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OFERTE SERVICIU
l Caut bonă internă pt copil de 1 
an în Sat Chisoda, jud. Timiş. 2 
weekenduri libere pe lună. Ofer 
cazare ,  masă  ş i  1800  l e i . 
0722.199.554.

l Universitatea Babeş-Bolyai. 
Direcţia Resurse Umane. Serviciul 
Resurse Umane. Anunţ. În temeiul 
prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, 
Universitatea Babeş-Bolyai cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. M. 
Kogălniceanu nr. 1, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
de secretar, vacant pe perioadă 
n e d e t e r m i n a t ă ,  î n  c a d r u l 
Facultăţii de Matematică şi Infor-
matică. Condiţii de participare: - 
studii superioare; - vechime în 
muncă minim 6 ani; - cunoaşterea 
unei limbi străine de circulaţie 
internaţională; - cunoştinţe avan-
sate de operare PC (Word, Excel). 
Concursul va consta într-o probă 
scrisă (în data de 18.02.2016, ora 
10.00) şi un interviu (în data de 
25.02.2016, ora 10.00). Dosarele de 
concurs se pot depune până la 
data de 10.02.2016, ora 16.00. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la Direcţia Resurse 
Umane, str. I.C. Brătianu nr. 14, 
pe pagina de internet www.
ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 
405300, interior 5449. Director 
RU, Mircea Raţiu.

l Agenţia Naţională de Adminis-
trare  Fiscală,  cu sediul  în 
Bucureşti, Str. Apolodor nr.17, 
sector 5, organizează la sediul său, 
în data de 26 februarie 2016, ora 
10,00 probă suplimentară (prac-
tică) eliminatorie în testarea 
cunoştinţelor de IT şi în data de 29 
februarie 2016, ora 10,00 (proba 
scrisă), concurs pentru ocuparea a 
două  funcţii publice de execuţie 
vacante de expert clasa I gradul 
profesional principal la Serviciul 
de organizare și resurse umane 
aparat propriu al ANAF din 
cadrul Direcţiei generale de orga-
nizare şi resurse umane. Condiţiile 
de desfăşurare şi participare la 
concurs, bibliografia stabilită sunt 
afişate la sediul Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală şi pe 
site-ul www.anaf.ro. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data 
publicării la sediul Agenţiei Naţio-
nale de Administrare Fiscală, 
mezanin cam.204. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la Direcţia 
generală de organizare şi resurse 
umane, tel.021-319.97.59 /int.2047.

l Primăria Comunei Talpa orga-
nizează concurs de ocupare a 
postului de bibliotecar 1A –
personal contractual pe perioadă 
nedeterminată, în cadrul aparat-
ului de specialitate al primarului 
comunei Talpa, judeţul Teleorman. 
Condiţii de Participare: 1. Condiţii 
generale:  Poate participa la 
concurs persoana care: a) are 
cetăţenia româna, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România; b) cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; c) are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d) are capaci-
tate deplină de exerciţiu; e) are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; f) îndeplineşte condiţiile 
de studii şi, după caz, de vechime 

sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv 
pentru savârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătura cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. 2. Condiţii 
specifice: a) studii medii– liceu, 
absolvit cu diplomă de bacalau-
reat; b) cunoştinţe operare PC; 
Condiţiile generale şi condiţiile 
specifice trebuie să fie îndeplinite 
cumulativ de către candidaţi 
pentru ca aceştia să fie declaraţi 
admişi în urma selecţiei dosarelor 
în vederea participării la probele 
concursului. Concursul se va orga-
niza la sediul Primăriei Talpa, din 
comuna Talpa, satul Talpa Ogra-
zile, str.22 Decembrie 1989,  nr.1, 
jud. Teleorman, în perioada 
18.02.2016–24.02.2016, respectiv: 
în data de 18.02.2016, la ora 10.00 
–proba  scr i să ,  în  data  de 
24.02.2014, ora 10.00 –interviul. 
Depunerea dosarelor de înscriere 
se va face până la data de 
12.02.2016, ora 14.00, la sediul 
Primăriei Comunei Talpa şi 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele afişate la sediul 
primăriei. Bibliografia stabilită şi 
aprobată de primarul comunei 
Talpa se va afişa la sediul 
primăriei. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei  Talpa,  la  te lefon 
0247898255.

