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OFERTE SERVICIU
l Hotel Oxford si Hotel Malibu din 
Mamaia angajeaza in conditii foarte 
avantajoase: receptioner, camerista, 
bucatar sef, bucatar, bufetier, ospatari si 
ajutori de ospatari cu experienta. 
Oferim cazare, detalii la 0735.333.103, 
office@hoteloxford.ro.

l Societate în construcţii Măgurele 
Ilfov, angajează şoferi şi mecanici 
utilaje cu salarii peste media pieţei, 
bonificaţii cazare şi decontare transport. 
0731026358; 0731026385.

l Angajam montator pardoseala 
epoxidica si poliuretanica si tencuitor 
pentru tencuiala mecanizata cu sau 
fara experienta pentru munca in tara si 
in strainatate. Conditii avantajoase. 
Detalii la tel: 0741.978.624

l Primăria Dobroieşti -Ilfov organi-
zează în data de 17.05.2018 concurs 
recrutare pentru postul de referent. 
Detalii la 021/2553320.

l Comuna Sîntandrei, cu sediul în 
localitatea Sîntandrei, strada Principală, 
nr. 452, județul Bihor, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului 
post contractual vacant aprobat prin 
H.G. nr. 286/2011, modificată şi comple-
tată de H.G. nr. 1027/2014. Tipul 
postului: post vacant contractual. Denu-
mirea postului: inspector de specialitate, 
clasa I, gradul I. Condiții specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 
studii superioare economice, profilul 
economic, specializarea marketing, 
-vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului: minim 4 ani. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă: data de 
16.05.2018 ora 10,00 la sediul instituției. 
Proba de interviu: data de 18.05.2018, 
ora 10,00 la sediul instituției. Candidații 
vor depune dosarul de concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
care în Monitorul Oficial, respectiv în 

perioada 24.04.2018-08.05.2018. Date 
contact: tel. 0259/468950, Comparti-
ment resurse umane.

l Primăria oraşului Sulina, judeţul 
Tulcea, cu sediul în Sulina, str. I, nr. 180, 
organizează concurs de recrutare în 
data de 24.05.2018, orele 11:00 – proba 
scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de execuție de consilier juridic, 
clasa I, grad profesional debutant  – 
Compartiment juridic, contencios. 
Concursul se organizează în trei etape, 
respectiv: 1) selecția dosarelor de 
înscriere : 15 mai- 21 mai 2018; 2) proba 
scrisă: 24 mai 2018. 3) interviul- maxim 
5 zile lucrătoare. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
(r2), cu modificările şi completările 
ulterioare, şi condiţiile specifice 
postului: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în 
domeniul ştiințelor juridice. Condiţiile 
de participare, bibliografia şi actele 
necesare înscrierii la concurs sunt 
afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul 
Primăriei Sulina www.primaria-sulina.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul instituţiei, la nr. de telefon: 
0240543003.

l Primăria municipiului Râmnicu 
Sărat organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
de execuţie, vacantă de sofer I - 
Compartimentul Evidenţa Persoanelor 
– Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenţa Peroanelor Râmnicu Sărat. 
Concursul va avea loc la sediul Primă-
riei municipiului Râmnicu Sărat în data 
de 29 mai 2018, ora 10,00 – proba scrisă, 
în data de 04 iunie 2018 - proba prac-
tică, iar interviul în data de 07 iunie 
2018; Condiţiile de participare, la 
concursul menţionat mai sus, sunt cele 
prevazute in  art.3 din H.G nr.286/2011, 
actualizată, precum şi cele specifice şi 
anume:  studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; carnet de sofer 

categoria B; - vechime în 
muncă minimum 2 ani. 
Aceste condiţii de partici-
pare la concurs se vor afişa 
la sediul Primăriei munici-
piului Râmnicu Sărat, 
precum şi pe site-ul Primă-
riei municipiului Râmnicu 
Sărat www.primarierm-
sarat.ro.  Dosarele de 
înscriere la concurs se pot 
depune până la data de 
09.05.2018, inclusiv, ora 
16,00 la sediul Primăriei 
municipiului Râmnicu 
Sărat. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul 
Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat şi la numarul de telefon 
0238561946.

l Institutul de Studii Avansate pentru 
Cultura şi Civilizația Levantului, orga-
nizează concurs  în data de 17 mai 
2018,  la sediul din Bd. Constantin 
Prezan, nr. 2A, sector 1, Bucureşti, 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante de conducere şi 
execuție: 1 post contabil şef  (S) grad II, 
normă întreagă, pe perioadă nedetermi-
nată; 1 post consilier juridic (S) grad IA, 
normă întreagă, perioadă nedetermi-
nată, în cadrul Compartimentului 
resurse umane şi juridic; 1 post consilier 
(economist) (S) grad IA, normă 
întreagă, pe perioadă nedeterminată, 
gradul IA în cadrul Compartimentului 
financiar-contabil; 1 post consilier 
(economist) (S) grad IA, 1/2 normă (4h/
zi), perioadă nedeterminată, în cadrul 
Compartimentului financiar-contabil, 
cu atribuții de control financiar 
preventiv; 1 post expert (S) grad IA, 
normă întreagă, pe perioadă nedetermi-
nată, în cadrul Compartimentului 
achiziții publice; 1 post referent (cu 
atribuții de casier) (M) treapta IA, 
normă întreagă, pe perioadă nedetermi-
nată, în cadrul Compartimentului 
financiar contabil; 1 post expert (S) 
grad debutant, în cultura romană şi 
bizantină, în spațiul Levantului şi al 
Mediteranei orientale, normă întreagă, 
perioadă determinată de 3 ani, în 
cadrul Departamentului istoria şi 
cultura Levantului; 1 post consilier (S) 
grad IA, specializare editorială, normă 
întreagă, perioadă determinată 3 ani,  
în cadrul Serviciul comunicare, editare, 
bibliotecă, IT; 1 post consilier (S) grad 
IA, specializare în relații internaționale, 
limba engleză nivel avansat şi franceză 
nivel mediu/ avansat,  normă întreagă, 
pe durată determinată 3 ani, în cadrul 
Serviciului comunicare, editare, biblio-
tecă, IT. Concursul  va consta în 3 etape 
succesive, după cum urmează: -selecţia 
dosarelor de înscriere; -proba scrisă– 17 
mai 2018– ora susținerii concursului va 
fi anunțată pe site-ul Institutului la 
secțiunea „Cariere”; -susținerea inter-
viului care se va comunica odată cu 
rezultatul de la proba scrisă. Condiţii 
generale şi condiţiile specifice se regă-
sesc pe site-ul Institutului. Anunțul de 
concurs este disponibil online accesând 
adresa www.institutlevant.ro, secțiunea 
Cariere. Bibliografia de concurs se 
găseşte pe site-ul ISACCL, secțiunea 
Cariere. Dosarele se depun în perioada 
23 aprilie 2018- 08 mai 2018, la sediul 
Institutului, din bd. Mareşal Constantin 
Prezan, nr.2A, sector 1, Bucureşti, în 
intervalul orar luni- joi  8,30-16,00 şi 
vineri 8,30-14,00. Informaţii suplimen-

