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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l SC Live Services Management
SRL Braila angajeaza Operator PC/
Editor foto. angajari@yesstudio.ro
l Respect Security angajeaza agenti
de securitate. 021.312.74.16
l Casino Bucharest angajează
personal cu şi fără experienţă
pentru toate departamentele şi organizează Şcoala de crupieri. Persoanele interesate pot depune CV la
recepţia cazinoului –incinta Hotel
Intercontinental, de luni până
vineri, orele 12.00 -17.00. Relaţii:
0720.375.986; 0735.352.164.
l Societatea Walter Tosto WTB
S.R.L., cu sediul în Şoseaua Berceni
nr.104, sector.4, Bucureşti, angajează
10 sudori calificaţi şi cu experienţă
în profesie minim un an. Trimiteti
CV-uri la fax: 021.232.1153 sau
e-mail la adresa: job@wtb.ro. Interviul va avea loc pe data de
28.11.2016
l Primăria Oraşului Bolintin Vale,
judeţul Giurgiu, organizează
concurs în data de 27.12.2016, ora
10.00 -proba scrisă, şi în data de
30.12.2016, ora 11.00 -interviul,
pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de execuţie de consilier,
clasa I, grad profesional debutant,
în cadrul Compartimentului Agricol
(studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalent, cunoştinţe operare calculator). Condiţiile pentru participarea
la concurs şi bibliografia se afişează
la sediul instituţiei. Dosarele de
concurs se depun în termen de 20
zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, şi
trebuie să conţină documentele
prevăzute de art.49 din HG
nr.611/2008. Relaţii la tel./fax:
0246.271.187, 0246.270.990.
l Spitalul Municipal „Caritas”, cu
sediul în localitatea Roşiorii de Vede,
s t r. C a r p a ţ i , n r. 3 3 , j u d e ţ u l
Teleorman, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante, conform
HG 286/2011, de economist IA, 1
post. Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
12.12.2016, ora 10.00; -proba
interviu în data de 12.12.2016, ora
12.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
pentru postul de economist IA:
-diplomă de licenţă în specialitate;
-6 ani şi 6 luni vechime în specialitate. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen
de 5 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Spitalului
Municipal „Caritas” Roşiorii de
Vede. Relaţii suplimentare la sediul:
Spitalul Municipal „Caritas”.
Persoană de contact: Pascu Violeta
Mihaela, telefon: 0247.406.689.
l Spitalul Municipal Caracal, cu
sediul în Caracal, str.Plevnei, nr.36,
judeţul Olt, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, conform HG nr.286/2011,
a următoarelor posturi vacante
contractuale: 1. Asistent medicină
generală debutant -7 posturi:
-înscrieri în perioada: 24.11.201609.12.2016, zilnic, între orele 07.3009.00 şi 13.30-15.00, la sediul
unităţii; -proba scrisă: 19.12.2016,
ora 10.00; -proba interviu:
22.12.2016, ora 10.00. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-studii postliceale -medicină generală; -membru al OAMGMAMR;
-fără vechime în specialitate. 2.
Operator calculator I -1 post:
-înscrieri în perioada: 24.11.201609.12.2016, zilnic, între orele 07.30-

09.00 şi 13.30-15.00, la sediul
unităţii; -proba scrisă: 19.12.2016,
ora 10.00; -proba interviu:
22.12.2016, ora 10.00. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau diplomă de
bacalaureat şi certificat de absolvire
a unui curs de operare PC sau echivalent; -vechime în activitate:
minim 6 ani şi 6 luni. Informaţii
suplimentare la sediul unităţii, la
telefon: 0249.512.880, int.190, pe:
www.smcaracal.webs.com
l Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera”
Suceava, cu sediul în Suceava, str.
Mitropoliei, nr.4, organizează în
temeiul HG nr.286/2011, modificat şi
completat de HG nr.1027/2014,
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractual vacante de administrator, studii medii, treapta II -1
post. Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
19.12.2016, ora 10.00; -interviul în
data de 22.12.2016, ora 12.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii specifice:
-studii medii liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime în
muncă minim 3 ani; -minim 2 ani
vechime în meseria de şofer;
-posesor al unui permis de conducere auto valabil care să cuprindă
categoria B; -cunoştinţe medii de
operare pe calculator. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului,
respectiv până în data de
09.12.2016, ora 14.00, la sediul
administrativ al instituţiei, din
strada Mitropoliei, nr.4, etajul I,
Secretariat, Suceava. Dosarele se
vor verifica de către comisia de
concurs, iar rezultatele selectării
dosarelor se vor afişa la sediul administrativ şi pe site-ul: www.bbsv.ro.
Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la
secretariatul instituţiei, telefon:
0230.530.798.
l Primăria Ciocăneşti, cu sediul în
localitatea Ciocăneşti, sat Ciocăneşti, str. Cantacuzino, nr.79, județul
Dâmbovița, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de execuţie de referent, clasa III, grad profesional
asistent -Compartiment asistență
socială, conform Legii nr. 188/1999,
privind Statutul funcționarilor
publici, consolidată 2009. Concursul
se va desfăşura astfel: -proba scrisă
în data 23 decembrie 2016, ora
10.00; -interviul în data de 27
decembrie 2016, ora 14.00. Condiții
de participare: candidații trebuie să
îndeplinească condițiile generale
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, ®®, cu modificările
şi completările ulterioare. Condiţii
specifice: -studii medii; -cunoştințe
de operare pe calculator, nivel
mediu; -abilități în utilizarea mijloacelor moderne de comunicare
(internet, e-mail, fax); -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 6 luni.
Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
20 zile de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei Ciocăneşti, judeţul Dâmboviţa. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei Comunei Ciocăneşti,
judeţul Dâmboviţa, persoană de
contact: Viorica Mânzu, telefon/fax:
0245.261.336, e-mail: primaria_
ciocanesti@yahoo.co.in
l Comuna Făurei, judeţul Neamţ,
organizează în data de 23.12.2016,
ora 10.00, concurs (proba scrisă) şi
în data de 27.12.2016, ora 10.00,
interviul, în vederea ocupării func-
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ţiei publice vacante de consilier I,
grad superior, în cadrul aparatului
propriu de specialitate al primarului
comunei Făurei, judeţul Neamţ,
Compartimentul „Execuţie Bugetară”. Termenul-limită de depunere
a dosarelor este 12.12.2016 şi acestea
se depun la secretariatul Primăriei
Comunei Făurei. Candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici. Condiţiile specifice
pentru ocuparea funcţiilor publice
de execuţie: a)vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani; b)studii
universitare economice de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă. Relaţii suplimentare la
tel.0233.762.005, e-mail: primariafaurei@yahoo.com, persoană de
contact: dl.Bujor Petrica.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11,
organizează concurs, în data de
20.12.2016, pentru ocuparea unui
post vacant de deratizator, dezinsector, deparizator IV, pe durată
nedeterminată, la Compartimentul
de prevenire şi control al infecţiilor
nosocomiale. Condiţii de participare: categoria de calificare 1 în
meserie. Concursul se organizează la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina, în data de
20.12.2016, ora 9.00 -proba scrisă şi
în data 23.12.2016, ora 9.00 -proba
interviu. Dosarele se depun la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina -Serv.RUNOS, în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, până în data de
12.12.2016, şi trebuie să conţină, în
mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia
şi tematica de concurs sunt afişate la
sediul unităţii şi pe site-ul spitalului
(www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina -Serv.RUNOS sau la nr.de
telefon: 0349.802.550.
l Inspecţia de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat, organizează în data de
19.12.2016, ora 14,00, respectiv
21.12.2016 ora 10,00 la sediul din
Bucureşti, str. Sf. Elefterie nr. 47-49,
sector 5, concurs în vederea angajării pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de expert grad
profesional II pentru IT ISCIR
Sibiu. Condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească candidaţii sunt:
trebuie să aibă cel puţin 1 an
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice
de execuţie, să fi lucrat în domeniul
administrației publice, respectiv
contabilitatea instituțiilor publice
bugetare, să posede cunoştinţe şi
experienţă pe calculator; fără antecedente penale. Cererile şi documentele necesare pentru înscriere se vor
depune la Registratura din cadrul
ISCIR, până cel târziu la data de
09.12.2016 orele 14,oo. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 147.
l Institutul Oncologic “Prof.Dr.
Alexandru Trestioreanu” Bucureşti,
cu sediul în Bucureşti, Şos. Fundeni,
nr.252, sect.2, organizează concurs
pentru promovarea în grade profesionale a personalului de cercetare din
cadrul institutului, după cum
urmează: Cercetator ştiinţific IRadiobiologie- 1 post; Cercetător
ştiinţific II- Cancerogeneza şi anticancerogeneza- 1 post; Cercetător
ştiinţific III– Morfometrie şi flow-citometrie malign- 1 post; Cercetător
ştiinţific III- Markeri tumorali- 1
post; Cercetător ştiinţific- Morfopatologie şi genetică- 1 post. Concursul

