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OFERTE SERVICIU
l Caut familie maxim 40 ani, 
pentru o gospodărie la ţară, 
Craiova. Asigurăm cazare. 
Rugăm se r ioz i ta t e .  Te l . 
0784.238.211.

l Primăria comunei Cocu din 
judeţul Argeş, organizează 
concurs pentru ocuparea 
postului vacant de consilier 
juridic în data de 01.03.2017 
orele 10.00 , depunerea dosa-
relor şi consultarea bibliografiei 
se face la sediul primăriei Cocu.

l Colegiul Tehnic „Domnul 
Tudor” cu sediul în localitatea 
Drobeta Turnu Severin, str. I.C. 
Brătianu nr.7, jud. Mehedinţi, 
organizează conform H.G. 
286/23.03.2011, concurs pentru 
ocupare a 1 post vacant de infor-
matician I, studii superioare, 
vechime minim 7 ani într-un 
post similar. Date contact: Cole-
giul Tehnic „Domnul Tudor” cu 
sediul în localitatea Drobeta 
Turnu Severin, str. I.C. Brătianu 
nr.7,  jud. Mehedinţi ,  tel . 
0252.313.745.

l Anunț. Primăria comunei 
Cudalbi, Judeţul Galati, anunță 
organizarea concursului de 
recrutare în vederea ocupării 
posturilor vacante următoare:- 1 
post referent, clasa III, gradul 
profesional superior în cadrul 
compartimentului Registre agri-
cole şi activitate funciară. Dosa-
rele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la publi-
carea in Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul institu-
ţiei.  Proba scrisă a examenului/ 
concursului se organizează în 
data de 06.03.2017, la ora 10.00, 
în sala de sedinte a Consiliului 
Local Cudalbi. Interviul se va 
desfasura în data de 09.03.2017, 
la ora 14.00, în sala de şedinţă a 
Consiliului Local Cudalbi. 
Relaţii la sediul Primariei 
Comunei Cudalbi, Str.Ştefan cel 
M a r e ,  n r. 1 6 2 ,  t e l . / f a x 
0236.862.055.

l Inspectoratul Teritorial pentru 
Calitatea Seminţelor şi a Materi-
alului Săditor Braşov conform 
Legii 188/1999 (r 2 ) organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
de consilier asistent,astfel: în data 
de 06.03.2017 ora 10 proba scri-
să,în data de 07.03.2017 ora 13 
interviu. Concursul va avea loc la 
sediul instituţiei Str. Ecaterina 
Varga Nr.2. Condiţii de partici-
pare: studii superioare de lunga 
durata în specialitatea horticul-
tura sau agronomie, vechime in 
specialitate 1 an. Relaţii la telefon 
0268/413724

l Primăria Comunei Vişineşti, 
judeţul Dâmboviţa, organizează, 
conform HG nr.286/2011, în 
data de 02.03.2017, ora 10.00, 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante de 
administrator şi îngrijitor, la 
Centrul de asistenţă pentru copii 
după programul şcolar, cu jumă-
tate de normă (4 ore), studii 
necesare: medii absolvite cu 
diplomă. Condiţii vechime în 
muncă: -Administrator: 1 an; 
-Îngrijitor: fără vechime; -proba 
scrisă: 02.03.2017, ora 10.00; 
interviul: 02.03.2017, ora 14.00. 
Dosarele se depun la Primăria 
Vişineşti până la data de 
21.02.2017, ora 12.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
nr.telefon: 0245.662.444. 
 
l Prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Superior al Magis-
traturii nr. 98/2 februarie 2017, 
Consiliul Superior al Magistra-
turii a aprobat organizarea, prin 
intermediul Institutului Naţi-
onal al Magistraturii, la Bucu-
reşti, în perioada 7 februarie –22 
mai 2017, a concursului de 
admitere în magistratură în 
condiţiile art. 33 alin. 1 din 
Legea nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procuro-
rilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare şi ale 
Regulamentului privind organi-
zarea şi desfăşurarea concur-
s u l u i  d e  a d m i t e r e  î n 
magistratură, aprobat prin 
Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 
279/5 aprilie 2012, modificată şi 
completată, pentru ocuparea a  
81 posturi de judecător la jude-
cătorii şi 30 posturi de procuror 
la parchetele de pe lângă judecă-
torii. Cererile pentru înscrierea 
la concurs se depun până la data 
de 28 februarie 2017 la tribunale 
şi  la parchetele de pe lângă 
tribunale, în ale căror circum-
scripţii domiciliază candidaţii. 
La concursul de admitere în 
magistratură se pot înscrie 
persoanele care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 14 
alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea 
nr. 303/2004, privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a 
condiţiilor privind lipsa antece-
dentelor penale şi a cazierului 
fiscal prevăzute la art. 14 alin. 
(2) lit. c) din aceeaşi lege, cu o 
vechime în specialitate de cel 
puţin 5 ani, în funcţiile prevă-
zute de lege, la data susţinerii 
concursului. Taxa de înscriere la 
concurs este de 450 RON. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine de pe paginile de Internet 
ale Consiliului Superior al 

Magistraturii şi Institutului 
Naţional al Magistraturii (Web: 
www.csm1909.ro; www.inm-lex.
ro).

l INGG „Ana Aslan”, cu sediul 
în Bucureşti, str.Căldăruşani, 
nr.9, sector 1, Bucureşti, cod 
fiscal: 4283333, în conformitate 
cu HG nr.286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post 
temporar vacant contractual cu 
respectarea condițiilor specifice: 
-1 post asistent medical farmacie 
principal (PL) -Farmacie 
Otopeni, diplomă de şcoală sani-
tară postliceală sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare, conform Hotă-
rârii Guvernului nr.797/1997, 
privind echivalarea studiilor 
absolvenţilor liceelor sanitare, 
promoţiile 1976-1994, inclusiv, 
cu nivelul studiilor postliceale 
sanitare, examen pentru obţi-
nerea gradului de principal, 5 
ani vechime ca asistent medical 
specialitate farmacie. Condițiile 
generale de ocupare a posturilor 
vacante sunt prevăzute la art.3 
din HG nr.286/2011. Proba 
scrisă se va desfăşura în data 
22.02.2017, ora 10.00, şi interviul 
-în data 24.02.2017, ora 10.00, la 
sediul din str.Căldăruşani, nr.9, 
Sector 1. Dosarele de concurs 
vor conține documentele prevă-
zute la art.6 din HG 286/2011 şi 
se pot depune până la data de 
14.02.2017, ora 15.00, la sediul 
Institutului din str.Căldăruşani, 
nr.9, Sector 1. Informaţiile refe-
ritoare la organizarea şi desfăşu-
rarea concursului, bibliografia şi, 
după caz, tematica, calendarul 
de desfăşurare a concursului 
sunt afişate la sediul Institutului, 
pe pagina de internet: www.
ana-aslan.ro şi portalul: posturi.
gov.ro. Relații suplimentare la 
tel.031.805.93.01-05, int.123.

l Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia Copi-
lului sector 4 anunță amânarea 
din motive obiective a organi-
zării concursului de promovare 
într-o funcţie publică de condu-
cere, programat a se desfăşura 
în perioada 24.02-28.02.2017, în 
conformitate cu prevederile art. 
74  alin. (1), litera b), din H.G.R 
nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
următoarele funcţii publice de 
conducere vacante: -Director 
Executiv– Direcţia Asistenţă 
Socială; -Director Executiv– 
Direcţia Juridică– Resurse 
Umane; -Director Executiv– 

Direcţia Investiţii 
Proiecte Contracte; 
- Ş e f  S e r v i c i u 
Juridic Contencios; 
-Şef Birou Asistenţi 
Personali, Asistenţi 
Maternali şi Îngriji-
tori la Domiciliu; 
-Şef Birou Alocaţii 
şi Indemnizaţii; 
- Ş e f  S e r v i c i u 
Prevenire Margina-
lizare Socială; -Şef 
Serviciu Reziden-
ţ i a l  p e n t r u 
Persoane Adulte. 