tare se pot obţine de la Compartimentul 
resurse umane şi juridic, telefon: 
0723.782.499– consilier Liliana Ionescu.

l Primăria comunei Ghimpaţi, judeţul 
Giurgiu, Şoseaua Bucureşti– Alexan-
dria, nr.162, cod fiscal 5123748, organi-
zează concurs pentru ocuparea unei 
funcții de execuţie contractuale, post 
vacant de referent, clasa III/IA/5, 
compartiment registrul agricol, pe peri-
oadă nedeterminată, conform organi-
gramei şi statului de funcții: 1. 
Denumirea postului vacant– funcție 
contractuală– referent, cls.III/IA/5, 
registrul agricol. 2. Nivelul studiilor: 
medii, absolvite cu diplomă de bacalau-
reat. 3. Vechimea în specialitate- pentru 
funcţia de execuţie contractuală de 
referent– registrul agricol   cel puțin 5 
ani în specialitatea studiilor. 4. Data, 
ora şi locul de desfăşurare: -proba scrisă 
22.05.2018,ora 10,00, la sediul Primăriei 
Ghimpați; -interviul 25.05.2018,ora 
14,00. 5. Data limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de 
concurs, în termen de 10 de zile lucră-
toare de la data publicării anunțului în 
MO. Facem mențiunea că OUG 
nr.90/2017, art.14, nu face referiri la 
administraţia publică locală. Adminis-
traţia publică locală funcționează 
conform Legii nr.273/2006, legea finan-
ţelor publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, aşa cum se 
prevede la art.2, alin.1, pct.39. Datele 
de contact al persoanei care asigură 
secretariatul– Penciu Maria– telefon 
0729031047, email: primăria_ghim-
pați2007@yahoo.com.

l Primăria or. Mărăşeşti, jud. Vrancea 
organizează Concursul din 24-05-2018, 
ora 10 privind ocuparea unui post 
vacant- funcţie publică de execuţie-  de 
inspector, cl.I, gr. superior, în Comp. 
Urbanism, amenajarea teritoriului, fond 
locativ, investiţii, din Primăria or. Mără-
şeşti, jud. Vrancea. Locul desfăşurării 
concursului: sediul Primăriei  or. Mără-
şeşti. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în perioada 23-04-2018 până 
în data de 14-05-2018, la Comp. resurse 
umane.  Condiţiile generale de partici-
pare:  -candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile art.54 din Legea nr. 
188/1999 republicată. Condiţiile speci-
fice: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul  arhitectură, urbanism, 
construcţii civile, agricultură– cu speci-
alizare în peisagistică sau horticultură-;  
vechime în specialitatea studiilor de 
minimum 9 ani. Concursul va avea 
următoarele etape: -selecţia dosarelor de 

înscriere între 15/05- 21/05/2018; -proba 
scrisă în 24-05-2018, ora 10;  locaţia: 
sediul Primăriei  or. Mărăşeşti; -proba 
interviu- data va fi anunţată odată cu 
afişarea rezultatelor probei scrise. Bibli-
ografia se va afişa la sediul şi pe site-ul 
Primăriei or. Mărăşeşti. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei şi la telefon 
0237260550.

l Conform Memorandumului 
nr.22870/19.12.2017, privind ocuparea 
unor posturi vacante sau temporar 
vacante din cadrul Ministerului Educa-
ției Naționale şi din cadrul unor unități/
instituții subordonate acestuia şi a 
H.G.286/2011, Institutul Limbii 
Române (ILR) cu sediul declarat în str.
Caransebeş nr.1, etaj 7, sector 1-Bucu-
reşti, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant pe durată 
nedeterminată, normă întreagă, de 
consilier IA, studii superioare, funcţie 
de execuţie contractuală, în cadrul 
Institutului Limbii Române. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: studii superioare de lungă 
durată cu diplomă de licenţă; bună 
cunoaştere a unei limbi de circulaţie 
internaţională; abilităţi de comunicare 
şi inter-relaţionare; abilităţi de operare 
pe calculator  (MS Office, Internet, etc.); 
10 ani vechime în muncă; experiență de 
predare în învățămîntul superior consti-
tuie un avantaj; experiență de predare 
ca formator de adulți constituie un 
avantaj. Concursul se va desfăşura: 
selecție dosare în data de 16.05.2018, la 
sediul ILR; proba scrisă în data de 
21.05.2018  ora 10.00, la sediul ILR; 
interviu în data de 25.05.2018, ora 
10.00, la sediul ILR. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun până pe 
data de 15.05.2018, ora 10.00. Condiţiile 
de participare la concurs şi bibliografia 
se afişează la sediul ILR şi pe site-ul 
institutului la adresa www.ilr.ro. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
sediul ILR sau la telefon:021/3110631.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, judeţul Teleorman, strada 
Libertăţii, nr.1, organizează concurs 
pentru ocuparea  următorului post 
contractual vacant: 1 post economist I- 
şef birou Aprovizionare. Condiţii speci-
fice de participare la concurs pentru 
economist I -şef birou Aprovizionare: 
-diplomă de licenţă (studii economice); 
-3 ani şi 6 luni vechime în activitate. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă în data 
de 16.05.2018, ora 10.00, proba scrisă, 
iar data şi ora interviului vor fi anunţate 
după rezultatul probei scrise. Dosarele 
se depun la sediul Spitalului Judeţean 

