
Iwww.jurnalul.ro

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Miercuri, 14 februarie 2018 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

OFERTE SERVICIU
l Primăria Comunei Bîrca, cu sediul 
în localitatea Bîrca, strada Mihai 
Viteazu, numărul 257, judeţul Dolj, 
organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de: inspector, clasa I, 
grad profesional asistent, Serviciul 
Public Comunitar pentru Evidenţa 
Persoanelor Bîrca, 1 post. Concursul 
se va desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Bîrca, în localitatea Bîrca, 
strada Mihai Viteazu, numărul 257, 
judeţul Dolj, astfel: -Proba scrisă în 
data de 19.03.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu se anunţă după susţinerea 
probei scrise. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă sau studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; -vechime 
în specialitatea studiilor conform art. 
57 din Lg.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici: minim 1 an. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Bîrca. 
Relaţii suplimentare şi coordonatele 
de contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: la sediul Primăriei 
Comunei Bîrca, localitatea Bîrca, str.
Mihai Viteazu, nr.257, judeţul Dolj. 
Persoană de contact: Dinut Claudia 
Codruta- referent, clasa III, grad 
superior, telefon/fax: 0251.356.214, 
e-mail: primaria.birca@cjdolj.ro

l Primăria Comunei Oarja, Judeţ 
Argeş, organizează concurs de recru-
tare  pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcțiilor publice de 
execuție vacante, după cum urmează: 
1) Inspector, clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul Compartimentului 
Registru Agricol si Fond Funciar. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei publice sunt: 1) 
Inspector, clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul Compartimentului 
Registru Agricol si Fond Funciar: - 
studii universitare absolvite cu 
diplomă de licenta, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul ştiințelor juridice. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: 05 martie 2018, 
ora 16:00: termenul limită pentru 
depunerea dosarelor; 20 martie 2018, 
ora 10:00: proba scrisă; 22 martie 
2018, ora 10:00: proba interviu. Dosa-
rele de înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute de art. 49, alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. 
Bibliografia şi relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Oarja, din comuna Oarja,  
str. Primăriei, nr.459, telefon 
0248/660.341.

l În conformitate cu prevederile 
H.G nr.611/2008, modificată şi 

completată prin HGR nr.761 din 11 
octombrie 2017, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici şi a Legii nr.188/1999, republi-
cată  cu modificările şi completările 
ulterioare, privind statutul funcţio-
narilor publici  vă aducem la cunoş-
tinta că, primăria comunei Talpa, 
judeţul Teleorman organizează 
concurs pentru ocuparea a două 
funcţii publice  de execuţie vacante 
din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Talpa, judeţul 
Teleorman  după cum urmează: 1.- 
Inspector, clasa I, grad profesional 
principal- Compartiment contabil, 
impozite şi taxe locale, Condiţii 
specifice: Studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diploma de 
licenţă în şti inţe economice. 
Concursul se va organiza la sediul 
instituţiei din str. 22 Decembrie 1989,  
nr.1, Primăria Comunei Talpa, 
judeţul  Teleorman, conform calen-
darului următor: -22.03.2018, ora 
10,00: proba scrisă, -26.03.2018- ora 
,10,00- interviul, -selecția dosarelor 
de concurs– în termen de 5 zile lucră-
toare de la data limită de depunere a 
dosarelor, -Interviul se susţine într-un 
termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise, Vechime în specialitatea studi-
ilor- 5 ani. 2.- Inspector, clasa I, grad 
profesional debutant- Compartiment 
agricol, fond funciar, Condiţii speci-
fice: Studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diploma de 
licenţă. Concursul se va organiza la 
sediul instituţiei din str. 22 Decem-
brie 1989,  nr.1, Primăria Comunei 
Talpa, judeţul  Teleorman, conform 
calendarului următor: -22.03.2018, 
ora 10,00: proba scrisă, -26.03.2018, 
ora 10,00-  interviul,  -selecția dosa-
relor de concurs– în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data depunerii, 
-Interviul se susţine într-un termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Vechime 
în specialitatea studiilor– fără 
vechime. Dosarele de înscriere la 
concurs  se pot depune în termen de 
20 de zile  de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
partea a III-a, la sediul primăriei 
Talpa din localitatea Talpa, judeţul 
Teleorman, str. 22 decembrie 1989, 
nr.1 şi trebuie să conţină documentele 
prevăzute la art.49 din HG nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţiile de participare şi 
bibliografia vor fi afişate la sediul 
primăriei comunei Talpa. Tel. 
0247898255.  

l Direcţia Generală de Impozite şi 
Taxe Locale Sector 6 anunţă organi-
zarea concursului de recrutare  
pentru ocuparea funcţiilor  publice 
de execuţie vacante, respectiv: •1 
post inspector, clasa I, grad profesi-
onal asistent, în cadrul Comparti-
mentului Control Managerial; •1 
post inspector, clasa I, grad profesi-
onal principal, în cadrul Serviciului 
Constatare Impunere Domeniul 
Public; Desfăşurarea concursului: 
•Proba scrisă- 19.03.2018, ora 10.00; 
•Interviul– data și ora vor fi comuni-

cate ulterior. Locul organizării probei 
scrise: sediul D.G.I.T.L Sector 6, 
situat în Str. Drumul Taberei, nr. 18, 
Sector 6, Bucureşti. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data apariției 
anunțului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, respectiv în 
intervalul 14.02.2018– 05.03.2018. 
Coordonate de contact pentru 
primirea dosarelor de concurs: 
-adresa de corespondență– Str. 
Drumul Taberei, nr. 18, Sector 6, 
Bucureşti; -telefon Biroul Resurse 
Umane– 0374.817.720; -e-mail: 
biroul.resurseumane@taxelocale6.ro; 
-persoană de contact: Gheorghe 
Alina– Inspector, Biroul Resurse 
Umane. Selecția dosarelor de concurs 
are loc în termen de 5 zile lucrătoare 
de la expirarea termenului de depu-
nere a dosarelor, respectiv în peri-
oada 06.03.2018– 12.03.2018 şi 
rezultatul acesteia se va afişa la 
sediul instituției şi pe pagina de 
internet www.taxelocale6.ro. Candi-
dații trebuie să îndeplinească condi-
țiile prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcțio-
narilor publici, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Dosarul de înscriere depus de către 
candidați la concursul de recrutare, 
va conține în mod obligatoriu urmă-
toarele documente: a) formularul de 
înscriere (se pune la dispoziție candi-
daților, din oficiu, prin publicare pe 
pagina de internet a instituției în 
format deschis, editabil, în cadrul 
secțiunii dedicate publicității concur-
sului, precum şi la sediul instituției, 
în locul special amenajat pentru 
desfăşurarea de activități de infor-
mare şi relații publice, în format 
letric. b) curriculum vitae, modelul 
comun european; c) copia actului de 
identitate; d) copii ale diplomelor de 
studii, certificatelor şi altor docu-
mente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecționări; e) copie a 
diplomei de master sau de studii 
postuniversitare în domeniul admi-
nistrației publice, management ori în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției publice, după caz; f) 
copia carnetului de muncă şi după 
caz, a adeverinței eliberate de anga-
jator pentru perioada lucrată, care să 
ateste vechimea în muncă şi, după 
caz, în specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcției publice. Adeverin-
țele care au alt format decât modelul 
tip publicat pe pagina de internet, 
trebuie să cuprindă elemente similare 
acestuia, din care să rezulte cel puțin 
următoarele informații: funcția/ 
funcțiile ocupată/ ocupate, nivelul 
studiilor solicitate pentru ocuparea 
acesteia/ acestora, temeiul legal al 
desfăşurării activității, vechimea în 
muncă acumulată, precum şi 
vechimea în specialitatea studiilor; g) 
copia adeverinței care atestă starea 
de sănătate corespunzătoare, elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior deru-
lării concursului de către medicul de 
familie al candidatului; h) copia 
adeverinței care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare pentru 
efort fizic, în cazul funcțiilor publice 
pentru a căror ocupare este necesară 
îndeplinirea unor condiții specifice 
care implică efort fizic şi se testează 
prin probă suplimentară; i) cazierul 

judiciar; j) declarația pe propria 
răspundere sau adeverința care să 
ateste calitatea sau lipsa calității de 
lucrător al Securității sau colaborator 
al acesteia. Actele mai sus mențio-
nate, se prezintă în copii legalizate 
sau copii însoțite de documente 
originale şi se certifică pentru confor-
mitatea cu originalul de către secre-
tarul comisiei de concurs. Condiții de 
participare pentru postul de 
inspector, clasa I, grad profesional 
asistent– Compartimentul Control 
Managerial: -Studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției publice de execuție, 
inspector- grad profesional asistent– 
minim 1 an. Condiții de participare 
pentru postul de inspector, clasa I, 
grad profesional principal– Serviciul 
Constatare Impunere Domeniul 
Public: -Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice de execuție, inspector- grad 
profesional principal– minim 5 ani.  