Procedurile privind organizarea 
concursului se vor relua în 
conformitate cu prevederile art. 
74 alin.(2) din H.G.R. nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare, la o dată 
care va fi comunicată ulterior. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 0372715100 
interior 26-Serviciul  Resurse 
Umane.

l Primăria municipiului Satu 
Mare organizează concurs de 
recrutare, în data de 10.03.2017, 
ora 10, proba scrisă, interviul în 
data de 16.03.2017, ora 10, la 
sediul instituţiei Piaţa 25 Octom-
brie nr. 1, sala de şedinţe în 
vederea ocupării pe perioadă 
nedeterminată a următoarelor 
funcţii publice de execuţie: - 
consilier, clasa I, grad profesi-
onal principal -1 post în cadrul 
Serviciului Agricol şi Fond 
Funciar; - consilier, clasa I, grad 
profesional asistent -1 post în 
cadrul Serviciului Agricol şi 
Fond Funciar. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 (r2) 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi 
completările ulterioare; -cerinţe 
specifice ocupării funcţiei 
publice de consilier principal în 
cadrul Serviciului Agricol şi 
Fond Funciar - studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul agronomie/ 
agricultură, silvicultură, horti-
cultură. Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiilor publice este 
minimum 5 ani; -cerinţe speci-
fice ocupării funcţiei publice de 
consilier asistent în cadrul Servi-
ciului Agricol şi Fond Funciar - 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în dome-
niul agronomie/ agricultură, 
silvicultură, horticultură. 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiilor publice este minimum 
1 an. Dosarele candidaţilor vor fi 
preluate de către secretariatul 
comisiei de concurs, parter, 
camera 6 la sediul instituţiei, 
P-ţa 25 Octombrie, nr. 1 în 
termen de 20 de zile calendaris-
tice de la data publicării în 
Monitorul Oficial. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul instituţiei, la telefon 
0261807561 sau pe site-ul insti-
tuţiei www.satu-mare.ro/ anun-
ţuri ocupare posturi.

l Primăria Comunei Şendreni, 
cu sediul în sat Şendreni, nr.332, 
comuna Şendreni, județul 
Galați, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcției 
contractuale de execuție vacantă 
de asistent medical comunitar 
debutant în cadrul Centrului 
Social Comunitar pentru familii 
cu copii af late în dificultate 
Şendreni, judeţul Galaţi. Probele 

stabilite pentru concurs sunt: 
-selecția dosarelor; -proba scrisă; 
-interviul. Concursul se va 
d e s f ă ş u r a  î n  p e r i o a d a 
01.03.2017-06.03.2017, la sediul 
Primăriei Comunei Şendreni, 
din sat Şendreni, nr.332, comuna 
Şendreni, județul Galați, potrivit 
procedurii stabilite în Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, după cum urmează: 
-dosarele de concurs se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării (afişării) anun-
țului privind organizarea 
concursului; -data-limită de 
depunere este 21.02.2017, ora 
16.00; -selecția dosarelor se face 
în maximum 2 zile lucrătoare de 
la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor, respectiv 
în  per ioada  22 .02 .2017-
23.02.2017; -proba scrisă va avea 
loc în data de  01.03.2017, ora 
10.00; -interviul se va desfăşura 
în data de 06.03.2017, ora 10.00. 
Condiţiile generale de ocupare a 
funcțiilor contractuale vacante 
sunt cele prevăzute de art.3 din 
HG nr.286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
respectiv persoana care îndepli-
neşte următoarele condiții: a)are 
cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic Euro-
pean şi domiciliul în România; 
b)cunoaşte limba română, scris 
şi vorbit; c)are vârsta minimă 
reglementată de prevederile 
legale; d)are capacitate deplină 
de exerciţiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; f)îndeplineşte condiţiile 
de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii speci-
fice potrivit cerinţelor postului 
scos la concurs; g)nu a fost 
condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii,  contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, care 
ar face-o incompatibilă cu exer-
citarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţiile specifice: 
-diplomă/adeverință de absolvire 
şcoală postliceală sanitară sau 
facultate de medicina în specia-
litatea asistent medical genera-
list; -certificat de membru al 
Ordinului Asistenților Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asisten-
ților Medicali din România. 
Dosarul de concurs va conţine 
următoarele documente: a)
cerere de înscriere la concurs, 
care se pune la dispoziţie candi-
daţilor prin secretarul comisiei 
de concurs din cadrul Primăriei 
Comunei Şendreni; b)copia 
actului de identitate sau orice 
act care să ateste identitatea, 
potrivit legii; c)copiile documen-
telor care să ateste nivelul studi-
ilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, 
precum şi copiile documentelor 
care atestă îndeplinirea condiți-
ilor specifice ale postului; d)

copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi 
vechimea în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării funcţiei 
contractuale; e)cazierul judiciar 
sau o declaraţie pe proprie 
răspundere că nu are antece-
dente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pe care 
candidează; f)adeverinţa care să 
ateste starea de sănătate cores-
punzătoare, eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concur-
sului de către medicul de familie 
al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; g)
curriculum vitae. Copiile de pe 
acte se prezintă însoţite de docu-
mentele originale, care se certi-
fică pentru conformitatea cu 
originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. În cazul 
depunerii declaraţiei pe proprie 
răspundere că nu are antece-
dente penale,  candidatul 
declarat admis la selecţia dosa-
relor are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfăşurării primei 
probe a concursului, respectiv 
data de 01.03.2017. Dosarele se 
depun la secretarul comisiei, la 
sediul Primăriei Comunei 
Şendreni, până la data de 
21.02.2017, ora 16.00. Relaţii 
suplimentare la nr.de telefon: 
0236.826.375.

PROPUNERI AFACERI
Vând clinică medicală, situată 
central în Bucureşti, dotată cu 
aparatură medicală de ultima 
generaţie. 0740154153.

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.

