilor. Art.3. -(1) Inregistrarea
si transmiterea candidaturilor se
realizeaza cu respectarea procedurilor legale, pe baza prezentarii
si verificarii dovezilor pentru
Indeplinirea conditiilor prevazute
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In actele normative, privind
termenele, practica profesionala,
interdictia, incompatibilitatea,
conflictul de interese, precum si
numarul maxim de mandate
detinute In unul dintre forurile
de conducere ale Colegiului. (2)
NeIndeplinirea obligatiilor si
conditiilor prevazute In lege si In
actele normative privind organizarea alegerilor conduce In mod
automat la neInregistrarea si
invalidarea candidaturilor. (3)
Cererile/ plangerile privind
contestarea candidaturilor se
solutioneaza In conditiile si
termenele prevazute In procedurile de alegere. Art. 4. -(1)
Prezenta dispozitie are caracter
normativ si se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I. (2) Prezenta dispozitie se
comunica membrilor Colegiului
prin afisare pe site-ul oficial al
Colegiului www.copsi.ro, iar
convocarea sedintei Conventiei
nationale a Colegiului urmeaza
sa fie realizata prin mass-media,
In conditiile legii. Presedintele
Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania,
Mihai Anitei Bucuresti, 17 ianuarie 2017 Nr. 1.

LICITAȚII
l Valea Calugareasca, Sat Ursoii
- lichidator judiciar, organizeaza
licitatie publica cu strigare
pentru valorificarea imobilului-teren in suprafata de 728 mp,
situat in Comuna Valea Calugareasca, sat Ursoii, judetul
Prahova la pretul de 23.090 lei cu
TVA Inclus. Licitatia va avea loc
la data de 30.01.2017, ora 12, in
Ploiesti, P-ta Victoriei, nr.7, bl. A
Est, ap.51, jud. Prahova. In cazul
in care bunul imobil nu se vinde,
licitatia va fi reluata in datele de
01.02.2017 (ora 12), 03.02.2017
(ora 12), 08.02.2017 (ora 12) si
10.02.2016 (ora 12). Informatii
suplimentare la tel. 0744920534
si www.tempoinsolv.ro.
l SC Aniko Trans SRL, prin
lichidator judiciar anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a
bunului imobil situat in loc
Blejoi, sat Blejoi, nr. 4, T 35,
Parcela Cc 277/2 jud. Prahova,
compus din teren intravilan, in
suprafata masurata de 1622 mp,
compus din teren si baraca la
pretul de 40370 lei (fara TVA).
Pretul bunurilor este redus cu
45% din cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitatia are loc in baza
Adunarii Creditorilor din data
de 04.08.2015, care a incuviintat
raportul de evaluare si regulamentul de participare la licitatie
si a Adunarii Creditorilor din
16.01.2017. Licitaţia va avea loc
pe data de 20.01.2017,
30.01.2017, 09.02.2017 orele
13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud.
Prahova. Relaţii suplimentare la
telefon 0344104525.
l SC Aniko Trans SRL, prin
lichidator judiciar anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a
bunurilor mobile aflate in patrimoniul societatii debitoare. Pretul
bunurilor este redus cu 45% din
cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitatia are loc in baza
Adunarii Creditorilor din data de
04.08.2015, care a incuviintat