l Spitalul Municipal Motru, cu 
sediul în localitatea Motru, str.
Carol Davilla, nr.4, judeţul Gorj, 
o r g a n i z e a z ă  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: portar: 1 
post (şcoală generală +curs de 
atestare profesională) -personal de 
deservire -Birou Administrativ. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
19.02.2016, ora 10.00; -Interviul în 
data de 24.02.2016, ora 10.00. 
Condiţii generale de participare: a)
are cetățenia română, cetățenie a 
altor state membre ale Uniunii 
E u r o p e n e  s a u  a  s t a t e l o r 
aparținând Spațiului Economic 
European ș i  domic i l iu l  în 
România;  b)cunoaște l imba 
română, scris şi vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de preve-
derile legale; d)are capacitate 
deplină de exer-
ciț iu;  e)are o 
stare de sănătate 
corespunzătoare 
postului pentru 
care candidează, 
atestată pe baza 
adeverinței me- 
dicale eliberate 
de medicul de 
familie sau de 
unitățile sanitare 
abilitate; f)înde-
plinește condi-
țiile de studii și, 
după caz,  de 
vechime sau alte 
condiții specifice 
potrivit cerin-
țelor postului 
scos la concurs; 
g)nu a fost con- 
damnată defin-
itiv pentru să- 
vârșirea unei 
infracțiuni con- 

tra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţiile speci-
f i c e  n e c e s a r e  î n  v e d e r e a 
participării la concurs şi a ocupării 
funcției  contractuale  sunt: 
-diplomă de absolvire a şcolii 
generale; -curs de atestare profe-
sională sau certificat de calificare 
profesională pentru exercitarea 
profesiei de agent de pază. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de: -10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Spitalului Mun.Motru din str.
Carol Davilla, nr.4, jud.Gorj. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Mun.Motru, persoană de 
contact: jr. Cruceru Sidonia, 
te lefon:  0253.410.003,  fax: 
0253.410.078, E-mail: cruce-
rusidonia@yahoo.com. 

PRESTĂRI SERVICII
l Pentru sudare, taierea cu 
plasma, comercializam: pistolete, 
piesele de schimb, consumabile, 
diverse accesorii: durofil.ro. 

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpărăm cărți vechi și noi, 
autografe, tablouri, icoane vechi, 
grafică, argintărie, sfeșnice, stat-
uete, diverse obiecte vechi, vederi 
vechi, deplasare la domiciliu. 
0751.221.166.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând 2 Firme de Cadastru- 
Botoşani, autorizate clasa I 
respectiv clasa II-a de către   
ANCPI, cu sediu proprietate, 
autoturisme, aparatură de special-
itate şi contracte în derulare. 
Telefon 0740.154.966.

CITAȚII
l Numita Ancuţa Viorica cu 
domiciliul Orăşeni Deal, Botoşani, 
este citată în 22.02.2016, dosar 
14748/193/2015, la Judecătoria 
Botoşani, în proces cu Ancuţa 
Ionel.

l Șerban Octavian citează pe 
Grăuruși Mihaela, cu ultimul 
domiciliu cunoscut la familia 

Grăuruși Mihai din oraș Horezu, 
sat Romanii de Sus, județul 
Vâlcea, la Judecătoria Horezu, în 
data de 29.02.2016, în dosar nr. 
1523/241/2015, obiect - stabilire 
domiciliu minor.  