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală şi Control a Municipiului 
Bucureşti  cu sediul în B-dul Liber-
tăţii  nr.18,  bl. 104, sector 5, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post contractual de execuție vacant 
de guard I,  în data de 15.03.2018, 
ora 10.00- proba scrisă şi proba 
interviu în data de 19.03.2018, ora 
10.00. Pentru ocuparea posturilor 
sunt necesare studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat 
şi vechime în specialitatea studiilor 
de minim 2 ani. Condiţiile de desfă-
şurare şi participare la concurs, 
condiţiile specifice ocupării postului 
contractual de execuție vacant şi 
bibliografia se vor afişa la sediul 
Direcției Generale de Poliție Locală 
şi Control a Municipiului Bucureşti, 
pe  site-ul instituției (www.plmb.ro) şi 
pe portalul posturi.gov.ro. Dosarele 
de înscriere se depun la Serviciul 
Resurse Umane, Securitate şi Sănă-
tate în Muncă din cadrul Direcţiei 
Generale de Poliţie Locală şi Control 
a Municipiului Bucureşti cu sediul în 
B-dul Libertăţii nr.18, bl. 104,  sector 
5, în termen de 10 de zile lucrătoare 
de la data afişării anunțului. Relaţii 
suplimentare la Serviciul Resurse 
Umane, Securitate şi Sănătate în 
Muncă, telefon 021/539.14.25.    

l Primăria Jilava din Județul Ilfov 
scoate la concurs funcția publică de 
execuție specifică, vacantă de Polițist 
local, clasa I, grad profesional supe-
rior din cadrul Primăriei Jilava, 
Serviciul Public Poliție Locală, 
Compartimentul Evidența Persoa-
nelor, pentru ocuparea căreia trebuie 
îndeplinite următoarele condiții : 1. 
Condiții generale: candidații trebuie 
să îndeplinească condițiile prevazute 
de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul Funcționarilor 
publici, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 2. Condiții 
specifice pentru ocuparea funcției 

publice de executie  specifice, vacante 
de Polițist local, clasa I, grad profesi-
onal superior din cadrul Primariei 
Jilava, Serviciul Public Poliție Locală 
, Compartimentul Evidența Persoa-
nelor, -studii  universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; - vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 9 ani;- avizul 
psihologic în vederea angajării în 
care sunt precizate următoarele 
concluzii: APT PSIHOLOGIC 
pentru poliţist local/conducător auto/
port armă, emis de un cabinet 
medical abilitat în acest sens; 
Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei comunei Jilava din Sos. 
Giurgiului, nr. 279, comuna Jilava 
Județul Ilfov. Proba scrisă  se va 
susține în data de 19.03.2018  ora 
10.00. Interviul se va susține într-un 
termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susținerii probei 
scrise. Dosarele de înscriere vor fi  
depuse de  în perioada  14.02.2018-
05.03.2018, în termen de 20 zile de la 
data apariţiei anunţului în Monitorul 
Oficial al României, partea a III-a, la 
sediul sediul Primariei Jilava, sos. 
Giurgiului nr. 279, comuna Jilava, 
Judetul Ilfov la Biroul Resurse 
Umane şi  Administrativ  tel/fax: 
0214570115/0214571171, e-mail: 
primaria_jilava@yahoo.com, 
persoana de contact Vîlcu Petruța –
şef birou Resurse Umane şi Adminis-
trativ. Dosarul de înscriere la 
concurs, trebuie să conțină în mod 
obligatoriu  documentele prevazute 
la  art. 49 din Hotărârea Guvernului 
nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. 

l Şcoala Postliceală “Henri 
Coandă” Bucureşti scoate la concurs 
pentru ocuparea posturilor didactice 
vacante /catedră /profil/ specializare 
următoarele: 1 normă didactică- 
Medicină generală- Sănătate şi asis-
tenţă  pedagogică  /Medic ină 
generală- Medicină generală (medic); 
1 normă didactică- Medicină gene-
rală- Sănătate şi asistenţă pedago-
gică/Medicină generală- Asistenţă 
medicală (asistent medical genera-
list). Informaţii la secretariatul şcolii: 
str.Petru Cercel, nr.3, sector 4, Bucu-
r e ş t i ,  L - V:  8 : 3 0 - 1 7 : 0 0 ,  t e l . 
031.437.8113, 0771.450.895.
Şcoala Postliceală “Henri Coandă” 
Sebeş scoate la concurs pentru 
ocuparea posturilor didactice 
vacante /catedră /profil /specializare 
următoarele: 1 normă didactică- 
Medicină generală /Anatomia şi fizi-
ologia omului- Biologie- Biologie 
(profesor); 3 norme didactice- Medi-
cină generală- Sănătate şi asistenţă 
pedagogică /Medicină generală- Asis-
tenţă medicală (asistent medical 
generalist). Informaţii la secretari-
atul şcolii: str.Lucian Blaga, nr.76, 
Sebeş, jud.Alba, L-V: 8:30-17:00, 
tel.0258.731.220.
Fundaţia Cultural Umanitară 
“Henri Coandă” Oradea- Filiala Dej 
Liceul Particular “Henri Coandă” 
Dej scoate la concurs pentru 
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ocuparea posturilor didactice 
vacante/catedră/profil/specializare 
următoarele: 1 normă  didactică- 
Religie- Religie ortodoxă /Teologie/ 
Teologie ortodoxă pastorală; 1 normă 
didcatică- Economie; Educaţie antre-
prenorială- Economic/Economie- 
Economie generală. Informaţii la 
secretariatul şcolii: str. Nicolae Iorga, 
nr.5, Dej, jud.Cluj, L-V: 8:30-17:00, 
tel.0264.206.136.
Liceul Teoretic “Henri Coandă” 
Oradea scoate la concurs pentru 
ocuparea posturilor didactice vacante 
/catedră /profil /specializare următoa-
rele: 1 normă didactică- Religie- 
Religie ortodoxă /Teologie /Teologie 
ortodoxă pastorală. Informaţii la 
secretariatul şcolii: str.Bârsei, nr.16/A, 
O r a d e a ,  L -  V:  8 : 3 0 - 1 7 : 0 0 , 
tel.0259.433.532. 
Observații: - şcolile mai sus mențio-
nate sunt într-o asociere temporară 
interjudețeană, cu centrul de examen 
la Școala Postliceală “Henri Coandă” 
Turda, str.Aurel Vlaicu, nr.3, loc.
Turda, jud.Cluj, unde în data de 17 
martie 2018, ora 10.00, se va desfă-
şura proba scrisă a concursului.

PRESTĂRI SERVICII  
l Acoperişuri ţiglă metalică, cera-
mică, dulgherie, placări interioare şi 
exterioare, accesorii, aticuri, vopsi-
torie, reducere 25%. 0732.942.619.

