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OFERTE SERVICIU
l Grădiniţa nr. 73 angajează 
contabil şi bucătar. Relaţii la tel./ 
fax.: 021.315.43.55/ 54.

l Firmă de pază angajează 
agenţi de securitate, cu/fără 
atestat, pentru obiective din 
Bucureşti şi Ilfov, salariul luat 
fără întârzieri, 1.200-2.000Lei. 
Telefon: 0762.307.773/031.805.21.59.

l Primăria Comunei Cordăreni, 
informează că data susţinerii 
concursului publicat în Jurnalul 
Naţional, din data de 19.01.2017, 
se amână pentru data de 03 
martie, respectiv 06 martie 2017.

l Camin de  batrani  d in 
Germania, aproape de granita cu 
Luxemburg, angajeaza asistente 
medicale /asistenti medicali. Se 
ofera cazare, contra cost si posibi-
litate de angajare in camin, 
pentru partenerii de viata ai 
acestora. Informatii suplimentare 
puteti  obtine la nr.de tel : 
0049/151/68500554

l UAT Comuna Vipereşti, cu 
sediul în localitatea Vipereşti, str.
Principală, nr.96, judeţul Buzău, 
organizează concurs, conform 
Legi i  nr.188/1999,  pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de: Inspector, clasa I, grad profe-
sional superior -1 post. Concursul 
se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 28.02.2017, ora 
10.30; -proba interviu în data de 
02.03.2017, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare 
economice absolvite cu diplomă 
de licență; -vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 9 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Vipereşti, județul 
Buzău, la secretariat. Relaţii 
suplimentare la sediul: Primăriei 
Comunei Vipereşti, persoană de 
contact: Dudău Aura, telefon: 
0238.799.240, fax: 0238.799.245, 
e-mail: primar_viperesti@yahoo.
com  

l U.M. 02526 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naţionale 
organizează concursul pentru 
ocuparea postului contractual de 
conducere, vacant, de şef birou gr. 
II, Biroul politici de securitate din 
Secţia programe studii de securi-
tate/ studii superioare cu o 
vechime în specialitatea studiilor 
de minim 5 ani, în domeniul ştiin-
ţelor sociale, astfel: -20.02.2017, 
ora  10 .00  –proba  scr i să ; 
-23.02.2017, ora 10.00 –interviul; 
-data limită de depunere a dosa-
relor –09.02.2017, ora 15.00. 
Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se vor face la 
sediul U.M. 02526 Bucureşti, 
strada Constantin Mille, nr. 6, 
sector 1, Bucureşti, unde vor fi 
afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale 
secretar iatu lu i :  Lumini ţa 
Drăghia, telefon: 021/313.79.55.

l U.M. 02526 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naţionale 
organizează concursul pentru 
ocuparea postului contractual de 
conducere, temporar vacant, 
până la 15.09.2017, de şef secţie 

gr. II din cadrul Secţiei programe 
studii de apărare/ studii superi-
oare cu o vechime în specialitatea 
studiilor de minim 5 ani, în dome-
niul ştiinţelor sociale, astfel: 
-13.02.2017, ora 10.00 –proba 
scrisă; -16.02.2017, ora 10.00 –
interviul; -data limită de depu-
nere a dosarelor –02.02.2017, ora 
15.00. Depunerea dosarelor şi 
organizarea concursului se vor 
face la sediul U.M. 02526 Bucu-
reşti, strada Constantin Mille, nr. 
6, sector 1, Bucureşti, unde vor fi 
afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale 
secretar iatu lu i :  Lumini ţa 
Drăghia, telefon: 021/313.79.55.

l În Jurnalul Național, nr. 7082 
din 16.12.2016, la Anunțul de 
concurs al Agenției pentru Finan-
țarea Investițiilor Rurale se face 
următoarea rectificare: -în loc de: 
„Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale, af lată în 
subordinea M.A.D.R., organi-
zează concurs în data de 19 ianu-
arie 2017, proba scrisă, ora 10.00, 
iar în perioada 26 ianuarie –27 
ianuarie 2017, interviul, începând 
cu ora 09.00”,  -se va citi: 
„Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale, af lată în 
subordinea M.A.D.R., organi-
zează concurs în data de 19 ianu-
arie 2017, proba scrisă, ora 10.00, 
iar în perioada 27 ianuarie –30 
ianuarie 2017, interviul, începând 
cu ora 09.00.”

l În temeiul prevederilor HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Primăria 
Oraşului Drăgăneşti-Olt, județul 
Olt, cu sediul în localitatea 
Drăgăneşti-Olt, str.N.Titulescu, 
nr.150, organizează concurs în 
data de 17 februarie 2017, ora 
10.00 (proba scrisă), pentru 
ocuparea unor funcții contrac-
tuale de execuție vacante, după 
cum urmează: 1.Arhivar, treapta 
I, studii medii, în cadrul Compar-
timentului Administraţie publică 
locală, registratură; Condiţii: 
studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat, vechime în 
muncă -minimum 3 ani şi 6 luni. 
2.Consilier, debutant, studii supe-
rioare, în cadrul Compartimen-
tului Administraţie publică 
locală, registratură; Condiţii: 
studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă, fără vechime. 
3.Referent, treapta IA, studii 
medii, în cadrul Compartimen-
tului Contabilitate; Condiţii: 
studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat, vechime în 
muncă -minimum 6 ani şi 6 luni. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul instituţiei. Proba interviu se 
susţine în termen de 4 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise, data şi ora susţinerii se vor 
afişa la sediul instituţiei după 
susţinerea probei scrise. Biblio-
grafia, actele necesare pentru 
dosarele de înscriere la concurs, 
precum şi alte informaţii sunt 
afişate la sediul instituţiei şi pe 
pagina de internet: http://www.
draganesti-olt.ro. Dosarele de 
concurs se depun la sediul institu-
ţiei în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Relaţii suplimen-
tare la telefonul: 0249.465.815.

l În temeiul prevederilor HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Primăria 