l Aluas Dorel, cu ultimul domi-
ciliu în Mureşenii Bârgăului, este 
chemat la Tribunalul Prahova, str. 
Văleni, nr. 44, Sala 1 – Parter, 
Ploieşti, în ziua de 12.02.2016, 
Completul 8FCIV, ora 09:00, în 
dosarul 1985/105/2015, în calitate 
de pârât, în proces cu SC Kraftan-
lagen România SRL, în calitate de 
Reclamant, acţiune în răspundere 
patrimonială.

l Numitele Christina Victoria, 
Mihăilă Eugenia şi Mihăilă Mioara 
Marinela sunt citate pentru data 
de 16.02.2016, ora 08.30, la Tribu-
nalul Constanţa, în calitate de 
pârâte- intimate, în dosarul civil 
nr. 3134/254/2008, având ca obiect 
succesiune şi partaj.

l S.C. Ajaco S.R.L. cu sediul în 
Iaşi, str. Mănăstirii, nr.18, judeţ 
Iaşi, reclamantă în Dosarul nr. 
11425/245/2015 întelege prin prez-
enta, să retragă Somaţia privitoare 
la dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilelor - 
teren situat în Bd. Poitiers, nr. 10, 
publicată în Evenimentul Zilei şi 
Jurnalul National, Vineri 23 
Octombrie 2015.

l Invităm orice persoană care 
deţine informaţii cu privire la 
decesul numitului Drăgan Pavel, 
născut la data de 03.03.1920 cu 
ultimul domiciliu cunoscut in loc. 
Ezeris, sat Soceni, nr. 211, jud. 
Caras Severin, să comunice 
Judecătorie Reşiţa în termen de 30 
de zile de la afişarea prezentei 
publicaţii. Informaţiile ne sunt 
necesare pentru soluţionarea 
cererii de declarare judecătoreasca 
a morţii numitului Drăgan Pavel. 

l Prin prezenta publicăm cererea 
formulată de către Tulbenjan 
Andrei, domiciliat în orş. Sulina, 
Str. I nr. 61, jud. Tulcea, de pe rolul 
Judecătoriei Tulcea, prin care 
solicită declararea judecătorească 
a morţii tatălui său Tulbegian 
(Tulbenjan) Ion, născut la data de 
6 august 1926 în localitatea Sulina, 
jud. Tulcea, având drept părinţi pe 
Tulbegian Filip şi Tulbegian Elisa-
beta şi cu ultimul domiciliu 
cunoscut în orş Sulina, Str. Nicolae 
Bălcescu nr. 37, jud. Tulcea, cu 
menţiunea că orice persoană care 
poate să dea informaţii pentru 

soluţionarea cererii să le comunice 
Judecătoriei Tulcea, cu sediul în 
Tulcea, str. Toamnei nr. 15, jud. 
Tulcea.

DIVERSE
l SC Ortoptimed cu sediul în 
localitatea . Dr. Tr. Severin, str. 
B-dul Carol I, nr. 73, judeţul 
M e h e d i n ţ i ,  C I F  8 3 4 7 5 9 6 , 
J25/173/1996, sociatate aflată în 
procedura de faliment în dosarul 
nr. 5003/101/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinți prin lichi-
dator judiciar Consultant Insol-
venta SPRL prin ec. Emil Popescu 
angajeaza expert evalutor in 
vederea determinarii valorii de 
piata pentru bunul imobil*spațiu 
comercial* din proprietatea SC 
Ortoptimed SRL. Ofertele pot fi 
transmise pe fax 0252354399 sau 
email office@consultant-insol-
venta.ro sau direct la sediul ales 
din localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrăuțului, nr. 7A, județul Mehe-
dinți până la data de 01.02.2016 
orele 12,00. Pentru detalii puteti 
consulta site- ul lichidatorului 
judiciar www.consultant-insol-
venta.ro la rubrica Dosare – 
Ortoptimed SRL sau la nr. de tel. 
0252354399 sau 0742592183 
-Consultant Insolvență SPRL,prin 
reprezentant asociat coordonator 
ec. Emil Popescu.