CITAȚII  
l Se citează Mihalcea Monica la 
Judecătoria Segarcea, în dosar 
nr.1573/304/2015, cu termen de 
judecată la 22.02.2017.

l Se citează Apostol Robert 
Nicolae pentru termenul din 
1 4 . 0 3 . 2 0 1 7  î n  d o s a r u l 
3167/312/2016 la Judecătoria 
Slobozia, obiect divorţ, recla-
manta Apostol Andreea Bianca.

l Sergio Pileri cu domiciliul 
necunoscut este chemat laTribu-
n a l u l  A r g e s  î n  d o s a r u l 
23676/280/2014 în proces cu SC 
Jurnal C&G SRL pe 3.04.2017, 
orele 8,30, sala 6. 

l Se citeaza pratii Toth Ecate-
rina, Kalmar Ludovic,Horvath 
Iuliana la Judecatoria Chisineu 
-Cris, jud. Arad, in dosar nr. 
1322/210/2016, pentru termenul 
din 02.03.2017, in proces cu 
Parohia Luterana Olari, Actiune 
in constatare.

l In dos. nr.4847/328/2016 al 
Judecatoriei Turda cu termen in 
data de 09.03.2017 s-a formulat 
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cerere de declarare judecato-
reasca a mortii numitului Crisan 
Vasile nascut in 24.08.1911 in 
loc.Rediu, jud.Cluj si decedat in 
02.09.1942 pe frontul de razboi 
de la Zybenko-Stalingrad. Orice 
persoana care cunoaste date 
despre cel disparut este rugata 
sa le comunice la dosar.

l Tribunalul Bucureşti, Bd.
Unirii, nr.37, sector 3, Bucureşti. 
Dosarul nr.3091/302/2015. 
Materia: Civil. Stadiul procesual 
al dosarului: Apel. Obiectul 
dosarului: Declararea judecăto-
r e a s c ă  a  m o r ţ i i . 
Domnului Murasan Constantin 
Augustin, domiciliat în sector 5, 
Bucureşti, str.Baciului, nr.16, 
bl.8, sc.2, ap. 40, sunteţi chemat 
în această instanţă, camera 201, 
Complet apel 13, în data de 28 
Februarie 2017, ora 08.30, în 
calitate de intimat- pârât, în 
p r o c e s u l  c u   M u r a s a n 
Alexandra,  în calitate de 
apelant- reclamant.

l Succesibilii defunctului Ţârei 
George, decedat la 06 mai 2015, 
cu ultimul domiciliu în Bucu-
reşti, Bld.Unirii, nr.57, bl.E4, 
ap.44, sector 3, sunt invitaţi să se 
prezinte la sediul biroului nota-
rial -SPN „Legatio” în Bucu-
reşti, Calea Dudeşti, nr.94, et.1, 
Camera 5, interfon 105, sector 3, 
în   03  apr i l i e  2017 ,  o ra 
11.00, pentru dezbaterea proce-
durii succesorale, în condiţiile 
art.1137, Cod Civil.

l Se citează pârâta Despina 
Cristiana, pentru a se prezenta 
personal la interogatoriu, la 
Judecătoria Piteşti, în data de 
28.02.2017, Complet C2-2, în 
Dosarul nr. 19154/280/2012*, 
având ca obiect rezoluţiune 
contract, reclamant Stanciu 
Ioana.

DIVERSE  
l C.I.I. Tudor Catalin George 
notifica intrarea in faliment 
procedura simplificata a debi-

t o a r e i  S C  To t a l  S u c c e s 
Constructt SRL, Municipiul 
Bucuresti, Str. Avrig Nr. 63, Bl. 
E2, Sc. 4, Ap. 107, Sector 2, 
J40/7666/2015; CUI 34689563, 
prin hotararea pronuntata la 
01.02.2017, dosar 32429/3/2016 
al Tribunalului Bucuresti. 
Termene: depunere creante 
10.03.2017; tabel suplimentar 
15.03.2017; tabel definitiv conso-
lidat 10.04.2017; data Adunarii 
creditorilor 20.03.2017, ora 
09.00, str. Cerna nr. 11, Ploiesti, 
pentru confirmarea lichidato-
rului judiciar si a onorariului 
stabilit de judecatorul sindic. 
Relatii 0725093254.

l SC Hunt Oil Company Of 
Romania SRL anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Forajul 
si echiparea sondei de explorare 
Traian Nord 1” propus a fi 
amplasat comuna Rusetu, extra-
vilan, judetul Buzau. Informa-
tiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului din 
Buzau, str. Democratiei, nr. 11 si 
la sediul titularului din munici-
piul Bucuresti, Sos. Bucuresti – 
Ploiesti, nr. 19-21, etaj 4, sector 
1, in zilele de luni – vineri, intre 
orele 8-16. Observatiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
A.P.M. Buzau din municipiul 
Buzau, Str. Democratiei, nr. 11, 
pana pe data de 14.02.2017.

l SC Hunt Oil Company Of 
Romania SRL anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Forajul 
si echiparea sondei de explorare 
Ulmu 1” propus a fi amplasat 
comuna Rusetu, extravilan, 
judetul Buzau. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului din 
Buzau, str. Democratiei, nr. 11 si 
la sediul titularului din munici-
piul Bucuresti, Sos. Bucuresti – 
Ploiesti, nr. 19-21, etaj 4, sector 

1, in zilele de luni – vineri, intre 
orele 8-16. Observatiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
A.P.M. Buzau din municipiul 
Buzau, Str. Democratiei, nr. 11, 
pana pe data de 14.02.2017.

l Prin sentinţa civilă nr. 1359 în 
dosar nr. 41283/3/2014 la Tribu-
nalul Bucureşti, instanţa a 
hotărât să admită acţiunea aşa 
cum a fost formulată de către 
reclamantul Waizel Shlomo cu 
domiciliul in municipiul Iaşi, 
Şoseaua Păcurari, nr.71, bl.478, 
sc.C, et.8, ap.30, judeţul Iaşi, în 
contradictoriu cu pârâta Waizel 
Yamit cu ultimul domiciliu în 
Israel, str. Karni Ori, nr.2, et.2, 
ap.7, Petah-Tiqwa. Admite 
cererea formulată de recla-
mantul Waizel Shlomo, cu 
domiciliul ales în municipiul 
Iaşi, Şoseaua Păcurari, nr.71, 
bloc 478, scara C, etaj 8, ap.30, 
judeţul Iaşi, prin mandatar 
Burlacu Ilona Maria, în contra-
dictoriu cu pârâta Waizel Yamit 
cu domiciliul în Israel, str. Karni 
Ori, nr.2, et.2, ap.7 Petah-Tiqwa. 
Dispune recunoaşterea pe terito-
riul României a efectelor deciziei 
civile de divorţ pronunţată de 
Tribunalul Rabinic Regional din 
Petah-Tiqwa, Israel la data de 
30.09.2013, Dosar nr. 889543/12. 
Cu apel în termen de 30 de zile 
de la comunicare.  Apelul se va 
depune la Tribunalul Bucureşti. 
Pronunţată în şedinţă publică 
azi, 18.11.2015.

l Reclamantul Istoc Traian 
solicita dobândirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate 
privată asupra cotei de 1/1 din 
imobilele înscrise în CF nr. 
302508 Vinga nr. cad 531, nr top 
119.547/4/28, în suprafaţa de 
5.000 mp, categoria de folosinţă 
fâneaţa, şi în CF nr. 302509 
Vinga, nr cad 530 nr top 
196.1326/38, în suprafaţa de 
25.500 mp, categoria de folo-
sinţă arabil, situate în extravi-
lanul localităţii Vinga, imobile 
asupra cărora în cartea funciara 
este mentionala ca proprietar 

numită Dupta Domenica, 
invităm pe cei interesaţi să facă 
opoziţie faţă de această acţiune, 
în termen de o lună de la 
afişarea prezenţei somaţii, în caz 
contrar urmând a se trece la 
judecarea cauzei. Termen de 
judecată fixat în cauză: 23 
martie 2017, sala 146, ora 08:30.

l Primăria comunei Băiuţ 
având sediul în judeţul Mara-
mureş, titular al Planului 
Amenajamentului Silvic "UP II 
Băiuţ”, din Băiuţ, judeţul Mara-
mureş, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu 
pentru planul menţionat şi 
declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului poate 
fi consultată la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Mara-
mureş, din localitatea Baia 
Mare, str. Iza, nr. 1A, de luni 
până joi între orele 09.00- 15.00 
şi vineri între orele 9.00- 13.00. 
Observaţii/ comentarii şi sugestii 
se primesc la sediul A.P.M. 
Maramureş în termen de 15 zile 
de la data publicării anunţului.

