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OFERTE SERVICIU
l Executam reparatii acoperis,
dulgherie, tabla Lindab, taiem
antene si executam tinighigerie.
0748636365, 0751523158.
l Angajam ajutori bucatari cu
experienta minim 2 ani in bucatarie. salariu fix +bonusuri.
0735869001
l Angajăm muncitori amenajări interioare Bucureşti,
dulgheri, fierari în Braşov.
Cazare gratuită, salariu net
minim 2.500 Lei. Telefon:
0754.584.872.
l Primăria comunei Ciurea
organizează în perioada 07- 09
ianuarie 2018 concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi de natură
contractuală respectiv asistent
social S, din cadrul Centrului de
zi pentru copiii aflaţi în situaţie
de risc „Dumbrava minunată”
din satul Dumbrava, precum şi
din cadrul Centrului de zi pentru
copiii aflaţi în situaţie de risc
„Scufiţa Roşie” din satul Picioru
Lupului, comuna Ciurea. Informaţii suplimentare se pot obţine
la nr. de telefon 0232/296170.
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof. Dr. Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, Str.
Calea Giuleşti nr. 5, sector 6,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor de: Şef Birou
RUNOS cu studii S, 1 post-Biroul RUNOS, vacant (contractual); conform HG nr. 286 / 2011,
HG nr. 1027 / 2014 şi Dispoziţia
Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 1709/2014.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Pr oba sc ri să î n da ta d e
04.01.2018, ora 09.00; -Proba
interviu în data de 09.01.2018,
ora 09.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: condiţii generale: - cetăţenia română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România; cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; - vârsta minimă reglementată de prevederile legale; capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după
caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor
posturilor scoase la concurs; (candidatul /candidata) nu a fost

condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea. Condiţii
specifice: - Nivel de studii –
Facultate (diplomă de licenţă în
specialitatea biroului); - vechime
în specialitate: - minim 2 ani; cursuri de specializare/perfecţionare în resurse umane.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs până la
data de: 20.12.2017, ora 14.00, la
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr.
Panait Sîrbu” Bucureşti, Str.
Calea Giuleşti Nr.5, Sector 6.
Relaţii suplimentare la Spitalului
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu”
Bucureşti, persoane de contact:
Ref. spec. I Butum Marinela,
Ref. spec. II. Năstase Silviu Dan,
telefon: 021 / 303.50.50. Manager,
Dr. Moisa Ovidiu-Marcel.
l Şcoala Gimnazială Nr.18
Galați organizează concurs
pentru ocuparea 0.5 normă de
secretar II S -temporar vacant,
care se va desfășura în data de
28.12.2017, ora 10.00, la sediul
unității din str.Av.Vasile Craiu,
nr.2, Galați. Cerințe în vederea
participării la concurs: 1.Studii
superioare universitare cu
diplomă de licență; 2.Vechime
efectivă în specialitatea postului
de minim 10 ani; 3.Certificat
ECDL complet; 4.Certificate de
absolvire a cursurilor de resurse
umane. Înscrierea se face în perioada 7-13.12.2017, la sediul
unității, între orele 10.00-13.00.
Relații suplimentare la serviciul
secretariat sau la telefon:
0236.328.208.
l Şcoala Gimnazială Nr.18
Galați organizează concurs
pentru ocuparea 0.5 normă de
administrator de patrimoniu,
grad I S -temporar vacant, care
se va desfășura în data de
28.12.2017, ora 9.00, la sediul
unității din str.Av.Vasile Craiu,
nr.2, Galați. Cerințe în vederea
participării la concurs: 1.Studii
superioare universitare economice cu diplomă de licență; 2.
Vechime efectivă în specialitatea
postului de minim 10 ani; 3.
Certificat ECDL complet.
Înscrierea se face în perioada
7-13.12.2017, la sediul unității,
între orele 10.00-13.00. Relații
suplimentare la serviciul secretariat sau la telefon: 0236.328.208.