l Prin sentinţa civi lă (sc) 
nr.14165/2015 pronunţată în 
dosarul nr.22459/215/2014 la data 
de 17.11.2015 s-a dispus desfa-
cerea căsătoriei din culpa exclu-
sivă a pârâtului Păun Florin 
Remus, reluarea numelui purtat 
anterior căsătoriei, acela de 
„Ulmeanu”. S-a dispus exercitarea 
minorilor Păun Alexandru Ionuţ şi 
Păun Andrei Cătălin în mod 
exclusiv de către reclamantă, 
precum şi stabilirea locuinţei 
minorilor la aceasta, cât şi plata 
pensiei de întreţinere în cuantum 
de 294Lei lunar pentru ambii 
minori. Cu apel în termen de 30 de 
zile de la comunicare. 

l Lichidatorul judiciar al SC 
Abtoex Trading SRL cu sediul în 
Ploieşti, str. Ana Ipătescu, nr. 20, 
jud. Prahova, înregistrată la ORC 
sub nr. J29/1062/20048, CUI 
23687591, notifică debitoarea, 
creditorii şi ORC Prahova că în 
dos. nr. 6110/105/2015, aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova s-a 
dispus deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei împo-
triva SC Abatoex Trading SRL, 

stabilindu-se termen limită de 
depunere a cererilor de admitere a 
creanţelor la data de 04.03.2016; 
termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
publicarea în BPI a tabelului 
preliminar este 14.03.2016; 
termenul limită pentru soluţion-
area eventualelor contestaţii şi 
pentru definitivarea tabelului 
creanţelor este 08.04.2016. Rel. 
Lichidator judiciar Carduelis 
Consulting IPURL, Ploieşti, str. 
Cerceluş, nr.33, jud. Prahova. Tel. 
0722.634.777/0344.809.816.

SOMAȚII
l Somaţie emisă la judecătoria 
Sânnicolau Mare în dosarul nr. 
2112/295/2015. Prin care se aduce 
la cunoştinţă tuturor celor intere-
saţi că petenţii Muntean Ecaterina 
şi Muntean Nicolae petru, ambii 
domiciliaţi în Dudeştii Vechi nr. 
715, judeţul Timiş, au formulat 
acţiune civilă necontencioasă – 
uzucapiune, prin care au solicitat 
instanţei: să constate că a dobândit 
că comun, prin uzucapiune, 
dreptul de proprietate asupra 
imobilului situat în loc. Dudeştii 
Vechi nr. 715/A, jud. Timiş, reprez-
entând casa de locuit nr. 715/a şi 
teren intravilan în suprafaţa de 
2158 mp, înscris în Cf nr. 403876 
Dudeştii Vechi (CF vechi 7958), nr 
top 1269-1270, să dispună radierea 
dreptului de proprietate al fostului 
proprietar şi înscrierea dreptului 
lor de proprietate, asupra imobi-
lului sus-amintit, ca bun comun, 
cu titlu de drept dobândit prin 
uzucapiune. În baza art. 1051 
N.C.P.C toţi cei intereati sunt invi-
taţi să facă opoziţie, cu precizarea 
că, în caz contrar, în termen de 30 
zile de la emiterea celei din urmă 
publicaţii, se va trece la judecarea 
cererii. Data, azi, 22.01.2016. 
Preşedinte, Moţa Adrian. Grefier 
Balint Arpad. 

