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Supliment Anunțuri Mica Publicitate

CITAȚII
l Este citat în calitate de pârât,
numitul Anton Constantin Cezar,
în dosarul nr.18533/193/2017,
având ca obiect divorţ, la Judecătoria Botoşani, la data de
22.02.2018.
l Se citeaza pratii Hartman
Terezia, Tifenbacker Elisabeta,
vaduva lui Zepp Martin, vaduva
lui Tifenbacker Emilian, in
dosarul nr. 224/55/2017 la Judecatoria Arad, sala 147, pentru ziua
de 22.02.2018, in dosar avand ca
obiect granituire in contradictoriu
cu reclamantii Pintea Geta si
Pintea Iosif Adrian.
l Se citează numitul Brebeanu
Ștefan, cunoscut cu ultimul domiciliu în com. Cornu, jud. Prahova,
pentru termenul din 08.02.2018
o r a 0 8 : 3 0 , î n d o s a r u l n r.
5944/204/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Câmpina, ce are ca obiect
declararea judecătorească a
morții numitului Brebeanu
Ștefan.
l Numitul Caragea Adrian cu
ultimul domiciliu cunoscut în
orașul Mătăsari, bl.B8, ap.15, sc.1,
Gorj, este citat la Judecătoria
Motru, în data de 07.03.2018, ora
9.00, în calitate de pârât în
dosarul civil nr. 4226/263/2017, în
proces de divorț cu reclamanta
Caragea Violeta Cornelia.
l Tudor Valentin Claudiu şi
Gantner Gilbert Andre, pârâţi în
dosarul 3970/183/2016 al Judecătoriei Băileşti, sunt chemaţi la
14.02.2018, ora 8.30, c 1.

DIVERSE
l SC Eric Bioremediere Oil SRL
Ploiesti, Str. Centura de Est, nr.
119, jud. Prahova solicita Autorizatie Integrata de Mediu pentru
– punct de lucru situate in localitatea Vladimirescu, CF 300529
jud. Arad, pentru activitatile:
colectarea deseurilor periculoase
cod CAEN rev. 2-3812; Tratarea
si eliminarea deseurilor periculoase cod CAEN rev. 2 – 3822;
Comert cu ridicata al deseurilor si
resturilor cod CAEN rev. 2 –
4677, Depozitari cod CAEN
5210.
l C.I.I. Tudor Catalin George
notifica intrarea in faliment
forma generala a debitoarei SC
Gaboni Construct SRL, Com.
Podenii Noi, Sat Valea Dulce 236,
Judetul Prahova, J29/2511/2006;
CUI 19216200 prin Hotararea
pronuntata la 17.01.2018, dosar
5915/105/2017 al Tribunalului
Prahova. Termene: depunere
creante 05.03.2018; Tabel supli-

mentar 05.04.2018, Tabel definitiv
consolidat 05.05.2018, data
Adunarii creditorilor 10.04.2018,
ora 09.00, str. Cerna nr. 11,
Ploiesti, pentru: confirmarea
lichidatorului judiciar si a onorariului lichidatorului stabilit de
judecatorul sindic. Relatii
0725093254.
l S.N.T.G.N. Transgaz S.A.,
titular al proiectului: “Protectia
Catodică pe Conducta Coroi –
Masloc (Vest 2) In Zona Craciunelu De Jos” propus a fi amplasat
in jud. Alba, loc. Craciunelu de
Jos, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre APM Alba, in
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului, fara
evaluarea impactului asupra
mediului pentru proiectul propus
a fi amplasat in jud. Alba, loc.
Craciunelu de Jos. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care
o fundamenteaza pot fi consultate
la sediul APM Alba, din Alba
Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, in
zilele de luni - joi, intre orele 8-16,
vineri 8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.
anpm.ro. Publicul interesat poate
inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare in
termen de 5 zile (calendaristice)
de la data publicarii prezentului
anunt, pana la data de
28.01.2018.

ACHIZIȚII PUBLICE
l Compania Municipală
Iluminat Public Bucureşti SA, cu
sediul în Bucureşti, Sector 1, Str.
Aristide Demetriade, nr.2, Etaj 3,
organizează achiziţii pentru
următoarele produse: 1.Furnizare
10 buc. Platformă telescopică
montată pe sasiu. 2.Furnizare 2
buc. Compactor mecanic. 3.
Furnizare 2 buc. Placa vibratoare.
4.Furnizare 5 buc. Autovehicule
cu 4 roţi motoare. 5.Furnizare 1
buc. Autoturism cu caroserie
berlina. 6.Furnizare 12 buc. Autoturisme cu caroserie break. Documentele necesare întocmirii
ofertelor se regăsesc pe situl
companiei „cmipb.ro” Secţiunea
Achiziţii.