se va desfăşura în 30 de zile de la
publicarea prezentului anunţ.
Condiţiile de participare, tematica
de concurs şi alte informaţii se pot
obţine de la sediul Institutului,
telefon 021/227.10.00; 021/227.10.01.
l Debitorul SC IMAR SA societate
în faliment, prin lichidator judiciar
DINU, URSE ŞI ASOCIAȚII
S.P.R.L., scoate la vânzare bunurile
mobile aflate în proprietatea societății. Bunurile vor fi vândute în
următoarea modalitate: -În mod
individual: Autoturism Audi A6
AR72CPL; Autoturism Skoda
Octavia AR73CPL; Produse finite,
conform Anexa 1. -În bloc: Părți
sociale deținute la SC Imar Mob
Design SRL; Obiecte de inventar şi
mijloace fixe, conform anexa 2; Stoc
de materiale, conform Anexa 3.
Prețul de pornire al licitației
este 100% din valoarea stabilită prin
raportul de evaluare, la care se
adaugă TVA, cu excepția părților
sociale care sunt scutite de TVA.
Prețul caietului de sarcini este de:
-4.000 lei+TVA, pentru bunurile
vândute în bloc, -500 lei+TVA,
pentru produsele finite, conform
anexa 1, -200 lei+TVA pentru autoturisme. Participarea la licitație este
condiționată de consemnarea în
c o n t u l
n r .
RO83BFER114000008739RO01,
deschis la Banca Comercială Feroviară, sub sancţiunea decăderii, cel
mai târziu cu o zi înainte de data şi
ora şedinței de licitație, a garanției de
10% din prețul de pornire a licitației
şi de achiziționarea până la aceeaşi
dată a Caietului de sarcini pentru
bunurile mobile. Pentru bunurile
menționate mai sus prima şedință de
licitație a fost fixată în data de
05.12.2016, ora 15.00, iar dacă
acestea nu se adjudecă la această
dată, următoarele şedințe de licitații
vor avea loc: -La valoarea de 100%
din raportul de evaluare, în datele de
19.12.2016 şi 09.01.2017, ora 15.00.
-La valoarea de 90% din raportul de
evaluare, în datele de 23.01.2017,
06.02.2017 şi 20.02.2017, ora 15.00.
Toate şedințele de licitații se vor
desfăşura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti
nr.71, et.5, sector 1. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.
l În conformitate cu prevederile
Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Primăria Oraşului Bolintin Vale,
judeţul Giurgiu, organizează
concurs pentru ocuparea funcțiilor
contractuale vacante de: -inspector
în cadrul Compartimentului executare silită, clasa I, grad I; -paznic,
treapta I, în cadrul Primăriei Oraş
Bolintin Vale. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute
de art.3 din Regulamentul-cadru,
anexa la HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul pentru ocuparea funcției
contractuale de inspector din cadrul
Compartimentului executare silită
se va desfăşura astfel: -proba scrisă
în data de 27.12.2016, ora 10.00;
-proba interviu în data de
30.12.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concursul pentru
ocuparea funcției contractuale
vacante de inspector candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice: -studii universitare de lungă durată absolvite cu

