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OFERTE SERVICIU
Auchan Cotroceni recruteaza
Receptioner. 0374124100(280)
l Companie de expeditii internationale angajeaza agent expeditii,cunoscator de limba rusa
avansat si limba engleza,cu
experienta in domeniu.Relatii
email:info@nertrans.com.
l Societate angajeaza mecanici
reparatie si intretinere masini
unelte si linii de asamblare.
Cunostinte mecanica, pneumatica, hidraulica. Contact:
0722.518.576; angajariresurseumane.ir@gmail.com
l Angajăm brutari, patiseri,
chiar şi fără experienţă.Loc de
munca în zona Bucureştii Noi,
condiţii de muncă şi salarizare
atractive.Program de lucru în 3
schimburi. Tel:021.312.31.20;
0728.871.770
l Sc Patiseria Palma Srl angajeaza Brutar. Conditii; - Studii 10
clase , -calificare brutar, - cunoasterea bucatariei sarbesti ( prajitura Burek). Informatii tel;
0745330061 sau CV.,la adresa de
mail zoranmutavschi@gmail.
com pana la data de 26.10.2016.
l Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în
sistemul administrației penitenciare (agent de penitenciare),
Penitenciarul Mărgineni scoate
la concurs 14 posturi vacante (12
posturi de agent operativ în
sectorul siguranţa deţinerii şi
regim penitenciar şi 2 posturi de
agent conducător auto). Dosarele
de candidat se depun în termen
de 15 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului, la structura
de resurse umane din Penitenciarul Mărgineni. Taxa de înscriere
la concurs este de 85 lei. Alte
informaţii suplimentare se pot
obţine pe site-ul Penitenciarului
Mărgineni (http://anp.gov.ro/
web/penitenciarul-margineni,
secţiunea Carieră – Concursuri)
şi la structura de resurse umane
din Penitenciarul Mărgineni.
l Primăria Comunei Vulturu,
județul Constanța, organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de
execuție, vacantă, de referent,
clasa III, grad profesional debutant la Compartimentul Urbanism, disciplină în construcţii,
amenajarea teritoriului şi registrul agricol. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54
din Legea nr.188/1999, privind
Statutul funcţionarilor publici
(r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea
participării la concurs şi a
ocupării funcţiei publice sunt:
studii medii liceale finalizate cu
diplomă de bacalaureat.
Concursul se va organiza
conform calendarului următor:
-14 noiembrie 2016, ora 16.00:
termenul-limită pentru depunerea dosarelor; -24 noiembrie
2016, ora 12.00: proba scrisă; -28
noiembrie 2016, ora 12.00: proba

interviu. Dosarele de înscriere la
concurs vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute
la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, şi se
vor depune în termen de 20 de
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei
Vulturu. Detalii privind bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială:
www.comunavulturu.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei Vulturu,
comuna Vulturu, str.Eroilor,
nr.45, județul Constanța, telefon:
0241.859.801.
l Casa Municipală de Cultură,
cu sediul în localitatea Făgăraş,
str.Mihai Viteazul, nr.1, judeţul
Braşov, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de
muncitor calificat, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 16.11.2016, ora 10.00;
-proba interviu în data de
21.11.2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: 1.studii de
specialitate: studii medii, calificare în meseria de prelucrător
prin aşchiere, calificare în
meseria de fochist la cazane; 2.
vechime: minim 3 ani; 3.abilităţi,
calităţi şi aptitudini necesare:
vigilență şi atenție permanentă,
disponibilitate față de solicitările
publicului, să aibă un comportament fizic adecvat, în aşa fel
încât să nu creeze probleme de
imagine instituției; 4.cerinţe
specifice: program prelungit în
anumite condiții. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul: Casa Municipală de Cultură Făgăraş, str.
Mihai Viteazul, nr.1, etaj 1, ora
15.30. Relaţii suplimentare la
sediul: Casa Municipală de
Cultură, strada Mihai Viteazul,
nr.1, persoană de contact: Harabagiu Mariana, telefon: 0268 211
929, e-mail: cmculturafagaras@
yahoo.com
l Colegiul Tehnic „Costin D.
Nenițescu” Craiova, cu sediul în
localitatea Craiova, str.Paşcani,
nr.9, judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale temporar vacante
de paznic, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 09 noiembrie 2016, ora
9.00; -proba interviu în data de
11 noiembrie 2016, ora 9.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-absolvent studii medii cu sau
fără diplomă de bacalaureat;
-deţinerea atestatului de agent
pază conform legislaţiei în
vigoare la data concursului; -să
deţină permis de conducere categoria B; -vechime minim un an.
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 Colegiului Tehnic „Costin
D.Nenițescu” Craiova. Relaţii
suplimentare la sediul Colegiului
Tehnic „Costin D.Nenițescu”
Craiova, persoană de contact:
secretar-şef ec.Mitran Georgeta,
telefon: 0351.411.568.
l Colegiul Tehnic „Costin D.
Nenițescu” Craiova, cu sediul în
localitatea Craiova, str.Paşcani,
nr.9, judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -bibliotecar -1 post, grad profesional I
(studii superioare); -tehnician -½
post, treaptă profesională IA
(studii medii), conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 16 noiembrie 2016, ora
10.00; -proba interviu în data de
18 noiembrie 2016, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Bibliotecar: -absolvirea, cu
examen de diplomă/licenţă, a
unei instituţii de învăţământ,
secţia de biblioteconomie; -absolvirea facultăţii de litere sau limbi
străine şi a unui curs de biblioteconomie; -activitate în specialitate minimum 1 an. Tehnician:
-studii corespunzătoare cu specificul postului (mecanic, energetic, electric); -activitate în
domeniu minimum 1 an; -abilităţi de relaţionare, comunicare şi
lucru în echipă. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul Colegiului
Tehnic „Costin D.Nenițescu”
Craiova. Relaţii suplimentare la
sediul Colegiului Tehnic „Costin
D.Nenițescu” Craiova, persoană
de contact: secretar-şef ec.Mitran
Georgeta, telefon: 0351.411.568.
l Primăria Comunei Răcăciuni,
judeţul Bacău, organizează
concurs în vederea ocupării
următorului post de natură
contractuală, astfel: concurs
pentru ocuparea funcţiei vacante
contractuale de consilier juridic
I/A, în cadrul aparatului de
specialitate al primarului
comunei Răcăciuni. Concursul
va avea loc la sediul Primăriei
Comunei Răcăciuni, judeţul
Bacău, la data de 17 noiembrie
2016, ora 11.00, proba scrisă, şi
18 noiembrie 2016, ora 10.00,
interviul. Condiţiile generale:
conform art.3 din Hotărârea
Guvernului nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Condiţii specifice: -studii
superioare juridice; -vechime
minim 9 (nouă) ani în specialitatea studiilor. Data până la care
se pot depune dosarele de
înscriere: în termen de 10 de zile
lucrătoare de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al
României. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Primăriei
Răcăciuni
sau
la
tel.0234.251.212, persoană
contact: Lupan Liliana, secretarul Comisiei de concurs.
l Primăria Comunei Răcăciuni,
judeţul Bacău, organizează

