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OFERTE SERVICIU
l Loc de muncă la abator în 
Germania, pentru muncitori calificați 
și necalificați. Fără comision! Fără 
cunoașterea limbii germane! Fără 
experiență profesională! Aplică 
acum! Tel.: 0733.445.599.

l U.M.02214 București, din Ministerul 
Apărării Naționale, organizează concur-
suri de ocupare pe perioadă nedetermi-
nată a unui post de personal civil 
contractual contabil IA și muncitor cali-
ficat I. -17.12.2018 (proba scrisă) -la 
sediul U.M.02214 București, strada 
Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5, București. 
Data limită de depunere a dosarelor, la 
sediul U.M.02214 București este 
10.12.2018, ora 15.30. Date de contact: 
tel.021/410.01.50 interior 0358, persoană 
de contact: Mihai baciu, secretar.

l Octagon Contracting &Engineering 
SA, cu sediul în București, strada 
Alexandrescu, nr.57, în suprafaţă de 
110mp, sector 1, și cu activitate autori-
zată a se desfășura la terţi și la sediile 
secundare din sectoarele 3 și 2 București, 
angajează muncitor necalificat la demo-
larea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci 
mozaic, faianţă, gresie, parchet. CV-urile 
se pot depune la sediul firmei. Informaţii 
la telefon: 021.232.39.20.

l Compania de construcţii SC ILA 
Vorhaben SRL angajează muncitori cu 
experienţă în construcţii, dulgheri, 
fierari betoniști, zidari și zugravi pentru 
proiecte în Timișoara. Cei interesaţi sunt 
rugaţi să participe la sesiunea de inter-
viuri organizate în Timișoara, str.Zorile, 
nr.3. Pentru mai multe informaţii supli-
mentare ne puteţi contacta la numărul 
de telefon: 0721.270.075.

l IPPU PACKAGING SRL angajează 
2 tipografi cu experiență de 1 an, 
respectiv 5 ani, pentru sediul din mun.
Iași, str.Calea Chișinăului, nr.23. Persoa-
nele interesate vor depune un CV până 
la data de 06.12.2018 și se vor prezenta 
la selecție pe data de 07.12.2018, ora 
12.00.

CITAŢII
l Societatea Profesională Notarială 
”Geambașu” din Oradea, str. Sucevei, 
nr.61, ap.7-8, jud.Bihor, 0259.462.626, 
citează toți succesibilii având numele și 
domiciliile necunoscute, pentru a parti-
cipa în data de 12.12.2018 la dezbaterea 
succesiunii după defuncta Petrila Irma, 
decedată la data 07.12.2016, fostă cu 
ultimul domiciliu în sat Diosig, strada 
Livezilor, numărul 106, județul Bihor, 

dosar succesoral aflat pe rolul biroului 
sub nr.105/2018. Defuncta Petrila Irma 
s-a născut la data de 14.04.1937, în 
comuna Diosig, jud. Bihor, din părinții 
Olah Gavril și Olah Iuliana.

l Toţi cei interesaţi a face opoziţie la 
acţiunea de uzucapiune formulată de 
petenţii Oncioiu Maria fiica lui Râmbu 
Iosif în contradictoriu cu UAT Fundata 
pentru suprafaţă de 1,94 ha, teren din 
CF 186 Fundata top 8620/a/1/30 de 1, 
sunt încunostiintati ca dosarul 
297/338/2016 are termen la 17.01.2019, 
la Judecătoria Zărnești.

l Toţi cei interesaţi a face opoziţie la 
acţiunea de uzucapiune formulată de 
petenţii Caliment Aurelia și Caliment 
Nicolae pentru imobilul înscris în CF nr. 
109870 Zărnești nr. top. 4593/1, teren de 
670 mp, dosarul 1812/338/2018 al Jude-
cătoriei Zărnești sunt încunoștiinţaţi 
pentru termenul de 10.01.2019.

l Se citează numitul Costan Dumitru 
Dănuț Radu, în calitate de intimat în 
dosarul nr. 2913/265/2011* al Tribuna-
lului Bistrița-Năsăud, în proces cu Acu 
Dumitru și Acu Anuța, având ca obiect 
recurs, cu termen la 05.12.2018

l Se citează numiții Dragotă Traian, 
Dragotă Sabina, Dragotă Mihai, 
Dragotă Irina, Borgovan Grigore, 
Dragotă Mihăilă, Borgovan Valeria s.l. 
Hrisa Ioan, Borgovan Maria lui 
Alexandru Borgovan Ioana lui 
Alexandru, Suci Todora lui George, Suci 
Anton lui George, Savu Todora, Suci 
George și soția Istrate Anisia, în calitate 
de pârâți în dosarul nr. 2292/265/2018 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Dragotă Ioana, având ca obiect succe-
siune s.a., cu termen la 05.12.2018.