diplomă de licență sau echivalent;
-fără vechime. Concursul pentru
ocuparea funcției contractuale
vacante de paznic, treapta I, în
cadrul Primăriei Bolintin Vale, se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 27.12.2016, ora 10.00; -proba
interviu în data de 30.12.2016, ora
10.00. Pentru participarea la
concursul pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de paznic
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții specifice:
-studii medii sau liceale; -vechime
minim 5 ani vechime în muncă.
Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Oraş Bolintin Vale. Relații suplimentare la sediul Primăriei Oraş
Bolintin Vale, str.Libertății, nr.1,
persoană de contact: Andreescu
Georgiana-Florentina, telefon:
0246.271.187.
l Primăria comunei Prisăcani,
judeţul Iaşi organizează concurs de
recrutare în perioada 19.12.2016
–21.12.2016 pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a posturilor
contractuale vacante din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Prisăcani, după cum
urmează: Denumirea posturilor
contractuale vacante: - Şofer Compartiment situații de urgență,
voluntariat. - Bibliotecar – Compartiment Cultură, Sport, Educație.
Probele stabilite pentru concurs: Selecția dosarelor.- Proba scrisă. –
Interviul. Condiții de desfăşurare a
concursului: Data până la care se
pot depune dosarele de înscriere:
08.12.2016 ora 16:00 în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial al
României , partea a III-a ( anunțul
va fi publicat în data de 23.11.2016).
- Data şi ora organizării probei
scrise: 19.12.2016 ora 10:00. - Data şi
ora organizării interviului :
21.12.2016 ora 10:00. - Locul organizării probei scrise şi interviului –
Sediul Primăriei comunei Prisăcani,
județul Iaşi. Condiții de participare
la concurs: - Condiții generale:
conform art. 3 din HG nr. 286/2011
actualizată. - Condiții specifice:
Şofer - Compartiment situații de
urgență, voluntariat; - Permis de
conducere profesionist – categoriile:
B, C+E, D. - Vechime in muncă
minim 5 ani. - Atestat profesional
transport persoane. Bibliotecar –
Compartiment Cultură, Sport,
Educație; - Studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat. Bibliografia
şi relații suplimentare se obține la
sediul Primăriei comunei Prisăcani,
județul Iaşi str. Principală nr. 112 tel.
0232295858.
l Inspectoratul Teritorial de Muncă
Bucureşti, organizează concurs la
sediul din Bucureşti, Str. Radu Voda
nr.26-26A, Sector 4, în vederea
ocupării funcției contractuale
vacante de îngrijitor la Compartimentul Administrativ din cadrul
serviciului Economic, Financiar şi
Achiziții Publice, în data de
19.12.2016 la ora 10,30 proba scrisă,
iar în data de 22.12.2016 la ora 10,30
proba practică. Data şi ora susţinerii
interviului se afişează odată cu
rezultatele la proba practică.
Condiții generale de participare la
concurs: -candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din Anexă la Hotărârea
Guvernului nr.286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din

sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările si completările ulterioare. Condiţii specifice de
participare la concurs: -absolvent al
învătământului gimnazial; -vechime
în specialitate: minim 1 an. -Abilități, calități şi aptitudini necesare:
seriozitate, proptitudine şi profesionalism în executarea sarcinilor de
serviciu. Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune la sediul
Inspectoratului Teritorial de Muncă
Bucureşti, Biroul Resurse Umane,
până pe data de 12.12.2016, ora
16.30. Condiţiile de participare la
concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de
înscriere la concurs sunt afişate la
sediul Inspectoratului Teritorial de
Muncă Bucureşti, pe site-ul www.
itmbucuresti.ro şi pe portalul
posturi.gov.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la telefonul:
021.331.18.03.
l Inspectoratul Teritorial de Muncă
Bucureşti, organizează concurs la
sediul din Bucureşti, Str. Radu Voda
nr.26-26A, Sector 4, în vederea
ocupării funcției contractuale
vacante de şofer treapta profesională I la Compartimentul Administrativ din cadrul serviciului
Economic, Financiar şi Achiziții
Publice, în data de 19.12.2016 la ora
10,30 proba scrisă, iar în data de
22.12.2016 la ora 10,30 proba practică. Data şi ora susţinerii interviului
se afişează odată cu rezultatele la
proba practică. Condiții generale de
participare la concurs: -candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.3 din
Anexă la Hotărârea Guvernului
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţii specifice de
participare la concurs: -studii medii
absolvite cu diploma de bacalaureat;
-vechime în specialitate: minim 3 ani
şi 6 luni în funcția de conducător
auto/şofer. -Abilități, calități şi aptitudini necesare: Aptitudini de mecanică şi electricitate auto, abilități
pentru conducerea unui vehicul,
seriozitate şi profesionalism; -Carnet
auto profesionist categoria B şi C.
Dosarele de înscriere la concurs se
vor depune la sediul Inspectoratului
Teritorial de Muncă Bucureşti,
Biroul Resurse Umane, până pe
data de 12.12.2016, ora 16.30.
Condiţiile de participare la concurs,
bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la
concurs sunt afişate la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti, pe site-ul www.itmbucuresti.ro
şi pe portalul posturi.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefonul: 021.331.18.03.

CITAȚII
l Numitul Badea Florinel este
chemat în data de 09 decembrie
2016 la Judecătoria Slatina, Jud.Olt,
în calitate de pârât în dosarul nr.
7857/311/2015, ora 9,00, complet
CC16.
l Se citeaza in calitate de prâţii
Bîrlan Ioan, Bîrlan Florica, Balint
Ana cu domiciliu cunoscut in Arad
str. Avrig, nr.37-39, ap.4 , jud. Arad,
la Judecatoria Arad, pentru data de
15.12.2016 ora 9.00, sala 147 in
dosar civil nr. 14017/55/2016, avand
ca obiect obligatia de a face.
l Nap Gavrila, sotia lui Farcas
Constantin, Bonda Vasile Tingo,

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Vartan Simion, Vartan Maria, Nap
Maria, Nap Veronica, Oarga Aurelia
lui Tudor, Oarga Victoria lui Tdor,
Farcasan Constantin si sotia
Farcasan Amalia, Culda Costan lui
Simion, Vartan Simion lui Simion,
Vartan Maria mar Bus Costan, Nap
Zamfira, Nap Gheorghe, Varga
Ana, Nap Vasile, Roba Victoria,
Varga Ana, Nap Vasile, Roba
Victoria, Nap Gheorghe sunt citati
pe data de 17.01.2017 la Judecatoria
Turda in dos. nr.4623/328/2013 in
calitate de parati.

deschiderea procedurii simplificate
a insolvenţei împotriva SC
Catalrom Invest SRL din comuna
Râfov, Prahova, CUI 28008225,
J29/158/2011, la tribunalul Prahova
– dosar 6648/105/2016, termen inregistrare creante 21 decembrie 2016,
termen tabel preliminar 30 decembrie 2016, termen tabel definitiv 23
ianuarie 2017, sedinta adunarii
creditorilor 04 ianuarie 2017 ora
10:00.