 Subscrisa S.C. CATALIN DAN COM S.R.L., cu sediul în Reșița, cartier Secu, nr.91, 
jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/968/1993, vă face cunoscut faptul că în data 
de 09.05.2018, ora 11.00, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. 
Horea, bl. A2, parter, licitație publică cu strigare privind vânzarea bunurilor 
aparținând debitoarei respectiv:
 1. Autoturism de teren Nissan Patrol an fabricație 2001, la prețul de 9.405 lei 
(+TVA), 
  Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la 
valoarea de 300 lei, până în data de 08.05.2018, ora 12.00, înainte cu o zi de data 
licitației. În cazul în care pentru licitația din data de 08.05.2015 nu se depune nici o 
ofertă de cumpărare, licitațiile publice se vor relua, în aceleași condiții, în 
următoarele date calendaristice: 23.05.2018, 06.06.2018, 20.06.2018, 04.07.2018. 
 Înscrierea la licitație se face până înainte cu o zi de data licitație, ora 16.00.
 Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației.
  Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212.940 sau la sediul lichi-
datorului judiciar. 

      Subscrisa S.C. CĂTĂLIN DAN COM S.R.L. în faliment, cu sediul în 
Reșița, cartier Secu, nr.91, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. 
J11/968/1993, vinde prin negociere directă următorul bun imobil:
Teren intravilan, 10.153 mp, situat în cartier Moniom – localitatea 
Reșița, jud. Caraș-Severin. În temeiul art. 117 din Legea nr. 
85/2006, prețul de pornire al vânzării prin negociere pentru imo-
bilul indicat este de 172.360 lei (+TVA). 
 Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212.940. 
Ofertele de cumpărare se pot comunica pe nr. de fax. 
0255/212.940, email: licevgrup@gamil.com sau se pot depune la 
sediul lichidatorului judiciar Licev Grup SPRL: localit. Reșița, str. 
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraș-Severin. 
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de Urgenţă în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului şi 
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Bibliografia şi relaţii 
suplimentare  la avizierul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alexandria, la 
serviciul RUNOS sau la telefoanele: 
0247.306.723/0247.306.758. 

l Primăria Comunei Scăeşti, judeţul 
Dolj, organizează concurs/examen, în 
conformitate cu HG nr. 286/2011, 
pentru ocuparea pe durată nedetermi-
nată a postului contractual vacant de 
administrator public, clasa l, care va 
avea loc pe data 16.05.2018, ora 11.00, 
proba scrisă, pe data de 18.05.2018, ora 
11.00, proba practică de testare a 
cunoştinţelor de operare calculator şi 
internet, şi pe data de 22.05.2018, ora 
11.00, interviul. Condiţii de participare: 
-studii superioare juridice sau econo-
mice; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: minim 3 
ani; -experienţă în funcţii de conducere: 
3 ani. Termen depunere dosare: 10 zile 
lucrătoare de la data publicării în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Scăeşti. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Scăeşti, persoană 
de contact: Bralostiteanu Nicoleta, 
telefon: 0251.447.007.

l Oraşul Târgu Frumos, cu sediul în 
strada Cuza Vodă, nr.67, localitatea 
Târgu Frumos, judeţul Iaşi, organi-
zează, conform prevederilor HG 
nr.611/2008, concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcției publice de execuție 
vacante de polițist local III asistent din 
cadrul Biroului Poliția Locală. 
Concursul va avea loc în data de 23 mai 
2018, ora 10.00, proba scrisă, iar data şi 
ora interviului vor fi anunțate după 
proba scrisă. Dosarele de înscriere se 
vor depune în termen de 20 zile calen-
daristice de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la secretariatul comisiei 
de concurs, la d-na Ivanov Adriana, 
consilier în cadrul Compartimentului 
Resurse Umane şi Salarizare, telefon: 
0232.710.906, interior: 105. Condiţiile 
de participare la concurs: Candidații 
trebuie să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 R2/A, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii de 
studii: -studii medii finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; Condiţii de 
vechime: Minim 6 (şase) luni în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de execuţie, de grad 
profesional asistent, conform art.57, 
alin.5), lit. a) din Legea nr.188/1999 
(R/A), privind Statutul funcţionarilor 
publici. Alte informaţii pot fi obţinute la 
sediul instituţiei sau de pe site-ul: www.
primariatgfrumos.ro, la secţiunea 
„Anunţuri publice”, „Concursuri”. 

l Centrul Medico Social Amărăştii De 
Jos, cu sediul în localitatea Amărăştii de 
Jos, str.Principală, nr.471A, judeţul 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: Economist debutant: 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: Proba scrisă în 

data de 17.05.2018, ora 11.00, Proba 
interviu în data de 22.05.2018, ora 
11.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: cetățean român, 
studii: universitare de licență în profil 
economic, cunoştințe limba română 
scris şi vorbit, vechime: nu este cazul. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a 
la sediul instituției. Relaţii suplimentare 
la sediul:  Centrul Medico Social 
Amărăştii de Jos, str.Principală, 
nr.471A, judeţul Dolj, persoană de 
contact:  Marcu Maria, telefon: 
0727.712.484, fax: 0251.374.325, E-mail: 
centrumedicosocial@yahoo.com

