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OFERTE SERVICIU
l Firma catering angajeaza 
ajutor de bucatar. Salariu atractiv 
conditii de munca bune. Postul 
presupune fabricare de sandvi-
suri. 0720.104.153

l Universitatea Naţională de 
Arte din Bucureşti anunţă scoa-
terea la concurs: 1 post de model 
(învăţământ); 1 post adminis-
trator financiar (economist). 
Perioada de înscriere 23.03.2016-
04.04.2016. Relaţii suplimentare 
la tel: 021.312.72.84 

l Grădiniţa nr. 2 din comuna 
Jilava, judeţul Ilfov, scoate la 
concurs postul vacant de admi-
nistrator financiar, 0,5 normă, din 
cadrul compartimentului Conta-
bilitate, pentru ocuparea căruia 
trebuie îndeplinite următoarele 
conditii: Codiţii specifïce: -Studii 
universitare de lungă durată în 
domeniul ştiinţelor economice 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
-Vechime în muncă: minim 5 ani; 
-Vechime în specialitate: minim 1 
an; -Cunoştinte operare PC. 
Concursul va avea loc în data de 
21 aprilie 2016 la sediul grădiniţei 
din comuna Jilava, judeţul Ilfov, 
strada Ungureni, nr.12, astfel: 
-Orele 10,00-12,00: Proba scrisă; 
-Ora 14,30: Interviul. Dosarele de 
înscriere se depun până pe 15 
aprilie 2016 la secretariatul grădi-
niţei din Jilava, judeţul Ilfov, str. 
Ungureni, nr.12. Pentru relaţii 
suplimentare sunaţi la telefon: 
0214571868.

l În conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, Insti-
tutul de Stat pentru Testarea şi 
Înregistrarea Soiurilor anunţă 
scoaterea la concurs în data de 20 
aprilie 2016, ora 10.00 proba 
scrisă, a următorului post 
contractual vacant: Centrul 
pentru Testarea Soiur i lor 
Rădăuţi: 1 post de muncitor cali-
ficat I. Condiţiile specifice prevă-
zute în fişa postului: -Studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat sau şcoală profesională; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: - 
Concursul va avea loc la sediul 
Institutului de Stat pentru 

Testarea şi Înregistrarea Soiurilor 
din Bd. Mărăşti nr. 61, sector 1, în 
data de 20 aprilie 2016, ora 10.00 
proba scrisă. Dosarele de înscriere 
se depun în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicare, 
respectiv până la data de 
11.04.2016 la secretarul comisiei 
de concurs, doamna Martin 
Mariana- consilier. Bibliografia, 
condiţiile specifice de participare 
precum şi actele solicitate candi-
daţilor la înscriere vor fi publicate 
pe site-ul I.S.T.I.S. şi afişate la 
sediul I.S.T.I.S. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la nr. de tel: 
021/3184380.

l Primăr ia  Munic ip iu lu i 
Dorohoi organizează în data de 
20.04.2016  orele 10.00, concurs 
pentru ocuparea  unei funcții  
contractuale  de execuție la 
Aparatul de lucru al Consiliului 
Local  al Municipiului Dorohoi, 
respectiv: -consilier juridic, II. 
Principalele cerinţe obligatorii  de 
participare la  concurs sunt: 
-studii superioare de lungă 
durată , absolvite cu diploma de 
licență sau echivalent; -speciali-
tatea  studiilor: juridice; -vechime 
în specialitatea studiilor-minim  6 
luni;  Dosarele de înscriere se pot 
depune la Compartimentul 
resurse umane,  în termen de 20 
de zile de la data publicării anun-
ţului.  Pentru relaţii suplimentare 
vă puteţi adresa la Comparti-
mentul  resurse umane, din 
cadrul Primăriei Municipiului 
Dorohoi sau la tel. 0231/610133, 
interior 114.

l Anunţ având în vedere preve-
derile art. 26 alin. (7) din Legea 
nr. 284/2010 şi ale art. 7 din H.G. 
nr. 286/2011  Centrul Cultural 
Județean Arad organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi de execuție 
vacante în regim contractual, pe 
durată nedeterminată: - două 
posturi de inspector de speciali-
tate GP IA   la  Serviciul 
Programe, proiecte culturale şi 
gestionarea fondurilor nerambur-
sabile. Condiţiile  specifice de 
ocupare a celor 2 posturi de 
inspector de specialitate GP IA 
sunt: - Studii de specialitate: 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă; - 

Cunoştinţe de  limba engleză/
franceză – minim nivel mediu; - 
Cunoştinţe operare PC – nivel 
mediu; - Vechime minimă în 
specialitatea studiilor  – minim 5 
ani; - Posesor permis de condu-
cere categoria B.  Concursul se 
organizează la sediul Centrului 
Cultural Judeţean Arad, în data 
de 10.05.2016, ora 10:00 proba 
scrisă, iar în data de 16.05.2016, 
ora 10:00, proba de interviu.  
Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune până în data de 
11.04.2016 ora 14:00, la Centrul 
Cultural Județean Arad, camera 
01. Persoană de contact – 
doamna Julean Cornelia, tel. 
0357/405386. Director, Sinaci  
Ionel Dorel.