l Numitul Mihăileanu Cătălin Valentin 
domiciliat în Dorohoi, str. M. Kogălni-
ceanu, nr. 6 A este chemat în judecată ca 
pârât în dosarul nr. 19191/193/2017 al 
Judecătoriei Botoșani cu termen la data 
de 6.XII.2018 ce are ca obiect constatare 
simulare contract de vânzare- cumpă-
rare.

l România. Judecătoria Făgăraș. 
Judeţul Brașov. Dosar nr.4491/226/2018, 
Somaţie. Se aduce la cunoștinţa celor 
interesaţi că petenţii Balba Gheorghe și 
Balba Sofia au introdus la Judecătoria 
Făgăraș acţiune prin care solicită să se 
constate că au dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului situat în sat Boholt, nr.131, 
com.Beclean, jud.Brașov, identic cu cel 
înscris în CF nr.101958 Beclean (CF 
vechi 2349 Boholt) nr.top.978 și CF 
nr.101959 (CF vechi 2350 Boholt) nr.

top.979, cu îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de dispoziţiile art.130 din 
Decretul-Lege nr.115/1938. Persoanele 
interesate pot să facă opoziţie la Judecă-
toria Făgăraș în termen de o lună de la 
data afișării și publicării prezentei 
somaţii. Somaţia face parte integrantă 
din încheierea pronunţată de Judecă-
toria Făgăraș la data de 05.11.2018.

l Se citează numiții Mureșan Iuliana, 
Mureșan Toma, Mureșan Tănase, 
Mureșan Onisim, Mureșan Ileana la 
Judecătoria Năsăud, în calitate de 
pârâți, în dosarul 1066/265/2018, cu 
termen la 30.01.2019.

l Covaci Iuliu și soția Covaci Adela, 
ambii cu ultimul domiciliu cunoscut în 
com.Baciu, sat Baciu, str.Pădurii, nr.8, 
jud.Cluj, sunt citați pe data de 
16.01.2019 la Curtea de Apel Cluj în 
dos. 4306/328/2013 în calitate de pârâți.

DIVERSE
l Dinamic Insolv IPURL în calitate de 
administrator judiciar vă informează că 
împotriva S. RFC International SRL 
având CUI 33817710, J06/601/2014, a 
fost deschisă procedura generala a insol-
ventei prin Sentinţa civilă nr. 553/2018 
din data de 09 noiembrie 2018 din dosar 
nr. 1351/112/2018 al Tribunalului Bistri-
ţa-Năsăud. Creditorii sunt invitaţi să-și 
depună cererile de creanţe la grefa 
instanţei în temeiul Legii 85/2014.

l Aducem la cunsoctinta publica ca pe 
rolul Judecatoriei Iasi se afla dosarul nr. 
31717/245/2018, la complet nr.35, avand 
ca obiect deschiderea procedurii de 
declarare a mortii numitei Precob 
Doinita Elena, CNP 2650730221190, cu 
ultim domiciliu in sat Holboca, comuna 
Holboca, jud. Iasi si invitam orice 
persoana care cunoaste date in privinta 
disparutei sa le comunicam instantei de 
judecata.

l SC CAN-LEO SRL anunță publicul 
interesat asupra deciziei etapei de înca-
drare de către APM Timiș de a nu se 
efectua evaluarea impactului asupra 
mediului și de evaluare adecvată în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului și evaluare adecvată, 
pentru proiectul „Construire hală depozi-
tare în regim P”, propus a fi amplasat în 
municipiul Timișoara, str.Petre Stoica, 
nr.15, CF nr.432887, jud.Timiș. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul 
APM Timiș, localitatea Timișoara, B-dul 
Liviu Rebreanu, nr.18-18A, în zilele de 
luni-joi, între orele 8.00-16.30, vineri, între 
orele 8.00-14.00, precum și la următoarea 
adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro 
-acorduri de mediu. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen 
de 5 zile de la data publicării prezentului 
anunț, până la data de 07.12.2018.