ADUNĂRI GENERALE  
l Asociaţia Naţională a Evalua-
torilor Autorizaţi din România. 
În temeiul art.6, alin.(2) din 
Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a filialelor, aprobat 
prin hotărârea Conferinţei Naţi-
onale nr.4/2012, Consiliul Filialei 
Nord-Est al Asociaţiei Naţionale 
a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România convoacă membrii 
titulari ai acestei filiale să parti-
cipe la Adunarea Generală, 
o r g a n i z a t ă  î n  d a t a  d e 
10.03.2017, la Hotel Ramada 
-Iaşi, str.Grigore Ureche, nr.27, 
începând cu ora 15.00 (prima 
convocare). Adunarea Generală 
a Filialei Nord-Est are urmă-
toarea ordine de zi: -Aprobarea 
raportului de activitate a Consi-
liului Filialei pe anul 2016; 
-Aprobarea situaţiilor  financiare 
pentru anul 2016; -Prezentarea 
programului de activitate şi 
proiectul de buget pentru anul 
2017; -Alegerea delegaţilor care 
vor reprezenta filiala la Confe-
rinţa Naţională ANEVAR; 
-Diverse. În situaţia în care, la 
data şi ora menţionate mai sus, 
Adunarea Generală nu poate fi 
ţinută din cauza lipsei cvoru-
mului, a doua convocare se 
fixează la ora 16.00, în aceeaşi 
locaţie.

l Consiliul de Administraţie  al 
societăţii DESTINE HOLDING 
SA, cu sediul în Ploieşti, Str.
Torcatori, nr.4, etaj 2, aparta-
ment 3, Jud.Prahova, înregis-
trată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
n a l u l  P r a h o v a  s u b  n r.
J 2 9 / 1 6 8 4 / 2 0 0 7 ,  a v â n d 
CUI:RO22046912, în conformi-
tate cu prevederile Legii 
nr.31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale 
Actului constitutiv al societăţii 
convoacă Adunarea Genarală 
Ordinară a Acţionarilor în data 
de 10.03.2017, ora 10.00 şi 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor  în data de 
10.03.2017, ora 12.00, la Ploieşti, 

str.Torcatori nr.4. Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor societăţii va avea urmă-
toarea  o rd ine  de  z i :  1 .
Prezentarea Raportului Consi-
liului de Administraţie. 2.
Prezentarea Raportului Comi-
siei de Cenzori. 3.Discutarea şi 
aprobarea situaţiilor financiare 
aferente anului 2016, pe baza 
rapoartelor prezentate de Consi-
liul de Administraţie şi Comisia 
de Cenzori. 4.Stabilirea buge-
tului de venituri şi cheltuieli şi a 
programului de activitate pentru 
exerciţiul financiar 2017. 5.
Descărcarea de gestiune a 
membrilor Consiliului de Admi-
nistraţie pentru exerciţiul finan-
ciar aferent anului 2016. 6.
Stabilirea persoanei împuterni-
cite să efectueze formalităţile 
legale privind publicarea şi înre-
gistrarea hotărârilor Adunării 
Generale Ordinare a Acţiona-
rilor. Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor societăţii 
va avea următoarea ordine de zi: 
I.Aprobarea modalităţii în care 
DESTINE HOLDING SA 
urmează să voteze în cadrul 
Adunărilor Generale Ordinare şi 
Extraordinare ale societăţilor la 
care DESTINE HOLDING SA 
este acţionar, cu privire la: 1.
Ordinea de zi  referitoare la 
aprobarea situaţiilor financiare 
aferente anului 2016: a.Prezen-
tarea Rapoartelor Consiliilor de 
Administraţie (Administrato-
rilor). b.Prezentarea Rapoartelor 
Comisiilor de Cenzori (Comite-
tului de Audit). c.Discutarea şi 
aprobarea situaţiilor financiare 
aferente anului 2016, pe baza 
rapoartelor prezentate de Consi-
liile de Administraţie (Adminis-
tratori) şi Comisiile de Cenzori 
(Comitetului de Audit). d.Stabi-
lirea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli şi a programului de 
activitate pentru exerciţiul 
financiar 2017. e.Descărcarea de 
gestiune a membrilor Consiliului 
de Administraţie (Administrato-
rilor) pentru exerciţiul financiar 
aferent anului 2016. f.Stabilirea 
persoanelor împuternicite să 
efectueze formalităţile legale 
privind publicarea şi înregis-
trarea hotărârilor Adunărilor 
Generale Ordinare şi Extraordi-
nare ale Acţionarilor. II.Având 
în vedere calitatea de acţionar al 
societăţii DESTINE HOLDING 
SA la DESTINE LESING IFN 
SA se supune aprobării Adunării 
Generale Extraordinare modali-
ta tea  în  care  DESTINE 
HOLDING SA urmează să 
voteze în cadrul Adunării Gene-
rale Extraordinare a DESTINE 
LESING IFN SA, cu privire la: 
1.Contractarea unui împrumut 
de către societatea DESTINE 
LESING IFN SA, de la banca 
Libra Internet Bank SA, în 
v a l o a r e a  d e  p â n ă  l a 
5.000.000Lei. 2.Împuternicirea 
dlui Jitariu Dumitru ca repre-
zentant permanent, cu drepturi 
depline, în Adunările Generale 
ale Acţionarilor DESTINE 
LESING IFN SA. În lipsa aces-
tuia, societatea DESTINE 
HOLDING SA va fi reprezen-
tată de către dl. Dutu Marius-
I o n e l .  3 . Î m p u t e r n i c i r e a 
Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al DESTINE 
HOLDING SA să reprezinte 