l Şcoala Gimnazială Nr.18
Galați organizează concurs
pentru ocuparea 0.25 normă de
informatician I S -temporar
vacant, care se va desfășura în
data de 29.12.2017, ora 10.00, la
sediul unității din str.Av.Vasile
Craiu, nr.2, Galați. Cerințe în
vederea participării la concurs:
1.Studii superioare universitare
de specialitate în informatică cu
diplomă de licență; 2.Vechime
efectivă în specialitatea postului
de minim 10 ani. Înscrierea se
face în perioada 8-14.12.2017, la
sediul unității, între orele 10.0013.00. Relații suplimentare la
serviciul secretariat sau la
telefon: 0236.328.208.
l Muzeul Ţării Făgăraşului
„Valer Literat”, cu sediul în localitatea Făgăraş, str.Mihai
Viteazul, nr.1, judeţul Braşov,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -Referent M II, 1
post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 3 ianuarie 2017, ora
10.00; -Proba interviu în data de
9.01.2018, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Referent:
-studii medii finalizate cu
diplomă de bacalaureat;
-vechime minimă 6 luni. Condiţii
specifice: -cunoştinţe operare
calculator; -cunoaşterea unei
limbi străine la nivel de înţelegere; -lucru în echipă, disponibilitate de a desfăşura ocazional
program prelungit. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Muzeului
Ţă r i i F ă g ă r a ş u l u i „ Va l e r
Literat”, strada Mihai Viteazul,
nr.1, respectiv până în data de 20
decembrie 2017, ora 14.00.
Relaţii suplimentare la sediul
Muzeului Ţării Făgăraşului
„Valer Literat”, strada Mihai
Viteazul, nr.1, persoană de
contact: Kovacs MarioaraDepartament Administrativ,
telefon: 0768.186.571, e-mail:
muzeufagaras@yahoo.com
l Spitalul Orășenesc Turceni, cu
sediul în localitatea Turceni,
strada Sănătății, număr 1,
judeţul Gorj, organizează
concurs sau examen, după caz,
pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: -un post
de asistent medical debutant cu
postliceală -specialitatea generalist -cabinet pediatrie, conform
HG 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare; -un
post de infirmier debutant,
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compartiment pediatrie,
conform HG nr.286/23.03.2011,
cu modificările și completările
ulterioare. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 03.01.2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
09.01.2018, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs sau
examen, după caz, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Pentru postul de
asistent medical generalist debutant cu postliceală: -studii postliceale de asistent medical
-specialitatea generalist;
-vechimea nu este necesară; -să
aibă gradul de debutant; Pentru
postul de infirmier debutant:
-studii generale; -vechimea nu
este necesară; -să fie debutant.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs sau
examen, după caz, în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Spitalului Orășenesc Turceni,
biroul RUNOS. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului
Orășenesc Turceni, persoană de
contact: Mănoiu Elisabeta,
telefon: 0253.335.035, fax:
0374.833.334, e-mail: spitalulorasenescturceni@yahoo.com

CITAȚII
l Se citeaza in dosarul nr.
6823/55/2017 la Judecatoria
Arad in calitate de parat Nicolici
Remus in procesul cu reclamanta Filip Daniela pentru
termenul din data de 08.12.2017
orele 8.30, sala 145.
l Balli Laura Ioana chem în
judecată pe soţul meu Balli
Vikramjit Singh în dosar nr.
15437/193/2017, la Judecătoria
Botoşani pe data de 16 ianuarie
2018- dosar având ca obiect
divorţ.
l Numiţii: 1.Baciu Ana, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
sat Rădeni, comuna Păstrăveni,
2.Burlea Maria, cu ultimul
domiciliu cunoscut în sat
Rădeni, comuna Păstrăveni, 3.
Baciu Pavel, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat Rădeni,
comuna Păstrăveni, 4.Baciu
Petru, cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat Rădeni, comuna
Păstrăveni, 5.Baciu Ioan, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
sat Rădeni, comuna Păstrăveni,
sunt citaţi la Judecătoria Târgu
Neamţ, completul C1, în calitate
de pârâţi în dosarul civil
nr.2213/321/2017, în procesul
civil având ca obiect ”Succesiune şi constatare calitate de
moştenitor”, cu reclamantul
Baciu Mihai-Gabriel.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Subsemnatul Perişoreanu-Anghel Gheorghe, cu ultimul domiciliu cunoscut în Sat Murta, com.
Dobreşti, str. Murtenilor, nr. 38,
Dolj, este citat în calitate de
pârât, la Judecătoria Craiova, în
dosarul cu numărul
7808/215/2016, CMF3, în data de
25.01.2018, în contradictoriu cu
Perişoreanu-Anghel Aurelia-Cristina, având ca obiect
divorţ, autoritate părintească
exclusivă, stabilire locuinţă
minori.
l Vlad Ion este citat prin publicitate la Tribunalul Dolj în
dosarul nr.8480/63/2017 la data
de 10.01.2018, complet C10, ora
13.00, având ca obiect rezoluţie
contract, în calitate de pârât cu
reclamantul Răducan Cătălin.
l Judecatoria Gaesti Str.
Nicolae Titulescu nr.13 Sala 2
Dosar Nr.7428/232/2016 Yang
Yanpeng, cu ultimul domiciliu in
Bucuresti este chemat in aceasta
instanta, camera Sala 2, in ziua
de 19.12.2017, Completul
C3-civil, ora 09:00, in calitate de
P a r a t i n D o s a r u l n r.
7428/232/2016, in proces cu Yang
Mioara Florentina cu dom. ales
la Cab. Av. Tarascu RA in calitate de Reclamant, divort cu
copii.