VÂNZĂRI TERENURI  
l Teren intravilan, ultracentral, 
Zimnicea, liber, 1.600 metri pătraţi. 
Tel.0741.100.770.

CITAȚII  
l Stoica Georgeta, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în sat Perieţi, jud. 
Ialomiţa este chemată la Judecătoria 
Slobozia, Sala 1 Penal, Complet 5, în 
data de 07 Martie 2018, ora 08:30, în 
calitate de pârât, în dosarul nr. 
2692/312/2017, în proces cu Grou-
pama Asigurări, în calitate de recla-
mant, pentru fond-pretenţii.

l Numitul Puşcaşu Marcel, cu 
ultimul domiciliu în Judeţul Braşov, 
Municipiul Braşov, str. Nicolae 
Bălcescu, nr. 60, sc. A, ap.3, este citat 
la Judecătoria Braşov, în ziua de 
14.03.2018, sala J1, complet C17, ora 
09.00, în calitate de pârât în Dosarul 
civil nr. 14360/197/2017, având ca 
obiect înlocuirea amenzilor aplicate 
persoanelor fizice cu sancţiunea 
prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii, în contradictoriu cu 
Direcția Fiscală Braşov.

l Grădinaru Teodor Silviu, domici-
liat în Tîrgu-Frumos, str.Petru Rareş, 
bl.G 1-1, sc.A, et.3, ap.14, jud.Iaşi, 
este chemat în calitate de pârât la 
Judecătoria Paşcani, în dosar 
nr.2321/866/2017, divorț, pe 8 martie 
2018, ora 9.00, C9 MF, reclamanta 
Grădinaru Carmen Vasilica.

l Societatea Aldiro Logistic SRL, cu 
ultimul sediu cunoscut în oraşul 
Pantelimon, Str.Gara Pasărea, nr.9, 
tarla 34, P328/2, hala 1, județul Ilfov, 
este chemată la Judecătoria Cornetu 
în data de 22.03.2018, ora 09.00, 
completul c15, Sala 4, în calitate de 
pârât, în dosarul nr.12379/1748/2017 
având ca obiect pretenții, în contra-
dictoriu cu reclamanta Premier Club 
Sports SRL.

l Se citează pârâtul Iosup Mitică, 
CNP: 1550917040044, cu ultimul 
domiciliu în sat Gârleni, comuna 
Gârleni,  jud.Bacău, în dosar 
nr.2070/199/2017, pe rolul Judecăto-
riei Buhuşi, în proces cu Olaru (fosta 
Iosup) Aurelia, având ca obiect 

procedura de declarare a morţii, 
pentru termenul din 07.05.2018, ora 
09.00. 

DIVERSE  
l S.N.T.G.N. Transgaz S.A., anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: "refacere 
subtraversare rau strei cu conductele 
Ø 20” Craciunel-Bacia (vest II) SI Ø 
24” Alba – Bacia (VEST III) in zona 
localitatii totia” – faza D.A.L.I., 
propus a fi amplasat in jud. Hune-
doara, com. Bacia, loc. Totia. Infor-
matiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul APM Hune-
doara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 
25 in zilele de luni - joi, intre orele 
8-16 si vineri intre orele: 9-13 si la 
sediul S.N.T.G.N. Transgaz S.A., 
judetul Sibiu, loc. Medias, str. Piata 
C.I. Motas, nr. 1, in zilele de luni - joi, 
intre orele 8-16 si vineri intre orele: 
8-14. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Hune-
doara.

l Judecătoria Iaşi, Secția Civilă, 
dosar nr. 32706/245/2015, sentința nr. 
15087/2017, şedința publică de la 06 
Decembrie 2017, Completul consti-
tuit din Preşedinte Marius Cătălin 
Palaghia, Grefier Nicoleta Mihalachi. 
Pentru aceste motive, în numele legii, 
hotărăşte: Admite acțiunea, având ca 
obiect constatare calitate de unic 
moştenitor, formulată de reclamnata 
S e r g h i u ț ă  Z e n o v i a  C N P 
-2550314221181, domiciliată în mun. 
Iaşi, str. Păcurari, nr.111, bl.603, sc.A, 
et.2, ap.7, jud. Iaşi, cu domiciliul 
procedural ales pentru comunicarea 
actelor de procedură la Cabinet de 
Avocat Oana Mihaela Serghiuță din 
Iaşi, str. Sf. Lazăr nr.4, bloc Peneş 
Curcanu, tronson 4 clădirea NH 
Bussines biroul nr.07, în contradic-
toriu cu pârâții Ailiesei Dorel, domi-
ciliat în sat Cotnari, comuna Cotnari, 
jud. Iaşi, Lazar Dinu, domiciliat în 
comuna Cotnari, sat Cotnari, jud. 
Iaşi, Lazar Ana Maria, Lazar Razvan 
Daniel, Lazar Mirela, toți cu reşe-
dința în Irlanda, la adresa din 26 
Glenconnor Heights, Clonmelco 
Tipperarary, prin curator special la 
Cabinet Avocat Miton Ana, str. Sf. 
Lazăr, nr.4, bl. Peneş Curcanu, 
tronson 5, sc.C, jud. Iaşi. Constată 
deschisă succesiunea după defuncta 
A i l i e s e i  Z a m f i r a ,  C N P 
-2150805221130, decedată la data de 
25.02.2014 şi constată că reclamanta 
Serghiuță Zenovia (în calitate de 
fiică) este singura care are calitate de 
moştenitor al defunctei Ailiesei 
Zamfira. Ia act că nu s-au solicitat 
cheltuieli de judecată. Cu drept de 
apel în termen de 30 de zile de la 
comunicare, care se depune la Jude-
cătoria Iaşi. Pronunțată în şedință 
publică, azi, 06.12.2017. Preşedinte, 
Palaghia Marius Cătălin. Grefier, 
Mihalachi Nicoleta.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL notifică creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței prevăzută 
de Legea nr.85/2014, împotriva debi-
toarei Bacania cu Suflet SRL cu  
sediul social în Sat Ostratu, Com. 
Corbeanca, Blvd. Paradisul Verde, 
Nr.22, cam.1, etaj 1, jud. Ilfov,  CUI 
25155167, J23/1211/2012, în dosarul 
1059/93/2017* aflat pe rolul Tribuna-
lului Ilfov, Secția Civilă. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanțelor asupra averii 
debitorului –22.02.2018, termenul de 
verificare a creanțelor, de întocmire, 
afişare şi comunicare a tabelului 
preliminar de creante –01.03.2018. 
Data primei şedințe a adunării gene-
rale a creditorilor 07.03.2018. Urmă-

torul termen administrativ de control 
0 8 . 0 3 . 2 0 1 8 .  P e n t r u  r e l a ț i i : 
021.318.74.25.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare: Comisia de Cenzori a 
Societăţii Agricole ALBINA Humele 
convoacă toţi membrii societari în 
data de 22.02.2018, la orele 10.00, 
pentru a participa la Adunarea 
Generală a Societăţii, care se ţine în 
incinta societăţii, cu următoarea 
ordine de zi: 1) Raportul Consiliului 
de Administraţie privind activitatea 
economico-financiară a societăţii pe 
anul 2017; 2) Raportul Comisiei de 
cenzori; 3) Discuţii; 4) Alegerea 
anuală a Comisiei de cenzori. În 
cazul în care, conform statutului, la 
adunare nu se prezintă două treimi 
din membrii societari, adunarea se va 
convoca pe data de 25.02.2018, la 
orele 10.00.

l Convocare: Consiliul de Adminis-
traţie al Obştei Moşnenilor Arefeni 
convoacă Adunarea generală a Acţi-
onarilor în data de 11.03.2018, ora 
12, la Căminul Cultural Arefu, cu 
următoarea ordine de zi: 1) Situaţia 
financiară a anului 2017 – Bilanţul 
contabil şi Contul de Profit şi Pier-
deri; 2) Raportul Comisiei de cenzori 
privind controlul şi verificarea gesti-
unii Obştei; 3) Discutarea şi apro-
barea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2018; 4) 
Diverse. Intrarea în sală se face pe 
baza buletinului/cărţii de identitate, 
iar procurile ce vor fi conform cu 
statutul se înregistrează la sediul 
Obştei, cu 2-3 zile înainte de şedinţă.