concurs în vederea ocupării
următorului post de natură
contractuală, astfel: concurs
pentru ocuparea funcţiei vacante
contractuale de muncitor calificat I, în cadrul Serviciului de
Gospodărire Comunală Răcăciuni. Concursul va avea loc la
sediul Primăriei Comunei Răcăciuni, judeţul Bacău, la data de
16 noiembrie 2016, ora 10.00,
proba practică, şi 17 noiembrie
2016, ora 9.00, interviul. Condiţiile generale: conform art.3 din
Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii
specifice: -studii profesionale;
-vechime minim 5 (cinci) ani în
activitatea specifică studiilor.
Data până la care se pot depune
dosarele de înscriere: în termen
de 10 de zile lucrătoare de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei Răcăciuni sau la tel.0234.251.212,
persoană contact: Lupan Liliana,
secretarul Comisiei de concurs.
l Muzeul Ţării Făgăraşului
„Valer Literat”, cu sediul în
localitatea Făgăraş, str.Mihai
Viteazul, nr.1, judeţul Braşov,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -Referent de specialitate: 2 posturi; -Referent: 1
post; -Îngrijitor: 1 post, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -proba
scrisă în data de 17 noiembrie
2016, ora 10.00; -proba interviu
în data de 22 noiembrie 2016,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: Referent de specialitate: -studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă ştiinţe administrative;
-vechime minimă 6 luni.
Condiţii specifice: -cunoştinţe
operare calculator; -cunoaşterea
unei limbi străine; -abilităţi de
comunicare în public, lucru în
echipă, capacitate de analiză şi
sinteză, disponibilitate de a
desfăşura ocazional program
prelungit. Referent: -studii
medii finalizate cu diplomă de
bacalaureat; -vechime minimă 6
luni. Condiţii specifice: -cunoştinţe operare calculator; -lucru
în echipă, disponibilitate de a
desfăşura ocazional program
prelungit. Îngrijitor: -studii
medii/gimnaziale; -vechime 6
luni. Condiţii specifice: disponibilitate față de solicitările publicului vizitator; disponibilitate de
a desfăşura ocazional program
prelungit. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Muzeului Ţării Făgăraşului „Valer
Literat”, strada Mihai Viteazul,
nr.1, respectiv în data de 8
noiembrie 2016, ora 14.00.
Relaţii suplimentare la sediul
Muzeului Ţării Făgăraşului
„Valer Literat”, strada Mihai
Viteazul, nr.1, persoană de
contact: Kovacs Marioara
-Departament Administrativ,
telefon: 0768.186.571, e-mail:
muzeufagaras@yahoo.com