CUMPĂRĂRI IMOBILE  
l Particular 2 sau 3 camere, zona 
B-dul Unirii, B-dul Liberăţii, P-ţa 
Vi c t o r i e i ,  z o n ă  c e n t r a l ă . 
0744.643.734 

CITAȚII  
l Pârâtul Roman Gheorghe este 
citat la Judecătoria Dorohoi în 
data de 4 aprilie 2016, pentru 
,,divorţ”.

l Numitul Croitoru Sorin Ionel, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Bucureşti, Şoseaua  
Alexandriei, nr.9, bl.4, sc.2, ap.18, 
Sector 5, este citat la Judecătoria 
Craiova în data de 12.04.2016, 
ora 08.30, completul CMF2, în 
calitate de pârât în dosarul civil 
nr.24085/215/2015, având ca 
obiect exercitarea autorităţii 
părinteşti -modificare legături 
personale cu minorul, în contra-
dictoriu cu reclamanta Teacă 
Mihaela.

l Judecătoria Ploieşti, Dosar nr. 
17235/281/2015. Oraşul Urlaţi 
prin primar este chemat la 
această instanţă, în calitate de 
pârât în proces cu Parohia Sfinţii 
Voievozi  Urlaţi ,  cu sediul 
cunoscut în Urlaţi, str. Tudor 
Vladimirescu nr.18, judeţul 
Prahova prin reprezentant legal 
preot Tănase Petroni Virgil, în 
calitatea de reclamant având ca 
termen de judecată 14 aprilie 
2016, sala 5T1, completul civ. 4, 

pentru fond –având ca obiect 
uzucapiune.

l Se citează Pânzaru Aurel şi 
Pânzaru Verginia cu domiciliu 
cunoscut în sat Icuşeni Vale, com. 
Vorona, jud. Botoşani, în dosarul 
3245/193/2013 al Judecătoriei 
Botoşani ,  cu termenul  de 
08.04.2016.

l Se citează numiții Morari 
Mihăilă, Mihaiu Gergely, Pop 
Ana născ. Zăgrean, Mihoiu 
Grigore, Zăgrean Anastasia, Dale 
Ana născ. Onigoaie, Morar 
George, Bartoş Grigore, Bartoş 
Silvia, Bartoş Veronica, Bartoş 
Victoria, Bartoş Silvia în calitate 
d e  p â r â ț i  î n  d o s a r  n r. 
807/265/2012 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Morar 
Domnica, având ca obiect succe-
siune şi partaj, cu termen la 
19.05.2016

l Se citează numiții Toderici 
Rodica şi Toderici Nicolae în 
calitate de pârâți în dosar nr. 
1882/265/2012 al Tribunalului 
Bistrița-Năsăud, în proces cu 
Silveşan Lucia ş.a., având ca 
obiect succesiune, uzucapiune - 
recurs,, cu termen la 20.04.2016

l Numita Iavarencu Liliana, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in str.
Sf.Petru Movila nr.59,Iasi, jud.
Iasi este citata,la Tribunalul Iasi-
Sectia I Civila,luni 18.04.2016, 
ora-9.00, complet civ cm10, 
camera S.VI, etaj IV,in calitate de 
parat in dosarul nr.6163/99/2015, 
avand ca obiect drepturi bane-
sti,in contradictoriu cu recla-
mantul Oficiul National al 
Registrului Comertului.

l Păsărică Elisabeta, având 
ultimul domiciliu cunoscut Sat 
Novac, Com.Argetoaia, Str.
Piscului, nr.45, Jud. Dolj, este 
chemată la Judecătoria Filiaşi, 
dosar nr.1524/230/2014 în data de 
05.04.2016, ora 09.00, completul 
C 1 ,  m a n d a t a r  P ă s ă r i c ă 
Constantin, cu acelaşi domiciliu, 
obiectul cauzei îl constituie decla-
rarea judecătorească a morţii.