societatea cu drept de vot în 
Adunarea Generală Ordinară şi 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor DESTINE 
LESING IFN SA şi să semneze 
toate actele şi documentele nece-
sare pentru aducerea la îndepli-
nire a hotărârilor adoptate. III.
Confirmarea împrumutului în 
suma de 750.000Lei, acordat de 
către societatea DESTINE 
HOLDING SA societăţ i i 
DESTINE LESING IFN SA. 
IV.Const i tuirea de  către 
DESTINE HOLDING SA, în 
favoarea creditoarei LIBRA 
INTERNET BANK SA, a unei 
garanţii personale- fideiusiune 
pentru garantarea în solidar cu 
împrumutatul  Societatea 
DESTINE LEASING IFN SA, 
a unui credit în valoare de până 
la 5.000.000Lei, plus dobânzi, 
comisioane şi alte cheltuieli, 
acordat de LIBRA INTERNET 
BANK SA împrumutatului 
menţionat anterior. V.Împuterni-
cirea dlui Jitariu Dumitru- 
Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie, ca în numele 
societăţii şi pentru societate, în 
calitatea acesteia de garant fide-
iusor, să semneze cu LIBRA 
I N T E R N E T  B A N K  S A 
contractul de fideiusiune, 
contractul de credit care se va 
încheia între societatea  menţio-
nată la punctul anterior, în cali-
tate de imprumutat, şi LIBRA 
INTERNET BANK SA Bucu-
reşti- Sucursala Ploieşti, în cali-
tate de creditor, precum şi orice 
acte adiţionale la contractul de 
credit sau la contractul de fide-
iusiune. VI.Având în vedere 
calitatea de asociat unic a socie-
tăţii DESTINE HOLDING SA 
la  soc i e ta t ea  DESTINE 
BROKER DE ASIGURA-
RE-REASIGURARE SRL se 
supune aprobării Adunării 
Generale Extraordinare modali-
tatea în care  DESTINE 
HOLDING SA urmează să 
voteze în cadrul Adunării Gene-
rale Extraordinare a DESTINE 
BROKER DE ASIGURA-
RE-REASIGURARE SRL, cu 
privire la: 1.Constituirea de 
DESTINE BROKER DE 
ASIGURARE-REASIGU-
RARE SRL, în favoarea credi-
toarei LIBRA INTERNET 
BANK SA, a unei garanţii 
personale- fideiusiune pentru 
garantarea în solidar cu împru-
mutatul Societatea DESTINE 
LEASING IFN SA, a unui 
credit în valoare de până la 
5.000.000Lei, plus dobânzi, 
comisioane şi alte cheltuieli, 
acordat de LIBRA INTERNET 
BANK SA împrumutatului 
menţionat anterior. 2.Împuterni-
cirea dlui. Bocanescu Romeo 
Administrator, ca în numele 
societăţii DESTINE BROKER 
DE ASIGURARE-REASIGU-
RARE SRL şi pentru societate, 
în calitatea acesteia de garant 
fideiusor, să semneze cu LIBRA 
I N T E R N E T  B A N K  S A 
contractul de fideiusiune, 
contractul de credit care se va 
încheia între societatea menţio-
nată la punctul anterior, în cali-
tate de împrumutat, şi LIBRA 
INTERNET BANK SA Bucu-
reşti-Sucursala Ploieşti, în cali-
tate de creditor, precum şi orice 
acte adiţionale la contractul de 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Natională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Judeteană a Finanțelor Publice Călărași, jud. Călărași, MRJ 
Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 6 - 8. Dosar executare nr. 28460556. Nr. 
1536/06.02.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 23.02.2017, orele 15.30, 
în Călărași, str Eroilor, nr. 6 - 8, se va ține etapa întăi a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate, aparținând debitorului SC Sansica Mag SRL, cu sediul în jud. Călărași, comuna 
Grădistea, sat Rasa, cod fiscal 28460556, în dosar de executare nr. 28460556, prețul de pornire al 
licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Vitrină frigorifică mezeluri, orizontală, valoare 1.940 
lei; - Ladă frigorifică orizontală cu geam, valoare 510 lei; - Frigider Arctic ușă sticlă, valoare 520 lei;  
- Raft pal pentru marfă, dimensiune 100 cm x 250 cm, cu polițe 30 cm, 10 buc, valoare 520 lei/buc;  
- Feliator mezeluri, operare automată, 3 viteze, grosime tăiere 20 mm, posibilitate feliere manuală, 
dimensiuni cca 615 x 547 x 545, valoare 450 lei; - Vitrină lemn cu sticlă, 8 buc., valoare 1.500 lei;  
- Raft legume, valoare 220 lei; - Sistem supraveghere cu monitor, valoare 2.350 lei; - Televizor Sony, 
ecran LCD, diagonală 100 cm, cu telecomandă, valoare 370 lei; - Televizor Samsung, diagonală 54 cm, 
cu telecomandă, valoare 370 lei. Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt 
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 
precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare, însoțite de dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației; împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice române - copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul 
Regostrului Comerțului; pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare, tradus în limbă 
română; pentru persoanele fizice române - copie după actul de identitate; pentru persoane fizice 
străine - copie după pașaport. Pe baza documentelor solicitate, ofertanții urmează să se prezinte la 
data stabilită pentru licitație, 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, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 
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. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 
07.02.2017. Relații suplimentare, la telefonul: 0242.312.939, int. 159. 
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credit sau la contractul de fide-
iusiune. VII. Împuternicirea 
Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al DESTINE 
HOLDING SA să reprezinte 
societatea cu drept de vot în 
Adunările  Generale Ordinare şi 
Extraordinare ale societăţilor la 
care DESTINE HOLDING SA 
este acţionar. VII.Majorarea 
capitalului social al societăţii 
DESTINE HOLDING SA. 
VIII. Aprobarea actului consti-
tutiv actualizat, ca urmare a 
majorării capitalului social şi 
cesiunilor de acţiuni. IX. Stabi-
lirea persoanei împuternicite să 
efectueze formalităţile legale 
privind publicarea şi înregis-
trarea hotărârilor Adunării 
Generale Extraordinare a Acţio-
narilor şi să semneze toate actele 
şi documentele necesare pentru 
aducerea la îndeplinire a hotărâ-
rilor adoptate. În cazul în care la 
data menţionată mai sus, ca 
fiind data primei convocări nu 
se întrunesc condiţiile de validi-
tate prevăzute de Legea 31/1990 
legea societăţilor sau/şi de Actul 
Constitutiv al  societăţi i , 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor şi Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţiona-
rilor sunt  convocate pentru data 
de 11.03.2017, ora 10.00, 
respectiv ora 12.00, la aceeaşi 
adresă şi cu aceeaşi ordine de zi. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul societăţii şi la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
0344.801.880.

LICITAȚII  
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită administrator judiciar 
conform sentintei nr.39 din data 
de 27.01.2017, pronunţată de 
Tribunalul Dambovita, Secţia a 
I I - a  C i v i l ă ,  î n  d o s a r u l 
5442/120/2016, anunţă deschi-
derea procedurii generale a 
insolvenţei debitoarei Sorin Bau 
Trans SRL, sediul social Sat 
Grozavesti, Comuna Corbii 
Mari, jud. Dambovita, avand 
CIF 28284468,  J15/248/2011. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţelor este 14.03.2017. 
Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea si 
publicarea in BPI a tabelului 
preliminar de creante este 
04.04.2017. Termenul pentru 
solutionarea eventualelor 
contestatii si pentru definiti-
varea si afişarea tabelului  defi-
n i t iv  a l  c reanţe lor  e s t e 
01..05.2017. Prima adunare a 
c r e d i t o r i l o r  l a  d a t a  d e 
10.04.2017, ora 13:00, la sediul 
administratorului judiciar.