l Judecătoria Întorsura Buzăului. 
Județul Covasna. Dosar nr. 
257/248/2015. Somație. Emisă în 
temeiul închiderii de ședință din 
data de 09.09.2015. Prin cererea 
înregistrată pe rolul Judecătoriei 
Întorsura Buzăului sub dosar nr. 
257/248/2015, reclamanții Bularca 
Florin și Bularca Marioara, ambii 
cu domiciliul în oraș Întorsura 
Buzăului, str. Dumbravei, nr.5, 
județul Covasna, au invocat 
dobândirea dreptului de propri-
etate prin uzucapiune asupra: 
-imobilelor situate în oraș Întor-
sura Buzăului, str. Dumbravei, nr. 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Mioveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 
Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: Flor Plast 
Invest SRL – Mioveni, după cum urmează: Denumire: 
A u t o u t i l i t a r ă  m a r c a  F o r d  Tr a n s i t ,  s e r i e  ș a s i u 
WFORXXGBR3P68157, an fabricație 2003, motorină, culoare alb. 
Prețul de pornire al licitației este de 6.060 lei, fără TVA. Prețurile 
menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu 
rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în 
contul RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria 
Mioveni, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de Procedură 
Fiscală, până în ziua de 09/02/2016, ora 14:00. Licitația va avea 
loc în data de 10/02/2016, ora 11:00:00, la SFO Mioveni. Bunurile 
sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal 
Orășenesc Mioveni, tel. 0248.260665.
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5, județ Covasna, curți-construcții, 
fâneață și drum, cu suprafața 
totală de 2371mp, ce se identifică 
parțial  cu imobilul  nr.  top 
7973/2 /1 ,  cu  suprafața  de 
69.569mp, înscris în CF provizoriu 
nr.241 Zagon, în proprietatea 
Asociației de Agricultori din 
comuna Zagon. Un imobil este 
situat în intravilanul orașului 
Întorsura Buzăului ,  strada 
Dumbravei, nr. 5, județul Covasna 
și are ca vecinătăți: la nord 
-Bularca Florin, la est - Bularca 
Maria, la sud -strada Dumbravei, 
iar la vest -Mocanu Ioan. Al doilea 
imobil este situat în extravilanul 
orașului Întorsura Buzăului, FN. 
Județul  Covasna ș i  are  ca 
vecinătăți: la nord -Bularca Vasile 
și Crăciun Gheorghe, la est 
-Bularca Maria, la sud - Bularca 
Florin, iar la vest -Mocanu Ioan. 
Toți cei interesați sunt somați să 
formuleze opoziție, cu precizarea 
că, în caz contrar, se va trece la 
judecarea cererii în termen de 6 
luni de la emiterea celei din urmă 
publicații. 

LICITAȚII
l Primăria Municipiului Alexan-
dria organizeazã licitaţie publică 
deschisă în scopul concesionării 
unui  teren în suprafaţă de 897,00 
mp., aparţinând domeniului privat 
de interes local al municipiului 
Alexandria, situat  în Drum de 
Centură, nr. 69. Perioada de 
concesionare este de 25 ani. Lici-
taţia va avea loc la data de 
18.02.2016, orele 11 :00, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexan-
dria, iar ofertele se primesc la 
registratura Primăriei Municipi-

ului Alexandria,  pânã  în preziua 
datei de  licitaţie, orele 16  :00, 
într-un singur exemplar în limba 
română.  Documentaţ ia  de 
atribuire poate fi studiată şi 
achiziţionată, contra cost, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexan-
dria, Serviciul Valorificare Patri-
moniu, tel. 0247317732, int. 132, 
fax. 0247317728. Împotriva lici-
taţiei, până la momentul adju-
decăr i i ,  s e  va  putea  face 
contestaţie la Judecătoria Alexan-
dria (strada Independenţei, nr.22, 
Alexandria). Soluţionarea litigiilor 
se realizează la Tribunalul Teleor-
man-Secţia Contencios Adminis-
trativ (strada Ion Creangă, nr.53, 
Alexandria). Clarificările privind 
licitaţia se pot obţine maxim până 
la data de 11.02.2016.