l Rojişteanu Adrian şi Rojiş-
teanu Elena, cu domiciliul în 
com.Daneţi, Jud.Dolj, cheamă în 
judecată pe Rădulescu Luminiţa 
în dosar nr.3216/215/2015 la 
Judecătoria Craiova, complet 
CF2, ora 10.30, data: 06.04.2016, 
obiect: revendicare imobiliară.

l SC Hermitage Studio SRL cu 
ultim sediu cunoscut în Bucureşti 
Sectorul 1, Strada Daniel Danie-
lopolu, Nr. 10, Camera 4, Etaj 2 

e s t e  c h e m a t ă  î n  d o s a r u l 
nr.32046/301/2015 la Judecătoria 
Sector 3 cu sediul în Bucureşti, 
Strada Ilfov, nr.6, sector 3, 
camera 40, complet camera de 
consiliu 25 civil, în ziua de 21 
aprilie 2016, ora 08.30 în calitate 
de pârât, în proces cu SC 
Euroweb Romania SA cu sediul 
ales în Bucureşti, Gemenii Sitraco 
Center, Bd.Naţiunile Unite nr.1, 
bloc 108A, et.7, sector 5 în calitate 
de reclamant pentru fond-cerere 
de valoare redusă.

DIVERSE  
l Just Insolv SPRL in calitate de 
administrator judiciar in dosarul 
nr. 6976/105/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova privind pe 
SC Sunset Serv SRL notifica 
urmatoarele prin sentinta nr. 165 
din data de 12.02.2016, judecăto-
rul-sindic a confirmat planul de 
reorganizare propus de debitoare, 
cu privire la reorganizarea activi-
tăţii debitorului.

l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin proce-
dura simplificata privind debi-
toarea SC Pisica Alba SRL,  in 
Dosarul nr. 6356/105/2015, 
Tribunal Prahova, conform 
Sentintei nr. 292 din 07.03.2016 
cu termenele: depunere declaratii 
creantă 21.04.2016, întocmirea 
tabelului suplimentar al crean-
telor 20.05.2016, întocmirea tabe-
lu lu i  def in i t iv  consol idat 
20.06.2016.

l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea debitorului în faliment în 
procedura simplificată in dosarul 
nr. 6757/105/2015, conform hotă-
rârii  intermediare 326 din 
17.03.2016, privind pe debitoarea 
SC  Toto Emma Impex  SRL cu 
sediul social în Ploiesti, str. 
Baraolt, nr. 3A, bloc F, etaj 4 si 5, 
ap. 7, judet Prahova.

l Prin sentința civi lă nr. 
6645/13.12.2007 a Judecătoriei 
Rm.  Vâlcea ,  în  dosar  nr. 
4061/288/2007, având drept părți: 
reclamantul Dîrnea Victor prin 
procurator Ion Stoichiță şi pârâta 
Dîrnea Doina se dispune: „desfa-
cerea căsătoriei încheiată la 15 
noiembrie 1986 şi înregistrată sub 
nr. 736/1986 la starea civilă a 
Municipiului Rm. Vâlcea, din 
vina pârâtei. Dispune revenirea 
pârâtei la numele avut anterior 
căsătoriei, acela de „Coman”.

l Societatile, S.C. OKALBA 
S.R.L si S.C. OKALBA TURBO 
S.R.L, au fost sanctionate cu 
avertisment privind publicitatea 

inselatoare si publicitatea compa-
rativa, conform_Legii_158/2008.
Anunturile au fost afisate pe site-
urile societatilor mentionate, 
www.okalba-turbo.ro si www.
ok-turbo.ro, in perioada august 
2013- septembrie 2015.

l Alecu Ion titular al proiectului 
“Schimbare funcţiune imobil in 
restaurant” anunţă publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Ilfov in 
cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului si de 
evaluare adecvata,  pentru 
proiectul Schimbare funcţiune 
imobil in restaurant propus a fi 
amplasat in Bd. Biruinţei Nr.72 
Oraş Pantelimon Jud.Ilfov. NU 
SE SUPUNE EVALUĂRII 
I M PA C T U L U I  A S U P R A 
MEDIULUI SI EVALUĂRII 
ADECVATE Proiectul deciziei de 
încadrare si motivele care o 
fundamentează pot si consultate 
la  sediul  Agenţie i  pentru 
Protecţia Mediului Ilfov din 
Bucureşti, Str.Aleea Lacul Morii 
nr.1, sector.6, in zilele de luni pana 
joi, intre orele 9.00-13.00, precum 
si la următoarea adresa de 
internet www.apm-ilfov.ro in 
termen de 5 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ, pana la 
data de 03.04.2016

l Comuna Valea Ierii, cu sediul 
în judeţul Cluj, comuna Valea 
Ierii, localitatea Valea Ierii, nr.40, 
în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul 
„Extindere reţea electrică aeriană 
20 LEA KV, zonă turistică Trup 
Şoim Iara”, propus a fi amplasat 
în localitatea Valea Ierii, str.Prin-
cipală, nr.fn, comuna Valea Ierii, 
jud.Cluj, Titular: Comuna Valea 
Ieri i .  Informaţii le privind 
proiectul propus pot fi consultate 
la  sediul  Agenţie i  pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr.99, în zilele de: 
luni-joi între orele 09.00-16.30 şi 
vineri între orele 9.00-14.00.