l Unitatea Militară 02517, cu sediul în 
localitatea Craiova, str.Anul 1848, nr.98, 
judeţul Dolj, organizează  concurs pentru 
ocuparea unei funcţii contractuale 
vacante de Referent de specialitate debu-
tant, gradul III-I, din cadrul  Biroului 
dirigenţie instalaţii, şi Referent de specia-
litate debutant, gradul III-I, din cadrul  
Biroului documentații cadastrale. Proba 
scrisă în data de 16.05.2018 între orele 
09.00-12.00, Proba practică în data de 
22.05.2018  între orele 10.00-16.00, Inter-
viul în data de 28.05.2018, între orele 
10.00-16.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 1.Referent 
de specialitate debutant, gradul III-I din 
cadrul Biroului Dirigenţie Instalaţii; 2.
Referent de specialitate debutant, gradul 
III-I din cadrul Biroului Documentaţii 
cadastrale: nivelul studiilor: universitare 
cu diplomă de licenţă în specializarea- 
construcţii civile, industriale şi agricole; 
vechime în muncă: fără experienţă; 
vechime în specialitate: fără experienţă. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de 
09.05.2018, ora 12.00, la sediul UM 02517 
Craiova. Relaţii suplimentare la sediul 
UM 02517 Craiova. Persoană de contact: 
cpt. Stoichin Daniel, tel.0761.698.075.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând casă mare, central în Oradea. 
Relaţii la telefon 0721.773033

CITAŢII
l Este citat la Judecătoria Botoşani 
pentru data de 07.05.2018, orele 8.30, 
pârâtul Karakaş Ali în dosarul nr. 
13077/193/2017, având ca obiect "exer-
citare autoritate părintească S.A", în 
contradictoriu cu reclamanta Iţcu 
Mihaela- Maricela.

l Numitul Cojocariu Octav este citat 
la data de 09.05.2018, ora 11.00, la 
Judecătoria Dorohoi,  în dosar 
3650/222/2017, având ca obiect partaj 
succesoral, în calitate de părăt, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Dorohoi, 
Al. Criva, nr. 1, ap. 23, jud. Botoşani şi 
fără forme legale în sat Vlădeni, com. 
Corlăteni, jud. Botoşani. Pârâtul a fost 
citat de Judecătoria Botoşani şi la 
adresa din Dorohoi, str. Dumitru 
Furtună, nr. 12, Sc. A, ap. 12, etaj 3, 
jud. Botoşani.

l Romania. Judecatoria Sannicolau 
Mare-Timis. Dosar nr. 3359/295/2017. 
Citatie nr. 3359/295/2017. Paratul 
Debreczeni Emeric, domiciliat in 
Germania, loc Bolschweil – 79283, str. 
Hexental nr. 40, este citat la Judecatoria 
Sannicolau Mare, la data de 07.06.2018, 
orele 09:00, in proces cu reclamanta 
Avram Zora – CNP 2790111353941, 
domiciliata in loc. Sinpetru Mare nr. 
731, jud. Timis, cauza avand ca obiect 
“autoritatea parinteasca”. Presedinte, 
Judecator Bogdan Ardelean. Grefier 
Arpad Balint.

l Numitul Dima Nelu, cu domiciliul în 
Bucureşti, str. Izvorul Trotuşului, nr.3, 
bloc D15, scara 1, apartamentul 3, 
Sectorul 4 este chemat la Judecătoria 
Sectorului 4, camera 222, Completul 
C19 – civil minori şi familie în data de 
10 Mai 2018, ora 09:00, în calitate de 
pârât, în proces cu Dima Mihaela 
Carmen, în calitate de reclamant în 
dosarul 5593/4/2018, având ca obiect 
divorț fără copii. În caz de neprezen-
tare a părților, judecata se va face în 
lipsa, dacă se solicită acest lucru de 
către una din părți.

l Cojocaru Gh. Constantin, domiciliat 
în sat Slobozia, com. Ciurea este 
chemat în data de 16.05.2018, ora 8.30, 
la Judecătoria Iaşi, complet C04, în 
proces cu Teodorescu Simona Rodica, 
având ca obiect partaj succesoral, dosar 
nr. 28959/245/2012.

l Numitele Niță Ștefania şi Niță Anca 
sunt citate în calitate de pârâte pentru 
termenul din 17 mai 2018 la Judecă-
toria Lehliu Gară, Complet 3a CP/F în 
dosarul nr.768/249/2017 având ca obiect 
succesiune dezbatere succesorală 
+partaj succesoral, reclamanți fiind 
Costache Costina, Niță Floarea şi Niță 
Mihai.  

l Costache Gheorghe, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Craiova, str. 
Drumul Apelor, modul 10, camera 5, 
jud. Dolj, este chemat la Judecătoria 
Craiova, din str. A.I. Cuza, nr. 30, 

complet C2, în ziua de 15.05.2018, ora 
9.00, în calitate de pârât, în proces cu 
Municipiul Craiova prin Primar în 
calitate de reclamant pentru fond- 
pretenții, ce face obiectul dosarului 
nr.21383/215/2017.  

l Grecza Susana, măr. cu Ilea Ioan, 
Grecza Simion, Greta Monu, Greta 
Nastasia născută Runkan, Greta Iuon 
şi Greta Maria, născută Popa, sunt 
citați pe data de 24.05.2018 la Judecă-
toria Turda în dos. 3845/328/2017, în 
calitate de pârâți.

l Grădinaru Teodor Silviu, domiciliat 
în Tîrgu-Frumos, str. Petru Rareş, bl. 
G1-1, sc. A, et. 3, ap. 14, jud.Iaşi, este 
chemat în calitate de pârât la Judecă-
toria Paşcani, în dosar 2321/866/2017, 
divorț, pe 10 mai 2018, ora 9.00, C9 MF, 
reclamanta Grădinaru Carmen Vasilica.