l Primăria Municipiului Alexan-
dria organizeazã licitaţie publică 
deschisă în scopul concesionării 
unui teren în suprafaţă de 27,00 
mp., aparţinând domeniului privat 
de interes local al municipiului 
Alexandria, situat  în strada 
Dunării ,  zona bl .L5,  lot  2. 
Perioada de concesionare este de 
25 ani. Licitaţia va avea loc la data 
de 18.02.2016, orele 11:00, la 
sediul Primăriei Municipiului 
Alexandria, iar ofertele se  primesc 
la registratura Primăriei Municip-
iului Alexandria, pânã  în preziua 
datei de licitaţie, orele 16:00, 
într-un singur exemplar în limba 
română.  Documentaţ ia  de 
atribuire poate fi studiată şi 
achiziţionată, contra cost, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexan-
dria, Serviciul Valorificare Patri-
moniu, tel. 0247317732, int. 132, 
fax. 0247317728. Împotriva lici-

taţiei, până la momentul adju-
decăr i i ,  s e  va  putea  face 
contestaţie la Judecătoria Alexan-
dria (strada Independenţei, nr.22, 
Alexandria). Soluţionarea litigiilor 
se realizează la Tribunalul Teleor-
man-Secţia Contencios Adminis-
trativ (strada Ion Creangă, nr.53, 
Alexandria). Clarificările privind 
licitaţia se pot obţine maxim până 
la data de 11.02.2016.

l Se organizează licitaţie publică 
cu strigare în vederea vânzării în 
conformitate cu prevederile Legii 
85/2006 a următoarelor active:  1. 
Sediu administrativ central – 
clădire birouri, situat în Brăila, 
bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI, la 
preţul de 1.258.000 lei. Se pot 
vinde şi birouri separate cu cota 
indiviza din căile de acces şi din 
spaţii le comune. Preţ/birou 
începând de la 43.915 lei. 2. Teren 
şos. Viziru, km. 10, în suprafaţă 
totală de 112.611,59 mp, cu active 
viabile (Atelier reparaţii, clădire 
protocol, drumuri şi platforme, 
etc.), la preţul de 1.294.030 lei. 3. 
Activul Cazan de Apă Fierbinte, 
situat în Brăila, calea Călăraşilor 
nr. 321B, la preţul de 1.110.630 lei. 
4. Mijloace de transport: Autoutil-
itara 10215 FA 31 la preţul de 
10.300  lei; Autoutilitara Dacia 
1307 la preţul de 2.200 lei, 5. 
Mijloace fixe şi obiecte inventor 
compus din: Aparate de măsură, 
electrice şi electronice, la preţul de 
8.428 lei; Birotica şi calculatoare la 
preţul de 11.810 lei; Mobilier la 
preţul de 16.063 lei; Aparate aer 
condiţionat, la preţul de 3.270 lei; 
Diverse bunuri la preţul de 658 lei; 
6. Stoc de magazie, la preţul de 
221.727 lei; Preţurile nu conţin 

TVA. Date organizare licitaţie: 
04.02.2016, 11.02.2016, 18.02.2016, 
25.02.2016, orele 11.00. Caietele de 
sarcini se pot ridica de la sediul 
lichidatorului din Brăila, Sos. 
Focşani, km. 5, contra sumelor 
cuprinse între 50 lei şi 2.500 lei. 
Garanţia de participare la licitaţie 
de 10% din valoarea de pornire 
trebuie achitată cu cel puţin 2 zile 
anterior datei licitaţiei. Nr. tel. 
0241/542942, 0720/300.464.