l Soluția pe scurt din sentința 
civilă nr. 1433/2015 pronunțată în 
data de 12.06.2015 în dosarul nr. 
3055/265/2011 al Judecătoriei 
Năsăud. Admite acțiunea civilă 
formulată şi precizată. Admite 
cererea de intervenție. Constată 
dobândirea dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune asupra 
imobilelor terenuri din litigiu. 
Constată masa succesorală 
rămasă după defuncții Leşan 
Odochim şi Leşan Floarea 
-componență,vocație,cote şi cali-
tate. Dispune partajarea judecă-
torească a acestor succesiuni 
succesive şi a imobilelor din 
litigiu. Atribuie imobilele din 
litigiu reclamantului Leşab Florea 
şi intervenientei Bureacă Floarea 
Palagia conform completării 
raportului de expertiză întocmit 
în cauză. Dispune înscrierea în 
CF a dreptului de proprietate 
astfel dobândit în favoarea 
părților copartajante cu titlu de 
succesiune şi partaj, bun propriu, 
pentru fiecare şi conform tabe-
lului de mişcare parcelară din 
lucrarea de expertiză, cu comple-
tarea instanței pentru mod de 
dobândire şi natură. Restul 
suprafeței de CF va rămâne pe 
vechii proprietari de CF. Cu chel-
tuieli de judecată. Cu recurs în 
termen de 15 zile de la comuni-
care. Pronunțată în şedința 
publică azi 12 iunie 2015.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut  că în ziua de 
12, luna Aprilie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Geogab Instal SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, str. Tineretului, bl. 28C/513, sc. A, ap. 13, județul Giurgiu, cod 
de identificare fiscală 24804070. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile 
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al 
licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 1. Lampă de gaz, 30 lei, 20%; 2. Pompă de 
testare, 280 lei, 20%; 3. Disc diamantat – 2 buc., 340 lei, 20%; 4. Burghiu SDS – 5 buc., 5 lei, 20%; 5. 
Daltă SDS – 5 buc., 2,5 lei, 20%. Total: 657,50 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 
Municipiului Giurgiu; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0246.212830, interior 415, cu domnul Miu Adrian.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Invitație 
de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală - 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, invită 
practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în 
insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală 
pentru regiunea Ploiești să depună, până cel târziu la data de 
11.04.2016, ora 16.30, oferte în vederea desemnării unui 
practician în insolvență în dosarele de insolvență privind pe 
debitoarele: - S.C. Imbalo Import Export S.R.L (dosar nr. 
17/98/2016), cu sediul în Căzănești, județul Ialomița; - S.C. 
Agrofam Unirea S.R.L. (dosar nr. 286/98/2016), cu sediul în 
Fetești, județul Ialomița; - S.C. MRO Agri S.R.L. (dosar nr. 
332/98/2016), cu sediul în Amara, județul Ialomița, aflate pe rolul 
Tribunalului Ialomița, întocmite conform prevederilor art. 16 din 
Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală.
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LICITAȚII  
l SC Hidroconstrucţia SA 
Sucursala Banat, cu sediul în 
Caransebeş, Str.Ardealului, 
Nr.166, jud.Caraş Severin, organi-
zează licitaţie de cca.450 to 
deşeuri metal, cu preţul de 
pornire de 0,65Lei/kg în data de 
11.04.2016, ora 13.00. Garanţia 
de participare este de 29000Lei. 
Caietul de sarcini şi informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefoanele: 0255.516.400 (secre-
tariat); 0741.331.955 Şef Birou 
Mecanizare.