l Primăria Comunei Sadova, cu
sediul în localitatea Sadova,
judeţul Suceava, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de consilier
juridic IA, un post, conform
prevederilor HG nr.286/2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de
18.11.2016, ora 10.00; -proba
interviu în data de 21.11.2016,
ora 09.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: a)studii superioare juridice absolvite cu diplomă de
licenţă; b)vechime -10 ani.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei
Sadova. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Comunei
Sadova, persoană de contact:
Constantinescu Otcu Mihai,
telefon: 0730.908.522.
l Spitalul Filişanilor, cu sediul
în localitatea Filiaşi, bd.Racoțeanu, nr.216, județul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea
posturilor contractuale vacante
de: Nr.crt.; Postul; Loc de muncă;
Nr.posturi. 1; Asistent medical
generalist principal; Compartiment Neurologie; 1. 2; Asistent
medical generalist; Secţia Pediatrie; 1. 3; Infirmieră; Secţia Pediatrie; 1, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 16.11.2016, ora 10.00;
-proba practică în data de
22.11.2016, ora 10.00; -proba
interviu în data de 28.11.2016,
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ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să
îndeplinească următoarele
condiții: Asistent medical generalist principal: -diplomă de
licenţă în specialitate/diplomă de
şcoală postliceală sanitară sau
echivalentă/diplomă de studii
postliceale prin echivalare conf.
HG nr.797/1997; -min.5 ani
vechime ca asistent medical;
-examen pentru obţinerea
gradului de principal. Asistent
medical generalist: -diplomă de
licenţă în specialitate/diplomă de
şcoală postliceală sanitară sau
echivalentă/diplomă de studii
postliceale prin echivalare conf.
HG nr.797/1997; -min.6 luni
vechime în specialitate. Infirmieră: -şcoală generală; -curs de
infirmiere organizat de Ordinul
Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali
din România sau curs organizat
de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea
Ministerului Sănătăţii; -min.6
luni vechime în activitate.
Candidații vor depune dosarele
de participare la concurs până la
data de 09.11.2016, ora 12.00, la
sediul Spitalului Filişanilor,
Filiaşi, din bd.Racoţeanu, nr.216,
judeţul Dolj. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Filişanilor, Filiaşi, din bd.Racoţeanu,
nr.216, judeţul Dolj, telefon:
0251.441.234.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea următoarelor funcţii
publice de conducere vacante din
cadrul Ministerului Transportu-
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rilor: director adjunct– Corpul
de Control; şef serviciu- Serviciul
avizare proiecte de acte normative; şef serviciu- Serviciul
afaceri europene; şef serviciuServiciul relaţii internaţionale;
şef serviciu- Serviciul financiar
contabil. Concursul se organizează la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în
data de 29 noiembrie 2016, ora
10.00 proba scrisă. Proba suplimentară eliminatorie de testare a
cunoştinţelor de limbă străină va
avea loc în data de 29 noiembrie
2016, ora 09.00. Dosarele de
înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de promovare pentru
ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de director al
direcţiei de legislaţie şi reglementări contabile şi concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de
director general al direcţiei
generale de politici, analiză şi
cercetare în domeniul finanţelor
publice, din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice. Concursul se
desfăşoară la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 25 noiembrie
2016, ora 9.00 - proba suplimentară eliminatorie de testare a
cunoştinţelor de operare pe
calculator şi a cunoştinţelor de
limba engleză şi ora 11.00 -proba
scrisă. Dosarul de înscriere la
concurs se depune în termen de
20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a,
la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi trebuie
să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.
143 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G.
nr.1173/2008 pentru concursul de
promovare şi cele prevăzute la
art.49 din acelaşi act normativ,
pentru concursul de recrutare.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de secretar al
comunei Cungrea, judeţul Olt.
Concursul se organizează la
sediul Agenţiei Naţionale a

Funcţionarilor Publici, în data de
28 noiembrie 2016, ora 10.00
-proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în
termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial,
partea a-III-a, la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor
Publici. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul
şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiilor publice de
execuţie vacante de auditor clasa
I grad profesional superior (2
posturi), auditor clasa I grad
profesional principal (3 posturi)
-Biroul audit -Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 3, municipiul
Bucureşti. Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în
data de 29 noiembrie 2016, ora
10.00 proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul
Oficial, partea a-III-a, la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l În temeiul prevederilor art.7
din Regulamentul-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, aprobat prin
Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, Grădinița cu
Program Prelungit Nr.1 „Căsuța
Piticilor” Horezu, cu sediul în
oraşul Horezu, str.Unirii, nr.30,
organizează concurs pentru
ocuparea, pe perioadă determinată, a unei funcţii contractuale
de execuţie temporar vacante (pe
perioada concediului medical),
respectiv muncitor calificat I
(fochist), astfel: Data desfăşurării concursului: -selecția dosarelor: 28.10.2016; -proba scrisă/
practică în data de: 04.11.2016,
ora 10.00. Dosarele de
înscriere se pot depune la sediul
instituţiei, Compartimentul
Contabilitate, în perioada

MARȚI / 25 OCTOMBRIE 2016
21.10.2016-27.10.2016, între
orele 8.00-14.00. Rezultatele
selecției dosarelor se va afişa la
avizierul din cadrul instituției în
data de 28.10.2016. Condiţii de
participare la concurs: -Muncitor
calificat I (fochist); -Nr.posturi: 1;
-Nivel studii: şcoală profesională
şi cursuri fochist; -Vechime: fără
vechime. Calendarul concursului: -Depunerea dosarelor:
termen 21.10.2016-27.10.2016;
-Selecţia dosarelor: termen
28.10.2016; -Proba scrisă/practică: 04.11.2016, ora 10.00;
-Depunere contestaţii proba
scrisă/practică: 07.11.2016;
-Afişarea rezultatelor după
contestaţii: termen 08.11.2016;
-Interviul: 10.11.2016, ora 10.00;
-Rezultatul final al concursului:
termen 11.11.2016. Bibliografia
de concurs şi actele necesare
înscrierii la concurs se afişează la
sediul instituției. Relaţii suplimentare la telefon: 0250.860.730,
persoană de contact: Tudor
Mădălina.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Cartea reaminteşte românilor de
pretutindeni şi
hotarele strămoş i l o r ! Te l .
0761.674.276,
0733.940.772

ÎNCHIRIERI SPAȚII
l Romana, 1400 mp, birouri/
hotel, 36 camere, fara agentii,
0722.287.347