l Stimate doamne, Stimați domni. 
În temeiul art.6, alin.(2) din Regula-
mentul de organizare şi funcționare a 
filialelor, aprobat prin hotărârea 
Conferinţei Naţionale nr.4/2012, 
Consiliul Filialei Nord-Est al Asocia-
ţiei Naţionale a Evaluatorilor Autori-
zaţi din România, convoacă membrii 
titulari ai acestei filiale să participe la 
Adunarea Generală, organizată în 
data de 15.03.2018, la Grand Hotel 
Traian, sala Eminescu, str.Piaţa 
Unirii, nr.1, începând cu ora 15.00 
(prima convocare). Adunarea Gene-
rală a Filialei Nord-Est are urmă-
toarea ordine de zi: -Aprobarea 
raportului de activitate a Consiliului 
Filialei pentru anul 2017; -Prezen-
tarea situațiilor financiare pentru 
anul 2017; -Prezentarea programului 
de activitate şi proiectul de buget 
pentru anul 2018; -Alegerea delega-
ților care vor reprezenta filiala la 
Conferința Națională ANEVAR; 
-Diverse. În situaţia în care, la data şi 
ora menţionate mai sus, Adunarea 
Generală nu poate fi ţinută din cauza 
lipsei cvorumului, a doua convocare 
se fixează  la ora 16.00, în aceeaşi 
locaţie. Accesul în sală se va face pe 
baza cărţii/buletinului de identitate 
sau a unui alt act oficial cu fotografie.

l Societatea Rotan SA Piteşti. 
Convocare a Adunării Generale 
Ordinare şi Extraordinare a Acționa-
rilor. Amattis SA, cu sediul în Galați, 
str.Traian, nr.2019, prin adminis-
trator Procopenco Ala, în baza Înche-
ierii Civile din data de 17.01.2018 
pronunțată de Tribunalul Argeş în 
dosarul 518/1259/2017 şi în confor-
mitate cu cu prevederile Legii 
31/1990, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor Rotan 
SA Piteşti şi Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor Rotan 
SA Piteşti în data de 19.03.2018, la 
ora 10.00, respectiv ora 12.00, la 
sediul societății din Piteşti, str.Dobro-
geanu Gherea, nr.5, jud. Argeş. La 
Adunarea Generală Ordinară şi 
Extraordinară a Acționarilor Rotan 

SA Piteşti sunt îndreptățiți să parti-
cipe şi să voteze toți acționarii înre-
gistrați în registrul acționarilor la 
sfârşitul zilei de 01.03.2018, conside-
rată ca dată de referință, data care a 
fost stabilită de instanța de judecată 
prin  Încheierea Civilă din data de 
17.01.2018 pronunțată de Tribunalul 
Argeş în dosarul 518/1259/2017. În 
situația neîndeplinirii condițiilor de 
cvorum în data de 19.03.2018,  
Adunarea Generală Ordinară şi 
Extraordinară a Acționarilor Rotan 
SA Piteşti se convoacă pentru 
26.03.2018, la sediul societății, cu 
aceeaşi ordine de zi. Ordinea de zi 
AGOA Rotan SA Piteşti: 1.Alegerea 
unui nou Administrator Unic ca 
urmare a expirării mandatului celui 
precedent, pentru un mandat de 4 
ani. Lista cuprinzând informații cu 
privire la nume, localitatea de domi-
ciliu şi calificarea profesională a 
persoanelor propuse pentru funcția 
de administrator se află la dispoziția 
acționarilor, putând fi consultată şi 
completată de aceştia. 2.Stabilirea 
indemnizației Administratorului 
Unic şi a cuantumului asigurării 
profesionale. 3.Alegerea unui auditor 
independent ca urmare a expirării 
mandatelor cenzorilor şi stabilirea 
indemnizației acestuia. 4.Împuterni-
cirea persoanei care va îndeplini 
toate formalitățile necesare legate de 
ducerea la îndeplinire a Adunării 
Generale, precum şi îndeplinirea 
tuturor formalităților necesare înre-
gistrării mențiunilor la ORC, urmare 
a hotărârii adoptate şi publicarea 
acesteia la autoritățile competente. 
Ordinea de zi AGEA Rotan SA 
Piteşti: 1.Aprobarea modificării 
actului constitutiv conform proiec-
tului anexat conform prevederilor 
Legii 31/1990 privind societățile 
comerciale.  2.Împuternicirea 
persoanei care va îndeplini toate 
formalitățile necesare legate de 
ducerea la îndeplinire a Adunării 
Generale, precum şi îndeplinirea 
tuturor formalităților necesare înre-
gistrării mențiunilor la ORC, urmare 
a hotărârii adoptate şi publicarea 
acesteia la autoritățile competente. 
Acționarii înscrişi în Registrul Acțio-
narilor la data de referință pot parti-
cipa la adunările generale personal, 
prin reprezentanți legali sau prin 
reprezentant pe bază de procura 
specială. Procura specială se va 
întocmi în trei exemplare originale, 
unul pentru societate, al doilea exem-
plar va fi înmânat reprezentantului, 
al treilea rămânând la acționar. 
Procura completată şi semnată, înso-
țită de o copie a actului de identitate 
sau a certificatului de înregistrare a 
acționarului reprezentat va fi depus 
în original la sediul ales în Galați, str.
George Coşbuc, nr.2, clădirea Coşbuc 
Business Center, et.2, cam.211, jud.
Galați, până pe 16.03.2018, ora 10.00, 
sub sancțiunea pierderii exercițiului 
dreptului de vot. Accesul în sala de 
şedință este permis acționarilor 
numai pe bază de BI/CI, pentru 
persoanele fizice, iar pentru persoa-
nele juridice, în baza dovezii calității 
de reprezentant legal sau împuter-
nicit al acesteia. În situația persoa-
nelor fizice şi juridice reprezentate, 
mandatarii vor prezenta şi copia 
procurii speciale. Acționarii pot 
transmite la sediul ales în Galați, str.
George Coşbuc, nr.2, clădirea Coşbuc 
Business Center, et. 2, cam 211, jud. 
Galați în scris propuneri pentru 
postul de administrator astfel încât 
să fie administrate ca primite la până 
la data de 26.02.2018, ora 15:00. 
Propunerile vor fi însoțite de Curri-
culum Vitae al candidatului propus şi 
copie a cărții/buletinului de identitate 
a acestuia. Candidații pentru atribu-
irea calității de auditor financiar îşi 
vor prezenta oferta până în data de  