l Subscrisa CII Chitu Adina 
Elena in calitate de lichidator 
judiciar, organizeaza la sediul 
sau profesional din Ploiesti, str. 
Cezar Bolliac, nr.16, jud. 
Prahova, licitatii publice in zilele 
de 10, 17, 24 februarie si 3 
martie 2017, ora 1500 pentru 
vanzarea bunurilor mobile ale 
debitorului Rindoco Marketing 
Service SRL: autoturism marca 
Renaul Clio LBR 7, an de fabri-
catie 2005, pretul de pornire 
fiind de 4.250 lei pret fara TVA, 

redus cu 50% si vanzarea in bloc 
a bunurilor de natura stocurilor 
de marfuri la pretul de 224,11 lei 
fara TVA (tabachera cu bricheta 
1 buc, tabachera normala 4 buc., 
tuburi tigari si cartuse, aparat de 
rulat 7 buc, foite balishag 60 
buc, tuburi mentolate 6 buc, 
tuburi no stres 7 buc, tuburi 
Marlboro 65 buc, tuburi primus 
250 63 buc, tuburi primus 100 
-109 buc, tuburi Lexington 1 
buc, tuburi cartel 3 buc) Infor-
matii la 0727889586.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Consiliul 
Local al Comunei Brădeşti, str.
Mihai Viteazu, nr.3, Brădeşti, 
jud.Dolj, tel./fax: 0251.444.206, 
e-mail: office@primariabradesti.
ro, CUI: 4553747, Edu Tinca. 
2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie 
concesionat: Teren în suprafaţă 
de 31,50mp din domeniul 
public, situat în str.Vâlcelei, 
nr.1A, comuna Brădeşti, jud.
Dolj. 3.Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: Docu-
mentaţia de atribuire a fost 
întocmită în conformitate cu 
prevederile OUG nr.54/2006. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atri-
buire: prin cerere de la sediul 
Primăriei Brădeşti, str.Mihai 
Viteazu, nr.3, Brădeşti, jud. Dolj, 
tel./fax: 0251.444.206. 3.2.Denu-
mirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Departamentul  Achiz i ţ i i 
Publice, str.Mihai Viteazu, nr.3, 
Brădeşti, jud.Dolj, tel./fax: 
0251.444.206. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guver-
nului nr.54/2006: Nu există 
costuri. 3.4.Data-limită pentru 
sol ic i tarea clarif icări lor : 
24.02.2017, ora 11.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: Ofertele 
vor conţine cerinţele specificate 
în documentaţia de atribuire şi 
instrucţiunile privind modul de 
elaborare şi prezentare a ofer-
telor. 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 27.02.2017, ora 
15.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: de la sediul 
Primăriei Brădeşti, str.Mihai 
Viteazu, nr.3, Brădeşti, jud.Dolj, 
tel./fax: 0251.444.206. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5.Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa publică 
d e  d e s c h i d e r e  a  o f e r-
telor: 28.02.2017, ora 11.00, de la 
sediul Primăriei Brădeşti, str. 
Mihai Viteazu, nr.3, Brădeşti, 
jud.Dolj, tel./fax: 0251.444.206. 
6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 

Dolj, strada Brestei, nr.12, 
Craiova, jud.Dolj, telefon: 
0251.418.612, fax: 0251.419.851, 
email: tr-dolj@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 06.02.2017.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Singer Appliances 
SRL desemnat prin incheierea 
de  sed in ta  d in  data  de 
06.11.2014, pronuntata in Dosar 
nr. 1610/93/2014 aflat pe rolul 
Tribunalului Ilfov, Sectia Civila, 
anunta scoaterea la vanzare a 
bunurile mobile aflate in propri-
etatea Singer Appliances SRL 
constand in aparate electronice 
si electrocasnice si piese de 
schimb, cum ar fi aspiratoare, 
fiare de calcat, ventilatoare, 
masini de cusut industriale si 
casnice, dar si alte produse 
marca Singer, in valoare totala 
de 34.200 euro exclusiv TVA. 
Licitatia pentru vanzarea bunu-
rilor mobile apartinand Singer 
Appliances SRL va avea loc la 
data de 13.02.2017 ora 13.00. In 
cazul in care bunul imobil nu se 
va vinde la primul termen de 
licitatie se vor organiza alte 7 
( sapte )  l i c i ta t i i  in  data 
2 0 . 0 2 . 2 0 1 7 ,  2 7 . 0 2 . 2 0 1 7 , 
0 6 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  1 3 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
20.03.2017, 27.03.2017 si 
03.04.2017, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii 
conform regulamentului stabilit 
in adunarea creditorilor din data 
de 15.11.2016. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3, unde se vor depune documen-
tele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, 
cel tarziu pana in preziua licita-
tiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunurilor, pretul acestora, 
conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a 
acestora se pot obtine din caietul 
de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietul de sarcini 
se poate achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul 
caietului de sarcini este de 500 
lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel.021.227.28.81

l S.C. Inasin SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează: 
Activul nr.1: spatiu comercial 
situat in Mun.Iasi, B-dul 
Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, 
jud. Iasi , cu aria construita de 
187,28 mp. si aria utila  de 
173,23 mp., inscris in Cartea 
Funciară sub nr.55170 a Mun.
Iasi, cu nr. cadastral 1906/1,2/
sp.com./4, 1906/4/1, 1904/1, 2/p/
sp.com./1/2 si Cartea Funciara 
nr.23405 cu nr. cadastral 1906/1, 
cu preţul de pornire a licitatiei 
este  de  376194 lei ( fara TVA)( 
40% din valoarea de evaluare). 
Persoanele care pretind vreun 

drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare 
au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada acestui 
fapt până la data de 09.02.2017 
si in data de 16.02.2017, ora 
15.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu 
nr.43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea 
loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iasi, str. Vasile Lupu 
nr.43, jud. Iaşi, in data de 10 
februarie 2017 si in data de 17 
februarie 2017 orele 15.00, şi se 
va desfăşura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei şi 
ale regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 20.12.2016. Adjude-
carea se va face în conformitate 
cu prevederile Regulamentului 
de organizare şi desfăşurare a 
licitaţiei. Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei 
cat si la sediul lichidatorului. 
Adjudecatarul va fi ţinut la 
plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare şi desfăsu-
rare a licitaţiei.
Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de partici-
pare 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, 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 09.02.2017 si in data de 
16.02.2017 ora 15.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: la 
telefoanele: 0232/240.890 ; 
0742/109899, Fax 0232/240890.

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, 
nr.11A,  jud .  Mehed inţ i , 
J25/460/2005, CIF: 17044001, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, prin 
lichidator judiciar Yna Consul-
ting SPRL şi Consultant Insol-
vență SPRL, cu sediul ales în 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, 
nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la 
vânzare: Bunurile imobile aflate 
în garanția creditorului BRD SA 
cu rangul I, creditorului ANAF 
cu rangul II, si creditorului 
Banca de Export Import a 
României Eximbank SA cu 
rangul III * Teren+construcții 
situate în Dr. Tr. Severin, str. 
Banoviței, nr.  44, jud. Mehe-
dinți, CF 54800, nr. cadastru 
991/1, suprafața: 9192 mp; 
teren+construcții situate în Dr. 
Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 44, 
jud. Mehedinți, CF 54798, nr. 
cadastru 991/2, suprafață: 4884 
mp; teren+construcții situate în 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Bano-
viței, nr.44, jud. Mehedinți, CF 
54797, nr. cadastru 991/3, supra-
fața: 1913 mp * la pretul de 
pornire a licitației de 200.000,00 
euro, ce se va plăti în lei la cursul 
BNR din ziua plății. Valoarea nu 
include T.V.A.  Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judi-
ciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile  descrise ante-
rior, o reprezinta sentinta nr. 