CITAȚII
l Se citeaza in calitate de parat
num i tul R us u M i r a nu i n
dosarul 5880/190/2007* al Judecatoriei Bistrita pentru
termenul de judecata din
10.11.2016 ora 9.00 sala II."
l Se citeaza inumita Decani
Henriette inscrisa in Cf 1554
Bistrita ca propietar tabular, in
dosarul nr. 2613/190/2013 al
Judecatoriei Bistrita pentru
termenul de judecata din
14.11.2016 ora 9.00 sala II in
calitate de parata."
l Se citeaza in dosarul nr.
8128/55/2016 la Judecatoria
Arad in calitate de prata Maris
Angela, in proces de divort cu
reclamantul Maris Dumitru
pentru termenul din 03.11.2016
orele 08.30 sala 215.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în judecată
pe numiţii: Burlan Vasile domiciliat în com. Ştefăneşti, sat Şerbăneşti, jud. Vâlcea şi Burlan (fostă
Melencă) Georgeta domiciliată
în comuna Ştefăneşti, sat Ştefăneşti, jud. Vâlcea în calitate de
intimaţi în dosarul civil nr.
2447/90/2016 cu termen de judecată la data de 28.10.2016 aflat
pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l SC Alexim Grup, cu sediul în
Iasi, str. Bd.Independentei, bl.
D2, sc.B, P, jud. Iasi este citata
la Tribunalul Iasi, cu sediul in
Iasi, str. Elena Doamna nr. 1A,
pe data de 10.11.2016, ora 9.00,

complet COM S1 FAL, in calitate de PARAT in dosarul nr.
1272/99/2016, avand ca obiect
Procedura Insolventei, in proces
cu reclamanta CII Pohrib Ionela.
l Nap Gavrila, sotia lui Farcas
Constantin, Bonda Vasile Tingo,
Vartan Simion, Vartan Maria,
Nap Maria, Nap Veronica,
Oarga Aurelia lui Tudor, Oarga
Victoria lui Tudor, Farcasan
Constantin si sotia Farcasan
Amalia, Culada 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
18.11.2016 la Judecatoria Turda
in dos. nr. 4623/328/2013 in calitate de parati.
l Se citează Mihai Bogdan
Sebastian, Mihai Luminița Erica,
Mihai Emil Cosmin, Mihai
Despina Cristina, Luca Simona
şi Luca Georgeta în calitate de
p â r â ț i î n d o s a r n r.
4058/190/2006* al Judecătoriei
Bistrița, în proces cu Rus Traian
Tony, având ca obiect validare
contracte pentru termenul de
judecată din data de 17.11.2016
l Se citează numiții Bulz
Ieronim şi Bulz George în calitate de pârâți în dosar nr.
1527/265/2015 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Hodea
Gheorghe, având ca obiect
succesiune şi partaj, cu termen la
14.02.2017
l Toţi succesibilii defunctei
Lăzăreanu Niculina, decedată la
data de 11.11.2010, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str.Scărlătescu, nr.33, sector 1, sunt citaţi
la sediul Societăţii Profesionale
Notariale “Alexandru&Voicu”
din Bucureşti, Bd.Banu Manta,
nr.2, et.2, ap.3, sector 1, pe data
de 12.12.2016 ora 12,00.
Tel:021/222.72.45.
l Numita Avram Rodica Georgiana, cu ultimul domiciliu în
Com.Şimnicu de Sus, Aleea
Zootehniei, nr.18, este chemată
în data de 10.11.2016 la Judecătoria Craiova pentru divorţ în
dosarul nr.1920/215/2016, la
CMF3.
l Vă aducem la cunoştinţă că pe
rolul Judecătoriei Craiova se află
dosarul nr.24784/215/2016, având
ca obiect declararea morţii prezumate a dispărutei Braloştiţeanu
Rodica Luminiţa, cu ultimul
domiciliu: str.Vânători, nr.5, fiica
lui Victor şi a Mariei Braloştiţeanu, dispărută la începutul
anului 2011. Orice persoană care
ar putea da informaţii pentru
soluţionarea cererii este invitată
să le comunice instanţei.
l RCS&RDS SA cheamă în
judecată pe Ene Ionel, domiciliat
în Craiova, str.Potelu, nr.184,
bl.R20, sc.1, ap.3, jud.Dolj, în
dosar 18733/215/2015, Judecătoria Craiova, ccom2cc, în data
de 11.11.2016, ora 8.30.
l Parohia ”Sf. Dumitru Balş”
cu sediul în localitatea Iaşi, Bd.

Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 15
(fost 21) cheamă în judecată pe
pârâta U.A.T. Iaşi, cu sediul în
Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt
nr.11, reprezentată prin Primar,
în Dosar nr. 32836/245/2016,
aflat pe rolul Judecătoriei Iaşi,
având ca obiect uzucapiune
accesiune imobiliară.
l Pârâtul Iliuță Constantin,
domiciliat în Iaşi, str. Clopotari
nr.11, bl. 628, sc.B, Et.1, Ap.3,
jud. Iaşi, se citează în Dosarul nr.
12649/245/2016, termen
09.11.2016, Complet C 38M,
Judecătoria Iaşi, având ca obiect
”divorț cu minori”, în contradictoriu cu reclamanta Iliuță Oana.
l Numitul Joan Por, cu domiciliul
necunoscut, este citat la Judecătoria Braşov, la data de 13.12.2016,
ora 09.00, completul c21, camera
J2, în calitate de pârât, în dosarul
civil nr. 24877/197/2015, având ca
obiect uzucapiunea, în contradictoriu cu reclamanţii Puşcău
Rodica, Şerban Ioan, Şerban
Nicolae Horia.
l Autoritatea publică locală a
Sectorului 4 al Municipiului
Bucureşti, în temeiul Legii nr.
421/2002, citează public proprietarul/deţinătorul vehiculului,
aflat pe domeniul public, pentru
luarea măsurilor de eliberare a
domeniului public, pentru vehiculul: Citroen, culoare vişiniu, cu
număr de înmatriculare străin M
6214US, aflat la intersecţia străzilor Râul Mara şi Podarului. În
caz contrar se va dispune inventarierea, expertizarea, ridicarea,
transportarea şi depozitarea
într-un loc special amenajat,
respectiv Şoseaua Berceni nr.
38A, Sector 4, Bucureşti.
l Autoritatea publică locală a
Sectorului 4 al Municipiului
Bucureşti, în temeiul Legii nr.
421/2002, citează public proprietarii/deţinătorii vehiculelor, aflate
pe domeniul public, pentru luarea
măsurilor de eliberare a domeniului public, pentru vehiculele
fără plăcuţă de înmatriculare:
Dacia carosata, culoare albastru,
aflat pe str. Ghimpaţi intersectie
cu str. Bucşoiu; Dacia, culoare alb
aflat pe Intrarea Târgu Frumos
vis a vis de nr.2A. În caz contrar se
va dispune inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea şi
depozitarea într-un loc special
amenajat, respectiv Şoseaua
Berceni nr. 38A, Sector 4, Bucureşti.

NOTIFICĂRI
l C.I.I. Tudor Catalin George
notifica intrarea in procedura
generala a debitoarei SC Total
Succes Constructt SRL, Municipiul Bucuresti, Str. Avrig Nr. 63,
Bl. E2, Sc. 4, Ap. 107, Sector
2, J40/7666/2015; CUI
34689563, prin hotararea
pronuntata la 19.10.2016, dosar
32429/3/2016 al Tribunalului
Bucuresti. Termene: depunere
creante 02.12.2016; tabel preliminar 22.12.2016; tabel definitiv
16.01.2017; data Adunarii creditorilor 27.12.2016, ora 09.00, str.
Cerna nr. 11, Ploiesti, pentru:
confirmarea administratorului
judiciar, aprobarea raport

intocmit conf. art. 97 si incidenta
art. 169 din lg.85/14. Relatii la
telefon 0725093254.

DIVERSE
l Andreea si Alex ii vor nasi pe
Maria si Marius. Ei vor?
l Primăria Comunei Plopu,
titular al proiectului amenajare
pasarele pietonale in zona podurilor si podetelor de pe drumul
judetean DJ 102 E (stânga), din
satele Plopu şi NisipoasaComuna Plopu, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de catre
APM Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului de a nu se
supune procedurii de evaluare a
impactuiui asupra mediului,
pentru proiectul amenajare
pasarele pietonale in zona podurilor şi podetelor de pe drumul
judetean DJ 102E (stânga), din
satele Plopu şi NisipoasaComuna Plopu propus a fi
amplasat în comuna PLOPU,
satul PLOPU, jud. PrahovA.
1.Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului. APM
Prahova din mun. Ploieşti, str.
Gh.Gr. Cantacuzino, nr.306, jud.
Prahova, în zilele de 25-30
octombrie 2016, între orele 8-16,
precum şi la următoarea adresă
de internet: http://apmph.anpm.
ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/ observaţii la
încadrare în termen de 5 zile de
la data publicării prezentului
anunţ, până la data de
30.10.2016.
l Primăria Comunei Plopu,
titular al proiectului modernizare (asfaltare) drumuri locale:
sat PLOPU, Ds 722, sat Nisipoasa- Drum De 703, sat
Galmeia- Drum Ds 268 şi De
2234, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM
Prahova, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului de a nu se supune
procedurii de evaluare a impactuiui asupra mediului, pentru
proiectul modernizare (asfaltare)
drumuri locale: sat Plopu, Ds
722, sat Nisipoasa- Drum De
703, sat Galmeia- Drum Ds 268
şi De 2234, propus a fi amplasat
în comuna Plopu, satele Plopu,
Nisipoasa şi Galmeia, jud.
Prahova. 1.Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate
la sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului. APM
Prahova din mun. Ploieşti, str.
Gh.Gr. Cantacuzino, nr.306, jud.
Prahova, în zilele de 25-30
octombrie 2016, intre orele 8-16,
precum şi la următoarea adresa
de internet: http://apmph.anpm.
ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/ observaţii la
încadrare în termen de 5 zile de
la data publicării prezentului
anunţ, până la data de
30.10.2016.
l SC CONPET SA titular al
proiectului, “Inlocuire conducta
de transport titei Ø10¾”