26.02.2018, ora 15:00. Unul sau mai 
mulţi acţionari care deţin, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capi-
talul social, au dreptul: de a intro-
duce noi puncte pe ordinea de zi în 
termen de maximum 15 zile de la 
publicarea convocatorului AGOA şi 
AGEA în Monitorul Oficial Partea 
a-IV-a, cu condiţia ca fiecare punct să 
fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală, de a 
prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi. Drepturile 
acţionarilor susmenţionate pot fi 
exercitate numai în scris prin servicii 
de curierat, la sediul ales în Galați, 
str.George Coşbuc, nr.2, clădirea 
Coşbuc Business Center, et.2, 
cam.211, jud.Galați sau la adresa de 
email: office.cccholding@yahoo.com, 
în cel mult 15 zile de la publicarea 
prezentului convocator. Acționarii 
pot să voteze punctele înscrise pe 
ordinea de zi şi prin corespondență, 
formularul de vot completat şi 
semnat corespunzător va fi transmis 
în plic închis la sediul ales în Galați, 
str.George Coşbuc, nr.2, clădirea 
Coşbuc Business Center, et.2, 
cam.211, jud.Galați până cel mai 
târziu în data de 16.03.2018. Infor-
maţiile referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi, formularele 
de procură specială, formularul de 
vot prin corespondență, buletinele de 
vot (inclusiv pentru votul secret de la 
punctul 1), proiectul de hotărâre, 
precum şi materialele ce se vor 
dezbate în AGOA şi AGEA, se pot 
obţine de la sediul ales din Galați, str.
George Coşbuc, nr.2, clădirea Coşbuc 
Business Center, et.2, cam.211, jud.
Galați, sau pot fi solicitate prin 
e-mail la adresa: office.cccholding@
yahoo.com,  începând cu data de 
09.03.2018.
Proiect: Act Adițional La Actul 
Constitutiv Al Rotan SA Piteşti. 
Actul Constitutiv al ROTAN SA 
Piteşti se modifică  după cum 
urmează: Capitolul VI. Auditul 
financiar şi auditul intern. Art.21 
Situațiile financiare ale Societății vor 
fi auditate de către auditori finan-
ciari- persoane fizice sau persoane 
juridice- în condițiile prevăzute de 
lege. Societatea va organiza auditul 
intern potrivit normelor elaborate de 
Camera Auditorilor Financiari din 
România. Art.22.Principalele sarcini 
ale auditorilor interni vor fi urmă-
toarele: de a controla felul în care 
este administrată şi condusă Socie-
tatea; de a verifica dacă bilanțul şi 
contul de profit şi pierderi au fost 
întocmite cu respectarea prevede-
rilor legale şi cu înregistrările din 
evidențele contabile şi registrele 
Societății; de a verifica dacă regis-
trele Societății sunt ținute în ordine 
şi dacă bunurile Societății au fost 
evaluate conform regulamentelor de 
întocmire a bilanțurilor; de a veri-
fica, inopinat, lunar, administrarea 
fondurilor Societății şi existența 
garanțiilor şi valorilor mobiliare 
deținute de Societate sau primite de 
aceasta ca gaj, depozit sau garanție; 
de a lua parte, fără drept de vot, la 
şedințele adunărilor generale ordi-
nare şi extraordinare şi de a include 
pe ordinea de zi probleme conside-
rate a fi de interes; de a verifica 
încheierea în termen, de către admi-
nistrator, a polițelor de asigurare 
pentru răspundere profesională; de a 
asigura respectarea prevederilor legii 
şi ale Actului Constitutiv de către 
administratori şi de lichidatorii 
numiți; de a îndeplini orice alte 
sarcini care le revin prin lege. Art.23.
Auditorii interni vor răspunde 
solidar față de Societate pentru orice 
daune pe care le provoacă acesteia 
prin neîndeplinirea sau îndeplinirea 
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defectuoasă a îndatoririlor ce le 
revin conform legii și a prezentului 
Act Constitutiv. Raporturile audito-
rilor externi cu Societatea, dreptu-
rile, îndatoririle și modul de 
exercitare a activității sunt cele 
reglementate de legea aplicabilă. 
Art.24.Modalitatea și procedura de 
raportare a auditorilor interni către 
Adunarea Generală a Acționarilor 
vor fi stabilite în conformitate cu 
normele minimale de audit intern 
elaborate de Camera Auditorilor 
Financiari din România. Se va 
încheia un contract de prestări 
servicii, durata contractului și remu-
nerația fiind stabilite de Consiliul de 
Administrație. Art.25.Auditorii 
interni vor aduce la cunoștința 
membrilor Consiliului de Adminis-
trație neregulile în administrație și 
încălcările dispozițiilor legale și ale 
prevederilor Actului Constitutiv pe 
care le constată, iar cazurile mai 
importante le vor aduce la cunoș-
tința Adunării Generale a Acționa-
rilor. Art.26.Președintele Consiliului 
de Administrație se însărcinează cu 
ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentului Act Constitutiv, precum 
și cu realizarea formalităților de 
publicitate cerute de lege, Actul 
constitutiv și regulamentele ASF/
CNVM. Capitolul VII. Registrele 
societății. Art.27 va fi modificat și 
devine: În afara evidențelor prevă-
zute de lege societatea trebuie sa 
țină: 5.un registru al acționarilor, 
6.un registru al ședințelor și delibe-
rărilor adunării generale, 7.un 
registru al ședințelor și deliberărilor 
Consiliului de Administrație. Regis-
trele de la literele a, b, c, vor fi ținute 
sub îngrijirea Consiliului de Admi-
nistrație. Capitolul VIII.Bugetul de 
venituri și  che l tu i e l i ,  b i l an țu l 
contabil și contul de profit. Para-
graful 3 din art.29 va fi modificat și 
devine: "Bilanțul contabil  
reprezintă documentul de consem-
nare a rezultatelor financiare ale 
activității societății pe baza căruia se 
determină mărimea profitului 
rezultat în anul de execuție. Bilanțul 
contabil este verificat de Auditorul 
financiar și se aprobă de AGA. Para-
graful 3 din art.30 va fi modificat și 
devine: Administratorii sunt obligați 
în 15 zile de la data adunării gene-
rale să depună o copie de pe bilanț, 
însoțită de contul de profit și pier-
deri, la Registrul Comerțului, alături 
de raportul auditorului și PV al 
AGA, pentru a fi menționate 
Registru. Bilantul și contul de profit 
și pierderi vor fi publicate în Moni-
torul Oficial.

LICITAȚII  
l Lichidator Carduelis Consulting 
IPURL vinde la licitaţie publică 
bunurile ce aparţin SC Neoserv 
SRL-mijloace fixe (bormașină Bosh 
GMB, rotopercutor electric GBH4-32 
DFR, flex Bosh 24 23OH, etc.) și 
stocuri(sirenă, set plăcuţe frână, 
șuruburi, set rulment roată, set fișe 
bujii, filtru ulei, etc.). Licitaţia va 
avea loc in fiecare zi de marţi și mier-
curi ora 14.00 la sediul lichidatorului 
din Ploiești, Str Cerceluș, Nr 33. Rel. 
tel. 0722.634.777.
  
l SC Fabissimo GROUP SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunurilor 
mobile aflate in patrimoniul acesteia. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare incuviintat de 
A d u n a r e a  C r e d i t o r i l o r  d i n 
18.11.2015. Licitaţiile vor avea loc pe 
data de: 19.02.2018, 22.02.2018, 
26.02.2018, 01.03.2018, 05.03.2018, 
08.03.2018, 13.03.2018, 20.03.2018, 
27.03.2018, 03.04.2018, 13.04.2018, 
17.04.2018, 24.04.2018, 27.04.2018, 
02.05.2018, 10.05.2018, 15.05.2018, 
21.05.2018, 24.05.2018, 30.05.2018 
orele 13.00 în Ploiești, str. Ion Maio-
rescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare la 
telefoanele 0732405295, 0344104525.