l Judecătoria Hârlău, Sentința civilă nr. 
1439/2018 în dosar nr. 957/239/2017 
hotărăște: Admite în parte cererea 
formulată de reclamanta Rumatz Liset-
ta-Alice, domiciliată în municipiul 
București, strada Austrului, nr.36, sector 
2, cu domiciliul procedural ales la Vatrici 
Mihăiță, din satul Mitoc, strada Cuza 
Vodă, nr.353, comuna Șipote, județul 
Iași, în contradictoriu cu pârâta Salim 
Maria, domiciliată în satul Mitoc, 
comuna Șipote, județul Iași. Constată 
deschisă succesiunea defunctului Salim 
Paratdin-Alexandru, decedat la data de 
21.09.2013, cu ultimul domiciliu în satul 

Poiana Mitoc, comuna Șipote, județul 
Iași. Constată că au calitatea de moște-
nitori ai defunctului Salim Parat-
din-Alexandru: Salim Maria, în calitate 
de soție supraviețuitoare, cu o cotă 
ideală de 1/4 din masa partajabilă și 
Rumatz Lisetta-Alice, în calitate de 
descendent de gradul I (fiică), cu o cotă 
ideală de 3/4 din masa partajabilă. 
Constată că masa succesorală rămasă 
după defunct se compune din imobilele 
casă (în suprafață de 81 mp), anexe 
gospodărești (de 10 mp și 19 mp), 
precum și terenul aferent acestora, în 
suprafață de 2550 mp, situat în intravi-
lanul satului Mitoc, comuna Șipote, 
județul Iași, tarlaua 18, parcelele 483, 
484 și 485 (dobândite prin contracul de 
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
923/19.07.2012 la BNP Emil Berzentu). 
În temeiul art.1143 C.civ. și art.980 și 
urm. C.proc.civ., rap. la art.13 alin.3 din 
Legea nr.18/1991, dispune ieșirea 
părților din indiviziune. Atribuie recla-
mantei Rumatz Lisetta-Alice imobilele 
casă (în suprafață de 81 mp), anexe 
gospodărești (de 10 mp și 19 mp), 
precum și terenul aferent acestora, în 
suprafață de 2550 mp, situat în intravi-
lanul satului Mitoc, comuna Șipote, 
județul Iași, tarlaua 18, parcelele 483, 
484 și 485 (ce au fost achiziționate 
conform cntractului de vânzare-cumpă-
rare autentificat sub nr. 923/19.07.2012 
la BNP Emil Berzentu), în valoare totală 
de 42.000 lei. Pentru egalizarea loturilor, 
dispune ca reclamanta Rumatz Liset-
ta-Alice să plătească pârâtei Salim 
Maria suma de 10.500 lei, cu titlu de 
sultă. În baza art.453 C.proc.civ., 
compensează cheltuielile de judecată 
efectuate de părți, și o obligă pe pârâta 
Salim Maria (care a primit 25% din 
masa partajabilă, adică 1/4), la plata 
către reclamanta Rumatz Lisetta-Alice 
(care a primit 75% din masa partajabilă, 
adică 3/4) a sumei de 1.424 lei (1/4 din 
suma totală de 5.696 lei), cu titlul de 
cheltuieli de judecată. Stabilește onora-
riul definitiv pentru expertiza evalua-
torie efectuată în cauză la suma de 3.050 
lei, din care s-a achitat onorariul provi-
zoriu, în cuantum de 700 lei, în favoare 
expertului tehnic judiciar Grecu Vasile. 
Pune în vedere reclamantei să achite în 
contul expertului Grecu Vasile suma de 
2.350 lei, reprezentând diferența dintre 
onorariul definitiv expertiză și onorariul 
provizoriu stabilit. Dispune comuni-
carea câte unui exemplar din prezenta 
încheiere Biroului Local de Expertize 
Iași și expertului tehnic judiciar Grecu 
Vasile. Executorie, cu privire la plata 
onorariului de expertiză, conform 
art.339 alin.2 C.proc.civ. Cu drept de 
apel, cu privire la celelalte aspecte, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, 
conform art.460 C.proc.civ. Cererea și 
motivele de apel se vor depune la Jude-
cătoria Hârlău, sub sancțiunea nulității, 
conform art.471 alin.1 C. proc. civ. 
Pronunțată, conform art. 396 alin. 2 C. 
proc. civ., azi 23.10.2018.

l Sectorul 1 al Municipiului București, 
titular al proiectului „Realizarea unei căi 
de acces prin defrișarea vegetației fores-
tiere și schimbarea destinației terenului 
cu scoaterea lui din fondul forestier”, 
anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei deetapei de încadrare de către 
APM București: nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului și nici evalu-
ării adecvate, în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului *) 
și de evaluare adecvată, pentru proiectul 
proiectul „Realizarea unei căi de acces 
prin defrișarea vegetației forestiere și 
schimbarea destinației terenului cu scoa-
terea lui din fondul forestier”, propus a fi 
amplasat în Sectorul 1-U.P. II Băneasa. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţiei 
Mediului București din Aleea Lacul 
Morii nr. 1, sector 6, București,  în zilele 
de Luni până Vineri, între orele 8:30-12-
00, precum și la următoarea adresă de 
internet www.apmbuc.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/obser-
vaţii la proiectul deciziei de încadrare, în 
termen de 5 zile de la data publicării 
prezentului anunț, până la data de 
04.12.2018.