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Vermesti - Targu Ocna - Rafo
Onesti, in zona Gara Godevil Tg.
Ocna – Monument Zaharia”,
anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare
de catre APM Bacau, ca este
necesara evaluarea impactului
asupra mediului si necesita
evaluare adecvata, pentru
proiectul propus a se realiza in
orasul Tg. Ocna, zona Poieni,
judetul Bacau. Proiectul deciziei
de incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate
la sediul APM Bacau, str. Oituz,
nr. 23, in zilele de luni – joi, intre
orele 8.00 – 16.30 si vineri intre
orele 8.00 – 14.00 precum si la
urmatoarea adresa de internet:
http://apmbc.anpm.ro. Publicul
interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5
zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de
29.10.2016. Publicul interesat
poate depune propuneri in ceea
ce priveste continutul raportului
privind impactul asupra
mediului, la sediul APM Bacau,
precum si la urmatoarea adresa
de e-mail: office@apmbc.anpm.
ro, in termen de 10 zile de la data
publicarii prezentului anunt,
pana la data de 03.11.2016.
l Aceasta informare este efectuata de catre OMV PETROM
SA, cu sediul in str. Coralilor, nr.
22, municipiul Bucuresti, ce
intentioneza sa solicite de la
Administratia Bazinala de Apa,
un Aviz de Gospodarire a Apelor
pentru realizarea lucrarilor de
“Lucrari de suprafata, foraj si
echipare sonda 1384 vata si L.E.S.
0,5 KV” propus a fi amplasat in
extravilanul comunei Barasti,
judetul Olt. 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 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 solicitantului sau la
S.C EXPERT SERV SRL, cu
sediul in str. Mihai Eminescu, nr.
7, et. 1, Ploiesti, jud. Prahova, cod
postal 100329, tel./fax: 0244513233.
l Se aduce la cunoştinţă că pe
rolul Judecătoriei Arad se află
dosarul nr. 8954/55/2016, cu
termen de judecată la data de 22
noiembrie 2016, având ca obiect
cererea petentei Marincat
Iuliana, cu domiciliul în Turnu,
nr. 455, jud. Arad pentru: constatarea dobândirii de către aceasta
a dreptului de proprietate prin
uzucapiune, asupra imobilului
înscris în CF nr. 305254 Pecica,
cu nr. top 899 (CF vechi 406
Turnu), compus din casă (fără
teren), proprietatea tabulară a
numitei Rizmives Ruzsi, nevasta
lui Gaudi Demeter. Persoanele
interesate pot face opoziţie la
numărul de dosar indicat mai
sus în termen de o lună de la
data publicării prezentei somaţii.

SOMAȚII
l Somaţie. Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi că petentul
Bodean Ştefan a solicitat Judecătoriei Braşov să se constate că au
dobândit dreptul de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilului situat în com. Dumbrăviţa,
sat Dumbrăviţa, str. Gării, nr.
1197, jud. Braşov- înscris în CF
nr. 101600 a localităţii Dumbrăviţa (vechi 3455), înregistrat sub
nr. top 139/2 compus din casă de
piatră şi teren în suprafaţă de 259
mp, având ca proprietari tabulari
pe Ciolan T. Ioan şi Ciolan
(născută Todor) Ana- decedaţi.
Persoanele interesate pot face
opoziţie la Judecătoria Braşov,
dosar civil nr. 9209/197/2016, în
termen de o lună de la data
afişării şi publicării prezentei
somaţii. Prezenta se comunică
spre afişare la Primăria Comunei
Dumbrăviţa, la Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Braşov şi la sediul Judecătoriei
Braşov.

LICITAȚII
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, in calitate de lichidator
judiciar al Lactoprod International SRL desemnat prin Sentinta
Comerciala nr. 6820 din data de
02.11.2010, pronuntata in Dosar
nr. 16931/3/2010 aflat pe rolul
Tribunalului Bucuresti- Sectia a
VII a Civila, anunta scoaterea la
vanzare a bunurilor imobile aflate
in proprietatea Lactoprod International SRL constand in teren
extravilan arabil in suprafata de
6.102,5mp situat in Comuna
Jilava, judetul Ilfov, sola 37,
parcela 131 si teren extravilan
arabil in suprafata de 6.102,5mp
situat in Comuna Jilava, judetul
Ilfov, sola 37, parcela 131 si
constructia edificata pe acesta, in
valoare de 55.000 lei exclusiv
TVA. Licitatia va fi organizata in
data de 31.10.2016, ora 14.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. In
cazul in care bunurile nu se vor
vinde la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza licitatii
saptamanal, in fiecare zi, la
aceeasi ora si in aceleasi conditii.
Date suplimentare privind bunurile scoase la vanzare, conditiile
de inscriere la licitatie precum si
modul de organizare se pot obtine
din caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Costul unui
caiet de sarcini este de 500 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini si plata taxei
de participare la licitatie sunt
obligatorii pentru toti participantii la licitatie. Caietul de
sarcini se poate achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar
mentionat mai sus. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.
l Debitorul SC Petroconstruct
Carpați SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Şi Asociații SPRL,
scoate la vânzare: Proprietate
imobiliară Spațiu comercial
(parter şi subsol) situat în str.
General Petre Popovat nr. 29-31,
sector 6, Bucureşti, suprafață
utilă parter 256,42 mp, suprafață