DIVERSE
l Subsemnata Nedelcu Daniela,
anunţ moştenitorii defunctei
Strugariu Ileana să se prezinte la
dezbaterea succesiunii în ziua de
18.12.2017 ora 10 la Biroul Notarial Pohoaţă Manuela cu sediul
în Iaşi, bd. Carol I nr. 42A.
l Anunţ prealabil privind
afişarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului. Unitatea
administrativ-teritorială
Amărăştii de Sus, din judeţul
Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale
nr.13 începând cu data de
12.12.2017, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Comunei
Amărăştii de Sus, conform art.14
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l SC Revolution Plus SRL,
titular al proiectului “Demolare
clădiri, construire imobil de locuințe S+P+3 cu spații comerciale”,
propus a fi amplsat în Munici-
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piul Baia Mare, Str. Victoriei nr.
11-13, județul Maramureș
anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare
de catre Agenției pentru
Protecția Mediului Maramureș:
“nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se
supune evaluarii adecvate”, in
cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupa mediului si
de evaluare adecvata, pentru
proiectul mai sus mentionat.
Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia Mediului
Maramures, cu sediul in localitatea Baia Mare, Str Iza nr. 1A,
jud. Maramures, in zilele de
luni-joi intre orele 8 – 16:30 si
vineri intre orele 8-14, precum si
la urmatoarea adresa de internet
http://apmmm.anpm.ro. Publicul
interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5
zile de la data publicarii prezentului anunt in presa.
l Se aduce la cunoștința celor
interesați că petenta Mihai
Doina Georgeta, domiciliată în
Brașov, Str. Bronzului nr, 15, bl.
514, sc, B, ap.1, jud, Brașov, și
cu domiciliul procesual ales la
cabinet Avocat Pălănceanu
Daniela din Brașov, Bd. 15
Noiembrie nr. 43 sc. B ap. 2, jud.
Brașov,a solicitat Judecătoriei
Brașov să se constate că a
dobândit dreptul de proprietate
prin uzucapiune și joncțiunea
posesiilor asupra lotului nr. 9 ,
cu nr. top 4224/2/9 teren în
suprafață de 4108 mp, și lotului
nr. 10 cu nr. top 4224/2/10 teren
în suprafață de 2800 mp ce fac
parte integrantă din imobilul
situat în extravilanul Comunei
Vama Buzăului, Jud. Brașov,
înscris in CF 100702 Teliu
(provenită din CF vechi nr. 366
Teliu) nr. top 4224/2 teren în
suprafață 46630 mp. Persoanele
interesate pot face opoziție la
Judecătoria Brașov, în termen de
30 zile de la afișării și publicării
prezentei somații, în caz contrar
în termen de 30 zile de la
emiterea celei din urmă publicații se va trece la judecarea
cererii de chemare în judecată.
Somația face parte integrantă
din încheierea pronunțată la
data de 13.10.2017, în dosarul
civil nr. 9322/197/2017, cu
termen de judecată acordat la
data de 15.12.2017.
l SC Agrofresh Ecologic SRL,
Sat Șag, Comuna Șag, Strada
XXXIII, Nr.14, camera 1, Jud.
Timiș, anunță elaborarea primei
versiuni a planului/programului
„Dezvoltare PUZ cu destinația