l Debitorul SC Nisa Construct SRL 
– în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. Carpati, nr. 39B, jud. Mehedinti, 
CIF: 15754320, J25/381/2003, dosar 
nr. 8262/101/2012 prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL, scoate la vânzare prin nego-
ciere directă cu pas de supraofertare 
in cuantum de 550 euro (conform 
procesului verbal al adunarii credito-
rilor nr. 88/05.02.2018):- bunul imobil 
(Proprietate imobiliara de tip Atelier 
Mecanic, structura metalica,  Sc= 
705,90 mp, amplasat in sat Putinei, 
com. Izvoru Barzii, jud Mehedinti). 
Preţul negociat în condițiile art. 118 
din Legea 85/2006 între SC Nisa 
Costruct SRL prin lichidatorul judi-
ciar Consultant Insolvență SPRL și  
persoana fizica Negrescu Gigi 
Costinel este în sumă de 5500,00 
euro, pret neafectat de TVA(echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunului imobil  
descris anterior, o reprezinta hota-
rarea nr. 361 din data de 28.06.2013 

de deschidere a procedurii de fali-
ment pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de insolvență 
nr. 8262/101/2012. Negocierea directă 
cu pas de supraoferta va avea loc în 
localitatea Dr.Tr.Severin, str. Zăbrău-
țului, nr.7A, jud. Mehedinţi în data 
de 19.03.2018 orele 12:00. Partici-
parea la negocierea directa cu pas de 
supraoferta este condiţionată de 
consemnarea la bancă, până la data 
de 19.03.2018 orele 10,00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al negocierii directe, depu-
nerea unei oferte de cumparare care 
sa respecte pasul de supraofertare și 
să achiziționeze caietul de sarcini in 
suma de 1000 lei. Invităm pe toti cei 
care vor sa se prezinte la ședinţa de 
negociere directa la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest scop și 
pâna la acel termen să depună oferte 
d e  c u m p ă r a r e .  N r.  c o n t 
RO88CARP026001034257RO01 
deschis la Banca Carpatica Sucur-
sala Dr. Tr. Severin. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii la tel: 
0756482035 sau la sediul lichidato-
rului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, 
str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehe-
dinti.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al Delta 
Agro Prod  SRL desemnat prin 
sentinta civila nr. nr. 4223 din data de 
28.06.2017, pronuntata in Dosar nr. 
28002/3/2016, aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti – Sectia a VII-a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare a 
bunului imobil aflat in proprietatea 
Delta Agro Prod SRL constand 
proprietate imobiliara reprezentata 
de apartament cu 3 (trei) camera si 
dependinte situat in Bucuresti, str. 
Moldovita, nr. 11, bl. 3, sc.3, et. P, ap. 
33, sector 4, Bucuresti, in valoare 
totala de 54.000 euro. Vanzarea 
bunului imobil apartinand societatii 
falite se va organiza in data de 
28.02.2018 ora 14.00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunul nu se va vinde la termenul de 
licitatie stabilit, se vor mai organiza 
inca 2 (doua) licitatii saptamanale, in 
datele de 07.03.2018, si 14.03.2018 la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de inscriere 
la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua 
licitatiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunului, pretul acestuia, 
conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a 
acestora se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judi-
ciar. Caietul de sarcini se poate achi-
zitiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr. 35, bl. M27, et. 4, ap.10, 
sector 3. Costul caietului de sarcini 
este de 800 lei exclusiv TVA. Achizi-
tionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Andreass Real SRL desemnat prin 
Sentinta Civila nr. 7177 din data de 
22.09.2015, pronuntata in dosar nr. 
30028/3/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti, Sectia a VII - a 

Civila,  anunta scoaterea la vanzare a 
bunului imobil aflat in proprietatea 
Andreass Real SRL constand in bun 
imobil situat in Orasul Busteni, 
Strada Zamora, nr. 14 A, Judetul 
Prahova compus din teren intravilan 
in suprafata de 169,33 mp si 
constructia edificata pe acesta in 
suprafata de 90,73 mp in regim 
D+P+E in valoare totala de 46.000 
euro. Vanzarea bunului imobil apar-
tinand societatii falite se va organiza 
in data de 20.02.2018 ora 14,00 prin 
licitatie publica cu strigare. In cazul 
in care bunul nu se va vinde la 
termenul stabilit de licitatie, se vor 
organiza licitatii saptamanale, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. 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 
documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de orga-
nizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietul de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd. 
Mircea Voda, nr. 35, bl. M27, et. 4, 
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 1.000 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimen-
t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a  t e l . 
021.227.28.81.

l Debitorul SC Vigomarm SRL -în 
lichidare, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Și Asociații SPRL, scoate 
la vânzare următoarele: 1.Teren 
499mp +1/100 cota indiviză teren 
4,023mp. situat în Com. Bărcănești, 
Sat Tătărani, Jud. Prahova.  Preț 
pornire licitație 1.077,90 Euro 
exclusiv TVA. 2.Autoutilitară Dacia 
Pick -up Double Cab, proprietatea 
SC Vigomarm SRL, preț pornire 
licitație -1.044,00 Lei exclusiv TVA. 
3. Mijloace fixe și obiecte de inventar 
aparținând SC Vigomarm SRL în 
valoare de 7.096,80 Lei exclusiv TVA. 
Prețul de pornire al licitaților pentru 
teren, autoutilitară, mijloace fixe și 
obiecte de inventar aparținând SC 
Vigomarm SRL reprezintă 30% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar listele 
cu aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon în 
prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitație este condiționată de:  
-Consemnarea în contul nr. RO51BI-
TRPH1RON031682CC01 deschis la 
Veneto Banca s.p.c.a Agenția Ploiești 
până la orele 14.00 am din preziua  
stabilită licitaţiei, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeași dată 
a Regulamentelor de licitație pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliară, 
autoutilitară, mijloacele fixe și obiec-
tele de inventar prima ședință de 
licitație a fost fixată în data de 
22.02.2018 ora 14.00, iar dacă bunu-
rile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații vor fi 
în data de 01.03.2018; 08.03.2018; 
15.03.2018; 22.03.2018 ora 14.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44 A, Jud. 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare cu un telefon în 
prealabil dl Cristian Ciocan, 