raportul de evaluare si regulamentul de participare la licitatie
si a Adunarii Creditorilor din
16.01.2017. Licitaţia va avea loc
pe data de 20.01.2017,
30.01.2017, 09.02.2017 orele 13.00
în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova.
Relaţii suplimentare 0344104525.
l SC Costrade Impex SRL cu
sediul in comuna Păuleşti, sat
Păuleştii Noi, str. Principală, nr.1,
judetul Prahova, prin lichidator
judiciar Just Insolv SPRL,
anunţă vânzarea prin licitaţie
publică a unor terenuri aflate in
patrimoniul debitoarei situate pe
raza comunei Paulesti, sat Cocosesti, jud Prahova, respectiv:
terenuri intravilane situate in
com. Paulesti, sat Cocosesti, in
suprafata de: 3248 mp - din acte
3278 mp, situat in Cocosesti, T8
A521/193;A1000, jud. Prahova,
inscris in CF 20675, nr. cad.
20675, la pretul de 32 lei/mp; 800
mp – din acte 800 mp, situat in
Cocosesti, jud. Prahova, inscris
in CF 20265, nr. cad. 20265, la
pretul de 32 lei/mp; 2935 mp –
din acte 3.000 mp, situat in
Cocosesti, jud. Prahova, inscris
in CF 20416, nr. cad 20416, la
pretul de 32 lei/mp; 4607 mp –
din acte 4.520 mp situat in Cocosesti, T8; A521/196; A521/196
bis; T9; A1001, jud. Prahova,
inscris in CF 20650, nr. cad
20650, la pretul de 32 lei/mp;
3800 mp – din acte 3.900 mp
situat in Paulesti, jud. Prahova,
inscris in CF 20690, nr. cad.
2419, la pretul de 32 lei/mp; 960
mp – din acte 960 mp, situat în
Cocosesti, Parcela A521/183,
Tarla 8, jud. Prahova, inscris in
CF 2113, nr. cad. 2392, la pretul
de 32 lei/mp si terenuri extravilane situate in com. Paulesti, sat
Cocosesti, in suprafata de: 2079
mp – din acte 2.100 mp, situat in
Cocostesti, parcela A521/194,
Tarla 8, inscris in CF 6820, nr.
cad. 10295, la pretul de 32 lei/
mp; 2145 mp – din acte 2145,
situat in Paulesti, inscris in CF
20232, nr. cad. 20232, la pretul de
32 lei/mp; 2223 mp – din acte
2140 mp, situat in Paulesti, jud.
Prahova, inscris in CF 20105, nr.
cad. 20105, la pretul de 32 lei/
mp; 2998 mp - din acte 3.000 mp,
situat in Cocosesti – drum –
inscris in CF 20331, nr. cad.
10070, la pretul de 32 lei/mp.
Licitatia are loc in baza Adunarii
Creditorilor din data de
04.08.2015 si in conformitate cu
caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar, pretul de
pornire al licitatiei fiind de 80%
din pretul stabilit in raportul de
evaluare. Licitaţiile publice vor
avea loc pe data de 26.01.2017,
09.02.2017 si 24.02.2017, orele
12.30 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud.
Prahova. Relaţii suplimentare la
telefon 0344104525.
l SC Costrade Impex SRL, prin
lichidator judiciar, anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a
bunurilor mobile aflate in patrimoniul societății. Licitatia are loc
in baza Adunarii Creditorilor din
data de 04.08.2015, pretul de
pornire al licitatiei fiind cel
stabilit in raportul de evaluare.
Licitaţia va avea loc pe data de
26.01.2017, 09.02.2017 si

24.02.2017 orele 12.30 în Ploieşti,
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7,
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii
suplimentare la telefon
0344104525.
l SC Costrade Impex SRL, prin
lichidator judiciar, anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a
bunurilor imobile aflate in patrimoniul debitoarei, respectiv:
terenuri intravilane situate in
com. Paulesti, sat Cocosesti, in
suprafata de 2095 mp, 2558 mp,
1240 mp, 3773 mp, 2122 mp, 880
mp, 1270 mp, 320 mp, 742 mp,
1320 mp, 2871 mp, 730 mp, 1460
mp, 2500 mp, 3283 mp, 696 mp,
320 mp, 1272 mp, terenuri intravilane situate in com. Paulesti, in
suprafata de 47 mp – drum de
acces 4DR, in suprafata de 9431
mp si in suprafata de 1.698mp
impreuna cu constructia de pe
acesta, terenuri extravilane
situate in com. Paulesti in suprafata de 6906 mp, 9996 mp si
3662 mp, terenuri extravilane
situate in com. Paulesti, sat
Cocosesti, in suprafata de 2124
mp, 2233 mp, 3427 mp, 2038 mp,
apartament situat in Ploiesti, str.
Gageni, nr. 105A, bl. 105A, et. 1,
ap. 5, jud. Prahova. Licitatia are
loc in baza Adunarii Creditorilor
din data de 04.08.2015 la preturile stabilite in rapoartele de
evaluare si in conformitate cu
caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Licitaţia va
avea loc pe data de 26.01.2017,
09.02.2017 si 24.02.2017, orele
12.30 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud.
Prahova. Relaţii suplimentare la
telefon 0344104525.
l Debitorul SC M.C.T. Impex
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin,
str. I.C. Brătianu, nr. 11, camera
1 , e t . P, j u d . M e h e d i n ţ i ,
J25/387/2012, CIF: 17486690,
aflată în procedura de faliment
dosar nr. 9886/101/2012 pe rolul
Tribunalului Mehedinţi, prin
lichidator judiciar societățile
profesionale de insolvență
asociate prin contract Yna
Consulting SPRL şi Consultant
Insolvență SPRL, cu sediul ales
în localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul
Mehedinţi, scoate la vânzare
bunul imobil * Apartament cu 3
camere si dependinte, situat în
localitatea Timisoara, bulevardul
Corneliu Coposu, nr 20, scara A,
județul Tims, CF 408703-C1U46 - Timisoara nr. cadastru
27676/III, suprafață: 76 mp * la
pretul de pornire al licitatiei
stabilit conform raportului de
evaluare de 67.500 EURO, pret
neafectat de TVA. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea
bunului imobil * Apartament cu
3 camere si dependinte* descris
anterior, o reprezinta sentinta nr.
886/2013 din data de 18.11.2013
de deschidere a procedurii de
faliment pronunțată de către
judecătorul sindic in dosarul de
insolvență nr. 9886/101/2012 aflat
pe rolul Tribunalului Mehedinti.
Licitaţia va avea loc în localitatea
Timisoara, str. Nicu Filipescu nr.
4, ap. 14, judetul Timis, la data
de 02.02.2017 orele 12:00. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, până la
începerea licitaţiei a unei

cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului de sarcini in
suma de 500 lei. Nr. cont
RO10BRDE260SV42894742600
deschis la BRD Suc. Dr. Tr.
Severin. Invităm pe toti cei care
vor sa se prezinte la şedinţa de
licitaţie la termenul de vânzare,
la locul fixat în acest scop cu cel
putin 2 ore inainte de ora licitatiei, să depună oferte de cumpărare la biroul lichidatorului
judiciar din localitatea Timisoara, str. Nicu Filipescu nr. 4,
ap. 14, judetul Timis. Somam pe
toti cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor mobile sa
anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la
telefon-fax 0744528869,
0742592183, 0745267676 sau
0256/220827, email: office@
consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site: www.
consultant-insolventa.ro sau la
sediul lichidatorului judiciar din
localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul
Mehedinţi; Dr. Tr. Severin, str.
B-dul Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM
4 sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinți;
Timisoara, str.Nicu Filipescu nr.
4, ap. 14, jud. Timis. Lichidator
judiciar Consultant Insolvență
SPRL, prin ec. Emil Popescu
Yna Consulting SPRL, prin ec.
Motoi Gogu

l Primaria orasului Caracal, cu
sediul in Piata Victoriei nr. 10,
organizeaza la data de
26.01.2017, ora 12:00, licitatie
publica deschisa pentru inchirierea unor spatii comerciale ce
apartin domeniului privat al
municipiului Caracal, situate in
Calea Bucuresti nr. 45a si Str.
Mihai Eminescu nr. 20a, dupa
cum urmeaza: 1. Inchirierea
spatiului comercial nr. 2 in
suprafata de 22,00 mp ce apartin
domeniului privat al municipiului Caracal, situat in Calea
Bucuresti nr. 45a. Pret de pornire
– 40 lei/mp/luna. 2. Inchirierea
spatiului comercial nr. 3, in
suprafata de 22,00 mp ce apartin
domeniului privat al municipiului Caracal, situat un Calea
Bucuresti nr. 45A. Pret de
pornire – 40 lei/mp/luna. 3.
Inchirierea spatiului comercial
nr. 4, in suprafata de 18:00 mp ce
apartin domeniului privat al
municipiului Caracal, situat in
calea bucuresti nr. 45A. Pret de
pornire – 40 lei/mp/luna. 4.
Inchirierea spatiului comercial
nr. 7, in suprafata de 23,00 mp ce
apartin domeniului privat al
municipiului Caracal, situat in
Calea Bucuresti nr. 45A. Pret de
pornire – 40 lei/mp/luna. 5.
Inchirierea spatiului comercial
nr. 7, in suprafata de 20,00 mp ce
apartin domeniului privat al
municipiului Caracal, situat in
str. Mihai Eminescu nr. 20A. Pret
de pornire – 40 lei/mp/luna. 6.
Inchirierea spatiului comercial
nr. 6, in suprafata de 20,00 mp ce
apartin domeniului privat al
municipiului Cacaral, situat in
Str. Mihai Eminescu nr. 20a. Pret
de pornire – 40 lei/mp/luna.
Documentatia si instructiunile
privind organizarea licitatiei se
pot obtine de la compartimentul
concesiuni, Acorduri, din Strada