Oraşului Drăgăneşti-Olt, județul 
Olt, cu sediul în localitatea 
Drăgăneşti-Olt, str.N.Titulescu, 
nr.150, organizează concurs în 
data de 27 februarie 2017, ora 
10.00 (proba scrisă), pentru 
ocuparea unor funcții contrac-
tuale de execuție vacante, după 
cum urmează: 1.Referent, treapta 
I, studii superioare, în cadrul 
Casei  de Cultură „Ileana 
Constantinescu”; Condiţii: studii 
superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă în domeniul artelor, 
vechime în muncă -minimum 3 
ani şi 6 luni. 2.Restaurator, 
treapta II, studii superioare, în 
cadrul Muzeului „Câmpia Boia-
nului -Traian Zorzoliu”; Condiţii: 
studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniile: 
istorie, geografie, filologie şi arte, 
vechime în muncă -minimum 6 
luni. 3.Gestionar custode sală, 
treapta IA, studii medii, în cadrul 
Muzeului „Câmpia Boianului 
-Traian Zorzoliu”; Condiţii: studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat, vechime în muncă 
-minimum 6 ani şi 6 luni. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul instituţiei. Proba interviu se 
susţine în termen de 4 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise, data şi ora susţinerii se vor 
afişa la sediul instituţiei după 
susţinerea probei scrise. Biblio-
grafia, actele necesare pentru 
dosarele de înscriere la concurs, 
precum şi alte informaţii sunt 
afişate la sediul instituţiei şi pe 
pagina de internet: http://www.
draganesti-olt.ro. Dosarele de 
concurs se depun la sediul institu-
ţiei în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Relaţii suplimen-
tare la telefonul: 0249.465.815.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Giurgiu, cu sediul 
în Giurgiu, b-dul 1907, nr. 1, sc. B, 
jud. Giurgiu, organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante de execuţie, 
pe perioadă determinată de 36 de 
luni, din cadrul Biroului Înregis-
trare Sistematică- Serviciul 
Cadastru, pentru implementarea 
Programului naţional de cadastru 
şi carte funciară, conform H.G. 
nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, după cum 
urmează: -1 post de asistent regis-
trator principal gradul debutant. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba  scr i să  în  data  de 
17.02.2017: ora 10.00; -proba 
interviu în data de 22.02.2017: ora 
10.00.  Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: asistent registrator prin-
cipal gradul debutant: -nivelul 
studiilor: studii universitare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau diplomă 
de absolvire -specializarea drept; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: nu 
este necesară. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs  până la  data  de 
09.02.2017, ora 16.00, la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Giurgiu. Locul de 
desfăşurare al concursului: sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Giurgiu. Relaţii 
suplimentare la sediul instituţiei, 
Giurgiu, B-dul 1907, nr. 1, sc. B, 
jud. Giurgiu, persoana de contact: 
Chireceanu Marinela,  tel . 

0246216444, e-mail gr@ancpi.ro 
sau pe site-ul: www.ocpigiurgiu.
ro.

l În temeiul prevederilor HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Primăria 
Oraşului Drăgăneşti-Olt, județul 
Olt, cu sediul în localitatea 
Drăgăneşti-Olt, str. N. Titulescu, 
nr. 150, organizează concurs în 
data de 21 februarie 2017, ora 
10.00 (proba scrisă), pentru 
ocuparea unor funcții contrac-
tuale de execuție vacante, după 
cum urmează: 1.Şofer, treapta I, 
studii medii, în cadrul Comparti-
mentului Administrativ; Condiţii: 
studii medii/generale absolvite cu 
diplomă, permis de conducere 
auto categoria B, vechime în 
muncă -minimum 3 ani, vechime 
minim 5 ani permis conducere. 
2.Şofer, treapta I, studii medii, în 
cadrul  Compart imentului 
Pompieri; Condiţii: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat, permis de conducere auto 
categoriile B şi C, vechime în 
muncă -minimum 3 ani, vechime 
minim 5 ani permis conducere. 
3.Referent, debutant, studii 
medii, în cadrul Compartimen-
tului Asistenţă Socială; Condiţii: 
studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat, fără vechime. 4.
Referent, treapta I, studii medii, 
în cadrul Compartimentului 
Minorităţi; Condiţii: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
r e a t ,  v e c h i m e  î n  m u n c ă 
-minimum 3 ani şi 6 luni, reco-
mandare din partea romilor din 
comunitatea locală. Concursul se 
va desfăşura la sediul instituţiei. 
Proba interviu se susţine în 
termen de 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise, data 
şi ora susţinerii se vor afişa la 
sediul instituţiei după susţinerea 
probei scrise. Bibliografia, actele 
necesare pentru dosarele de 
înscriere la concurs, precum şi 
alte informaţii sunt afişate la 
sediul instituţiei şi pe pagina de 
internet: http://www.dragane-
sti-olt.ro. Dosarele de concurs se 
depun la sediul instituţiei în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Relaţii suplimen-
tare la telefonul: 0249.465.815.

l Primăria Nicolae Bălcescu, cu 
sediul în loc. Nicolae Bălcescu, 
str. Eroilor, nr. 380, jud. Bacău, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post 
contractual aprobat prin HG nr. 
286/2011, modificat şi completat 
de HG nr. 1027/2014, în cadrul 
instituţiei. Denumirea postului: 
muncitor calificat, post vacant 
contractual pe perioadă nedeter-
minată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: medii; -vechime în 

specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: nu este cazul. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -proba scrisă: data 
de 17.02.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Nicolae Bălcescu; 
-proba de interviu: data de 
20.02.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Nicolae Bălcescu. 
Dosarul de concurs se depune la 
sediul Primăriei N.Bălcescu în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Condiţiile de parti-
cipare: bibliografia şi documen-
tele pentru întocmirea dosarului 
de înscriere la concurs sunt 
afişate la sediul Primăriei N. 
Bălcescu. Informaţii suplimen-
tare la telefon nr.0234.214.071.

l Anunt concurs –functionar 
public. Primăria Comunei Pădu-
reni cu sediul în localitatea Pădu-
reni., nr.220, jud. Timiş, în baza 
art. 58, alin (4) din Legea nr. 
188/1999 organizează concurs 
pentru ocuparea următorului 
post vacant, pe perioadă nedeter-
minată, pentru funcția publică: 
Denumirea postului: Inspector 
clasa I grad profesional debutant 
la Compartimentul Cadastru şi 
Agricultură ( agent agricol); 
Condiţii specifice de participare 
la concurs: - Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în următoarele 
domenii de licenţă: Agronomie ( 
agr icultură,  hort icultură, 
zootehnie, îmbunătățiri funciare ) 
- Cunoştinţe de operare pe calcu-
lator nivel mediu: Windows, 
Word, Microsoft Ofifice, Excel, 
internet; -Abilităţi de comunicare 
şi muncă în echipă,capacitate de 
analiză şi sinteză, gândire logică, 
seriozitate şi corectitudine, profil 
moral corespunzător funcţiei, 
conduită profesională corespun-
zătoare. Data, ora si locul de 
desfasurare a concursului: - 
Proba scr isă   în  data de 
27.02.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei comunei Pădureni, 
Comuna Pădureni, nr.220, jud. 
Timiş. - Interviul  în data de 
28.02.2017, ora 10.00 la sediul 
Primăriei comunei Pădureni, 
Comuna Pădureni, nr. 220, jud. 
Timiş. Dosarele de înscriere a 
candidaţilor la concurs se depun 
la sediul instituției în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial. Primar 
Ignuta Dorin. Secretar Vatcu 
Celia Nicoleta

l S.C. Utilități Publice Măgurele 
S.R.L. Str. Şos de Centură nr.7, 
Măgurele, Ilfov organizează 
concursul în vederea ocupării 
posturilor vacante de:
-Director executiv-  Studii de 
specialitate: studii universitare de 

licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lenta; Certificat/ atestat -Compe-
tenţe antreprenoriale; Vechime în 
muncă minim: 3 ani. -Director, 
Direcţia Distribuție Apă şi Cana-
lizare, Studii de specialitate:  
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diploma de licenţă 
sau echivalenta sau studii superi-
oare absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
scurtă durată absolvite cu 
diplomă;  Vechime în muncă 
minim: 3 ani. -Director, Direcţia 
Spaţii Verzi, Reparaţii, Întreţi-
nere, Studii de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lenta sau studii superioare absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de scurtă durată 
absolvite cu diplomă; Vechime în 
muncă minim: 3 ani. -Expert 
Calitate, Studii de specialitate: 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diploma de licenţă 
sau echivalenta -specializare 
drept; Vechime în muncă minim: 
3 ani. -Muncitor şef formaţie, 
Studii de specialitate: Studii 
liceale, respectiv studii medii 
liceale finalizate cu diplomă de 
Bacalaureat; Vechime în muncă 
minim: 2 ani.  -2 muncitori califi-
caţi (lăcătuş/ frezor): studii 
gimnaziale; Vechime în muncă 
minim: 2 ani. -2 muncitori califi-
caţi (tâmplărie -dulgherie/ sudor): 
studii gimnaziale; -2 muncitori 
necalificaţi: studii gimnaziale/ 
studii medii. Etapele de desfăşu-
rare: 1. Selecţia dosarelor de 
înscriere; 2. Interviul candidaţilor 
declaraţi admişi în urma etapei 
de selecţie a dosarelor. Dosarele se 
vor depune, în plic închis şi 
sigilat, în termen de 15 zile de la 
data publicării anunţului public, 
respectiv până la data de 9 
februarie inclusiv, ora 14, la 
Registratura SC Utilitati Publice 
Măgurele SRL din str. Şos de 
Centura nr.7, Măgurele, Ilfov 
unde vor primi un număr de înre-
gistrare şi data certă a depunerii. 
Plicul va avea menţionat postul 
vizat după caz, precum şi numele, 
prenumele şi domiciliul candida-
tului şi va contine  în mod obliga-
toriu: -copia actului de identitate 
sau orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, după 
caz; -copiile documentelor care să 
ateste nivelul studiilor şi ale altor 
acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile 
documentelor care atestă îndepli-
nirea condiţiilor specifice ale 
postului solicitate; -carnetul de 
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muncă si/sau, după caz, adeverin-
ţele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în speci-
alitatea studiilor, în copie; -cazi-
erul  judiciar ;  -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candida-
tului sau de către unităţile sani-
tare abilitate; -curriculum vitae. 
Rezultatul selecţiei dosarelor se 
va publica în termen de 1 zile 
lucrătoare de la data limită de 
depunere a acestora la sediul 
societății. Candidaţii declaraţi 
admişi la etapa de selecţie a dosa-
relor vor fi evaluaţi în cadrul unui 
interviu, data, ora si locul desfă-
şurării interviului urmând să fie 
anunţate telefonic.
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la 0214574401, 0730570755.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Subscrisa SC Coseli SA, Iaşi, 
anunţă vânzarea imobilului situat 
în intravilanul judeţului Iaşi, 
comuna Movileni, compus din 
teren în suprafaţă de 50.000mp 
având nr.cadastral 60.366,  la 
preţul de 17.060Lei. 0232.270.997.

PROPUNERI AFACERI  
l Ofer 3 hale 30-50 mp pentru 
ateliere, toate utilitatile, Unirii, 
variante. vp@procer.org.

CITAȚII  
l Se citează numita Albu Ana în 
dosarul nr. 12048/193/2016, în 
divorţ cu reclamantul Albu 
Constantin, pentru termenul din 
16.02.2017, la Judecătoria Boto-
şani, jud. Botoşani.

l Se citează pârâtul Rău Marian 
Traian pentru data de 01.03.2017, 
Judecătoria Iaşi, C38, ora 8.30, 
obiect exercitare autoritate, recla-
mantă Moroşanu Maria.

l Pentru termenul de 08.02.2017 
în dosar 2959/307/2016 al Judecă-
toriei Sighetu–M, numitul Chas-
che l  Fe ig ,  cu  domic i l iu l 
necunoscut, este citat în calitate 
de pârât, obiect acţiune în consta-
tare în contradictoriu cu recla-
mantul Garjoaba Silviu-Stelian.

l Csep Gavrila lui Gavrila este 
citat pe data de 27.02.2017 la 
Judecatoria Turda in dos. 
2600/328/2008 in calitate de parat.

l Se citează parata Danculea 
(fosta Dominte) Gabriela cu 
ultim domiciliu cunoscut in 
Comăneşti, str. Pârâul Sec, nr. 8, 
jud. Bacău, la Judecătoria 
Moineşti, dosar 2687/260/2016, 
termen 28.02.2017, reclamant 
Dominte Eusebiu Constantin.    

l Moise Ștrul este citat în calitate 
de intimat la Tribunalul Iaşi, str. 

Elena Doamna, nr. 1A în ziua de 
21 februarie 2017, orele 09.00 la 
completul civ. A9 în dosarul 
41055/245/2014 pentru uzuca-
piune în contradictoriu cu 
Butnariu Constantin şi Butnariu 
Tatiana în calitate de intimați şi 
Unitatea Administrativ Terito-
rială Municipiul Iaşi prin Primar 
în calitate de apelant.

l Soucaliuc Reli, cu domiciliul în 
Petroşani, str. Anton Pan, nr. 84, 
jud. Hunedoara, este citată să se 
prezinte la Judecătoria Petroşani 
pentru termenul de judecată din 
data de 09.02.2017, ora 8:45, în 
Dosarul nr. 5243/278/2016, având 
ca obiect divorţ în contradictoriu 
cu Soucaliuc Liviu-Dumitru.

l Numita Epistatu Ana-Maria, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Craiova, str. Brazda lui Novac, nr. 
98, Bl. 39IVA1, sc. 1, et. 2, ap. 9, 
este chemată în instanţă la Jude-
cătoria Craiova în data de 
28.02.2017, ora 8.30, complet 
CMF4, în calitate de pârâtă în 
dosarul 27842/215/2016 în contra-
dictoriu cu Epistatu Nicolae.

l Numiţii Pasciuti Stefano şi 
Pasciuti Gabrielle, cu ultimul 
docmiciliu cunoscut în Piteşti, str. 
I.C. Brătianu (fost nr. 27), jud. 
Argeş, sunt citaţi la Tribunalul 
Specializat Argeş, în data de 
02.02.2017, ora 11,00, completul 
C8-fond, în calitate de pârâţi în 

Dosarul nr. 119/1259/2016, în 
proces cu Fulgeanu Amalia 
Elena, având ca obiect „retragere 
asociat”.

l Se citează numitul Croitor Ion, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Ciclova Romană, 
strada Principală, nr.374, judeţul 
Caraş-Severin, în calitate de 
pârât, pentru data de 09.02.2017, 
la Judecătoria Oraviţa în dosar 
422/273/2016 cu obiect Divorţ, în 
contradictoriu cu reclamanta 
Croitor Lenuţa.