l Pataki Alexandru sen, Pataki
Iosif si sotia nasc Fogarasi Clara,
Pataki Susana mar Tokacs Ioan,
Pataki Alexandru jr. sunt citati pe
data de 11.01.2017 la Judecatoria
Turda in dos. nr.529/328/2015 in
calitate de parati.

l Înştiințare. Creditorului Radu
Iordache, cu domiciliu necunoscut, i
se aduce la cunoştință că în cadrul
ofertei reale de plată, debitoarea
Orăşeanu Elena a consemnat
datoria de 24.652,17 lei, reprezentând sulta datorată în urma
compensării sumei de 45.232,17 lei
datorată de debitoare cu suma de
20.580 lei datorată de creditor, la
Libra Internet Bank- sucursala
Braşov, conform Încheierii din
04.11.2016 a BEJ Tereacă Cornel
Toma.

l Tolan Danila, Tolan Ioan, Tolan
Gavrila, Zapra Vasile si Bulea
Vasile, domiciliat in com. Iara, sat
Buru, str.Olarilor, nr.17, cu resedinta
in com. Savadisla, Sanatoriul TBC,
jud.Cluj sunt citati pe data de
19.01.2017 la Judecatoria Turda in
dos. nr.2439/328/2016 in calitate de
parati.
l Numitul Filip George, având
calitatea de pârât în dosarul
3463/215/2016, aflat la Completul
CMF4, sala 2, al Judecătoriei
Craiova, este chemat în instanţă de
numita Dinu Diana Mariana, având
calitatea de reclamantă, la termenul
din data de 22.11.2016, sala 2, ora
8.30, pentru stabilire domiciliu
minor.
l Soare Oana Nicoleta cheamă în
judecată pe Soare Ştefan Claudiu la
Judecătoria Craiova, dosar divorţ
3001/215/2016, CMF2, ora 8.30, pe
data de 07.02.2017.
l Florea Maria cu domiciliul necunoscut este citat la Judecătoria
Roşiorii de Vede pentru audiere la
termenul din 13.12.2016 în dosarul
civil 3528/292/2016 pentru partaj
succesoral la cererea reclamantei
Florea Georgeta.
l Romania Judecatoria Sibiu Sectia
Civila Dosar nr.4369/257/2016
Somatie prin rezolutia din data de
04.11.2016: prin prezenta,se aduce
la cunostiinta tuturor persoanelor
interesate ca reclamanta Wagner
Marianne,dom. in sat Malancrav,
nr.416, jud. Sibiu, a formulat la data
de 01.11.2016 o cerere necontencioasa prin care solicita instantei sa
se constate ca a dobandit prin
efectul uzucapiunii dreptul de
proprietate asupra imobilelor in
litigiu inscrise in CF 101068- Laslea,
avand nr.top. 346347, compus din
teren in suprafata de 1374mp, cad.
C1347, casa situata in Malancrav,
nr.416, jud.Sibiu, proprietari tabulari fiind Norman Karoly, Iohann
Hajak si Terezia Wolba.Potrivit
prevederilor legale se aduce la
cunostiinta tuturor persoanelor
interesate cAƒ au dreptul sAƒ faca
opozitie in prezentul dosar, fata de
pretentiile formulate de reclamant,in caz contrar,in termen de 30zile
de la emiterea publicatiei se va trece
la judecarea cererii.Dispune afisarea
prezentei,pe cheltuiala reclamantei,la sediul Judecatoriei Medias,la
sediul Primariei Laslea,in raza
careia se af la imobilul.Dispune
publicarea prezentei, pe cheltuiala
reclamantei, intr-un ziar de larga
raspandire dintre care cel putin unul
de circulatie nationala.Prezenta
somatie a fost emisa la data de
04.11.2016

NOTIFICĂRI
l Lichidator judiciar C.I.I.
Palaş-Alexandru Alina notifică

SOMAȚII

l Pe rolul Judecătoriei Chişineu
C r i ş s e a f l ă D o s a r u l n r.
1551/210/2016, în care reclamanții
Teaha Cristian Daniel şi Teaha
Mihaela, domiciliați în sat Caporal
Alexa, nr. 359/B, jud. Arad, doresc
să dobândească prin uzucapiune
dreptul de proprietate asupra imobilului situat în sat Caporal Alexa, nr.
359/B, jud. Arad, înscris în CF nr.
306964 Sântana, proprietatea tabulară a lui Albert Lena, decedată în
28.12.1946. Orice persoană interesată este somată ca, in termen de o
lună de la afişarea prezentei somații,
să formuleze opoziție. În caz contrar,
se va proceda la judecarea cererii.
l Prezenta somaţie este emisă în
termenul art.130 din decretul –Lege
nr. 115/1938 astfel cum s-a dispus
prin încheierea de şedinţa din data
de 9 noiembrie 2016, cu privire la
cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ineu în data de 12.10.2016 în
dosarul nr. 1547/246/2016 formulată
de petenta Rus Sida CNP
2390114022814 domiciliata in sat
Draut nr. 242, comuna Târnova, jud.
Arad, cu domiciliul procesual ales la
Cabinet de avocat Hosszu Andrei cu
sediul în Arad, Str. IC Brătianu nr.
6-8, jud. Arad, pentru uzucapiune,
cu termen de judecata la data de 17
ianuarie 2017. Petenta susţine că a
folosit imobilul înscris în CF nr.
307775 Târnova (fost CF 573 Draut,
cu nr top 125.126/c, respective a
terenului intravilan viran în suprafaţa de 684 mp, situat în sat Draut
nr. 242, comună Târnova, jud. Arad,
imobilul asupra căruia figurează
înscris ca proprietar tabular Gârda
Nesiu născută negrila Sofia, sub B1
din CF nr. 307775 Târnova. Petenta
a solicitat să se sispuna înscrierea
dreptului lor de proprietate, în
cartea funciara asupra imobilului
menţionat. De asemenea susţine că
foloseşte imobilul prin joncţiunea
posesiilor cu antecesorii acesteia, în
mod paşnic, public, continuu şi sub
nume de proprietar, fără ca alte
personae să facă acte deposedare
sau tulburare, peste 50 de ani de la
data intrării în posesie asupra terenului. Prezenţa somaţie se afişează
timp de o lună la sediul Judecătoriei
Ineu şi la sediul primăriei comunei
Târnova în raza căreia se af la
imobilul şi se publică într-un ziar de
largă răspândire, respective de
circulaţie naţională, timp în care tori
cei interesaţi au posibilitatea să
depună de îndată opoziţie la Judecătoria Ineu, întrucât în caz contrar
în termen de o lună de la ultima
afişare sau publicare se va proceda
la analizarea cererii petentului cu
privire la constatarea dreptului sau
de proprietate.