complex sere de legume și spații
de procesare și depozitare
legume, loc.Șag, jud.Timiș, CF
403909-Șag-Nr.Cad 403909,
extravilan” și declanșarea etapei
de încadrare pentru obținerea
avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului/
programului se poate realiza la
adresa: Sat Șag, Comuna Șag,
Strada XXXIII, Nr.14, camera 1,
Jud.Timiș, zilnic, între orele
8.00-16.30. Comentariile și
sugestiile se vor transmite în scris
la sediul APM Timiș, Timișoara,
str.B-dul Liviu Rebreanu,
Nr.18-18A, în termen de 18 zile
calendaristice de la data publicării prezentului anunț.
l SC Anghila Impex SRL
anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare
de către APM Brăila: proiectul
„Fabrica de prelucrare a peştelui
şi a produselor din peşte”,
propus a fi amplasat în Jud.
Brăila, Comuna Movila Miresii,
extravilan Tarla 52, Parcela
527/6, lot 1, lot 2/1, se va supune
evaluării impactului asupra
mediului şi evaluării adecvate şi
necesită parcurgerea celorlalte
etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra
mediului şi de evaluare adecvată. 1.Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate
la sediul APM Brăila -Mun.
Brăila, B-dul Independenţei,
nr.16, Bl.B5, în zilele lucrătoare,
între orele 9.00-13.00, precum şi
la următoarea adresă de internet:
www.apmbr.anpm.ro -secţiunea
Reglementări/Acordul de mediu/
Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare până la
data de 07.12.2017. 2.Publicul
interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind
impactul asupra mediului la
sediul APM Brăila, precum şi la
următoarea adresă de e-mail:
office.braila@apmbr.anpm.ro,
până la data de 09.12.2017.
l SC Anghila Impex SRL
anunţă publicul interesat asupra
deciziei APM Brăila de încadrare
a PUZ „Fabrica de prelucrare a
peştelui şi a produselor din
peşte”, implementat în Judeţul
Brăila, Comuna Movila Miresii,
extravilan, Tarla 52, Parcela
527/6, lot 1, lot 2/1: planul nu
necesită realizarea evaluării de
mediu şi nici a evaluării adecvate: se supune procedurii de
adoptare fără aviz de mediu.
1.Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul

APM Brăila -Mun.Brăila, B-dul
Independenţei, nr.16, Bl.B5, în
zilele lucrătoare, între orele 9.0013.00, precum şi la următoarea
adresă de internet: www.apmbr.
anpm.ro -secţiunea Reglementări/Avizul de mediu/Drafturi
acte de reglementare. Observaţiile publicului se primesc în scris
la sediul APM Brăila, între orele
9.00-13.00, în termen de 10 zile
calendaristice de la data publicării anunţului.

SOMAȚII
l Prin cererea înregistrată sub
dosar nr. 1762/246/2016, petentul
Zîmbran Vasile cu domiciliul în
Pîncota Str. Crișan nr. 27, jud.
Arad, solicită înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de
uzucapiune, asupra imobilului
înscris în CF nr. 3423 Pincota, cu
nr. topografic 2275/b/2 compus
din arabil în suprafatade 2877
mp imobil căruia figurează ca și
proprietrar tabular înscris sub B.
1 Cocsa Ioan decedat la data de
10 septembrie 1974, urmând
intabularea petentului asupra
acestui imobil. Petentul susține
că exercită asupra acestui imobil
o posesie pașnică, publică,
continuă și sub nume de proprietar de peste 40 de ani.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Administratorul
Unic al S.C. Electro Energetica
S.A., în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, privind societăţile comerciale republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi în baza art. 15 din Actul
Constitutiv al societăţii,
convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor
Electro Energetica S.A. în data
de 08.01.2018, ora 16, la punctul
de lucru al societăţii din Bucureşti, sector 2, Calea Moşilor, nr.
292, bloc 38, scara 2, etaj 9, ap.
55, cu următoarea ordine de zi:
1. Cesiune acţiuni. 2. Prelungire
mandate cenzori. 3. Prelungire
mandat administrator unic. 4.
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Diverse. Data de referinţă
pentru acţionarii îndreptăţiţi să
fie înştiinţaţi să voteze în cadrul
Adunării Generale este 21
decembrie 2017, ora 16. În caz de
neîntrunire a cvorumului
necesar, A.G.A. se va reprograma în ziua de 10.01.2018, ora
16, la aceeaşi adresă.