l SC Cai Be Dang SRL prin 
lichidator anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică a imobilului 
situat in Campina, str. Fabricii, 
nr.2, jud. Prahova, compus din 
teren in suprafata de 2.592,21 mp 
si constructiile   C1, C2   si   
C1-anexa, situate pe acest teren la 
pretul de 236.300 lei (fara TVA), 
precum si a bunurilor mobile 
aflate in patrimonul societatii 
debitoare, respectiv masini de 
cusut si confectii. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
50% din pretul mentionat in 
raportul de evaluare ce a fost 
incuviintat de Adunarea Credito-
rilor din 31.03.2015. Licitaţiile vor 
avea loc pe data de: 31.03.2016, 
0 5 . 0 4 . 2 0 1 6 ,  0 6 . 0 4 . 2 0 1 6 
0 7 . 0 4 . 2 0 1 6 ,  1 2 . 0 4 . 2 0 1 6 , 
1 3 . 0 4 . 2 0 1 6 ,  1 4 . 0 4 . 2 0 1 6 , 
19 .04 .2016 ,  20 .04 .2016  s i 
21.04.2016 orele 14.00, în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud Prahova. Detalii in 
caietul de sarcini si la telefon 
0344104525.

l Anunt de participare la licitatie 
deschisa pentru  închiriere de 
bunuri. 1. Informaţii generale 
privind locatorul: Consiliul local 
Deleni cu sediul în sat Deleni 
com. Deleni  jud. Iaşi cod fiscal 
4541203, loc. Deleni telefon / fax 
0232.732070 /0232722043. 2. 
Informaţii generale privind 
obiectul închirierii: Teren în 
suprafaţă de 214,57ha islaz 
împărţit în 11 loturi, situate în 
extravilanul com. Deleni. Desti-
naţia terenului este după cum 
urmează: 10 loturi pt.crescătorii 
de ovine şi caprine şi un lot 
pentru crescătorii de taurine, toţi 
de pe raza com. Deleni. Durata 
închirierii: 10 ani. 3. Informaţii 
privind documentaţiile de atri-
buire: 3.1. Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire:Documen-
taţi i le  de atribuire se pot 
achiziţiona  de la sediul Primăriei 
Deleni printr-o solicitare scrisă 
sau verbală , începînd cu data de 
30.03.2016. 3.2 Denumirea si 
adresa compartimentului din 
cadrul locatorul , de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Achi-
ziţii publice din cadrul Primăriei 
com.Deleni – persoana de contac-
t:Niţă Elena. 3.3 Costul docu-
m e n t a ţ i e i  d e  a t r i b u i r e 
:documentaţia de atribuire este 
gratuită. 3.4.Data limită pentru 
solicitarea clarificarilor :clarifică-
rile se pot solicita pînă la data 
limită de 8.04.2016 ora 16.00. 4.
Informaţii privind ofertele; 
4.1.Data limită de depunere a 
ofertelor : 11 .04.2016 ora 16.00. 
4.2. Adresa la care se depun ofer-
tele: Primăria comunei Deleni sat 
Deleni , jud.Iaşi 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un singur exem-
plar. 5. Data si locul la care se va 
desfăşura şedinta publică de 

deschidere a ofertelor : 12.04.2016 
ora 10.00,  la sediul Primăriei 
com.Deleni. 6. Denumirea , 
adresa , numărul de telefon a 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
eventualele contestaţii se vor 
depune in termen de 3 zile de la 
Primăria comunes Deleni , la 
registratură; 7. Data transmiterii 
anunţului de licitatie, în vederea 
publicării: 29.03.2016

l Debitorul SC MSL Frigomar 
SRL cu sediul social în localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Walter Mără-
cineanu, nr. 131,  judeţul Mehe-
dinţi, înregistrată în  registrul 
comerţului sub nr. J25/97/2004, 
cod identificare fiscală 16171228, 
aflată  în procedură de faliment 
în dosar nr. 1321/101/2011 pe 
rolul Tribunalului Mehedinţi, prin 
lichidator judiciar, Consultant 
Insolvență SPRL (succesoare de 
drept a Cabinetului Individual de 
Insolvenţă Popescu Emil), cu 
sediul profesional ales în locali-
tatea Hinova, str. Calafatului nr. 
42, judeţul Mehedinţi, scoate la 
vânzare bunul mobil *motocicleta 
linhai cu capacitatea de 275 serie 
motor 7001325 serie sasiu 
LLA8ATW4W570C10624*, la un 
preţ negociat cu persoana fizica 
Kasler Ludovic de 1500,00 lei 
TVA inclus. Toţi cei interesaţi de 
adjudecarea bunului mobil – * 
motocicleta linhai cu capacitatea 
de 275 serie motor 7001325 serie 
sasiu LLA8ATW4W570C10624. 
– pot depune oferte la sediul lichi-
datorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, din Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, 
jud. Mehedinţi ,  precum şi 
garanția de participare la licitație 
în sumă de 150,00 lei, în contul nr. 
RO22 RZBR 0000 0600 1400 
1171 deschis la Raiffeisan Bank 
SA, pentru şedința de supraofer-
tare din data de 29.04.2016. Pasul 
de supraofertare este de 10% din 
preţul negociat de 1500,00 euro, 
respectiv 150,00 lei. Supraofertele 
se primesc până la data de 
29.04.2016 orele 13,00, când va 
avea loc şi şedinţa de supra ofer-
tare. Relaţii suplimentare la tele-
foanele 0742592183, 0252/354399 
sau la sediul profesional al lichi-
datorului din Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinti. Lichidator judiciar,Consul-
tant Insolvenţă SPRL