l Prezenta somaţie este emisă în
termenul art.130 din decretul –Lege
nr. 115/1938 astfel cum s-a dispus
prin încheierea de şedinţa din data
de 9 noiembrie 2016, cu privire la
cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ineu în data de 09.09.2016 în
dosarul nr. 1354/246/2016 formulată
de petenta Dirvariu Lucia, CNP
2631222020014, domiciliata in Arad,
Str. Tunarilor, bl. 15, sc. A, et. 4, ap.
16, jud. Arad, cu domiciliul procesual
ales la sediul Societatii civile de
avocet “Momeu, Paleu &Asociatii.
Petenta susţine să se constate ca a
dobandit dreptul de proprietate prin
uzucapiune prin jonctiunea posesiilor
cu antecesorii sai, asupra imobilului
inscris in CF nr. 304489 Târnova, jud.
Arad, nr. totpo 127-129/a.1.a/1/1,
CAD:C1, compus din casa cu nr.
adm 32 din comuna Târnova si
suprafata de 800 mp teren intravilan,
respective asupra cotei proprietarei
tabulara de sub B.1 Crisan Ana, cota
de ½ parte, decedata la data de
18.09.1979, petenta a solicitat sa se
dispuna înscrierea dreptului lor de
proprietate, în cartea funciara,
asupra imobilului menţionat. Petenta
susţine că foloseşte imobilul de peste
37 de ani, exercitand o posesie utila,
respective continua, nintrerupta,
netulburata, publica si sub numele de
proprietari. Prezenţa somaţie se
afişează timp de o lună la sediul
Judecătoriei Ineu şi la sediul primăriei comunei Târnova în raza căreia
se afla imobilele şi se publică într-un
ziar de largă răspândire, respectiv de
circulaţie naţională, timp în care toti
cei interesaţi au posibilitatea să
depună de îndată opoziţie la Judecătoria Ineu, întrucât în caz contrar în
termen de o lună de la ultima afişare
sau publicare se va proceda la analizarea cererii petentului cu privire la
constatarea dreptului sau de proprietate.

ADUNĂRI GENERALE
l Subsemnata Zheng Xuehong, în
calitate de administrator şi asociat în
cota de 35% din capitalul social al
Societăţii Arletta Com S.R.L, cu
sediul în Judeţ Ilfov, oraş Voluntari,
B-dul Pipera nr. 1/VI, Complex
“Twin Towers Barba Center”,
Clădirea nr. 1, Et. 3, Biroul nr. 5,
înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Ilfov cu nr. J23/1608/25.09.2003,
CUI: RO 14642213, În baza art. 14
alin. 3 şi 4 din cap. 5 din Actul
Constitutiv al Societăţii Comerciale
Arletta Com S.R.L., convoc pentru
data 29.11.2016, ora 9.00- Adunarea
Generală Extraordinară a Asociaţilor
care se va ţine la punctul de lucru al
societăţii Arletta Com S.R.L. din
Judeţ Ilfov, Oraş Otopeni, str. Petre
Ispirescu nr. 9B, parter, Biroul nr. 2.
În cazul în care Adunarea Generală
Extraordinară a Asociaţilor legal
convocata pentru dată de 29.11.2016,
ora 9,00, nu poate adopta o hotărâre
valabilă datorită neintrunirii cvorumului, Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor este
RECONVOCATĂ pentru data
07.12.2016, ora 9,00 care se va ţine la
punctul de lucru al societăţii Arletta
Com S.R.L. din Judeţ Ilfov, Oraş
Otopeni, str. Petre Ispirescu nr. 9B,
parter, Biroul nr. 2, având următoarea ORDINE DE ZI: 1. Aprobă
prelungirea maturităţii facilităţii de
credit cash, tip credit (limita= risc),
contractata de la Credit Europe
Bank (România) S.A. prin Sucursala
Voluntari, în valoare totală de
539.386 EUR de la data de
30.12.2016 până la data de
30.04.2017; 2. Aprobă prelungirea
maturităţii facilităţii de credit cash
pentru emitere scrisoari de garanţie
bancară, contractata de la Credit
Europe Bank (România) S.A. prin
Sucursala Voluntari, în valoare de
135.118 EUR, până la data de