487/2013 din data de 09.09.2013 
de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr.9465/101/2012. 
Licitaţia va avea loc în Dr.Tr.
Severin, str. I.C.Brătianu, 
nr.11A, jud.Mehedinţi la data de  
20.02.2017 orele 13:oo. Partici-
parea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei si achizitio-
narea caietului de sarcini. Cont 
deschis la BRD SA Sucursala 
Dr.  Tr.  Sever in ,  sub  nr. 
RO54BRDE260SV42893 862600. 
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 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. 
R e l a ţ i i  l a  t e l e f o n - f a x 
0744528869, 0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, 
email:office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com, 
site: www.consultant-insolventa.
ro sau la sediul lichidatorului 
judiciar din localitatea Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi.

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr.Tr. 
Severin, str.I.C. Brătianu, nr. 
1 1 A ,  j u d .  M e h e d i n ţ i , 
J25/460/2005, CIF: 17044001, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, prin 
lichidator judiciar Yna Consul-
ting SPRL şi Consultant Insol-
vență SPRL, cu sediul ales în 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, 
nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la 
vânzare: Bunurile imobile aflate 
in garantia creditorului BCR SA 
cu rangul I, creditorul Banca de 
Export Import a Romaniei 
Eximbank SA cu rangul I, credi-
torul ANAF cu rangul II * 
Teren+construcții situate în loc. 
Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 
11 jud.Mehedinți, CF 52299, nr. 
cadastru 1476/1, suprafața: 369 
mp şi teren+construcții situate 
în loc. Dr. Tr. Severin, str. Bano-
viței, nr. 11, jud. ehedinți, CF 
52300, nr. cadastru 1476/2, 
suprafața: 23800 mp* la pretul 
de pornire a licitatiei de 
3.287.000,00 lei echivalentul a 
752.200,00 euro. Valoarea nu 
include T.V.A; Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judi-
ciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile descrise ante-
rior, o reprezinta sentinta nr. 
487/2013 din data de 09.09.2013 
de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr.9465/101/2012. 
Licitaţia va avea loc în Dr.Tr. 
Severin, str.I.C. Brătianu, nr. 
11A, jud. Mehedinţi la data de  
20.02.2017 orele 13:oo. Partici-
parea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea, până la 
începerea licitaţiei a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei si achizitio-
narea caietului de sarcini. Cont 
deschis la BRD SA Sucursala 

D r. Tr.  S e v e r i n ,  s u b  n r. 
RO54BRDE260SV42893 
862600. 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 
toti cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii la tele-
f o n - f a x  0 7 4 4 5 2 8 8 6 9 , 
0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email:office@
consultant-insolventa.ro; exper-
tyna@yahoo.com.

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. I.C.Brătianu, nr. 
11A, judeţul Mehedinţi, înregis-
trată la Oficiul Registrului 
Comerţului Mehedinţi sub nr. 
J25/460/2005, având cod de 
identificare fiscală nr. 17044001, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, prin 
lichidator judiciar societățile 
profesionale de insolvență 
asociate prin contract Yna 
Consulting SPRL şi Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul ales 
în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, 
nr.7A, judeţul Mehedinţi, scoate 
la vânzare: Bunul imobil aflat in 
garanția creditorului Volksbank 
Romania SA cu rangul I, credi-
torul Banca de Export Import a 
României Eximbank SA cu 
rangul I in calitate de co-cre-
ditor ipotecar * Teren extravi-
lan+constructii situat în loc. Dr. 
Tr. Severin, str. Calea Cerne-
țului, nr. 23A, județul Mehedinți, 
CF 52063, nr. cadastru 932, 
suprafața: 21660 mp* la pretul 
de pornire a licitatiei de 
3.272.800,00 lei echivalentul a 
749.000,00 euro.  Valoarea nu 
include T.V.A ; Bunul imobil 
aflat în garantia creditorului 
ANAF cu rangul I * Teren 
extravilan+constructii situat in 
comuna Ghiroda, str. Aeroport 
nr. 7, judetul Timis, CF 401381, 
nr. cadastru A74/1/15/3/1/1, 
suprafata: 5750/11500 mp *, la 
pretul de pornire a licitatiei de 
404.605,00 lei exclusiv T.V.A. ( 
pret diminuat cu 5% fata de 
pretul stabilit prin raportul de 
evaluare). Bunul imobil aflat în 
garantia creditorului ANAF cu 
rangul I (Proprietate imobiliară 
de tip rezidențial casa şi teren cu 
regim de înălțime P+M, Scd= 
326 situată în localitatea 
Ghiroda, str. Serg. Constantin 
M u ş a t ,  j u d e ț u l  T i m i ş , 
CF:402556 la pretul de pornire a 
licitatiei de 128.700 euro 
exclusiv T.V.A.(ce se va achita la 
cursul BNR din ziua plății). 
Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează 
la vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic 
in dosarul de insolvență nr. 
9465/101/2012. Licitaţia va avea 
loc în Dr.Tr. Severin, str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, jud. Mehe-
dinţi la data de 20.02.2017 orele 
13:oo. Participarea la licitaţie 
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este condiţionată de consem-
narea, a unei cauţiuni de 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei 
si achizitionarea caietului de 
sarcini. Cont deschis la BRD SA 
Sucursala Drobeta Turnu 
S e v e r i n ,  s u b  n r . 
RO54BRDE260SV42893 862600. 
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 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. 
R e l a ţ i i  l a  t e l e f o n - f a x 
0744528869, 0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, 
email:office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com, 

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr.
Tr.Severin, str.I.C.Brătianu, 
n r. 1 1 A ,  j u d . M e h e d i n ţ i , 
J25/460/2005, CIF:17044001, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, prin 
lichidator judiciar Yna Consul-
ting SPRL şi Consultant Insol-
vență SPRL, cu sediul ales în 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, 
nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la 
vânzare la preturi diminuate cu 
40% fata de raportul  de 
evaluare: I - Bunurile imobile 
aflate in garantia creditorului 
BCR SA cu rangul I după cum 
urmează : 1 - Clădire compusă 
din SAD1 situate la parter şi 
etaje, compus din 3 încăperi şi 
etaj situate în com.Dumbrăvița, 
(în incinta fostei ferme avicole, 
cu acces din DJ 691 Timişoara 
– Lipova)  jud.Timiş,  CF 
401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 
215/5/I, suprafață: 1646/3290 
mp, la pretul de pornire a licita-
tiei de 97.722,00 euro. 2 - Teren 
intravilan situat în loc. Dr.Tr. 
everin, str.Banoviței, nr.5, jud.
Mehedinți,  CF 52296, nr. 
cadastru 814/17/1/2, suprafața: 
1452 mp; teren + construcții 
situate în loc. Dr.Tr.Severin, str.
Banoviței, nr.5, jud. ehedinți, 
CF  52297 ,  n r.  cadas t r u 
814/18/1, suprafața: 643 mp; 
teren+construcții situate în loc. 
Dr.Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 
5, jud.Mehedinți, CF 52298, nr. 
cadastru 814/17/8/2, suprafață: 
6817 mp; teren intravilan situat 
în loc. Dr.Tr. Severin, str. Bano-
viței, nr.5, jud.Mehedinți, CF 
52302, nr. cadastru 814/18/2, 
suprafața: 3202 mp ; teren 
intravilan situat în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Banoviței, nr.5, jud.
Mehedinți,  CF 52301, nr. 
cadastru 814/17/4/2, suprafața: 
722 mp; teren+construcții 
situate în loc. Dr. Tr. Severin, 
str. Banoviței, nr.5, județul 
Mehedinți,  CF 52303, nr. 
cadastru 814/17/7/2, suprafața: 
6680 mp la pretul de pornire a 
licitatiei de 963.720,00 euro. 3 - 
Hala P+1E, buncăr, magazie şi 
zonă de protecție situate în 
com. Dumbrăvița, (în incinta 
fostei ferme avicole, cu acces 
din DJ 691 Timişoara – Lipova) 
jud.Timiş, CF 401670(CF vechi 
4069), nr. cadastru Cc 215/16, 
suprafață: 2663 mp la pretul de 