l Direcţia Generală de Asistență 
Socială şi Protecţia Copilului 
Vâlcea cheamă în judecată pe 
numiţii: - Suciu Ion, domiciliat în 
com. Lungeşti, sat Lungeşti, jud. 
Vâlcea, în calitate de intimat în 
dosarul civil nr. 3219/90/2016, cu 
termen de judecată în data de 
27.01.2017, având ca obiect 
menţinerea măsurii de protecţie, 
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea. - 
Turbatu Ionuț Liviu, domiciliat în 
com. Frânceşti, sat Coşani, jud. 
Vâlcea, în calitate de intimat în 
dosarul civil nr.3749/90/2016, cu 
termen de judecată în data de 
03.02.2017, având ca obiect înce-
tarea măsurii de proiecţie, aflat pe 
rol la Tribunalul Vâlcea.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Vâlcea cheamă în judecată pe 
numita Lăcătuşu Simona cu 
domiciliul în oraş Bălceşti, strada 
Ulicioiu nr. 34, jud. Vâlcea şi reşe-
dinţa în strada Hogii nr. 13, 
Goranu, jud. Vâlcea, în calitate de 
int imată  în  dosarul  c iv i l 
nr.3774/90/2016, cu termen de 
judecată la data de 27.01.2017 
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului 
Vâlcea cheamă în judecată pe 
numiții Cristea Gheorghe şi 
Cristea Daniela, domiciliați în 
comuna Bujoreni, sat Bogdăneşti, 
județul Vâlcea, în calitate de inti-
mați în dosarul nr. 3752/90/2016, 
cu termen de judecată 03.02.2017, 
având ca obiect înlocuirea 
măsurii de protecție, aflat pe rol 
la Tribunalul Vâlcea.

l Balasa Florina - dom. Str.
Paringului Nr. 14A; Bl.10B; Sc.1; 
Ap.1, Loc.Caracal, subscrisa SC 
Kalorit SRL, cu sediul in Slatina, 
Str.Draganesti nr. 6; bl. 6; sc. B; 
ap. 14, pct. de lucru in Caracal 
Str. Cal. Bucuresti nr. 35; bl. B1; 
sc .  1 ,parter,  jud.  Olt ,  va 
convocam: ca in termen de 15 zile 
de la notificare sa va prezentati la 
sediul societatii pentru solutio-
narea litigiului, respective sa 
achitati debitul restant de 2132 
lei, reprezentand neplata in totali-
tate a instalatiei termice, conform 
contract nr. 1109/28.03.2014, in 
cazul in care nu veti da curs 
convocarii  urmeaza sa ne 
adresam instantei de judecata 
pentru recuperarea sumelor dato-
rate.

l Enache Sorin- dom. Str. Al.V. 
Carianopol Nr. 9; Bl.C1; Sc.1; 
Ap.21, Loc.Caracal, subscrisa SC 
Kalorit SRL, cu sediul in Slatina, 
Str.Draganesti nr.6; bl.6; sc.B; 
ap.14, pct. de lucru in Caracal Str. 
Cal. Bucuresti nr. 35; bl. B1; sc. 
1,parter, jud. Olt, va convocam: ca 
in termen de 15 zile de la notifi-
care sa va prezentati la sediul 

societatii pentru solutionarea liti-
giului, respective sa achitati 
debitul restant de 2698 lei, repre-
zentand neplata in totalitate a 
instalatiei termice, conform 
contract nr. 1936/10.12.2014, in 
cazul in care nu veti da curs 
convocarii  urmeaza sa ne 
adresam instantei de judecata 
pentru recuperarea sumelor dato-
rate.

DIVERSE  
l Leavis Cont IPURL – Admi-
nistrator judiciar notifica deschi-
derea procedurii generale a 
insolventei privind pe SC 
Dubliner Pub SRL, cu sediul in 
Ploiesti, Bd-ul Republicii nr. 17 A, 
Bl. A2 parter, jud. Prahova, dosar 
nr. 6824/105/2016 Tribunalul 
Prahova. Termen pentru depu-
nere opozitii creditori 10 zile. 
Termenul pentru depunerea 
declaratii de creanta 01.03.2017, 
intocmire tabel preliminar 
20.03.2017, solutionare contestatii 
si depunere tabel definitiv 
14.04.2017, adunarea creditorilor 
24.03.2016 ora 14:00. Relatii la 
tel. 0723880617.

l Lichidatorul judiciar al SC 
Girasole Grup SRL cu sediul în 
Ploieşti, str. B-dul Republicii, nr. 
18, bl. 33A1, ap. 8, jud. Prahova, 
înregistrată la ORC sub nr. 
J29/84/2014, CUI 18825434, noti-
fică debitoarea, creditorii şi ORC 
P r a h o v a  c ă  î n  d o s .  n r. 
5505/105/2016, af lat pe rolul 
Tribunalului Prahova s-a dispus 
deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolvenţei împotriva SC 
Girasole Grup SRL stabilindu-se 
termen limită de depunere a cere-
rilor de admitere a creanţelor la 
data de 03.03.2017; termenul 
limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afişarea şi publi-
carea  în  BPI a  tabelului 
preliminar este 13.01.2017; 
termenul limită pentru definiti-
varea tabelului creanţelor este 
07.04.2017. Rel. Lichidator judi-
ciar Carduelis Consulting 
IPURL, Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 
3 3 ,  j u d .  P r a h o v a .  Te l . 
0722.634.777/0344.809.816.

l Urse Radu, avand domiciliul in 
Bucuresti, str.Vigoniei, nr.8, bl.10, 
sc.8, et.6, ap.250, sector 5, titulari 
ai planului P.U.Z.-ansamblu locu-
inte P+2E, functiuni complemen-
tare, amenajare circulatii , 
asigurarea utilitatilor, localitatea 
Berceni, T20, P49/1/02,03,  
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului-Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil), sector.6, de 
luni pana joi intre orele 09:00-
11:00 Observatii si sugesti se 
primesc in scris la sediul A.P.M.I. 
in termen de 18.zile de la data 
publicarii anuntului.

l Ilie Aurelian Trandafir, avand 
domiciliul in Bucuresti, sos.Olte-
nitei, nr.162, bl.3, sc.5, et.5, 
ap.177, sector.4,  titular  al  
planului P.U.Z.-ansamblu locu-
inte P+2E, functiuni complemen-
tare, amenajare circulatii , 
asigurarea utilitatilorlocalitatea 
Berceni, T18, P46/7/9, anunta 
publicul interesat   asupra depu-

nerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului-Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil), sector 6, de 
luni pana joi intre orele 09:00-
11:00. Observatii  si sugesti se 
primesc in scris la sediul A.P.M.I. 
in termen de 18.zile de la data 
publicarii anuntului.

l Stoica Ion, Stoianov Gabriela, 
avand domiciliul in Bucuresti, str. 
Turceni, nr. 17, sector 5, titular al 
planului P.U.Z.-ansamblu locu-
inte P+1E+M, functiuni comple-
mentare, amenajare circulatii, 
asigurarea utilitatilor localitatea 
Berceni, T5, P18/1/35,37,  anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului-Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil), sector.6, de 
luni pana joi intre orele 09:00-
11:00. Observatii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M.I. 
in termen de 18 zile de la data 
publicarii anuntului.

l Ilie Aurelian Trandafir,  avand 
domiciliul in Bucuresti, sos. Olte-
nitei, nr. 162, bl. 3, sc. 5, et. 5, ap. 
177, sector 4, titular al planului 
P.U.Z.-ansamblu locuinte 
P+1E+M, functiuni complemen-
tare, amenajare circulatii, asigu-
rarea utilitatilor localitatea 
Berceni, T5, P18/4/39,40,41,  
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului -Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil), sector.6, de 
luni pana joi intre orele 09:00- 
11:00. Observatii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M.I. 
in termen de 18 zile de la data 
publicarii anuntului.