30.04.2017; 3. Aprobă menţinerea/
constituirea unor garanţii asupra
unor active din patrimoniul Societăţii
şi alte bunuri, astfel:
a) ipoteca imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Societăţii: -teren intravilan în suprafaţa de
1.062 m.p., situat în Municipiul
Bucureşti, sector 2, sos. Fundeni, nr.
17-19, având număr cadastral
234235, înregistrat în Cartea
Funciara nr. 234235 a Municipiului
Bucureşti, sector 2; -teren intravilan
în suprafaţa de 7.487 m.p. situat în
Municipiul Bucureşti, sector 2, sos.
Fundeni, nr. 17-19, având număr
cadastral 234234, înregistrat în
Cartea Funciara nr. 234234 a Municipiului Bucureşti, sector 2; -teren
intravilan în suprafaţa de 751,23
m.p., situat în Municipiul Bucureşti,
sector 2, sos. Fundeni, nr. 17-19, lot 2,
având număr cadastral 230063, înregistrat în Cartea Funciara nr. 230063
a Municipiului Bucureşti, sector 2;
-teren intravilan în suprafaţa de
763,04 m.p., situat în Municipiul
Bucureşti, sector 2, sos. Fundeni, nr.
17-19, lot 3, având număr cadastral
230064, înregistrat în Cartea
Funciara nr. 230064 a Municipiului
Bucureşti, sector 2; -teren intravilan
în suprafaţa de 640,94 m.p., situat în
Municipiul Bucureşti, sector 2, sos.
Fundeni, nr. 17-19, lot 4, având
număr cadastral 230065, înregistrat
în Cartea Funciara nr. 230065 a
Municipiului Bucureşti, sector 2. b)
ipotecă mobiliară de prim rang
asupra conturilor/subconturilor
curente denominate în orice valută,
inclusiv conturi de card, economii, în
lei şi valută, prezente şi viitoare
deschise de Societate, la Credit
Europe Bank (România) S.A.; pentru
garantarea creditelor în valoare de
539.386 EUR şi 135.118 EUR, acordate de către Credit Europe Bank
(România) S.A. prin Sucursala
Voluntari societăţii Arletta Com
SRL. c). Aprobă împuternicirea Dlui.
Lin Boqiang sau a Dnei. Zheng
Xuehong, să aibă drept de prima
semnătură pentru semnarea Documentelor de finanţare (contractului
de credit şi actelor adiţionale
aferente/ Condiţiilor Speciale Revizuite, contractelor de ipotecă imobiliară şi a actelor adiţionale încheiate
la acestea, contractelor de ipotecă
mobiliara asupra conturilor curente
şi a actelor adiţionale încheiate la
acestea, a tuturor cererilor, documentelor ce ţin de ducerea la îndeplinire a
prezenţei hotărâri, şi să îndeplinească
toate formalităţile necesare înscrierii
ipotecilor în registrele de publicitate).
4. Aprobă împuternicirea Zheng
Xuehong sa: -semneze în formă notariala actele adiţionale de prelungire
al: 1. Antecontractului de vânzare-cumpărare bun imobil nr.
833/28.04.2015 autentificat de către
Societatea Profesională Notariala
Monica Pop şi Asociaţii; 2. Antecontractului de vânzare-cumpărare nr.
836/28.04.2015, autentificat de către
Societatea Profesională Notariala
Monica Pop şi Asociaţii; 3. Antecontractului pentru constituirea unei
servituţi de trecere nr. 837/28.04.2015
autentificat de către Societatea
Profesională Notariala Monica Pop
şi Asociaţii; -sa efectueze toate
formalităţile pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie pentru terenul
situat în Bucureşti, Sos. Fundeni nr.
17-19, sector 2, având număr cadastral 234234 înscris în cartea funciara
nr. 234234; -sa încheie şi să semneze
la notariat cele două contracte de
vânzare - cumpărare şi contractul de
constituire servitute de trecere ce
sunt obiect al antecontractelor mai
sus menţionate.

LICITAȚII
l Sucursala Exploatarea Miniera
Rm. Vâlcea, cu sediul în str. Cpt.
Negoescu, nr. 15, organizează lici-

tația publică deschisă cu strigare în
data de 07.12.2016, ora 12.00, la
sediu său, pentru vânzarea următoarelor materiale rezultate din
casări: fier vechi nepregătit; oțel
inox; aluminiu; cupru (sârmă);
bronz; plumb. Caietul de sarcini
poate fi procurat de la sediul societății, Biroul Mecano-Energetic în
fiecare zi lucrătoare între orele
08.00-15.00.
l Control Trading S.R.L., societate
in reorganizare, prin administrator
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
vinde obiecte de mobilier, birou si
birotica, la pretul total de 42.689 lei
plus TVA. Componenta bunurilor ce
urmeaza a fi valorificate sunt urmatoarele: birouri, scaune, dulapuri,
etajere, telefoane fixe, xerox, figider,
lazi frigorifice, motostivuitor, lista
completa precum si pretul pentru
fiecare bun in parte, fiind afisata pe
site-ul administratorului judiciar
www.andreiioan.ro. Licitatia se va
tine in data de 24.11.2016 ora 13:00,
la sediul administratorului judiciar
din Ploiesti, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va tine in data de 15.11.2016,
28.11.2016. 05.12.2016, 07.12.2016,
09.12.2016, 12.12.2016, 14.12.2016,
16.12.2016, 19.12.2016, 21.12.2016,
la aceeasi ora si aceeasi adresa.
Dosarul de prezentare si conditiile
de participare se pot obtine numai
de la sediul administratorului judiciar. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0723357858; www.andreiioan.ro.
l U.A.T Oras Sulina cu sediul în
oraşul Sulina, str. I, nr. 180, județul
Tulcea, cod fiscal 4321410, tel/fax:
0240-543001/0240-543661, e-mail:
sulina_prim@yahoo.com, anunță că
la data de 14.12.2016, orele 14:30,
organizează licitație publică în
vederea concesionării unui bun
imobil aparținând domeniului
public al oraşului Sulina, respectiv:
- spațiul în suprafață totală de 50,91
mp., situat în intravilanul oraşului
Sulina, pe str. a III-a, nr. 63A, zona
"A" – preț de pornire licitație –1,13
Euro/mp/luna; Ofertanții, persoane
fizice si juridice, pot obține documentele licitației (Caiet de Sarcini şi
Instrucțiuni pentru ofertanți) de la
sediul Primăriei oraşului Sulina,
contra sumei de 70 lei, care va fi
platită numerar la casieria concedentului. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 07.12.2016,
orele 16:00. Eventualele informații
suplimentare se pot obține la
numărul de telefon 0240-543001.
Ofertele, în plic închis, se depun la
sediul Primăriei oraşului Sulina,
până la data de 13.12.2016, orele
16:00. Fiecare participant poate
depune o singură ofertă. Oferta
trebuie redactată în limba română şi
depusă, în 2 (două) exemplare din
care un original şi o copie. Ofertele
se depun în două plicuri închise şi
sigilate, unul exterior şi unul interior
care se înregistrează în ordinea
primirii lor. În cazul în care bunul
imobil mai sus nominalizat nu a fost
adjudecat în totalitate în cadrul
acestei licitații, se va proceda la
organizarea unei alte licitații,
respectiv 21.12.2016, orele 16:30.
Pentru a doua licitație ulterioară
documentele necesare participării
vor fi depuse până la data de
20.12.2016, orele 16:00. În cazul în
care nici la această etapă de licitație
nu se depun cel putin 3 (trei) oferte
valabile sau ofertele valabile sunt
egale, concedentul va aplica procedura de negociere directă, care se va
organiza conform normelor legale în
vigoare. Instanța competentă pentru
soluționarea eventualelor litigii este
Tribunalul Tulcea, cu sediul în mun.
Tulcea, str. Toamnei, nr. 15, fax 0240
518 544, e-mail tribunalul-tulcea@
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just.ro. Data transmiterii anunțului
spre publicare: 21/11/2016.
l Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Craiova, cu sediul în
Craiova, str.Tabaci, nr.1, jud.Dolj,
organizează în data de 28.11.2016,
ora 11.00, licitaţie publică deschisă cu
strigare în vederea închirierii unui
contract de vânzare-cumpărare a
unui echipament medical „RMN
Signa Lx şi Staţie Easy Vision”.
Documentaţia se poate obţine de la
Biroul juridic al Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă Craiova, începând cu data apariţiei anunţului.
Ofertele de participare se depun la
registratura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, str.Tabaci,
nr.1, până în data de 27.11.2016, ora
15.00. Preţul de pornire al bunurilor
ce fac obiectul licitaţiei este de
200.000 Lei. Bunurile care fac
obiectul licitaţiei publice cu strigare
pot fi văzute la sediul Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova,
str.Tabaci, nr.1, Craiova, jud.Dolj.
Informaţii suplimentare se pot obţine
la adresa menţionată mai sus sau la
telefon: 0251.502.200, interior 242.
l Primăria municipiului Piatra
Neamţ anunţă. Organizarea licitaţiei publice deschise în vederea
vânzării: Bunului imobil – teren
intravilan, proprietatea privată a
municipiului Piatra Neamţ, în
suprafaţă de 620 mp., situat în str.
Gen. Dăscălescu nr.12. Preţul de
pornire la licitaţie este de 270.270
lei conform HCL nr. 283 din
27.10.2016; Licitatia va avea loc pe
data de 15.12.2016, ora 16,30, la sala
de sedinta a Primăriei municipiului
Piatra Neamt, cu sediul in str.
Ştefan cel Mare nr. 6-8. Înscrierile si
depunerea ofertelor se fac până la
data de 14.12. 2016 ora 16,30
inclusiv, la Primăria municipiului
Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare,
nr. 6-8, Biroul Relaţii cu Publicul ,
Ghişeul Serviciului Patrimoniu,
Autorizări şi Transport- zilnic între
orele 8,00 – 16,30, unde se poate
achiziţiona şi documentaţia licitaţiei. Relaţii suplimentare la telefon
218991, interior 122, zilnic între
orele 8,00 – 16,30.
l Primăria comunei Peştera, cu
sediul în localitatea Peştera, Str.
Izvorului nr. 25, judeţul Constanţa,
organizează la data de 16.12.2016,
ora 13:00 licitaţie pentru: - vânzare
imobil – teren în suprafaţa de
1071,00 mp situat în localitatea
Ivrinerzu Mare, str. Morii nr. 15,
comuna Peştera, judeţul Constanţa,
destinat construirii de locuinţa individuală. – vânzare imobil – teren în
suprafaţa de 1071,00 mp situate în
localitatea Ivrinezu Mare, str. Morii
nr. 15a, comuna Peştera, judeţul
Constanţa, destinat construirii de
locuinţa individuală. – vânzare
imobil – teren în suprafaţa de
1017,00 mp situate în localitatea
Peştera, str. Cartier – Nou nr. 15,
comuna Peştera, judeţul Constanţa,
destinat construirii de locuinţa individuală. – vânzare imobil – teren în
suprafaţa de 1000.00 mp, situate în
localitatea Peştera, Str. Morii nr.
66A, comuna Peştera, judeţul
Constanţa, destinat construirii de
locuinţa individuală. – vânzare
imobil – teren în suprafaţa de 859,00
mp situate în localitatea Peştera, Str.
Veteranului nr. 12B, comună
Peştera, judeţul Constanţa, destinat
construirii de locuinţa individuală.
– vânzarea imobil-teren în suprafaţa
de 1000.00 mp situate în localitatea
Peştera, Str. Porumbelului nr. 17C
– lot 9, comuna Peştera, judeţul
Constanţa, destinat construirii de
locuinţa individuală. – vânzare
imobil – teren situate în localitatea
Izvoru Mare, Str. Izvoraşul nr. 6,
comuna Peştera, judeţul Constanţa,
destinat construirii de locuinţa indi-