DIVERSE
l OMV Petrom S.A – Zona de 
productie VIII Moldova Nord, titular al 
proiectului “Deviere conducta de 
pompare parc 614 Tazlau-depozit Albo-
testi”, propus a fi amplasat in munici-
piul Moinesti si comuna Poduri, judetul 
Bacau, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de inca-
drare de catre Agentia pentru Protectia 
Mediului: nu se supune evaluarii 
impactului asupra mediului si nu se 
supune evaluarii adecvate in cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului si/sau de evaluare 
adecvata. Proiectul deciziei de inca-
drare si motivele care o fundamenteaza 
pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Bacau, din 
str. Oituz nr. 23, Cod 600266 in zilele de 
luni pana joi, intre orele 8-16 si vineri 
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intre orele 8-14, precum si la urma-
toarea adresa de internet: www.apmbc.
anpm.ro. Publicul interesat poate 
inainta comentarii la proiectul deciziei 
de incadrare in termen de 5 zile de la 
data publicarii prezentului anunt.

l Aceasta informare este efectuata 
de: S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, 
cu sediul in str. Piata C.I. Motas, nr. 1, 
Medias, jud. Sibiu, cod postal 551130, 
ce intentioneza sa solicite de la Admi-
nistratia Bazinala de Apa Olt, aviz de 
gospodarire a apelor pentru realizarea 
lucrarilor de "reabilitarea conductei 
Ø28” Băţani - Oneşti – etapa I – prega-
tirea pentru transformarea in conducta 
godevi labi la  "  –  pe  raza jud. 
Covasna, amplasate in localitatatile 
Batanii Mici, Ozunca Bai, Bixad, Turia, 
Sanzieni, Lemnia si Bretcu, Judetul 
Covasna. Aceasta investitie nu este 
noua. Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape uzate. 
Aceasta solicitare de aviz este conforma 
cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificarile si completarile ulteri-
oare. Persoanele care doresc sa obtina 
informatii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodarire a 
apelor pot contacta solicitantul de aviz 
la adresa mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, sugestii 
si recomandari se pot adresa solicitan-
tului sau la Expert Serv SRL, cu sediul 
in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233, dupa data 
de 24.04.2018.

l Aceasta informare este efectuata 
de OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 
22, sector 1, Bucuresti, ce intentioneza 
sa solicite de la Administratia Bazinala 
de Apa Buzau-Ialomita, aviz de gospo-
darire a apelor pentru realizarea lucra-
rilor de “Lucrari de suprafata, foraj, 
echipare de suprafata si conducta de 
amestec sonda 628 Bis Oprise-
nesti” propus a fi amplasat in locali-
tatea Ianca, extravilan, Judetul Braila. 
Aceasta investitie este noua. Ca rezultat 
al procesului de productie nu vor 
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de 
aviz este conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Persoanele care 
doresc sa obtina informatii suplimen-
tare cu privire la solicitarea avizului de 
Gospodarire a Apelor pot contacta soli-
citantul de aviz la adresa mentionata. 
Persoanele care doresc sa transmita 
observatii, sugestii si recomandari se pot 
adresa solicitantului sau la Expert Serv 
SRL , cu sediul in str. Mihai Eminescu, 
nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. Prahova, cod 
postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

l Această informare este efectuată de 
Schitul “Sfântul Dimitrie-Izvoratorul 
De Mir”, cu sediul în Sat Nicolinti, 
com.Ciuchici, județul Caraş-Severin, 
327082, Cod fiscal: RO16241560, ce 
intenţionează să solicite de la ABAB 
BANAT aviz de gospodărire a apelor 
pentru desfăşurarea activităţilor de 
alimentare cu apa în cadrul investiției: 
“Alimentare cu Apă Potabilă din Foraj 
F1 pentru “Schitul Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie Izvorâtorul De Mir”, 
Loc Nicolinti, Jud.Caraş-Severin”. 
Persoanele care doresc sa transmită 
observaţii, sugestii şi recomandări se 
pot adresa solicitantului la sediul social 
menționat mai sus.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Valea Stanciului, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru Sectoa-
rele cadastrale nr.24, 44, 47, începând 
cu data de 27.04.2018, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadas-
trului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară.

l Tribunalul Maramureş. Dosar nr. 
395/100/2018. Prin Încheierea civilă nr. 
449 din 09.03.2018 a Tribunalului 
Maramureş a fost dispusă deschiderea 
procedurii simplificiate şi intrarea 
direct în faliment a debitoarei SC Meta-
lurgica SA, cu sediul în Baia Sprie, str. 
Microraion Vest, nr. 17, ap. 28, jud. 
Maramureş, CUI: 8069600, număr de 
înregistrare la Registrul Comerțului 
J24/2496/1994. Termenul limită pentru 
înregistrarea creanţelor este 23.04.2018. 
Termenul limită pentru întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor este 03.05.2018. 
Termenul pentru definitivarea tabelului 
creanțelor este 29.05.2018. Şedinţa 
adunării creditorilor va avea loc la data 
de 08.05.2018, la ora 14:30  la sediul 
lichidatorului judiciar DVA IPURL din 
Baia Mare, Str. Victoriei, nr. 59A, ap. 
17-18, jud. Maramureş. 

ADUNĂRI GENERALE
l Preşedintele Consiliului de Adminis-
traţie al .Societăţii COMET S.A. 
convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor S.C. COMET S.A., cu 
sediul în Voluntari, str. Barsei nr. 2, jud. 
Ilfov, depozit 27, complex industrial/ 
comercial J23/802/2010; CUI RO 
1350870 în data de 24.05.2018, orele 
12.00, la adresa aleasă din Bucureşti, 
şos. Orhideelor nr.12 B, et.5, sector 6, 
pentru toţi acţionarii societăţii înregis-
trati în registrul acţionarilor societăţii, 
cu următoarea ordine de zi: •Prezen-
tarea, discutarea şi aprobarea Rapor-
tului de Activitate al Consiliului de  
Administraţie şi descărcarea de gestiune 
a Consiliului de Administraţie al socie-
tăţii pe anul 2017. •Aprobarea rapor-
tului Auditorului financiar asupra 
situaţiilor financiare întocmite la data de 
31.12.2017. •Prezentarea, dezbaterea şi 
aprobarea bilanţului contabil al societăţii 
pe anul financiar- fiscal 2017, contul de 
profit şi pierdere şi anexele, după 
prezentarea raportului Consiliului de 
Administraţie şi a raportului prezentat 
de Auditor. •Aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli aferent anului 
financiar 2018. Participarea se face 
personal sau pe bază de procură, care 
poate fi obţinută de la adresa din Bucu-
reşti, şos. Orhideelor nr. 12 B, et. 5, 
sector 6. Dacă nu se întruneşte condiţia 
de cvorum cerută, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor se va întruni la 
aceeaşi adresă, aceeaşi oră, în data de 
25.05.2018. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 0723.152.632, sau la 
sediul societăţii.