subsol 22,12 mp +teren în cotă
indiviză de 1/3 din suprafața
totală de 779 mp, conform măsurătorilor cadastrale, aparținând
SC Petroconstruct Carpați SRL.
Prețul de pornire al licitației
pentru proprietatea imobiliară
este de 251.530,55 euro. Prețul
Caietului de sarcini este de 9.000
lei, exclusiv TVA. Prima şedință
de licitație a fost fixată la data de
08.11.2016, ora 14.00 iar dacă
proprietatea imobiliară nu se
adjudecă la această dată, următoarele şedințe de licitații au fost
fixate în data de 15.11.2016,
22.11.2016, 29.11.2016 şi
06.12.2016, la acelaşi preț de
pornire. Participarea la licitație
este condiționată de: -consemnarea în contul nr. RO95CECEB31701RON2243676 deschis la
CEC BANK SA Sucursala
Alexandru Obregia, până la data
şi ora stabilite pentru şedința de
licitație, a garanției de 10% din
prețul de pornire al licitației;
-achiziționarea până la data şi ora
stabilite pentru şedința de licitație
a Caietului de sarcini. Toate
şedințele de licitații se vor desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr.
71, et.5, sector 1. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l Debitorul SC Quality Serv
International SRL societate în
faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Şi Asociații S.P.R.L.,
scoate la vânzare: Mijloace fixe şi
obiecte de inventar aparținând
SC Quality Serv International
SRL -în faliment. Prețul de
pornire al licitației este de 50%
din valoarea de vânzare forțată
stabilită în Raportul de Evaluare
exclusiv TVA, pentru fiecare bun
în parte, iar listele cu aceste
bunuri pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în
prealabil. Participarea la licitație
este condiționată de consemnarea
î n
c o n t u l
n r.
RO11BRMA0999100047093884
deschis la Banca Românească
SA, cel târziu până la data
şedinței de licitație, a garanției de
10% din prețul de pornire al
bunului pentru care se licitează şi
de achiziționarea până la aceeaşi
dată a Caietului de sarcini. Prețul
Caietului de sarcini este de 50 lei
exclusiv TVA şi se va achita în
numerar la sediul ales al lichidatorului judiciar DINU, URSE ŞI
ASOCIAȚII SPRL din Bucureşti,
str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1.
Prima şedință de licitație pentru
activele ce aparțin societății debitoare a fost fixată la data de
10.11.2016, ora 14.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la
această dată, şedințele de licitații
se vor relua în datele de:
24.11.2016, 08.12.2016,
15.12.2016 şi 05.01.2017 ora
14.00. Toate şedințele de licitații
se vor desfăşura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Buzesti nr. 71, et. 5,
sector 1. Pentru relații suplimentare sunați la tel.: 021.318.74.25,
email: dinu.urse@gmail.com.
l Anunţ privind organizarea
licitaţiei de vânzare masă
lemnoasă fasonată, producţia
anului 2016. Organizatorul licita-

ţiei: Primăria comunei Remetea,
cu sediul în comuna Remetrea,
P-ta Cseres Tibor nr. 10, judeţul
Harghita, CIF: 4367655, tel/fax
0266-352-101, e-mail: office@
gyergyoremete.ro. Data şi ora
desfăşurării licitaţiei: 09.11.2016,
orele 09:00. Locul desfăşurării
licitaţiei: sediul Primăriei
comunei Remetea, comuna
Remetea, judeţul Harghita. Tipul
licitaţiei: licitaţie cu strigare. Licitaţia este organizată şi se va
desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fordul forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea guvernului nr.
924/2015. Data şi ora preselecţiei:
04.11.2016, ora 16:00. Data şi ora
limită până la care poate fi
depusă documentaţia pentru
preselecţie şi înscrierea la licitaţie
este 21.10.2016, ora 15:00. Lista
partizilor care se licitează, preţul
de pornire a licitaţiei pentru
fiecare partidă sunt afişate la
sediul organizatorului şi pe site-ul
www.ocoalederegim.ro. Volumul
total de masă lemnoasă fasonată,
oferit la licitaţie este de 741 mc,
volum brut, din care: Pe natură
de produse: APV din data de
10.10.2016, nr partida 1657UP
VII Remetea – Vf Caprei UA 4
– total 741 mc. Pe specii: APV din
data de 10.10.2016 nr partida
1657 UP VII Remetea – Vf
Caprei UA 4 – total 741 mc – BR
– 3 MC, FA – 4 MC, MO- 732
MC, PAM – 2 MC. Preţul de
pornire a licitaţiei este de: 300 lei/
mc fara TVA conform HCL nr. 10
din Ianuarie 2016. După strigare
şi în continuare după fiecare
eventuala strigare (dacă este
cazul) pasul de majorare a
preţului este de 5 RON. Masa
lemnoasa fasonata oferită spre
vânzare provine din fodul forestier proprietate publică a comunei
Remetea. Caietul de sarcini poate
fi solicitat de la sediul organizatorului, începând cu data de
26.10.2016. Pentru participarea la
licitaţie, solicitantul trebuie să
depună, până la data de
04.11.2016, ora 15:00, o cerere de
înscriere la licitaţie, la care trebuie
să anexeze documentele prevăzute la art. 54, alin. 3 din HG
924/2015. Pentru informaţii şi
date suplimentare vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei:
Comuna Remetea, tel. 0266352.101.
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 prin licitatie
publica, proprietate comerciala/
industriala si teren situata in
M u n i c i p i u l P l o i e s t i , S t r.
Dumbravei, nr. 24-26, Judetul
Prahova, compusa din teren in
suprafata totala de 3.708 mp din
care suprafata totala construita
de 833,59 mp si aproximativ
2.800 mp platforma de beton:
teren in suprafata masurata de
3.708 mp; Constructia C2 – in
suprafata construita de 152,43
mp; Constructia C3 – birouri, in
suprafata construita de 218,33
mp; Constructia C4 – hala
productie, in suprafata construita
de 319,92 mp; Constructia C5 –
grup sanitar, in suprafata