l 1.Autoritatea finanţatoare a 
Municipiului Giurgiu, cu sediul în 
Giurgiu, bd.Bucureşti, nr.49-51, 
cod  f i sca l :  4852455 ,  t e l : 
0246.21.16.27, tel: 0246.21.56.31, 
0246.21.35.87, 0246.21.35.88, fax: 
0246.21.54.05, e-mail: primarie@
primariagiurgiu.ro. 2.Reglemen-
tări legale privind acordarea de 
finanţare nerambursabilă: Legea 
nr.350/2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fondurile publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general, Metodologia Generală şi 
Regulamentele aferente domeni-
ilor specifice, aprobate conform 
HCL nr.459/21.12.2016. 3.Dome-
niile pentru care se acordă finan-
țări nerambursabile şi suma de 
1.345.000Lei, aprobată pentru 
anul 2017, conform Bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 
2017 aprobat prin HCLM 
nr.19/2017, este repartizată în 
conformitate cu programul anual 
al finanțărilor nerambursabile: 
Nr.Crt.; Domeniul; Suma 2017 
(lei): 1; Educație- Tineret- Mediu; 
200.000; 2; Sport; 800.000; 3; 
Culte; 200.000; 4; Social; 145.000; 
Total: 1.345.000. 4.Durata de 
implementare a proiectelor: anul 
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2017. 5.Documentaţiile de refe-
rinţă, de solicitare a finanţării 
nerambursabile, constând în 
Metodologia Generală şi Regula-
mentele aferente domeniilor 
specifice, aprobate conform HCL 
nr.459/21.12.2016, se pun la 
dispoziţie pentru consultare pe 
site-ul instituţiei: primarie@
primariagiurgiu.ro, secţiunea 
Finanţări nerambursabile sau 
prin intermediul Comisiei pentru 
atribuirea contractelor de finan-
ţare nerambursabilă pe baza 
selecţiei publice de proiecte, 
procedură care permite atribuirea 
unui contract de finanţare neram-
bursabilă din fonduri publice 
-Comisie pentru punerea în apli-
care a Legii nr.350/2005, Giurgiu, 
bd.Bucureşti, nr.49-51. 6.Apli-
canţii vor depune cererile de 
finanţare conforme cu Regula-
mentele aferente domeniilor 
specifice şi Metodologia Generală, 
la registratura Primăriei Munici-
piului Giurgiu, bd.Bucureşti, 
nr.49-51, Giurgiu. Data-limită de 
depunere a proiectelor este 
02.03.2017, ora 16.00. Vor fi anali-
zate numai proiectele depuse în 
termenul stabilit prin anunțul de 
participare şi întocmite în confor-
mitate cu documentația pentru 
elaborarea şi prezentarea proiec-
tului prevăzută în Regulamentele 
aferente domeniilor specifice şi 
Metodologia Generală şi care îşi 
desfăşoară activitatea în munici-
piul Giurgiu. Solicitantul de 
finanţare nerambursabilă trebuie 
să facă dovada capacităţii de 
cofinanţare, în procent de 
minimum 10% din valoarea 
totală a finanţării. 7.Evaluarea şi 
selecţia proiectelor în vederea 
obţinerii finanţării nerambursa-
bile se vor face de către Comisia 
pentru atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă pe baza 
selecţiei publice de proiecte, 
procedură care permite atribuirea 
unui contract de finanţare neram-
bursabilă din fonduri publice 
-Comisie pentru punerea în apli-
care a Legii nr.350/2005, Giurgiu. 
8.Toate cererile selecţionate în 
urma trierii sunt supuse evaluării. 
La acordarea punctajului vor fi 
considerate ca prioritare: Criteriu; 
Punctaj: Relevanţă şi coerenţă- 
25; Metodologie- 15; Capacitatea 
de realizare- 15; Bugetul proiec-
tului- 20; Participarea părţilor- 
1 0 ;  D u r a b i l i t a t e  ş i 
sustenabilitate- 15; Total- 100. 
Atenţie! Numai proiectele cu un 
punctaj minim de 60 de puncte 
vor fi propuse pentru finanţare. 
9.Perioada de selecție şi evaluare 
a documentaţiei de solicitare a 
finanţării: 03-17.03.2017. Selecția 
şi evaluarea programelor depuse 
se vor face în ordinea punctajului 
obținut de către fiecare solicitant, 
în limita bugetului alocat, lista 
finală a beneficiarilor finanţării 
nerambursabile urmând a fi apro-
bată prin hotărâre a Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu. 
Anunţul de program anual a fost 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, nr. 
16/25.01.2017.

SOMAȚII  
l Avand in vedere ca prin acti-
unea civila ce face obiectul dosa-
rului nr. 16100/55/2016 al 
Judecatoriei Arad, reclamantul 
Dorut Stelian cu domiciliul in 
comuna Seitin, Str.  Mihai 
Eminescu nr. 24, jud. Arad, soli-

cita inscrierea dreptului lor de 
proprietate cu titlu de uzuca-
piune, asupra cotei de 1/1 din 
imobilul – edificat casa – situate 
in Seitin, Str. Mihai Eminescu nr. 
24 (nr.  adm. vechi  Mihai 
Eminescu nr. 681), jud. Arad, 
inscris in CF nr. 302454 Seitin cu 
nr top 1668/1 imobil supra caruia 
este mentionat in carte funciara 
ca si proprietar tabular defunct 
Fusteac Persida. Invitam pe toti 
ci interesati sa faca opozitie fata 
de aceasta actiune, in termen de 
1/una/luna de la afisarea 
prezentei somatii, in caz contrar 
urmand ca in termen de 1/una/
luna de la emiterea celei din urma 
publicatii sa se treaca la judecarea 
cauzei. Opozitiile se vor formula 
in scris si se vor depune la dosarul 
16100/55/2016 al Judecatoriei 
Arad, prin Biroul de depunere 
actiuni si cereri al acestei instante. 
Termen de judecata fixat in cauza 
dupa 1/una/luna – 01.03.2016, 
sala 146, ora 08:30.

l Somaţie. Prin prezenta aducem 
la cunoştinţa tuturor celor intere-
saţi a face opoziţie la constatarea, 
ca efect al prescripţiei achizitive, 
a dobândirii dreptului de proprie-
tate al petentului Cheroiu 
Sterian, domiciliat în comuna 
Bran, sat Sohodol, nr. 11, jud. 
Braşov, următoarele imobile, 
înscrise în: -CF 107719 Râşnov, 
CF vechi 7671, nr. top. 5936/4, 
fâneaţă în suprafaţă de CF 1890 
mp, cu suprafaţa reală 2064 mp; 
-CF 107718 Râşnov, CF vechi 
7671, nr. top. 5937/4, fâneaţă în 
suprafaţă de CF 1836 mp, cu 
suprafaţa reală 2018 mp; -CF 
107720 Râşnov, CF vechi 7671, 
nr. top. 5938/4, fâneaţă în supra-
faţă de CF 5295,6 mp, cu supra-
faţa reală 7915 mp; -suprafaţa de 
1934 mp din terenul înscris în CF 
107717 Râşnov, CF vechi 7671, 
nr. top. actual 5939/4, în supra-
faţă totală de CF de 7915 mp, 
imobile ce urmează a fi identifi-
cate printr-o expertiză topogra-
fică, că sunteţi invitaţi la 
Judecătoria Zărneşti, sala de 
şedinţă, în data 21.03.2017, ora 
09:00 (C3/ SALA 2).