SOMAȚII
l Emisa in temeiul art. 130 din
decretul –Lege nr. 115/1938, astfel
cum s-a dispus prin rezolutia
judecatorului din data de
29.12.2017, privind cererea inreg i s t r a t a s u b d o s a r n r.
2439/246/2017 al Judecatoriei
Ineu, formulate de petenta
IGNUTA Brandusa, domiciliata
in comuna Tirnova nr. 591, jud.
Arad, cu domiciliul procesual ales
in Arad, str. Cozia nr. 11, ap. 3,
judetul Arad la Lanevschi &

Lavenschi societate Civila de
Avocati, prin care solicita sa se
constate ca a dobandit dreptul de
proprietate prin uzucapiune
extratabulara asupra cotei de 1/6
apartinand proprietarului tabular
Ursut Farcas Mariuta si asupra
cotei de 1/18 apartinand proprietarului tabular Ignat Elena, din
imobilul situate in comuna
Tirnova nr. 591, judetul Arad,
inscris in CF 307507 Tirnova cu
nr. top. 1056-1058/a/b/2, imobil
compus din curte si gradina in
suprafata de 1.065 mp si casa.
Petenta sustine ca a posedat
imobilul de mai sus in mod
pasnic, public, continuu si sub
nume de proprietar, fara ca alte
persoane sa faca acte de deposedare sau tulburare, peste 20 de
ani. Toti cei interesati au pisibilitatea sa depuna de indata
opozitie la Judecatoria Ineu,
intrucat in caz contrar, in termen
de o luna de la ulima afisare sau
publicare se va proceda la analizarea cererii petentilor cu privire
la constatarea dreptului lor de
proprietate.

LICITAȚII
l Consiliul Local Gura Vitioarei,
cu sediul în comuna Gura Vitioarei, str. Principală, nr. 214, cod
fiscal 2843965, adresa
e-mail: guravitioarei@prefecturaprahova.ro, prin reprezentant
legal, primar Tirifon Gheorghe,
anunță închirierea pe o perioadă
de 5 ani, prin licitație publică:
spațiu sala de sport+hol intrare, în
suprafață de 74,86 mp, numit in
continuare spatiu in vederea
desfășurării activități de recuperare. Licitația va avea loc în data
de 14.02.2018, orele 10,00 la sediul
Primariei comunei Gura Vitioarei.
Documentația de licitație se ridică
de la sediul Primariei. Garanția de
participare la licitație este de 450
lei. Depunerea ofertelor se va face
până la data de14.02.2018, orele
9.00, la sediul Primăriei Gura
Vitioarei.
l SC Pisa Eco Ambiente SRL,
prin lichidator judiciar, anunta
vanzarea la licitatie publica bunurilor mobile aflate in patrimoniul
societatii si anume: Magazie
depozit deseuri – 2 buc la pretul
de 420 lei/buc, Magazie depozit
deseuri – 2 buc la pretul de 210
lei/buc, Autospeciala Iveco, caroserie: gunoiera, an fabricatie
2002, stare functionala, caroserie:
gunoiera, necesita reparatii
ambreiaj, la pretul de 14600 lei,
Autospeciala Iveco, an fabricatie
2003, caroserie: gunoiera, stare
functionala, necesita mici reparatii, la pretul de 14.650 lei,
Autospeciala Iveco, an fabricatie
2003, caroserie: gunoiera, stare
functionala, necesita mici repa-
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ratii, la pretul de 15.150 lei,
Autospeciala Fiat, an fabricatie
1988, caroserie: transp. containere
gunoi, la pretul de 8000 lei. Licitatia publica are loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor din
data de 22.06.2017 si a regulamentului de participare la licitatie. Pretul de pornire al licitatiei
este cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitatiile vor avea loc
pe data de 31.01.2018, 02.02.2018,
05.02.2018, 07.02.2018,
08.02.2018, 12.02.2018,
14.02.2018, 15.02.2018,
19.02.2018, 21.02.2018,
22.02.2018, 26.02.2018,
28.02.2018, 01.03.2018,
05.03.2018, 07.03.2018,
08.03.2018, 12.03.2018,
13.03.2018 si 14.03.2018, orele
13.00 la sediul lichidatorului din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
Bl.33S1 Cab.7B Et.7. Conditiile
de participare si relatii suplimentare la tel. 0344104525.
l I.PJ. Ialomiţa anunţă organizarea licitaţiei publice cu strigare
având ca obiect închirierea de
spaţii în vederea montării de
automate pentru băuturi calde în
sălile de aşteptare. Licitaţia va
avea loc la data de 12.02.2018, ora
13.00, la sediul unităţii din mun.
Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.
13-15. În cazul în care până la
data limită de depunere a ofertelor nu au fost depuse cel puţin 3
dosare cu documente de participare la licitaţie, iar la data licitaţiei nu se prezintă cel puţin 2
ofertanţi, licitaţia se repetă în
data de 19.02.2018, ora 13.00.
Documentaţia privind licitaţia
poate fi consultată la sediul I.P.J.
Ialomiţa, unde se vor face
înscrieri până la data de
06.02.2018, ora 16.00, respectiv
12.02.2018, ora 16.00 în cazul
repetării licitaţiei. Relaţii la
telefon 0243/207.640.
l Lichidatorul judiciar Stefanescu Ovidiu Alin anunta
vanzarea provizorie a unei
proprietati imobiliare (spatiu de
birouri cu dependinte cu regim de
inaltime parter, cu aria construita
la sol in suprafata de 96,05 mp,
aria utila in suprafata de 75,36
mp si teren in suprafata de
999,73 mp), situate in Rm Valcea,
str Stirbei Voda, nr. 168, Judetul
Valcea, contra sumei de 320.000
lei. Supraofertele sunt acceptate
pana la data de 26.02.2018. Pasul
de supraofertare este de 5000 lei.
Data sedintei de negociere:
26.02.2018, ora 9.00. Informatii
suplimentare: 0722740176.