0753.999.028. Anunțul poate fi vizu-
alizat și pe site www.dinu-urse.ro 

l Debitorul Kaproni Transport SRL 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Mijloace 
de transport (autoutilitare, capete 
tractor, semiremorci) în valoare de 
37.782,00 Euro exclusiv TVA; Prețul 
Regulamentului de licitație pentru 
bunurile aflate în patrimoniul debi-
toarei SC Kaproni Transport SRL 
este de 500,00 Lei exclusiv TVA. 
Prețul de pornire al licitaților pentru 
mijloacele de transport aparținând 
SC Kaproni Transport SRL  repre-
zintă 30% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în parte, 
iar listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este condițio-
nată de:  -consemnarea în contul nr. 
RO43BITR003010072528RO01 
deschis la Veneto Banca SCPA Italia 
Montebelluna Suc. București, Ag. 
Ploiești până la orele 14.00 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a garanției 
de 10% din prețul de pornire a licita-
ției; achiziționarea până la aceeași 
dată a Regulamentului de partici-
pare la licitație pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru mijloa-
cele de transport aflate în patrimo-
niul debitoarei prima ședință de 
licitație a fost fixată în data de 
23.02.2018, ora 12.00, iar dacă bunu-
rile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații vor fi 
în data de 02.03.2018, 09.03.2018, 
16.03.2018, 23.03.2018, ora 12.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și 
pe site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul Plantis -Agro SRL soci-
etate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse Și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Tractor 
rutier CASE 9200.25, an fabricație 
1996, preț pornire licitație -27.000,00 
Lei inclusiv TVA; 2. Plug regent 5 
brazde -preț pornire licitație 
-6.750,00 Lei inclusiv TVA; 3.Semă-
nătoare păioase maschio -preț 
pornire licitație -5.625,00Lei inclusiv 
TVA; 4. Disc lățime 6M -preț pornire 
licitație -5.025,00 Lei inclusiv TVA. 
-Prețul de pornire al licitaților pentru 
bunurile mai sus prezentate, aparți-
nând patrimoniului debitoarei 
Plantis -Agro SRL, reprezintă 25% 
din valoarea de piață inclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar listele 
cu aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon în 
prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitație este condiționată de:  
-consemnarea  în  contul  nr. 
RO39UGBI00008020 03738RON 
deschis la Garanti Bank SA Ploiești 
până la orele 14.00 am din preziua 
stabilită licitaţiei, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeași dată 
a Caietului de sarcini și Regulamen-
tului de participare la licitație pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru utilaje prima ședință de lici-
tație a fost fixată în data de 
21.02.2018, ora 12.00, iar dacă bunu-
rile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședinte de licitații vor fi 
în data de 28.02.2018, 07.03.2018, 
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14.03.2018, 21.03.2018, ora 12.00. 
Toate ședinele de licitații se vor 
desfășsura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC PSV Industries SA 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Mijloace 
fixe, obiecte de inventar și stoc de 
marfă, aparținând SC PSV Indus-
tries SA, în valoare de 60.541,84 Lei 
exclusiv TVA. -Prețul de pornire al 
licitaților pentru autovehicule, 
mijloace fixe, obiecte de inventar și 
stoc de marfă, aparținând SC PSV 
Industries SA reprezintă 50% din 
valoarea de piață inclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar listele 
cu aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon în 
prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
- consemnarea  în  contu l  nr. 
RO69BFER14000000 6862RO01 
deschis la Banca Comecială Fero-
viară SA până la orele 14.00 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a garanției 
de 10% din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la aceeași 
dată a Regulamentului de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru mijloacele fixe, obiec-
tele de inventar și stoc de marfă 
prima ședință de licitație a fost fixată 
în data de 28.02.2018, ora 10.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe de 
licitații vor fi în data de 07.03.2018; 
14.03.2018; 21.03.2018; 28.03.2018, 
ora 10.00. Toate ședințele de licitații 
se vor desfășura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Mun. Ploiești, 
Str. Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Debitorul Vialis Edil SRL societate 
în faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate 
la vânzare: 1.Imobil situat în Munici-
piul Ploiești, Str. Alecu Russo, Nr. 1D, 
Județ Prahova, constituit din teren în 
suprafață de 520mp. având  nr. 
cadastral 122375 și nr. cadastral vechi 
10047 și construcție C1 cu suprafața 
de 159mp. având nr. cadastral 122375 
-C1, ambele înscrise în Cartea 
Funciară a Municipiului Ploiești nr. 
122375 și nr. Carte Funciară vechi 
48906,  preț  pornire  l ic i taț ie 
-190.000,00 Euro; 2. Autoturism 
Mercedes E 250 CDI, fabricație 2012, 
preț pornire licitație, 10.710,00 Euro 
exclusiv TVA; 3.  Autoturism 
Mercedes C 200 CDI, fabricație 2005, 
preț pornire licitație -5.310,00 Euro 
exclusiv TVA; 4. Autoturism Skoda 
Octavia, fabricație 2008, preț pornire 
licitație -3.510,00 Euro exclusiv TVA; 
5. Autoturism Dacia Logan MCV, 
fabricație 2008, preț pornire licitație 
-1.800,00 Euro exclusiv TVA; 6. Auto-
turism BMW 320 D, fabricație 2000, 
preț pornire licitație -1.890,00 Euro 
exclusiv TVA; 7. Autoturism Fiat 
Barcheta, fabricație 1995, preț 
pornire licitație -1.620,00 Euro 
exclusiv TVA; 8. Mijloace fixe, aparți-
nând Vialis Edil SRL în valoare de 
70.134,30 Lei exclusiv TVA. -Prețul 
Caietului de sarcini pentru imobil 
1.000,00 Lei exclusiv TVA.  -Prețul 

Regulamentului de licitație pentru 
autoturisme este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA.  -Prețul de pornire al 
licitaților pentru imobil, și mijloacele 
fixe aparținând Vialis Edil SRL, 
reprezintă 100% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru fiecare 
bun în parte; -Prețul de pornire al 
licitaților pentru autoturisme, aparți-
nând Vialis Edil SRL, reprezintă 90% 
din valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, -listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon în 
prealabil la 021.318.74.25; Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO24BI-
TR003010065395RO01 deschis la 
Veneto Banca SpA -Suc. București, 
Ag. Ploiești până la orele 14.00 am 
din preziua  stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietului de 
sarcini și Regulamentului de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru imobil, autoturisme și 
mijloacele fixe, prima ședință de lici-
tație a fost fixată în data de 
22.02.2018, ora 11.00, iar dacă bunu-
rile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații vor fi 
în data de 01.03.2018; 08.03.2018; 
15.03.2018; 22.03.2018, ora 11.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Racoviţa -Consiliul Local 
Racoviţa, cu sediul în comuna Raco-
viţa, strada Calea Custura, nr. 53, 
t e l e f o n / f a x :  0 2 3 9 . 6 9 8 . 7 2 5 / 
0239.698.791, CUI: 4342839, organi-
zează, în condiţiile OUG nr. 54/2006, 
privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate 
publică, și a HG nr. 168/2007, pentru 
aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a acesteia, precum și în baza 
prevederilor art.91 și art.123 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, licitaţie publică 
în vederea concesionării pe o peri-
oadă de 5 ani a spaţiului în suprafaţă 
de 36,13 mp amplasat în incinta 
Dispensarului uman Racoviţa. Pot 
participa la licitaţie persoane fizice 
sau juridice, române sau străine, care 
au ca obiect de activitate Cabinet 
medical uman și fac dovada achitării, 
prin chitanţă sau ordin de plată, 
pentru: documentaţia de atribuire- 
100Lei. Persoanele interesate pot 
procura documentaţia de atribuire de 
la sediul Primăriei Comunei Raco-
viţa. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor referitoare la documen-
taţia de atribuire este 23.02.2018, ora 
15.00. Ofertele vor fi depuse la Secre-
tarialul Primăriei Racoviţa, judeţul 
Brăila, până cel târziu în data de 
07.03.2018, ora 10.00. Numărul de 
exemplare în care se depune oferta- 1 
exemplar. Plicul exterior al ofertei va 
purta menţiunea numelui, adresa și 
nr.de telefon al ofertantului. Licitaţia 
se va desfășura la sediul Primăriei 
Com.Racoviţa, sala de ședinţe, în 
data de 07.03.2018, ora 12.00. Soluţi-
onarea litigiilor apărute pe parcursul 
desfășurării procedurii de concesio-
nare se realizează potrivit prevede-
r i l o r  L e g i i  c o n t e n c i o s u l u i 
administrativ nr.554/2004, cu modifi-
cările ulterioare. Acţiunea în justiţie 
se introduce la secţia de contencios 

administrativ a Tribunalului Brăila. 
Data transmiterii anunţului de lici-
taţie în vederea publicării- 12.02.2018.

l Primăria Comunei Vișina, judeţul 
Olt ,  organizează pe data de 
06.03.2018, la ora 10.00, licitaţie 
publică, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006, în vederea concesionării 
unei suprafeţe de teren intravilan de 
1404mp. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 02.03.2018, ora 10.00; 
Data-limită de solicitare a clarifică-
rilor: 23.02.2018, ora 10.00; Docu-
mentaţia de atribuire se poate 
procura contra cost (25Lei) de la 
sediul Primăriei Vișina. Persoană de 
contact: Marita Gelu, telefon: 
0249.540.303, adresă de e-mail: 
primariavisina@yahoo.com, în zilele 
lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