construita de 10,29 mp;
Constructia C6 – spatiu centrala
termica, in suprafata construita
de 14,01 mp; Costructia C7 –
rastel materiale, in suprafata
construita de 35,97 mp;
Costructia C8 – rastel materiale,
in suprafata construita de 36,42
mp; Costructia C9 – rastel materiale, in suprafata construita de
37,22 mp; Costructia C10 –
baraca metalica, in suprafata
construita de 9,00 mp. Pretul
intregii proprietati este echivalentul in lei a sumei de 180.000
Euro, pret fara TVA. Licitatia se
va tine in data de 28.10.2016 ora
13:00, la sediul administratorului
judiciar din Ploiesti, iar in cazul
in care bunul nu va fi adjudicat,
licitatia se va tine in data de
31.10.2016, 04.11.2016,
07.11.2016, 11.11.2016,
14.11.2016, 18.11.2016,
21.11.2016, 25.11.2016,
28.11.2016, 02.12.2016,
05.12.2016, 09.12.2016,
12.12.2016, 16.12.2016,
19.12.2016, 23.12.2016, 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 S.C. Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii
debitoare, după cum urmează:
Activul nr.1: spatiu comercial
situat in Mun.Iasi, B-dul Chimiei
nr. 35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Iasi ,
cu aria construita de 187,28 mp.
si aria utila de 173,23 mp., inscris
in Cartea Funciară sub nr.55170 a
Mun.Iasi, cu nr. cadastral
1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1,
1904/1, 2/p/sp.com./1/2 si Cartea
Funciara nr.23405 cu nr. cadastral
1906/1, cu preţul vanzare de
423.218,25 lei ( fara TVA)( 45%
din valoarea de evaluare) .
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt
până la data de 27.10.2016 si in
data de 0.11.2016, ora 15.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi,
Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi,
în data de 28 octombrie 2016 si in
data de 04.11.2016 orele 15.00, şi
se va desfăşura în conformitate
cu prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei şi
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 30.08.2015. Adjudecarea se va face în conformitate
cu prevederile Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a licitaţiei. Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata
preţului de adjudecare in
termenul stabilit prin Regulamentul de organizare şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt
obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie
de participare la licitatie in
procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se
va depune in numerar, prin plata
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in contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licitaţie,
potenţialii cumpărători trebuie să
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, până la
data de 27.10.2016 si in data de
03.11.2016 ora 15.00. Relaţii
suplimentare se pot obţine: la
telefoanele: 0232/240.890 ;
0742/109890, Fax 0232/240890.

PIERDERI
l Pierdut 2 buc. Certificate
constatatoare nr. 529419 eliberate
la data: 29.05.2012 de O.R.C. Iaşi
pe numele: Intreprindere Individuală Anisiei Adrian– Bogdan. Se
declară nule.
l Declar pierdut (nul) certificat
teren nr.723/22 aprilie 1992, în
două exemplare originale, eliberat
de Notariatul Judeţean Giurgiu
pe numele Gheorghe Ion Petre,
decedat, urmaşi Andrei Ioana,
Andrei Ilie şi Andrei Doru
Lucian.
l Pierdut Certificat de Inregistrare, Certificate Constatatore si
Rezolutie eliberate de ORC
Bistrita Nasaud pentru PFA
Magos Ioan, avand CUI
36469149 . Le declar nule.
l Pierdut carnet de student, pe
numele Darius Turcian, Universitatea Politehnică Timişoara,
facultatea de Automatică şi
Calculatoare. Îl declar nul.
l Pierdut certificat de pregatire
profesionala a conducatorului
auto eliberat de ARR Valcea pe
numele Pojoranu Constantin, din
sat Dozesti, com. Fartatesti, jud.
Valcea. Se declara nul.
l Pierdut Adeverinta achitare
integrala Contract nr.39782/1996,
Mandache Florica. O declar nula.
l Proces-verbal din 3.03.1983,
Bdul I.Gh.Duca 3-11, et.3, ap.27,
sc.B2, Alexandrescu Gh. Il declar
nul.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire receptie din 10.11.1973
pt apartament 32, Str.Emil Racovita nr.35, bl.A6, sector 4, pe
numele Gabor Gheorghe si Gabor
Alexandra. Il declar nul.
l Pierdut Contract construire
apartament Str.Politehnicii nr.3,
et.3, sc.C, ap.41, pe numele
Nedelea Ilie si Nedelea Ana. Il
declar nul.
l C.I.I. Tudor Catalin George, in
calitate de lichidator judiciar a
debitoarei SC Clinic Family SRL
cu sediul in Municipiul Iasi, Str.
Pictor Octav Bancila Nr.1,
Mansarda, Cam. 3, Judetul Iasi,
J22/1667/2011, CUI 29115173,
declara certificatul de inmatriculare
si statutul/anexele pierdute/nule.
l C.I.I. Tudor Catalin George, in
calitate de lichidator judiciar a
debitoarei SC Consult Instal SRL
cu sediul in Municipiul Iasi, Str.
Pantelimon Halipa Nr. 15, Bl. G2,
Sc. B, Ap. 7, Judetul Iasi,
J22/1583/2006, CUI 18798917,
declara certificatul de inmatriculare si statutul/anexele pierdute/
nule.