l Debitorul SC Trans G.Dun SRL 
cu sediul social în localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Eroii de la Cerna, nr. 
38B, bl. E13, sc. 2, ap. 4, judeţul 
Mehedinţi, cod identificare fiscală 
19046017, înmatriculată în Regis-
t r u l  C o m e r ţ u l u i  s u b  n r. 
J25/510/2006, societate aflata in 
dizolvare conform Legii nr. 
31/1990, prin lichidator Consultant 
Insolventa SPRL, cu sediul profe-
sional ales în Municipiul Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7, 
judeţul Mehedinţi, scoate la 
vânzare: -Autobasculanta Marca 
Roman cu nr. de inmatriculare MH 
16 DUN, Tip R 19215, an fabricatie 
1983, nr. kilometri 850.000, nr. 
identificare: 34744 la pretul de 
3100,00 lei. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunului 
mobil descris anterior o reprezintă 
Rezolutia nr. 1413 din data de 
20.03.2015 pronunțată de ONRC 
M e h e d i n t i  î n  d o s a r u l  n r. 
394618.03.2015. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului din 
localitatea Dr. Tr. Severin str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehe-
dinţi la data de 03.02.2016 orele 
15,oo. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea, până 

la data începerii licitaţiei orele 
14,00, a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei și 
achiziționarea caietului de sarcină. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop şi pâna la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toți cei care pretind 
vreun drept asupra bunului mobil 
să anunțe lichidatorul judiciar 
înainte de data stabilită pentru 
vânzare în termen, sub sancțiunea 
prevazută de lege. Relaţii la tele-
fon-fax 0252/354399, 0742592183, 
0752819051 sau email:office@
consultant-insolventa.ro. sau la 
sediul lichidatorului din localitatea 
D r o b e t a  Tr.  S e v e r i n ,  s t r. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi. 
Lichidator, Consultant Insolventa 
SPRL, prin ec. Emil Popescu. 

PIERDERI
l SC Lacoli Broker de Asigurare 
SRL a pierdut următoarele docu-
mente aparţinând Omniasig 
Vienna Insurance Group SA: 
poliţele cu seriile D 96322 şi D 
96323. Le declar nule.

l Declar pierdută (nulă) legiti-
mație de membru vânător seria 
EGR 000500, emisă de A.V.P.S. 
Egreta București, pe numele Ion 
Gheorghe.

l Pierdut act de concesiune 
Parohia Mărcuța București, fig. IV 
nr. 402A, pe numele Timotin 
Mircea. Îl declar nul.

l Marinescu Vasile Sorin P.F.A. cu 
sediul în București, sector 6, C.U.I. 

32147078, declar pierdute (nule): 
-facturier  seria MVS 1-50, 
-chitanțier seria MVS 1-50.

l Firma Zitnet S.R.L., cu sediul 
București, sector 1, str. Ion Câmp-
i n e a n u  n r. 3 1 ,  d e m i s o l , 
J40/2859/2003, C.U.I. 15242665, 
pierdut certificat de înregistrare, îl 
declar nul.

l Firma Petransport Intern şi 
Internaţional S.R.L.,  sediul 
București, sector 2, str. Mr. Băcilă 
Vasile nr.7, bl.4, sc.1, ap.12, 
J40/6698/2008, C.U.I. 23715675, 
pierdut certificat de înregistrare, îl 
declar nul.

l Firma Thor Soft S.R.L., sediul 
București, sector 2, str. Lungulețu 
nr.3, bl.V2, sc.1, et.5, ap.21, 
J40/7960/2002, C.U.I. 14832722, 
pierdut certificat de înregistrare, îl 
declar nul.

l SC VA Engineering Instal SRL, 
cu sediul in Bucuresti, Sectorul 5, 
Bd.M.Kogalniceanu, Nr.17, et.1, 
Ap.6, camera 2, CUI 31667307, 
J40/6442/2013, declar pierdute 
certificatul constatator pentru 
sediul social  si  certificatul 
constatator pentru terti. Le declar 
nule

l  D E C L A R  P I E R D U T 
ATESTAT MANAGER TRANS-
P O R T  C U  N U M Ă R U L 
1004/10.12.2012 PE NUMELE 
DUMINIC MARIA AVÂND 
FUNCŢIA DE COORDONATOR 
TRANSPORT ÎN CADRUL 
SOCIETĂŢI R&I COMPANY 
SRL CU SEDIUL ÎN POPEŞTI 
LEORDENI.

ANUNȚURI

publicitate