18

ANUNȚURI

viduală. –vanzare imobil – teren
situate în localitatea Izvoru Mare,
Str. Izvoraşul nr. 6A, comuna
Peştera, judeţul Constanţa, destinat
construirii de locuinţa individuală.
Înscrierile se fac până la data de
15.12.2016, ora 13:00 la sediul
Primăriei. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei, Str. Izvorului nr.
25, ţel/fax 0241-856.800.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat
coordonator Liscan Aurel, in calitate
de lichidator judiciar al Rom Scrap
SRL desemnat prin hotararea
nr.7294 din data de 18.11.2016,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti,
Sectia a VII-a Civila in dosar
nr.21354/3/2016, notificã deschiderea falimentului prin procedura
simplificata prevazuta de Legea
nr.85/2014 împotriva Rom Scrap
SRL, cu sediul in Bucureşti Sectorul
4, Strada Ipoteşti, Nr. 7, Ap. 1, CUI
14726845, nr. de ordine in registrul
comertului J40/1818/2014. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta nascut
dupa data deschiderii procedurii
insolventei impotriva ROM SCRAP
SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la
grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia
a VII-a Civila, cu referire la dosarul
nr. 21354/3/2016, in urmatoarele
conditii : a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor in tabelul suplimentar al
creantelor 04.12.2016; b) termenul
limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea
tabelului suplimentar al creantelor
14.12.2016; c) termenul pentru
depunerea contestatiilor la tabelul
suplimentar va fi de 7 zile de la
publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen pentru intoc-