Poata Victoriei nr. 8, sau la
telefon 0249-511.384, interior
131. Ofertele se depun pana la
data de 25.01.2017, ora 16:30, la
Ghiseul Unic din cadrul Primariei municipiului Caracal. Ofertele se deschid la data de
26.01.2017, ora 12:00, in prezenta
ofertantilor, la sediul Primariei
municipiului Caracal.
l Debitorul SC Plasterra
Company SRL -în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse Și
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
-Stoc de marfă (scule și materiale
pentru instalații) aflat în proprietatea societății debitoare. Valorificarea acestuia se va face în bloc.
Prețul Caietului de sarcini este de
500lei,exclusiv TVA. Prețul de
pornire al licitației pentru stocul
de marfă este reprezentat de
valoarea de piață din Raportul de
evaluare, exclusiv TVA, pentru
fiecare bun în parte, iar lista cu
aceste bunuri poate fi obținută de
la lichidatorul judiciar cu un
telefon în prealabil. Participarea la
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contulnr.
RO76BFER114000006157
RO01,deschis la Banca Comercială Feroviară, Sucursala Horia
Arad, până la data și ora stabilită
pentru ședința de licitație, a
garanției de 10% din prețul de
pornire al licitației; -achiziționarea
până la aceeași dată a Caietului
de sarcini pentru stocul de marfă,
ce poate fi achitat în numerar la
sediul lichidatorului judiciar. Licitațiile vor fi desfășurate conform
strategiei de valorificare aprobată
de creditori, astfel: 5 licitații
publice cu strigare, având ca preț
de pornire 40% (45.034,80Lei) din
valoarea stabilită prin Raportul de
Evaluare, în datele de 30.01.2017,
06.02.2017, 13.10.2017, 20.02.2017
și 27.02.2017 de la ora 14.00. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul lichidatorului judiciar din București, Str. Buzești
nr.71, et.5, sector 1, București.
Pentru relații suplimentare
sunați la tel.: 021.318.74.25,
email: dinu.urse@gmail.com.
l Debitorul SC Arietis Impex
SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la
vânzare: 1.Mijloace fixe și obiecte
de inventar, aparținând SC
Arietis Impex SRL în valoare de
2.631,42Lei exclusiv TVA; 2.Stoc
de marfă, aparținând SC Arietis
Impex SRL în valoare de
44.075,23Lei exclusiv TVA.
Prețul de pornire al licitațiilor
pentru mijloacele fixe, obiectele
de inventar și stocul de marfă
aparținând SC Arietis Impex
SRL reprezintă 30% din valoarea
de piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun în parte, iar listele cu
aceste bunuri pot fi obținute de la
lichidatorul judiciar cu un
telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO15BITR003010063364RO01
deschis la Veneto Banca s.p.c.a
Ag. Ploiești până la orele 14.00
am din preziua stabilită licitației,
a garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a
Regulamentului de licitație
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pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru mijloace
fixe, obiecte de inventar și stocul
de marfă prima ședință de licitație a fost fixată în data de
23.01.2017, ora 10.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data
de 30.01.2017, 06.02.2017,
13.02.2017; 20.02.2017 ora 10.00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiești, Str. Elena Doamna
nr.44A, Județ Prahova. Pentru
relații suplimentare sunați la
telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru
relații suplimentare și vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan. Anunțul poate
fi vizualizat și pe site www.dinuurse.ro.

PIERDERI
l Persoana juridica SC Iulia Boss
SRL, cu sediul in Negresti Oas, str.
Victoriei, nr. 1/C, jud. Satu Mare,
inregistrata la Registrul Comert u l u i S a t u M a r e s u b n r.
J30/1886/1994, avand CUI RO
6783467, declaram pierdut Registrul Unic de Control pentru sediul
principal din Negresti Oas, str.
Victoriei, nr. 1/C, jud. Satu Mare
l Pierdut Dovada achitare integrala locuinta, str Episcop Radu
nr.19, sector 2, pe numele Mituca
Doina. Declar nula.
l Pierdut Planul casei din Str.
Ronda nr.45, sector 2, pe numele
Rusu Ioan. Declar nul.
l Declar pierdut carnet student
eliberat de Universitatea Dimitrie Cantemir Facultatea Relaţii
Economice Internaţionale pe
numele Stoian Corina Maria.
l Ionita C. Marian P.F.A., cu
sediul în Bucureşti, sector 5, str.
Dumbrava Nouă nr. 6, bl. M80, sc.
1, et. 7, ap. 44, C.U.I. 20634177,
F40/1087/2005, declară pierdute
(nule) certificat de înregistrare
seria B nr. 1662351, certificat
constatator sediu şi certificat
constatator punct lucru.
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