ADUNĂRI GENERALE  
l S.C. Decirom S.A., Sediul: 
Incinta Port Constanţa, Nr. 
înreg.O.R.C.: J13/516/1991, 
C.U.I.: RO 1890411,
C-ta  19.01.2017, Nr. 181, Convo-
c a t o r :  B a j e n a r u  Va l e r i u 
Constantin, Preşedinte Consiliu 
de  Adminis traţ ie  a l  S .C. 
DECIROM S.A., în temeiul art. 
113 din Legea nr.31/1990, republi-
cată, convoacă pe data de 
27.02.2017, ora 12.00  la sediul 
societăţii: Adunarea Generală  
Extraordinară a Acţionarilor cu 
următoarea ordine de zi: 1. Majo-
rarea capitalului social al socie-
tăţii, fie din aport acţionari 
existenţi, fie din aport acţionari 
noi. Majorarea poate fi făcută 
prin aporturile efectuate deja de 
către acţionari prin împrumuturi. 
2. Limitarea sau ridicarea drep-
tului de preferinţă al acţionarilor 
potrivit art. 217 alin. 1 din Legea 
31/1990 republicată. 3. Diverse. 
Acţionarii pot participa la 
adunare personal sau prin repre-
zentant, în baza unei procuri 
speciale, care va fi depusă, la 
sediul societăţii, până la data de 
22.02.2017 ora 15.00. În cazul 
nerealizării cvorumului necesar, 

cea de-a doua adunare se va ţine 
în data de 28.02.2017 în acelaşi 
loc şi oră şi cu aceeaşi ordine de 
zi. Relaţii suplimentare la Secre-
tariat, telefon 0241/601265. Preşe-
dinte Consiliu de Administraţie, 
Bajenaru Valeriu Constantin.

LICITAȚII  
l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu 
data de 30.01.2017, ora 13.00 prin 
licitaţie publică la pretul de 
evaluare redus cu 60%, bunuri 
mobile (Lincoln Limousine 1999-
20.256,8 lei-nefunctionala, nein-
matriculata, Mercedes Benz 
CL500, 2002-12.190 lei) preturile 
nu includ TVA, apartinand Dog 
Protection SRL. Persoanele inte-
resate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu o 
zi înainte de data licitaţiei. In 
cazul neadjudecării vânzarile vor 
fi reluate în zilele de 06.02.2017, 
respectiv 13.02.2017 la aceeasi ora 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax 0244 519800.

l Control Trading S.R.L., socie-
tate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, 
vinde stoc de marfa, compus din: 
ampermetre, becuri halogen, 
cabluri aluminiu, aplice, banda 
izolatoare, consola jgheab 
metalic, bride, cablu semnalare, 
bec vapori mercurhqi, lampa 
fluorescenta, papuci electrici, 
detector miscare, tablou echipat, 
sigurante, tarod de mana, jgheab 
cabluri, corp iluminat stradal, 
caseta semnalizare, intrerupa-
toare, prize, bloc legaturi, set 
repere, surse alimentare, corpuri 
iluminat, tamburi, cabluri elec-
trice, prize, tranformatoare, 
cabluri cupru, cabina metalica, 
caramida, tabla, teava, sarma 
sudura, repartitoare, rame intre-
rupatoare, doze rigips, conectori, 
relee, contacte auxiliare,  bobine, 
intrerupatoare automate, celule 
medie tensiune, cetrala de 
masura, cleme de legatura, cutie 
metalica, etriere fixare releu, 
motor  mecanism,  module 
protectie, placa de montaj,  prize 
de date, prize de telefon, prize 
TV, sigurante automate bipolare, 
tripolare, monopolare, variator de 
tensiune, variator rotativ, suport 
pentru doza, scurtcircuitor mobil, 
tuburi neon, cutie de trecere la 
motor, etc., evaluate la pretul total 
de 686.437 lei plus TVA. Lista 
completa a bunurilor, poate fi 
consultata la sediul sau pe site-ul 
lichidatorului judiciar www.
andreiioan.ro. Licitatia se va tine 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, dupa 
cum urmeaza: - la un preţ dimi-
nuat cu 10 % faţă de preţul de 
evaluare in data de 26.01.2017, 
27.01.2017 si 28.01.2017 ora 
11:30; - la un preţ diminuat cu 20 
% faţă de preţul de evaluare in 
data de 30.01.2017, 31.01.2017, 
01 .02 .2017,  02 .02 .2017 s i 
03.02.2017 ora 11:30; - la un preţ 
diminuat cu 30 % faţă de preţul 
de evaluare in data de 06.02.2017, 
0 7 . 0 2 . 2 0 1 7 ,  0 8 . 0 2 . 2 0 1 7 , 
09.02.2017 si 10.02.2017 ora 
11:30; - la un preţ diminuat cu 40 
% faţă de preţul de evaluare in 
data de 13.02.2017, 14.02.2017, 

15 .02 .2017,  16 .02 .2017 s i 
17.02.2017 ora 11:30; - la un preţ 
diminuat cu 50 % faţă de preţul 
de evaluare in data de 20.02.2017, 
2 1 . 0 2 . 2 0 1 7 ,  2 2 . 0 2 . 2 0 1 7 , 
23.02.2017 si 24.02.2017 ora 
11:30; - la un preţ diminuat cu 60 
% faţă de preţul de evaluare in 
data de 27.02.2017, 28.02.2017, 
01 .03 .2017,  02 .03 .2017 s i 
03.03.2017 ora 11:30; - la un preţ 
diminuat cu 70 % faţă de preţul 
de evaluare in data de 06.03.2017, 
0 7 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  0 8 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
0 9 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  1 0 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
1 3 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  1 4 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
1 5 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  1 6 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
17.03.2017. Dosarul de prezentare 
si conditiile de participare se pot 
obtine numai de la sediul lichida-
torului judiciar. Telefon/fax: 
0244597808; mobil: 0723357858; 
www.andreiioan.ro.

l 1.Informaţii generale privind 
concendentul: Unitatea Adminis-
trativ Teritorială Deleni, cu sediul 
în sat Deleni com. Deleni jud. Iaşi 
cod fiscal 4541203, loc.Deleni 
te lefon/  fax 0232.732070/ 
0232722043, persoana de contact: 
Niţă Elena, tel./ fax: 0730708454/ 
0232732043. 2.Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii: 
Teren în suprafaţă de 6766 m.p. 
împărţit în 9 loturi, pentru 
construcţii locuinţe. 3.Documen-
taţia de atribuire este gratuită şi 
se poate achiziţiona  de la sediul 
Primăriei Deleni printr-o solici-
tare scrisă sau verbală, de la 
compartimentul Achiziţii publice 
din cadrul Primăriei com. Deleni 
– persoana de contact: Insp. Niţă 
Elena. 3.1.Data limită pentru 
solicitarea clarificarilor: 1.02.2017 
ora 16.00. 4.Data limită de depu-
nere a ofertelor: 6.02.2017, ora 
09.00. 4.1.Adresa la care se depun 
ofertele într-un singur exemplar: 
Primăria comunei Deleni sat 
Deleni, jud. Iaşi. 5.Data si locul la 
care se va desfăşura şedinta 
publică de negociere: 6.02.2017 
ora 11.30, la sediul Primăriei com. 
Deleni. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon a instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 
Iaşi str. Atanasie Panu nr. 25 
telefon 0232/260600   fax: 
0232/260411, in termen de 15 zile 
de la comunicarea actului atacat; 
7.Data transmiterii anunţului de 
negociere: 25.01.2017.