l Nr. Dosar 5079/99/2012 
(325/2012). Anunţ de vânzare. 
S.C. BIT-MAD SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare individual sau in bloc  a 
bunurilor mobile, respectiv Echi-
pamente electrice, evaluate la 
798EUR+TVA (80% din valoarea 
de evaluare). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţi-
unea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
31.03.2016, 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 01 aprilie 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 
c r e d i t o r i l o r  d i n  d a t a  d e 
02.02.2016. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organi-

zare şi desfăşurare a licitaţiei. 
Regulament ce poate fi consultat 
atat la dosarul cauzei cat si la 
sediul lichidatorului. Adjudeca-
tarul va fi ţinut la plata preţului 
de adjudecare in termenul stabilit 
prin Regulamentul de organizare 
şi desfăsurare a licitaţiei. 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 31.03.2016 ora 15.00. 
Relaţii suplimentare se pot 
o b ţ i n e :  l a  t e l e f o a n e l e : 
0232/240.890; 0742/109890, Fax 
0232/240890.

l Consiliul Local al Comunei 
Lumina, jud.Constanta, organi-
zeaza in data de 18.04.2016 ora 10 
la sediul din str. Mare nr.170 lici-
tatie publica deschisa in vederea 
concesionarii urmatoarelor supra-
fete de teren, ce fac parte din 
domeniul privat al comunei 
Lumina: -teren extravilan  in 
suprafata de 2258 mp  situat in 
Lumina, str. NP 107/6/1, lot 4,  
com. Lumina, jud. Constanta, cu 
destinatia  constructii   indus-
triale; -teren extravilan in supra-
fata de 2245 mp  situat in 
Lumina, str. NP 107/6/1, lot 3, 
com. Lumina, jud. Constanta, cu 
destinatia  constructii  industriale; 
-teren intravilan in suprafata de 
2222 mp  situat in Lumina, str. 
Prelungirea Iuliu Maniu, com. 
Lumina, jud. Constanta, cu desti-
natia activitati economice;  -teren 
intravilan in suprafata de 300 mp 
situat in Lumina, str. Stefan cel 
Mare, lot 33, com. Lumina, jud. 
Cons tanta ,  cu  des t ina t ia 
constructie locuinta. 1.Informaţii 
generale privind concedentul: 
Primaria Comunei Lumina, jud. 
Constanta, adresa str. Mare 
nr.170, cod 907175, tel/fax 0241-
251828,  0241-251744, cod fiscal 
4671807, primarialumina@yahoo.
com; 2.Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: Documen-
taţia va putea fi achiziţionată de 
la sediul Comunei Lumina jud. 
Constanta, str. Mare nr. 170 - 
Compartimentul Achizitii Publice 
si Concesiuni  Documentaţia de 
atribuire va fi pusă la dispoziţia 
celor interesaţi contra sumei de 
500 lei si a taxei de participare la 
licitatie de 250 de lei. Garantia de 
participare la licitatie este  in 
cuantum de 100 lei si se poate 
depune în numerar la casieria 
concedentului sau in contul 
RO11TREZ2315006XXX020070 
deschis la Trezoreria Constanta. 
3.Informaţii privind ofertele: 3.1 
Data limită de depunere a ofer-
telor: Termenul limită de depu-
nere a ofertelor este data de 
15.04.2016 ora 12. 3.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Ofer-
tele se depun în plic închis la 
Registratura Primariei  Lumina, 
l o c a l i t a t e a  L u m i n a ,  j u d . 
Constanta, str. Mare nr.170. 3.3. 
Prezentarea ofertelor: Ofertele se 
vor prezenta conform instructiu-
nilor din documentatia de atri-
buire.  4.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: Şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor 
se va desfăşura in data de: 
18.04.2016 ora 10 la Sala de 
Sedinte a Consiliului  Comunei 
Lumina. 5.criteriul de atribuire: 

criteriul de atribuire ales de catre 
autoritatea contractanta este este 
“oferta cu pretul cel mai mare” 
pentru plata redeventei. Infor-
matii suplimentare   se pot obtine 
la nr. de telefon  0241-251828.  