l Preşedintele Consiliului de Adminis-
traţie al .Societăţii  IUB S.A. convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-

narilor Societăţii  IUB S.A., cu sediul în 
Voluntari, str. Barsei nr. 2, jud. Ilfov 
J23/801/2002, CUI RO 477949, în data 
de 24.05.2018, orele 12.00, la adresa 
aleasă din Bucureşti, şos. Orhideelor 
nr.12 B, et.5, sector 6, pentru toţi acţio-
narii societăţii înregistraţi în registrul 
acţionarilor societăţii, cu următoarea 
ordine de zi: •Prezentarea, discutarea şi 
aprobarea Raportului de Activitate al 
Consiliului de  Administraţie şi descăr-
carea de gestiune a Consiliului de 
Administraţie al societăţii pe anul 2017. 
•Aprobarea raportului Auditorului 
financiar asupra situaţiilor financiare 
întocmite la data de 31.12.2017.  
•Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea 
bilanţului contabil al societăţii pe anul 
financiar- fiscal 2017, contul de profit şi 
pierdere şi anexele, după prezentarea 
raportului Consiliului de Administraţie 
şi a raportului prezentat de Auditor. 
•Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli aferent anului financiar 2018. 
Participarea se face personal sau pe 
bază de procură, care poate fi obţinută 
de la adresa din Bucureşti, şos. Orhide-
elor nr.12 B, et. 5, sector 6. Dacă nu se 
întruneşte condiţia de cvorum cerută, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor se va întruni la aceeaşi adresă, 
aceeaşi oră, în data de 25.05.2018. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 0723.152.632, sau la sediul 
societăţii.

LICITAŢII
l Anunţ erată privind reprogramarea 
licitaţiei publice de închiriere pajişti în 
vederea anunţului publicat de Primăria 
Gighera, jud.Dolj în data de 18.04.2018 
în ziarul Jurnalul Național, nr.104 
(7416), se modifică după cum urmează: 
Licitația publică se va reprograma 
pentru data de 09.05.2018, ora 10.00. 
Documentele de înscriere se depun 
până pe data de 08.05.2018, ora 12.00. 
Restul anuntului publicat în data de 
18.04.2018 în ziarul Jurnalul Național 
rămâne neschimbat. Relații suplimen-
tare la telefon: 0251.353.011.

l UAT Comuna Răbăgani anunţă 
organizarea licitaţiei publice pentru 
concesionarea unui imobil -teren, în 
suprafaţă de 30.000mp, aflat în propri-
etatea publică a comunei Răbăgani, în 
vederea desfăşurării activităţilor de 
explorare /exploatare a rezervelor mine-
rale din subsolul terenului (piatră) prin: 
„înfiinţare /extindere carieră, după 
caz”. Licitaţia se va desfăşura la data 
de 15.05.2018, la sediul Primăriei 
Comunei Răbăgani, judeţul Bihor, 
începând cu ora 10.00 (depunerea ofer-
telor) şi ora 12.00 (şedinţa de deschidere 
a ofertelor). Costul caietului de sarcini 
al licitaţiei este de 50 de lei. Alte infor-
maţii pot fi obţinute de la sediul Primă-
riei Comunei Răbăgani. Persoană de 
contact: dl.Alecsandru Dărăban 
-primar, tel.fix: 0259.324.879, tel.mobil: 
0722.306.503.

l Penitenciarul Codlea, situat în Str. 
Gării nr. 12, Municipiul Codlea, tel. 
0268.251.936 organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru închirierea 
unui spaţiu cu destinaţia de punct 
comercial pentru vânzarea de produse 
alimentare şi nealimentare către 
persoanele private de libertate, cu 
suprafaţa de 26,80 m2. Caietul de 

sarcini şi un exemplar al documentaţiei 
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei 
se obţin de la sediul Penitenciarului 
Codlea. Garanția de participare- 77,18 
lei. Prețul de pornire al licitației- 12 lei/
mp/lună, pasul de strigare 20% din 
prețul de pornire. Data limită pentru 
trimiterea/ depunerea ofertelor 
10.05.2018, ora 10.00. Data şi locul 
deschiderii ofertelor: 10.05.2018, ora 
10.00, la sediul Penitenciarului Codlea. 
În caz de neadjudecare, licitația se va 
relua în data de 24.05.2018, ora 10.00.