l SC Otimir Stil 2000 SRL -în 
faliment, in bankruptcy, en 
faillite, cu sediul declarat în 
Piteşti, b-dul Petrochimiştilor, 
nr.10, bloc B22, sc.C, parter, ap.1, 
judeţul Argeş, prin lichidator 
judiciar C.I.I.Ionescu Nicolae 
organizează licitaţie publică 
deschisă cu strigare pentru 
vânzare bunuri mobile: Auto-
tractor Iveco Magirus an fabri-
caţie 2008, Autotractor Volvo 
an  fabricaţie 2005, Autotractor 
Volvo an fabricaţie2005, Auto-
tractor DAF an fabricaţie 2005, 
Autotractor Volvo an fabricaţie 
2005, Autotractor Volvo an fabri-
caţie 2007, Cisternă Linder&Fis-
cher an fabricaţie 1994, Cisternă 
LAG an fabricaţie 1992, Semire-
morcă Krone an fabricaţie 2007, 
Semiremorcă Schmitz an fabri-
ca ţ i e  2006 ,  Semiremorcă 
BERGER an fabricaţie2006, 
SemiremorcăKOGEL an fabri-
caţie 2002, Rezervor stocare 
bitum 42 TO an fabricaţie 2012, 

Centrală încălzire bitum an fabri-
caţie 2012, Rezervor stocare 
combustibil an fabricaţie 2010, la 
preţul de pornire din Raportul de 
evaluare, conform aprobării 
Adunări i  creditor i lor  din 
10.01.2017. Prima licitaţie va 
avea loc în data de 03.03.2017, 
ora 10, la sediul lichidatorului 
judiciar, urmată de a 2 (doua), a 3 
(treia), a 4(patra) şi a 5(cincea)
licitaţie care vor avea loc la data 
de, 17.03.2017, 31.03.2017, 
14.04.2017, 28.04.2017, la preţul 
de pornire de 100% din Raportul 
de evaluare, urmate în caz de 
neadjudecare de alte 5 (cinci) 
licitaţii care vor avea loc în săptă-
mânile următoare la preţul de 
vânzare stabilit prin Regula-
mentul de vânzare, la data de 
1 2 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  2 6 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
0 9 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  2 3 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
04.07.2017, urmate în caz de 
neadjudecare de alte 5(cinci) lici-
taţii care vor avea loc în săptămâ-
nile următoare la preţul de 
vânzare stabilit prin Regula-
mentul de vânzare, la data de 
0 2 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  0 1 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
2 2 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 3 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
27.10.2017, urmate în caz de 
neadjudecare de alte 5(cinci) lici-
taţii care vor avea loc în săptămâ-
nile următoare la preţul de 
vânzare stabilit prin Regula-
mentul de vânzare, la data de 
1 0 . 1 1 . 2 0 1 7 ,  2 4 . 1 1 . 2 0 1 7 , 
0 8 . 1 2 . 2 0 1 7 ,  1 9 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
09.02.2018. Preţurile nu conţin 
TVA. În vederea participăriila 
licitaţie, ofertanţiivor depune cu 
cel puţin 1(una) zi înainte de data 
ţinerii licitaţiei, oferta de cumpă-
rarela sedul lichidatorului judi-
ciar, urmată de o cauţiunede 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei, 
virată în contul RO16 BREL 0002 
0013 3863 0100  deschis la Libra 
Bank Piteşti, pe numele debi-
toarei, cel mai târziu până la ora 
licitaţiei. Ofertanţii interesaţi de 
achizitionarea acestor bunuri pot 
consulta Raportul de evaluare ce 
face obiectulprezentei licitaţii, la 
sediul Tribunalului Specializat 
Argeş sau la sediul lichidatorului 
judiciar din Piteşti, b-dul I.C. 
Brătianu, nr.12, bl.A7, sc.A, ap.14, 
judeţul Argeş.
Relaţii l telefon 0745/344225.

l S.C. Com Just SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează: 
Activul nr. 1: Spaţiu comercial la 
parter de bloc P+4E (magazin 
alimentar). Adresa: Botoşani, str. 
T. Vladimirescu nr. 1, parter, 
Judeţul Botoşani; - cu număr 
cadastral 1255/0;3/2; - Suprafaţă 
construită: 53,42mp. vânzarea se 
va face prin licitatie publica cu 
strigare, cu preţul de pornire 
redus la 27.975 euro (fără TVA) 
respectiv 128.956,36lei (fara 
TVA). Licitaţia va avea loc in Iaşi, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi, in 
data de 02.02.2017 ora 16:30, 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 10.04.2015.  Ofer-
tantii 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 
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 02.02.2017 ora 16:00. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
telefoanele:  0232/240.890; 
0742/109890, Fax 0232/240890

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a activului aflat in 
patrimoniul debitoarei, respectiv 
Hotel Restaurant – „Casa 
Rotaru”, situat in Ploiesti, str. 
Oborului, nr. 27, jud. Prahova 
(zona Obor – magazin Dedeman 
- mall AFI), inscris in CF nr. 
1 2 5 7 7 4  a  m u n .  P l o i e s t i , 
cons t ruc t i e  compusa  d in 
D+P+1E+3Mansarde, in supra-
fata de 1922,44 mp, finalizata in 
2007, la pretul de 635.000 euro, ce 
se va achita in lei la cursul euro 
de la data efectuarii platii. 
Hotelul dispune de 50 de camere 
de cazare si 3 apartamente, 
receptie, restaurant, bar si buca-
tarie la parter, iar la demisol 
crama si bucatarie rece. Structura 
constructiva a hotelului este cu 
fundatii din beton armat, inchi-
deri perimetrale din BCA, 
compartimentări interioare din 
zidarie de BCA, acoperisul cu 
tabla Lindab si dispune de utili-
tati: electricitate, apa, gaz, canali-
zare. Constructia este edificata pe 
un teren proprietatea asociatului 
Rotaru Valentin in suprafata de 
697 mp pentru care se organi-
zeaza licitatie publica de catre 
BEJ Pana Victor cu pret de 
pornire al licitatiei de 78.001 euro. 
Licitatiile publice au loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor 
din 19.01.2017 si a regulamen-
tului de participare la licitatie. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
cel stabilit in raportul de evaluare 
intocmit de evaluator Neacşu 
Gabriel. Sedintele de licitatie vor 
avea loc pe data de: 30.01.2017 si 
13.02.2017 orele 12.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl. 33S1, et. 7, cab.7B. Relatii 
suplimentare se obtin de la lichi-
datorul judiciar la telefon 
0344104525 si din caietul de 
sarcini ce se poate procura de la 
sediul acestuia la pretul de 3000 
lei fara TVA.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a Complexului 
Restaurant cu spatii de cazare 
Pensiune „Hanul Gazarilor” 
situat in Ploiesti, str. M.Bravu, nr. 
45, jud. Prahova, (zona Stadion 
Petrolul, la circa 600 m distanta 
de Palatul Administrativ, de 
Tribunalul si Parchetul PH) 
inscris in CF nr. 123740 a Mun. 
Ploiesti, finalizat in 2003, compus 
din teren in suprafata de 720 mp 
in acte, respectiv 719 mp masu-
rata si constructii: C1 – Hotel + 
restaurant (Subsol – Crama, o 
bucatarie, 3 vestiare cu wc-uri, 
magazie, camera frigorifica si 
doua holuri, Parter: restaurant, 
bar, receptie, bucatarie, terasa, 
etaj 1: 7 camere duble si 1 single, 
fiecare cu grup sanitar, debara, 
hol si casa scarii, etaj 2: 7 camere 
duble si 1 single fiecare cu grup 
sanitar, casa scarii, hol, culoar, 
etaj 3: 5 camere duble si o camera 
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single,  spalatorie,  camera 
centralei termice, 2 holuri, casa 
scarii, C2 – Anexa + beci, la 
pretul de 492.000 euro, ce se va 
achita in lei la cursul euro de la 
data efectuarii platii. Pensiunea 
dispune de 22 de camere de 
cazare, restaurantul de aprox. 60 
locuri, crama de aprox. 80 de 
locuri, teresa de aprox. 44 locuri, 
iar in curte este amenajat loc 
pentru fumat, foisor cu masa si 
scaune si un gratar. Imobilul este 
racordat la toate utilitatile avand 
instalatii de apa, instalatie elec-
trica, instalatie de incalzire – 
centrala termica proprie pe gaz, 
retea canalizare. Licitatiile 
publice au loc in baza hotararii 
Adunarii  Creditorilor din 
19.01.2017 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Pretul de 
pornire al licitatiei este cel stabilit 
in raportul de evaluare intocmit 
de evaluator Neacșu Gabriel. 
Sedintele de licitatie vor avea loc 
pe data de:  30.01.2017 si 
13.02.2017 orele 12.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, 
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B. Relatii 
suplimentare se obtin de la lichi-
datorul judiciar la telefon 
0344104525 si din caietul de 
sarcini ce se poate procura de la 
sediul acestuia la pretul de 3000 
lei fara TVA.