LICITAŢII
l Subscrisul CI Briac Ion CII, cu sediul 
în Caransebeș, str.Mihai Viteazul, nr.8, 
ap.1, județul Caraș-Severin, în calitate 
de lichidator a SC Colazi Com SRL, 
Globul Craiovei, în faliment, scoate la 
vânzare prin licitație publică, bunul 
mobil- autoturism marca Daewoo 
Espero, an fabricație 1997, 1.796cmc, în 
stare nefuncțională, la prețul de pornire 
al licitației de 5.065,00 Lei (fără TVA). 
Licitația publică va avea loc în data de 
18.12.2018, ora 10.00, la sediul social al 
lichidatorului judiciar. Informații supli-
mentare la tel. 0744.669.068.

l Lichidator judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica terasa 
(constructie fara teren neintabulata) in 
suprafata de 432 mp situata in Bucu-
rest i ,  Str.  Constantin Ghercu 
nr.16,18,20,22 proprietatea debitoarei 
S.C Printesa Mea Impex SRL, la pretul 
de 20.550 EUR, pret redus cu 50% fata 
de valoarea de evaluare. Licitatia va 
avea loc in zilele de 5, 10 si 14 decembrie 
2018, orele 15 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 
jud. Prahova. Regulamentul de vanzare 
si caietul de sarcini se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar. Relatii 
suplimentare la tel. 0728.878298.

l SC Muntenia SA, societate aflata in 
faliment, dosar nr. 2985/105/2007 
Tribunal Prahova, prin lichidator, anunţă 
vânzarea la licitatie publică a doua bunuri 
imobile situate in Filipestii de Padure, str. 
Principala, judet Prahova, respectiv teren 
intravilan, în suprafaţă de aproximativ 
700 mp (partial din suprafata totala de 
7086 mp avand numãrul cadastral 
22211), și aproximativ 10 ml împrejmuire 
gard, la pretul de 7.694 lei (fara TVA), 
respectiv 9.156 lei (inclusiv TVA) si teren 
extravilan in suprafata de 1.779 mp 
avand nr cadastral 582 la pretul de 6.227 
lei (fara TVA), respectiv 7.410 lei (inclusiv 
TVA). Zilele de licitaţie sunt urmatoarele: 
09.01.2019, 10.01.2019, 15.01.2019, 
17.01.2019, 22.01.2019, 25.01.2019, 
05.02.2019, 07.02.2019, 14.02.2019 si 
20.02.2019, orele 12.00. Vanzarea se face 
in conformitate cu hotararea Adunarii 
creditorilor din 14.12.2011 si cu Regula-
mentul de participare la licitatie. Relatii 
suplimentare la tel. 0740226446.

PIERDERI
l Muller-Guttenbrunn Recycling SRL, 
cu sediul în Buc. S2, Strada C. A. 
Rosetti, Nr.17, Birou 03 Campus 06, Etaj 
P, NRC. J40/13186/2015, CUI: 
13064294, declară pierdut certificat 
constatator înregistrare declarație- acti-
vitate la sediul secundar din Sat. 
Chișoda, Com.Giroc, Jud.Timiș.

MATRIMONIALE
l Intelectuală doresc partener 55-70 cu 
situaţie materială. 0742/528.794.

Subscrisa S.C. RECONS S.A. - în faliment, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., 
va facem cunoscut faptul că în data de 10.12.2018, ora 11:00, va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar  din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin, licitația 
publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri mobile:

 • Macara șenile RDK 300 - 4.700 euro plus TVA, iar prețul Caietului de sarcini este 
100 lei plus TVA

  • Automacara UMT T 12,5 nr identificare 75721 - 1.500 euro plus TVA, iar prețul 
Caietului de sarcini este 100 lei plus TVA.

 Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar, până înainte 
cu o zi de data licitaţiei conform procedurilor legale. În cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate la data de 10.12.2018, următoarea licitație va avea loc în 19.12.2018. 
  Vizualizarea bunurilor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare 
prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la sediul 
lichidatorului judiciar. 