PIERDERI
l SC Betels SRL Ploiesti declara
pierduta copia conforma cu nr.
0363886 emise de ARR, valabilă

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
pentru autovehiculul cu numărul
de înmatriculare PH39BEN. O
declaram nula.
l Pierdut Facturier seria GF nr
251 – 300, Chitantier seria GF nr,
401 – 450,apartinand Sc Grigore
Forest Srl. Le declar nule.
l Pierdut doua stampile ( rotunda
si patrata) ,apartinand Sc Grigore
Forest Srl. Le declar nule.
l Pierdut Certificate constatatoare si Certificat de Inregistrare ,
eliberate de ORC Arad, pentru
Curetean Ramona PFA. Le
declare nule.
l Pierdut Certificat constatatoar
si Certificat de Inregistrare eliberate de ORC Bihor (din Oradea ),
pentru Sc ,,Tricom 30’’ Srl. Le
declare nule.
l Pierdut Certificat constatatoar
nr. 277/2009, eliberat de ORC Arad,
pentru Mary-Lux Giurchi Mariana-Luminita II. Il declar nul.
l Pierdut Certificat de Membru
al Colegilor Farmaciștilor din
România pe numele Sîrbu Elena
Cristina, având seria OT, nr.13812
din data de 12.02.2010. Îl declar
nul.
l Subsemnatul Ion Dafinoiu, în
calitate de preşedinte al Colegiului Psihologilor din România,
cu adresa în str. Stoian Militaru,
nr. 71, sector 4, 040713, Bucureşti,
România, declar pierderea certificatului de marcă privind marca
înregistrată „Colegiul Psihologilor din România”, M 2011
08292/24.11.2011.
l Pierdut carnet de student pe
numele Iordache Larisa
-Andreea, emis de Facultatea de
Educaţie Fizică si Sport UNEFS
Bucureşti.
l Pierdut certificat ambarcaţiune
agrement nr. 051 Măcin pe
numele Grasu Viorel emis de
Oficiul de Căpitenie Port Măcin.
l Declar pierdută legitimaţie de
student pe numele Burleanu Ana
–Maria emisă de Facultatea UMF
Carol Davila FMAM specializarea AMG.
l Pierdut certificate pregătire
profesională CPC - transport
persoane și CPI – transport marfă,
seria 0304766000 eliberate de
ARR IASI pe numele Ciobică
Constantin. Se declară nule.
l Pierdut legitimație de serviciu
elibertă de colaborator SC Enel
Optima Solution Service SRL pe
numele Munteanu Maria. Se
declară nulă.