l SC” Vasi-Trans ” SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmeaza: 1 
Buc. Autobuz turistic BMC 
PROBUS 850 TBX, sasiu nr. 
NMC850RKT8DL00132, nr.  
inmatriculare IS-06-LJN, an. 
Fab. 2008- bun evaluat la 7500 
EUR+TVA. Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţi-
unea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
31.03.2016, ora 16.00, 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 01 aprilie 2016, ora 13:30, 
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 25.02.2016. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se 
înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, str.  vasile 
lupu nr. 43,  jud. Iaşi, până la 
data de 31.03.2016, ora 16:00.  
Adjudecarea se va face în confor-
mitate cu prevederile Regula-
mentului  de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei., Regula-
ment ce poate fi consultat atat la 
dosarul cauzei cat si la sediul 
lichidatorului. Adjudecatarul va 
fi ţinut la plata preţului de adju-
decare 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 
in contul indicat de lichidator.
Prezenta publicaţie de vânzare va 
fi afişată la  sediul lichidatorului 
judiciar (locul desfasurare a lici-
tatiei), la grefa     Tribunalului 
Iasi-Judecator Sindic, Consiliul 
Local Iasi precum şi la locul de 
dispunere a activului. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: -C.I.I. 
Pohrib Ionela  la telefoanele: 
0232/240.890 ; 0742/109890, Fax 
0232/240890

l Regia Națională a Păduri-
lor-Romsilva Direcția Silvică 
Maramureş. Anunţul privind 
organizarea licitaţiei de vânzare 
pentru masă lemnoasă fasonata  
din paduri aflate in administrare 
– P R I VAT  N R .  5 8 5 1  d i n 
28.03.2016. Organizatorul licita-
ţiei: Direcţia Silvică Maramures, 
str.22 Decembrie, nr.36, tel: 
0262/211.963; fax: 0262/211.794, 
e-mail office@baiamare.rosilva.
ro; Data şi ora desfăşurării licita-
ţiei: 14.04.2016, începând cu ora: 
10.00. Licitaţia se desfăşoară 
respectând  ordinea ocoalelor 
silvice si a loturilor conform cata-
logului de licitatie afisat pe situl 
oficial.  Ordinea de licitare a 
loturilor pentru un ocol silvic este 
cea afişată la sediul organizato-
rului. Locul desfăşurării licitaţiei: 
Direcţia Silvică Maramures, str.22 
Decembrie, nr. 36, Baia Mare, 
jud. Maramures; Tipul licitaţiei: 
licitaţie publică cu strigare; Lici-

taţia este organizată şi se va 
desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul fores-
tier proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului 
nr.924/2015. Data şi ora organi-
zării preselecţiei: 06.04.2016, ora: 
10.00; Data şi ora limită până la 
care poate fi depusă documen-
taţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie:  05.04.2016, 
în intervalul orar: 08.00-14.00; 
Lista loturilor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei şi 
pasul de licitare pentru fiecare lot 
sunt afişate la sediul organizato-
rului şi pe site-ul www.rosilva.ro, 
www.ocoalederegim.ro. Volumul 
total de masă lemnoasă fasonată 
oferit la licitaţie:  926.49mc din 
care pe sortimente: -lemn rotund 
pentru cherestea de foioase: 
913,23mc; -lemn rotund pentru 
cherestea de rasinoase: 2,05mc; 
-lemn de foc:  11,21mc. şi 
respectiv pe specii şi grupe de 
specii: -răşinoase: 19,3mc; -fag: 
514,36mc; -carpen: 17,3mc; 
-stejar, gorun: 345,75mc; -paltin: 
7,68mc; -frasin: 1,0mc; -diverse 
specii moi:  21,1mc. Masa 
lemnoasă fasonată rămasă 
neadjudecată după încheierea 
licitaţiei , NU se poate adjudeca 
prin negociere, în condițiile 
prevăzute de regulamentul 
aprobat prin HG 924/2015. 
Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizato-
rului licitaţiei începând cu data 
publicării prezentului anunț. Alte 
informaţii privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei: Pentru 
participarea la licitaţie, solici-
tantul trebuie să depună, anterior 
datei preselecţiei, o cerere de 
înscriere la licitaţie, la care 
trebuie să anexeze documentele 
prevăzute prin HG 924/2015 si 
prin caietul de sarcini al licitației. 
Pentru informaţii şi date supli-
mentare vă puteţi adresa organi-
zatorului licitaţiei: Direcția 
Silvică Maramureş, persoane de 
contact: dr. ing. Marcian BIRDA, 
ing. Marinela TANASE. 