l Foraj Bucuresti SA Bucureşti, str. 
Cpt. Aviator Gheorghe Demetriade, nr. 
14, sector 1, cod de identificare fiscală 
1567268, număr de ordine în registrul 
comerţului J40/1864/1991, prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică pornind 
de la valoarea de evaluare redusa cu 
10% pachetul de 4.563.372 actiuni, 
reprezentand 95,8013% din capitalul 
social al Foradex Vest SA Bucuresti, 
sector 1, str. Milcov, nr. 5, cladirea C25, 
J40/3266/2012, CUI 29948491, la pretul 
de 1,475065 lei/actiune, respectiv 
6.376.992,93 lei. Persoanele interesate 
vor achizitiona caietul de prezentare de 
la sediul lichidatorului judiciar şi vor 
depune oferta impreuna cu taxa de 
garanţie de 5% din pretul de vânzare 
până cel mai târziu în preziua organi-
zării licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
data de 26.04.2018, ora 15/00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. In cazul 
neadjudecării, licitatiile vor fi reluate la 
03.05.2018, 10.05.2018, 17.05.2018, 
24.05.2018, 31.05.2018, 07.06.2018, 
14.06.2018, 21.06.2018 respectiv 
28.06.2018 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Subscrisa VIA Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică urmatoa-
rele  bunuri apartinand Foraj Bucuresti 
SA: I. Proprietati imobiliare, vanzare 
individuala, pornind de la pretul repre-
zentand valoarea de evaluare redusa cu 
45%: - teren intravilan in suprafata de 
19.523 mp, situat in Floresti, judet 
Prahova, pret 188.937 lei fara TVA; - 
teren in suprafata de 1.030 mp si sonda 
nr.2662, situate in Otopeni, judet Ilfov, 
pret 260.570 lei fara TVA; - teren in 
suprafata de 947 mp, sonda nr.2663, 
situate in Otopeni, jud. Ilfov, pret 
310.313 lei fara TVA; - teren extravilan 
(pasuni) in suprafata de 30.200 mp, 
situat in com. Porumbacu de Jos, sat 
Colun, judet Sibiu, pret 53.006 lei fara 
TVA. II. Teren intravilan in suprafata 
de 433,11 mp si constructii (baraca, 
distribuitor gaze, remiza PSI), situate in 
Bucuresti, str. Dej, nr.2-4, sector 1, 
pornind de la pretul de 240.766 lei fara 
TVA, reprezentand valoarea de 
evaluare redusa cu 50%. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietele de 
prezentare de la lichidatorul judiciar şi 
vor depune documentele de participare 
la licitaţie cu o zi înainte de data licita-
ţiei. Licitaţia va avea loc în data de 
26.04.2018, ora 15/30 la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. In cazul 
neadjudecării, licitatiile vor fi reluate la 
03.05.2018, 10.05.2018, 17.05.2018, 
24.05.2018, 31.05.2018, 07.06.2018, 
14.06.2018, 21.06.2018 respectiv 
28.06.2018 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Subscrisa VIA Insolv SPRL lichi-
dator judiciar al Foraj Bucuresti SA 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
echipamente birotica pornind de la 
pretul de 7.429 lei fara TVA, reprezen-
tand valoarea de evaluare redusa cu 
80% si instalatie de foraj Ingersoll 
Rand T3W, B 29 THG, pornind de la 
pretul de 34.400 lei fara TVA, reprezen-
tand valoarea de evaluare redusa cu 
60%. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietele de prezentare de la 
lichidatorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la licitaţie 
cu o zi înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în data de 26.04.2018, 
ora 16/00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800. In cazul neadjudecării, 
licitatiile vor fi reluate la 03.05.2018, 
10.05.2018, 17.05.2018, 24.05.2018, 
31.05.2018, 07.06.2018, 14.06.2018, 
21.06.2018 respectiv 28.06.2018 la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Private Liquidation Group IPURL 
n u m i t  l i c h i d a t o r  î n  d o s a r u l 
nr.13654/111/2012 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bihor, privind pe debitoarea 
Global Navo, J05/778/2009, CUI: 
RO25618695 scoate la vânzare prin 
licitație publică: Autoturism Chevrolet 
Aveo, an fabricație 2007, preț de stri-
gare 4.130,00 lei; Autoutilitară Dacia 
Drop Side, an fabricație 2006, preț de 
strigare 3.150,00lei; Autoutilitară Dacia 
Drop Side, an fabricație 2005, preț de 
strigare 2.870,00lei; Autoutilitară Fiat 
Dublo, an fabricație 2002, preț de stri-
gare 2.660,00 lei; Autoutilitară Ford 
Courier, an fabricație 2001, preț de 
strigare 1.610,00 lei; Autoutilitară Ford 
Transit, an fabricație 2004, preț de stri-
gare 5.740,00 lei; Autoutilitară 
Volkswagen Caddy, an fabricație 1998, 
preț de strigare 2.380,00 lei; Maşina de 
ambalat, preț de strigare 630,00 lei; 
Cântar Electronic, preț de strigare 
210,00 lei; Mobilier Birou, preț de stri-
gare 560,00 lei; Vitrină Frigorifică, preț 
de strigare 770,00 lei; Licitația va avea 
loc în data de 27.04.2018 ora 12:00 la 
sediul lichidatorului din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. Participanți 
vor trebui să achiziționeze un caiet de 
sarcini în valoare de 500 lei + TVA ce 
va cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Cererea de participare la lici-
tație se depune la sediul lichidatorului 
judiciar fie personal fie prin fax / e-mail 
cu cel puțin 1 zi înainte de data licitației 
publice. Cererii de participare la lici-
tație i se va anexa dovada achitării 
caietului de sarcini şi dovada achitării 
unei garanții de 10% din prețul de 
pornire al bunului pentru care se lici-
tează. Informații suplimentare se pot 
obține de la lichidator: Tel: 0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: office@plgin-
solv.ro.

l Debitorul SC Bemati Cons S.R.L. 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1. Imobil situat în 
Buşteni, str. Pescăriei nr.2E, județul 
Prahova, compus din teren având 
suprafața de 4112mp şi construcție 
edificată pa acesta ”C1-  Clădire 
Tehnico – administrativa” cu o supra-
față construită la sol de 69mp şi desfă-
şurată 138mp. Prețul de pornire al 
licitației este de 127.125,00 Euro. Prețul 
de pornire al licitației pentru imobilul 
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arătat reprezintă 75% din valoarea 
exprimată în Raportul de Evaluare 
exclusiv TVA. Participarea la licitație 
este condiționată de -consemnarea în 
c o n t u l  n r .  R O 3 3 B R E L 
0002000634070100 deschis la Libra 
Internet Bank, Sucursala Ploiești până 
cel târziu cu 2 zile înainte de ședința de 
licitație ora 16.00, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației, -achizi-
ționarea până la aceeași dată a Caie-
tului de Sarcini pentru proprietatea 
imobiliară, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru proprietatea imobiliară, 
prima ședință de licitație a fost fixată în 
data de 03.05.2018 ora 14:00, iar dacă 
această nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații vor fi în 
data de 17.05.2018; 31.05.2018; 
14.06.2018; 28.06.2018; 12.07.2018 ora 
14:00. Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Ploiești, Str. Elena 
Doamna, Nr. 44A, Jud. Prahova. 
Pentru relații 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 vizu-
alizat și pe site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC PSV Industries SA 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Mijloace fixe, 
obiecte de inventar și stoc de marfă, 
aparținând SC PSV Industries SA, în 
valoare de 60.541,84 Lei exclusiv TVA. 