l 1.Informaţii generale privind 
proprietarul: Comuna Şimian, cu 
sediul în comuna Şimian, str. DE70, 
nr. 64, CUI: 4550988, jud. Mehedinţi, 
tel./fax: 0252.338.693, e-mail: clsimi-
anmh@gmail.com, organizează în 
data de 07.03.2018, ora 10.00, licitaţie 
publică pentru închirierea suprafeţei 
de 16mp (Biroul 1) din incinta clădirii 
Dispensarul vechi din satul Şimian, 
Comuna Şimian, cu destinaţia: spaţiu 
pentru desfășurare de activităţi 
comerciale. 2.Informaţii generale 
privind obiectul închirierii: a)Proce-
dură aplicată pentru atribuirea 
contractului de închiriere: licitaţie 
publică; b)Tipul contractului pentru 
care se solicită oferte: contract de 
închiriere spaţiu în vederea desfășu-
rării de activităţi comerciale; c)
Obiectul închirierii: spaţiu în supra-
faţă de 16mp din incinta clădirii 
Dispensarul vechi din satul Şimian, 
Comuna Şimian; d) Durata sau 
termenul de închiriere: 5 ani, cu posi-
bilitatea de prelungire, conform legii. 
3. Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: a)Relaţii privind licitaţia 
și documentaţia de atribuire se pot 
obţine de la Primăria Comunei 
Şimian, com.Şimian, str.DE70, nr.64, 
Compartimentul urbanism, amena-
jarea teritoriului și administrarea 
domeniului public și privat, începând 
cu data de 14.02.2018, ora 09.00, în 
urma unei solicitări scrise. Data-li-
mită de solicitare a clarificărilor este 
27.02.2018, ora 09.00. b) Cheltuieli 
privind participarea la licitaţie: -Caiet 
de sarcini: 50Lei; -Garanţie de parti-
cipare: 50Lei. c) Preţul minim de 
pornire a licitaţiei este de: 6Lei/mp/
lună. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data-limită pentru depunerea 
ofertelor: 06.03.2018, ora 15.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Şimian, 
com.Şimian, str.DE70, nr.64, Regis-
tratură, etaj 1, jud. Mehedinţi. 5. 
Data și locul unde se va desfășura 
licitaţia: Primăria Comunei Şimian, 
str. DE70, nr. 64, jud. Mehedinţi, 
Compartimentul Achiziţii Publice, în 
data de 07.03.2018, ora 10.00. 6.
Instanţa competentă în soluţionarea 
eventualelor litigii este Tribunalul 
Mehedinţi -Secţia Contencios Admi-
nistrativ și Fiscal, situat în Dr. Tr. 
Severin, B-dul Carol I, nr. 14, jud. 
Mehedinţi. 7. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate: 13.02.2018.

l Debitorul SC Recisev Plast SRL cu 
sediul în  Dr.Tr.Severin, str.Padeș, 
nr.6, jud.Mehedinţi, J25/169/2011, 
CIF:28399034, aflata  în procedură de 
faliment in bankruptcy, en faillite în 
dosar nr. 3395/101/2014 prin lichi-
dator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, scoate la vânzare: - Proprie-
tate imobiliara spatiu comercial 
demisol, cu suprafata de 130,52 mp,  

situat în localitatea Constanta, str. B 
–dul Mamaia, nr. 190, judeţul 
Constanta, avand  numar cadastral 
200125-C1-U1 la preţul de 108700 
Euro (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii, preț neafectat de 
T.V.A). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor imobile * 
proprietati imobiliare * descris ante-
rior, o reprezinta sentinta din data de 
16.09.2015 de deschidere a procedurii 
de faliment pronunțată de către jude-
cătorul sindic in dosarul de insolvență 
nr. 3395/101/2014 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinti. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului 
nr.7A, jud. Mehedinţi la data de 
07.03.2018 orele 1200. Informăm toți 
ofertanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei și să 
achiziționeze caietul de sarcină în 
suma de 1000,00 lei cu cel putin 2 ore 
inainte de ora licitatiei. Contul unic 
de insolvență al debitoarei SC  
R e c i s e v  P l a s t  S R L  e s t e : 
RO26CARP026001034072RO01 
deschis la Patria Bank SA cu cel 
putin 2 ore inainte de ora licitatiei. 
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. 
Relaţii la sediul lichidatorului judi-
ciar telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro. 

l Debitorul SC Recisev Plast SRL cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Padeș, nr. 
6, jud. Mehedinţi, J25/169/2011, CIF: 
28399034, aflata  în procedură de 
faliment in bankruptcy, en faillite în 
dosar nr. 3395/101/2014 prin lichi-
dator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
scoate la vânzare la pretul diminuat 
cu 50% fata de pretul stabilit de 
creditorul BRD: - Masina de macinat 
mase plastice Shredder JB/T8680-la 
pretul de 86211,00 lei. - Moara de 
macinat mase plastice Shredder Amis 
Zerma la pretul de 128893,50 lei. - 
Extruder suflare polietilena Ruian 
Jinda SJ 700 la preţul de de 52373,00 
lei. - Echipament confectionare 
ambalaje pe role Ruian Jinda GBDR 
700 la preţul de 35191,50 lei. - Echi-
pament confectionare ambalaje 
primare GBDR 900 la preţul de 
42595,00 lei. - Echipament de impri-
mare flexografica polietilena Ruian-
Jinda YT-4- 600 la preţul de 22066,20 
lei. - Masina de confectionat clisee 
flexografice Saizhou XU N300T la 
preţul de 5573,50 lei. Preturile nu 
contin TVA. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor imobile * 
Mijloace fixe * descris anterior, o 
reprezinta sentinta din data de 
16.09.2015 de deschidere a procedurii 
de faliment pronunțată de către jude-
cătorul sindic in dosarul de insolvență 
nr. 3395/101/2014 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinti. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului 
nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 
27.02.2018 orele 12:00. Informăm toți 
ofertanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei și să 
achiziționeze caietul de sarcină 
 în suma de 1000,00 lei. Contul  
d e  i n s o l v e n ț ă  e s t e : 
RO26CARP026001034072RO01 
deschis la Patria Bank. Invităm pe 
toti cei care vor să participe la ședinţa 
de licitaţie din data de 27.02.2018 să 
depună oferte de cumpărare și docu-
mentele în copie xerox din care 

rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație și contravaloarea 
caietului de sarcină la adresa mențio-
nată anterior respectiv localitatea 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, 
jud.Mehedinţi cu cel putin 2 ore 
inainte de ora licitatiei. Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii la 
telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro.

PIERDERI  
l Pierdut legitimaţie carte identitate 
pentru avocat seria 4000-624-003-725 
din data de 26.03.2015 pe numele 
Marinescu Alin Mugurel. Se declară 
nulă.

l Triumf Construct SA, cu sediul in 
Bucuresti, Str.Alexandru Serbanescu 
Nr.87, Hotel Phoenicia, Mezanin, 
Cam. 9, Sector 1, inregistrata la 
Oficiul Registrului Comertului sub nr. 
J40/562/2016, CUI 14167239, 
declaram pierdut Certificat Urba-
nism nr. 195F/20.03.2017, emis de 
Primaria Sectorului 5.

l S.C. Webtech S.R.L., cu sediul in 
Str.Cristea Mateescu, Nr.3, Bl.T4B, 
Scara 1, etaj 7, Ap.42, Bucuresti, 
Sector 2, J40/6635/2001, CUI 
14045690, declara pierdut certificat 
de inregistrare seria A, nr.209513. Il 
declaram nul.

l Pierdut certificat constatator emis 
de Reg. Com. Giurgiu emis la data de 
23.09.2011, cf. Legii 359/2004, al 
societatii Alpha Credit Inc SRL 
(C.U.I. 29138851). Se declara nul.

l Pierdut certificat de moștenire 
teren extravilan Drăgănești -Vlașca 
pe numele Delcea Eugenia (dece-
dată), Chiriac Mariana (decedată), 
Chiriac Dumitru (decedat) și Chiac 
Magdalena și 1 garsonieră moștenire 
de la mama Delcea Eugenia (dece-
dată) în str. Aleea Lipănești nr.4,bl. 
J17, sc. 1, ap. 1, sector 3, București, 
pe numele Chiac Magdalena. Le 
declar nule.

l Pierdut legitimaţie și carnet 
student pe numele  Daba Ramona 
Georgiana  eliberate de Universitatea 
Politehnica Timișoara. Se decalară 
nule.

DECESE

Colegii şi prietenii lui 

DUMITRU 
MOCANU              

(pe care îl alintau 
MOCO) îşi exprimă      

regretul pentru trecerea 
la cele veşnice a celui 
care a muncit o viaţă care a muncit o viaţă 

pentru a pune în valoare 
zăcăminte de substanţe 
minerale utile industriei 
româneşti. Condoleanţe 

familiei.                   
Dumnezeu să-l ierte şi 
să-l odihnească în pace!să-l odihnească în pace!