l Debitorul SC Ortoptimed SRL 
cu sediul în Dr .Tr. Severin, str.B 
- dul Carol I, nr.73, jud.Mehe-
dinţi, J25/173/1996, CIF:8347596, 
aflata  în procedură de faliment 
in bankruptcy, en faillite în dosar 
nr. 5772/101/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinți, prin 
lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentata de 
ec Popescu Emil, cu sediul ales în 
localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuţului, nr.7A, jud. Mehe-
dinţi, scoate la vânzare: - Proprie-
tate imobiliara compusa din 
spaţiu comercial cu regim de 
înălţime P + M in suprafata 
construita de 243 mp, situat în 
localitatea Dr.Tr.Severin, str.B – 
dul Revoluţiei 16 – 22 Decembrie 
1989, nr. 1A, jud.Mehedinţi, 
compus din: birou, 2 spații comer-
ciale, baie, WC, hol+casa scării şi 
magazie iar la mansarda din: 3 
birouri, baie, WC, hol+casa scării 
şi balcon, si teren in suprafata de 
125 mp (49 mp proprietar SC 
Ortoptimed SRL, 16 mp in indivi-
ziune proprietar Primaria Dr. Tr. 
Severin, 60 mp in concesiune de 
la Primaria Dr.Tr.Severin-propri-
etar) CF nr. 61583 Dr.Tr.Severin, 
Nr. cadastral 61583 teren si nr. 
Cadastral 61583-C1-constructii. 
Bunul imobil se află în garanția 
creditorului Băltățeanu Dragoş 
George (sediu:Dr.Tr.Severin, str.
Independentei, nr. 43A, et.1, jud. 
Mehedinti) cu rangul I conform 
act notarial nr. 1653/09.08.2011 şi 

creditorului Băltățeanu Dragoş 
George cu rangul II conform act 
notarial nr. 316/24.02.2012. Preţul 
de pornire a licitaţiei este 
327.000,00 lei, prețul nu include 
T.V.A. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunului imobil 
* spaţiu comercial * descris ante-
rior, o reprezinta sentinta nr. 
707/2014 din data de 10.06.2014 
de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr.5772/101/2013 aflat 
pe rolul Tribunalului Mehedinti. 
Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr.  Tr. Severin, str.Zăbrău-
țului nr.7A, jud.Mehedinţi la data 
de 04.04.2016 orele 14:30. - 
Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei şi să achizițio-
neze caietul de sarcină în suma de 
1000,00 lei cu cel puțin 2(două) 
ore înainte de ora licitației. 
Contul unic de insolvență al debi-
toarei SC Ortoptimed SRL 
Drobeta Tr. Severin este: RO30 
WBAN 2511 0000 2650 1024 
deschis la Intesa Sanpaolo SA 
Sucursala Dr.Tr.Severin. Invităm 
pe toti cei care vor să participe la 
şedinţa de licitaţie din data de 
04.04.2016 să depună oferte de 
cumpărare şi documentele în 
copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția 
de licitație şi contravaloarea caie-
tului de sarcină până la data de 
04.04.2016 orele 12,30 la adresa 
menționată anterior respectiv 
localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Precizăm 
faptul că bunul imobil descris mai 
sus se vinde liber de sarcini, 
precum ipoteci, garanții reale 
mobiliare sau drepturi de retenție, 
de orice fel, ori măsuri asigura-
torii cu exceptia masurilor asigu-
ratorii sau masurilor preventive 
specifice, instituite in cursul 
procesului penal conform dispo-
zițiilor art. 53 din Legea 85/2006. 
Relaţii la sediul lichidatorului 
judiciar din loc. Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehe-
dinţi, telefon 0742592183, tel./
fax : 0252354399 sau la adresa de 
email: office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consultant-in-
solventa.ro. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL prin 
ec. Emil Popescu.

PIERDERI  
l SC Lacoli Broker De Asigurare 
SRL anunta pierderea chitantie-
rului cu nr.2811426-2811450 
a p a r t i n a n d  S C  G e n e r a l i 
Romania. Se declara nule.

l Pierdut Proces-verbal eliberat 
in 26.08.1978, pe numele Creţu 
Vasile şi Ilinca. Îl declar nul.

l Pierdut Adeverinţă plată inte-
grală rate apartament, pe numele 
Cioiu Florian. Declar nulă. 

l Pierdut Atestate marfă gene-
rală şi ADR mărfuri periculoase 
eliberate de ARR Dolj pe numele 
Negrea Ionuţ Cătălin. 

Declar pierdut (nul) Atestat taxi 
CPTx 97581 eliberat de A.R.R. pe 
numele Nicola Petre.

ANUNȚURI