-Prețul de pornire al licitaților pentru 
autovehicule, mijloace fixe, obiecte de 
inventar și stoc de marfă, aparținând 
SC PSV INDUSTRIES SA reprezintă 
50% din valoarea de piață inclusiv 
TVA, arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de la lichi-
datorul judiciar cu un telefon în prea-
labil la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de:  -consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO69BFER140000006862 RO01 
deschis la Banca Comecială Feroviară 
SA până la orele 14.00 am din preziua  
stabilită licitaţiei, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației; -achizi-
ționarea până la aceeași dată a Regula-
mentului de licitație pentru bunurile 
din patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru mijloa-
cele fixe, obiectele de inventar și stoc de 
marfă prima ședință de licitație a fost 
fixată în data de 02.05.2015, ora 10.00, 
iar dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe de 
licitații vor fi în data de 09.05.2018; 
16.05.2018; 23.05.2018; 30.05.2018, 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 supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Publ icaț i e  de  vânzare  nr. 
49-55/20.04.2018. Subscrisa SC SIO 
I M P E X  S R L  P i t e ș t i ,  A r g e ș , 
CIF9597612, J03/2466/1992 societate 
“în faliment, in bankruptcy, en faillite”, 
dosar  nr. 1161/1259/2011 pe rolul 
Tribunalului Specializat Argeș– prin 
lichidator judiciar PROLEX IPURL, 
vinde prin licitație publică deschisaă cu 
strigare potrivit vechiului Cod de proce-
dura civilă cu derogarile menționate în 
Regulamentul de vânzare, aprobat prin 
hotărârea Adunării Creditorilor din 
18.04.2018 urmatorul  bun: 1. Imobil: 
Teren intravilan în suprafată de 1494 
mp situat în Pitești, str.Paltinului, nr. 
5B, Argeș împreuna cu construcțiile: 
C1- 218 mp, spatiu comercial,P+2E, CF 
5571; C2-baracă metalică- 30mp;  C3- 
158mp, P+2E+ M, CF 5571 .Prețul de 
pornire a licitației este de 1.252.600 lei, 
fără TVA, cu achitarea unei cauțiuni de 
participare la licitație de 10% din prețul 
de vânzare, anume de 125.260 lei, 
exclusiv TVA, în contul de lichidare. 
Garanția de participare la licitație nu se 
restituie ofertantului declarat câști-
gător. Nu se vinde sub acest preț. 
Vânzarea se face potrivit art. 1755 din 
Noul Cod Civil, respectiv cu plata în 
rate și rezerva proprietății. Din prețul 
adjudecat  50%  se plătește în termen de 
30 de zile de la data vânzării, ținân-
du-se seama de cauțiunea depusă în 
contul vânzării. După plata a 50% din 
prețul adjudecat, bunul se predă adju-
decatarului. Diferența de 50% din 
prețul adjudecat se plătește în 12 rate 

lunare. Licitațiile publice cu strigare se 
țin la datele 03 mai 2018 ora 11,00; 10 
mai 2018 ora 11,00; 17 mai 2018 ora 11; 
24  mai 2018 ora 11; 31 mai 2018 ora 11; 
07 iunie 2018 ora 11 in Pitesti, str. IC 
Bratianu, nr. 10, bl. B2, mezanin. Ofer-
tanții sunt  obligați să depună cu o zi 
lucratoare înainte de data licitației, 
oferta de cumpărare însoțită de urma-
toarele acte: dovada achitării garanției 
de 10%; copia certificatului de înmtri-
culare; certificatul constatator privind 
starea firmei, în original; copia actului 
constitutiv; dovada codului unic de 
înregistrare (CIF); delegația (împuter-
nicirea) acordata persoanei care repre-
zintă la licitație persoana juridică – în 
original. Relatii suplimentare se pot 
obtine la telefon: 0735/156.930. Lichi-
dator Judiciar, Prolex IPURL.

l Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă "Şerban Cantacuzino" al jude-
ţului Prahova organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru atribuirea 
contractului de închiriere a unor spaţii 
(părţi din încăperi) în suprafaţă utilă de 
circa 1 mp/automat, situate în imobilele 
de la următoarele adrese: Ploiești, str. 
Rudului nr. 96, jud. Prahova; Ploiești, 
b-dul Petrolului nr. 10, jud Prahova; 
Câmpina, str. Vasile Alecsandri nr. 2A, 
jud. Prahova; Sinaia, str. 13 Septembrie 
nr. 10, jud. Prahova; Mizil, str. Ştefan 
cel Mare nr. 6, jud. Prahova în scopul 
desfășurării activităţii de amplasare, 
exploatare și întreţinere a unor aparate 
(automate) de băuturi calde, produse 

ambalate și băuturi răcoritoare. Persoa-
nele interesate se vor prezenta la sediul 
unităţii din Ploiești, str. Rudului nr. 96, 
jud. Prahova de unde, în zilele lucra-
toare din perioada 23 aprilie - 04 mai 
a.c., ora 09 - 15, pot solicita în scris fișa 
de date a achiziţiei, care se obţine 
contra sumei de 10 lei.

PIERDERI
l Dascalu Valentin Madalin cu domi-
ciliu in Com. Vagilesti Sat. Covrigi Jud. 
Gorj declara pierdute urmatoarele 
documente: Card tahograf, Atestat 
Marfa, Atestat ADR eliberate de ARR 
Gorj. Se declara nule!

l Pierdut autorizaţie de traducător 
autorizat limba fraceză pe numele  
Serghiescu Irina. O declar nulă.

l Pierdut atestat taxi eliberat de ARR 
București pe numele Manolache Florin. 
Îl declar nul.

l Pierdut CMD Maramureș, cu nr.RV 
serie AKO nr.15, pentru medic dentist, 
CNP: 2480119240041, Popovici Maria 
Rodica. Îl declar nul.

l Pierdut CMD Maramureș, cu 
nr.R.U.AKQ nr.21 din 24.10.2007, 
medic dentist Popovici Maxim Florin, 
CNP: 1750622240039, și liberă practică. 
Le declar nule.