pornire a licitatiei de 194.280,00 
euro. 4 - SAD2 la parter şi etaj 
situate în com.Dumbrăvița, (în 
incinta fostei ferme avicole, cu 
acces din DJ 691 Timişoara – 
Lipova) jud.Timiş, CF 401673-
C1-U2, nr. cadastru Cc 215/5/II, 
suprafață: 1644/3290 mp, la 
pretul de pornire a licitatiei de 
97.638,00 euro. 5 - Spatii depo-
zitare furaje, rigolă si platformă 
beton situate în com.Dumbră-
vița, (în incinta fostei ferme 
avicole, cu acces din DJ 691 
Timişoara – Lipova) jud.Timiş, 
CF 401672(CF vechi 20272), nr. 
cadastru Cc215/10, supra-
fața:2345 mp, la pretul de 
pornire a licitatiei de 145.680,00 
euro. 6 - Teren extravilan situat 
în comuna Ghiroda, str.Calea 
Lugojului  jud.Timiş ,  CF 
400834(CF vechi – 4606), nr. 
cadastru A428/9/2, suprafața: 
10.000 mp; teren intravilan 
situat în comuna Ghiroda, str. 
Calea Lugojului, județul Timiş, 
CF 400009(CF vechi – 20272), 
nr. cadastru A428/1/1, supra-
față: 15.000 mp, la pretul de 
pornire a licitatiei de 629.580,00 
euro. 7 - Teren intravilan situat 
în com.Izvorul Bârzii, jud.
Mehedinți,  CF 50155, nr. 
cadastru 500, suprafața: 20000 
mp şi teren intravilan situat în 
com.Izvorul Bârzii, jud.Mehe-
dinți, CF 50156, nr. cadastru 
551, suprafața: 20000 mp. la 
pretul de pornire a licitatiei de 
421.740,00 euro. 8 - Teren+con-
strucții situate în com.Dumbră-
vița, (în incinta fostei ferme 
avicole, cu acces din DJ 691 
Timişoara – Lipova) jud.Timiş, 
CF 401671(CF vechi 6298), nr. 
cadastru Cc 215/8, suprafață: 
2595 mp, la pretul de pornire a 
licitatiei de 72.360,00 euro. 9 - 
Teren+construcții situate în loc.
Dr.Tr.Severin, str.I.C.Brătianu, 
nr. 11A, jud.Mehedinți, CF 
52336, nr. cadastru 575/2, 
suprafața: 900 mp. la pretul de 
pornire a licitatiei de 203.400,00  
euro. Valorile nu contin TVA. 
Pretul se va plati in lei la cursul 
BNR din ziua plăți.  Titlul 
executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 487/2013 din data 
de 09.09.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic 
in dosarul de insolvență nr. 
9465/101/2012. Licitaţia va avea 
loc în localitatea Dr.Tr.Severin, 
str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.
M e h e d i n ţ i  l a  d a t a  d e  
20.02.2017 orele 13:oo si se va 
relua săptămânal în aceeaşi 
locație şi aceiaşi ora până la 
valorificare. Participarea la 
licitaţie este condiţionată de 
consemnarea, a unei cauţiuni 
de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei si achizitionarea caie-
tului de sarcini cu cel putin 2 
ore inainte de ora de incepere a 
licitatiei publice. Cont deschis 
la BRD SA Sucursala Drobeta 
Turnu Severin, sub nr. RO54 
BRDE 260S V428 9386 2600. 
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 toti cei 

care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii la tele-
f o n - f a x  0 7 4 4 5 2 8 8 6 9 , 
0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email:office@
consultant-insolventa.ro; exper-
tyna@yahoo.com.

PIERDERI  
l Pierdut legitimatie student 
emisa de Universitatea Hype-
rion pe numele de Tamas Bian-
ca-Adina. Declar nula.

l Pierdut carte de identitate, 
permis, Atestat transport marfă 
şi card tahograf eliberate de 
ARR Dolj pe  numele Călin 
Constantin. Se declară nule.

l Pierdut legitimaţie student 
emisă de Universitatea de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină Veteri-
nară pe numele de Pața Ana 
Maria. O declar nulă.

l Declar pierdute Certificatul 
constatator pentru sediu 
secundar din Bucureşti, Sector 
3, Calea Vitan, nr. 289, şi Certifi-
catul constatator pentru terţi, 
ambele aparţinând Victory Real 
Estate Development SRL, cu 
sediul social în Calea Dudeşti, 
nr.188, bloc B, etaj 1, apartament 
3, camera 2, Bucureşti, Sector 3, 
J40/941/2010, CUI: 26454787. 
Le declarăm nule.

l Declar pierdute atestate 
pregătire profesională: -atestat 
transport marfă; -atestat trans-
port persoane, eliberate de 
A.R.R. ag. Bucureşti pe numele 
Grecea Vasile.

l Pierdut legitimaţie de serviciu 
eliberată de către Senatul Româ-
niei pe numele Pene Mihai –
Alexandru. O declar nulă.

l Pierdut atestat transport 
marfă nr. 0135515000 şi cartelă 
tahograf nr. 0000000004185000, 
emise de A.R.R. Tulcea pe 
numele Trofin Ion. Le declar 
nule.

l Pierdut certificat competențe 
profesionale pentru transport 
rutier de marfă seria AMMI nr. 
33399 eliberat la 11.09.2010 de 
A.R.R. Constanța, valabil până 
la 10.09.2020, pe numele: Magla 
Veaceslav. Se declară nul.

Pierdut legitimatie de student 
emisa de Universitatea de 
Muzica Bucuresti, Facultatea 
de Interpretare Muzicala, pe 
numele Alexe Diana. Declar 
nula. 

l Infratel Net S.R.L în insol-
venţă, in insolvency, en proce-
dure collective, cu sediul social 
în judeţul Prahova, municipiul 
Ploieşti, Str. Ştefan Greceanu, 
nr.5, Bl.L2, parter, anexele 4-6; 
A-C –spaţiu birou, înmatriculată 
la O.R.C.T.P. sub J29/1663/2006, 
cod unic 18895650, pierdut 
Certificat de Înregistrare, seria 
B, Nr. 3016295, îl declarăm nul.