l Debitorul Kaproni Transport 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații  SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Autovehicule trans-
port (autoutilitare, capete tractor, 
semiremorci) în valoare de 
125.606,50Euro exclusiv TVA; 
Prețul Regulamentului de licitație 
pentru bunurile aflate în patrimo-
niul debitoarei SC Kaproni 
Transport SRL este de 500,00Lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al 
licitațiilor pentru imobile, 
mijloace fixe și obiecte de 
inventar aparținând SC Kaproni 
Transport SRL  reprezintă 50% 
din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în 
parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO43BITR003010072528RO01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucu-
rești, Ag. Ploiești până la orele 
14.00 am din preziua  stabilită 
licitației, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeași 
dată a Regulamentului de partici-
pare la licitație pentru bunurile 
din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru autovehiculele aflate în 

patrimoniul debitoarei prima 
ședință de licitație a fost fixată în 
data de 03.02.2017, ora 12.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe 
de licitații vor fi în data de 
1 0 . 0 2 . 2 0 1 7 ,  1 7 . 0 2 . 2 0 1 7 , 
24.02.2017, 03.03.2017, ora 12.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploiești, 
Str. Elena Doamna nr.44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe 
site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul Vialis Edil SRL soci-
etate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Auto-
turism Fiat Barcheta, an fabri-
cație 1995, preț pornire licitație 
-2.400,00Euro exclusiv TVA; 
2.Mijloace fixe, aparținând Vialis 
E d i l  S R L  î n  v a l o a r e  d e 
70.134,30Lei exclusiv TVA. Prețul 
de pornire al licitațiilor pentru 
autoturism și mijloacele fixe 
aparținând Vialis Edil SRL repre-
zintă 100% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul 
de Evaluare pentru fiecare bun în 
parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO24BITR003010065395RO01 
deschis la Veneto Banca SpA- 
Suc. București, Ag. Ploiești până 
la orele 14.00 am din preziua 
stabilită licitației, a garanției de 
10% din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la 
aceeași dată a Regulamentului de 
licitație pentru bunurile din patri-
moniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
autoturism și mijloacele fixe, 
prima ședință de licitație a fost 
fixată în data de 02.02.2017, ora 
11.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele ședințe de licitații vor fi în 
data de 09.02.2017; 16.02.2017; 
23.02.2017; 02.03.2017, ora 11.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploiești, 
Str. Elena Doamna nr.44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

PIERDERI  
l Jovial COM S.R.L., cu sediul 
în București, sector 6, str. Drumul 

Va l e a  L a r g ă ,  n r.  2 4 ,  c u 
J40/5157/2002, C.U.I. 14705486, 
pierdut certificat de înregistrare. 
Îl declar nul.

l Pierdut abonament Metrorex 
41091152003388 emis pe numele 
Astratiei Vasile. Îl declar nul.

l S-a pierdut certificatul consta-
tator de suspendare avand nr. 
2328/11.02.2010 a firmei Acs 
Judith PFA. Cu sediul in Miercu-
rea-Ciuc, CUI 23906403, nr. de 
ordine F19/624/19.05.2008. 
Declar nul 

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională eliberat de ARR pe 
numele Cristescu Marius. Se 
declară nul.

l Autokit SRL, RO18612843, 
J19/347/2006, Miercurea Ciuc, 
str. Progresului nr. 17, declar 
pierdut Certificat Constatator nr. 
10513 din 20/04/2006, pentru 
activitati de birou, precum si 
certificatul constatator pentru 
activitati de atelier pentru codu-
rile CAEN 4545, 5020, 5030. Se 
declara nule.

l Pierdut atestat manager trans-
port persoane, seria A.M.P.I., 
Nr.14336, eliberat în anul 2016 de 
A.R.R. Iași pe numele: Zaharia 
Iulian- Daniel. Se declară nul.

l Persoană fizică: Pierdut Certi-
ficat Membru și aviz liberă prac-
tică eliberate de OAMGMAMR 
Constanţa pe numele Ivanov 
Andreea Laura, cu seria CT 
007680, eliberate la data: 
21.04.2016. 0730.520.617.

l Pierdut Legitimatie student nr 
33, eliberata de UAV.,Facultatea 
de Educatie Fizica si Sport, pe 
numele Oprea Florin Paul. O 
declar nula.

l Pierdut atestat transport 
marfă pe numele Mihalache 
Ionuț Vlad, în benzinăria OMV, 
oraș Horezu, județul Vâlcea. 
Persoană contact: Mihalache 
I o n u ț  V l a d ,  n r.  t e l e f o n : 
0754.784.196. 

l Pierdut certificat de inmatricu-
lare seria B nr. 2647276, SC 2 
A d v a n c e d  C o n s u l t a n t a 
Marketing SRL, CUI: 30752820, 
J23/2853/2012 cu sediul in Sat 
Tancabesti, Com. Snagov, Str. 
Marin Sorescu, nr. 36E, jud. Ilfov 
si certificate constatatoare. Le 
declar nule.

l  Pierdut act concesiune loc veci 
Cimitirul parohial Dudești 
Cioplea, pe numele Mavrochi-
falos Georgeta și Mavrochifalos 
Vasile. Îl declar nul.

DECESE