publicitate

mirea si afisarea tabelului definitiv
consolidat 06.01.2017.
l Primăria comunei Bucov, judeţul
Prahova. Anunţul Privind Vânzarea.
Pentru Bunuri Imobile. În temeiul
art.247 alin.(3) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedura fiscală, se face cunoscut că în
ziua de 15.12.2016, orele 10, în localitatea Bucov, str. Constantin Stere,
nr.1, judeţul Prahova, se vor vinde
prin licitaţie următoarele bunuri
imobile, proprietate a debitorului
S.C Europe Games S.R.L, C.U.I
14147789, cu sediul social declarat
în Bucureşti, sector 1, str. Axinte
Uricanu, nr.1, bl,3, sc.A, et. 2, ap. 17.
Denumirea bunurilor imobile: - C1
-locuinta în suprafaţa construită de
265,28 mp, suprafaţa utilă de 221.07
mp, regin înălţime: parter + beci,
anul construcţiei 1938, fundaţii din
beton, zidărie cărămidă, acoperiş
şarpanta lemn, învelitoare tablă,
pardoseli – duşumea, tâmplărie
interioară/exterioare din lemn,
racordat la energie electrică, fără
împrejmuire, preţ pornire licitaţie
72.750 lei, exclusiv TVA;- Teren
intravilan în suprafaţa de 1.111,19
mp, categoria curţi construcţii, preţ
pornire licitaţie 27.075 lei, exclusiv
TVA. Preţ total de pornire licitaţie:
99.825 lei, exclusiv TVA. Invităm pe
cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înştiinţeze despre
această organului de executare,
înainte de data stabilită pentru
vânzare, respectiv 15.12.2016. Cei
interesaţi în cumpărarea bunurilor
sunt invitaţi să prezinte, până în
ziua precedentă termenului de
vânzare, adică până cel târziu la
data de 14.12.2016, oferte de
cumpărare; dovada platii taxei de
participare sau a constituirii garantieri sub forma scrisorii de garanţie
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bancară, reprezentând 10% din
totalul preţului de pornire a licitaţiei
pentru bunurile imobile decsrise mai
s u s ,
î n
c o n t u l
RO62TREZ5395006XXX000056,
cod fiscal 2843531 – Primăria
Comunei Bucov, indicându-se pe
documentul de plată al acestei taxe,
denumirea completă a ofertantului,
C.U.I sau C.N.P; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naţionalitate romana-copie de pe
certificatul unic de înregistrare
eliberat de oficiul registrului Comerţului şi certificatul constatator
eliberat de O.R.C,pentru persoanele
juridice straine-actul de înmatriculare tradus în limba romană; pentru
persoanele fizice-copie de pe actul
de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale
restante faţă de acestea, certificatul
de atestare fiscale /adeverinţa şi
certificatul privind impozitele şi
taxele locale, eliberate de autorităţile
administraţiei publice centrale şi
locale din localitatea unde îşi au
domiciliul, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare şi la
locul fixat în acest scop. Împotriva
acestui înscris, cel interesat poate
introduce contestaţie la instanţă
judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.260 şi art.261
din Legea 207/2015 privind Codul
de Procedura Fiscală. Potrivit
dispoziţiilor art.9 alin.2 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru
sau la telefon numărul 0244 275 046
int.25.

l Anunț primăria oraşului Petrila
organizează licitație publică în data
DE 19.12.2016, ORA 10.00. 1.Informaţii generale privind concedentul,
în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail a persoanei
de contact: Consiliul Local al
Oraşului Petrila- Serviciul Achiziții,
Investiții, Proiecte cu Finanțare
Internațională, Managementul Calității- cu sediul în oraşul Petrila, str.
Republicii nr.196, județul Hunedoara, tel./fax. 0254.550.760, cod
fiscal 4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com, Persoana
de contact- Ing.Jr. Lang Mihaela.
2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat:
Obiectul licitației publice îl constituie
concesionarea terenului în suprafață
de 1000mp, situat în str. Minei, zona
1 Est, identificat în CF 63440 Petrila,
în vederea amenajării unui spațiu de
producție. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire:
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentația de atribuire se va obține
contra-cost, de la Serviciul Achiziții,
Investiții, Proiecte cu Finanțare
Internațională, Managementul Calității, camera 7. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Documentația de atribuire se va obține
contra-cost, de la sediul Primăriei
oraşului Petrila, str. Republicii
nr.196, Serviciul Achiziții, Investiții,
Proiecte cu Finanțare Internațională,
Managementul Calității, camera 7.
3.3.Costul şi condiţiile de plată

pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.54/2006: Valoarea documentației
30 lei, se va achita la casieria unității.
3.4.Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 13.12.2016. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data
limită de depunere a ofertelor:
19.12.2016, ora 09.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele:
Primăria Petrila cu sediul în oraşul
Petrila, str. Republicii nr.196, județul
Hunedoara, Serviciul Achiziții,
Investiții, Proiecte cu Finanțare
Internațională, Managementul Calității, camera 7. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
15.11.2016 ora 10.00 Primăria
Petrila str. Republicii nr.196, jud.
Hunedoara, Serviciul Achiziții,
Investiții, Proiecte cu Finanțare
Internațională, Managementul Calității, camera 7. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Deva , B-dul 1
Decembrie nr.35, județul Hunedoara,
cod poştal 330005, telefon
0254.234.755 sau 0254.211.574, fax
0254.216.333, e-mail: iniciu@just.ro.
Termenele pentru sesizarea instanței
sunt menționate în documentația de
atribuire. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
21.11.2016.

PIERDERI
l Pierdut card tahograf, atestat
marfa si persoane pe numele Petre
Cristian. Declar nule.

l Pierdut Proces-verbal predare-primire receptie din 16.12.1977,
Milea Artemiza. Il declar nul.
l Pierdut carnet student pe numele
Văleanu Zorin-Gabriel, eliberat de
Universitatea Politehnică Bucureşti
– Facultatea de Inginerie Aerospaţială. Se declară nul.
l Pierdut Certificate Constatator
n r. 5 9 1 6 9 / 1 3 . 1 1 . 2 0 0 8 s i n r.
34059/04.07.2008, eliberate de ORC
Arad, pentru SC. MONEY R&C
IFN SRL. Le declar nule.
l S.C. Be.you.tiful Luxury Center
S.R.L., cu sediul în Bacău, str.
B u c i u m u l u i n r. 2 5 A , C . I . F.
31023560, declară pierdută ştampila
rotundă a societăţii. Se declară nulă.
l Declar pierdută legitimaţie
serviciu nr. 15942 eliberată de S.C.
Apa Nova pe numele Cuculici Sorin.
l Declar pierdută ştampilă
inspector M.L.P.T.L. nr. 61, emisă de
Registrul Auto Român pentru
inspector împuternicit al M.L.P.T.L.
l S.C. Industrial Engineering and
Contracting RO S.R.L., cu sediul în
Bucureşti, str. Finlanda nr. 14, ap. 2,
sectorul 1, C.I.F. 24071238, declară
pierdut (nul) registrul unic de
control seria A nr. 1290507 eliberat
în data de 11.08.2008 de
D.G.F.P.M.B.
l Pierdut certificat competenţe
profesionale pentru transport rutier
naţional şi internaţional de marfă pe
numele Bounegru Ciprian- IliutăCristofor, seria AMM nr. 33399,
valabil 30.01.2016 până pe
29.01.2026, eliberat de A.R.R. Iaşi.
Se declară nul.