LICITAȚII
l Comuna Ciurea cu sediul în
satul Ciurea, comuna Ciurea,
judeţul Iaşi, telefon/ fax:
0232.296.170, concesionează prin
licitaţie publică o suprafaţă de
72 mp teren, amplasată în CV 9,
nr. cadastral 67624 din satul
Lunca Cetăţuii, comuna Ciurea,
în vederea înfiinţării unui
cabinet medical. Ofertele se
depun până la data 15.12.2017,
ora 14.00, la sediul Primăriei
Ciurea. Licitaţia se va desfăşura
la sediul Primăriei comunei
Ciurea, judeţul Iaşi, în data de
22.12.2017, la ora 12.00.
l Societatea PRO APIS SRL
anunta vanzarea prin licitatie
publica a bunului imobil - hala
industriala, in suprafata
construita de 287 mp, dotata cu
utilitati constand in: retea de
apa, canalizare, electricitate,
gaze, fara terenul de sub
constructie, situata in Oltenita,
str. H. Radulescu, nr.157A, jud.
Calarasi, liber de sarcini, cu
impozitele la zi. Licitatia va avea
loc in data de 11.12.2017, la ora
12.00.
Informatii suplimentare privind
caietul de sarcini la tel. 0769 662
449.
l Societatea Complexul Energetic Oltenia SA cu sediul în
Targu-Jiu, str. A.I. Cuza, nr. 5,
judeţul Gorj, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului
J18/311/2012, C.U.I. 30267310,
organizează în data de
20/12/2017, ora 11:00, licitatie
publica deschisa cu calificare, cu
strigare, competitivă, pentru
fiecare reper, pentru vanzarea ca

Subscrisa S.C. MURARIU TRADING COMPANY S.R.L. - în faliment, cu
sediul în Reșiţa, Str.Traian Lalescu, nr. 24, jud: Caraș-Severin, Nr. Reg.
Com. J11/77/1999, CUI 11528711, vă face cunoscut faptul că în data de
12.12.2017 ora 12.00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
Reșiţa, str. Horea, bl.A2, parter, licitaţia publică cu strigare privind
vânzarea imobilului aparţinând debitoarei: Drum betonat Reșiţa, Calea
Timișorii cota de 1059/2990 mp - pornind de la preţul de 22.250 euro.
În cazul în care imobilul scos la licitaţie nu se vinde la data stabilită
următoarele licitaţi vor avea loc în data de: 19.01.2018 și 31.01.2018 la
același preţ. Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul
lichidatorului judiciar la valoarea de 300 lei + TVA. Înscrierea la licitaţie
și achiziţionarea caietului de sarcini se poate face în ﬁecare zi de luni
până vineri cu excepţia zilei în care are loc licitaţia.
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire
al licitaţiei.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255.212.940 sau la
sediul lichidatorului judiciar.
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deseu a 1 buc „Excavator ERC
470-15/3,5”. Pretul de pornire
este de 309.240,75 lei. Documentaţia de valorificare (Regulament, proiect de contract si
formulare) se poate procura doar
in baza unei solicitari transmise
la adresa e-mail iustin.stiuca@
ceoltenia.ro, persoana de
contact: Iustin Marian Stiuca,
tel: 0372.819765. Data limită de
depunere a ofertelor este
20.12.2017, ora 09:00.
l Municipiul Satu Mare, cu
sediul în Satu Mare, P-ţa 25
Octombrie nr. 1, Intrarea
M, reprezentat prin primar,
Kereskényi Gábor, cod fiscal
403886, tel. 0261/807.500, fax
0261/710760 acordă un drept de
superficie cu titlu oneros pe o
perioadă de 49 ani asupra terenului situat în Satu Mare zona
B-dul Cloșca colț cu str Careiului în suprafață totală de 1807
mp. Orice persoană juridică
interesată poate solicita documentaţia de licitaţie contra cost
de la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri,
parter, camera 13, costul documentelor licitaţiei este de 100 lei.
Garanţia de participare la licitaţie pentru imobilul teren în
suprafaţă de 1807 mp este de
500 lei şi poate fi achitată în
numerar la casieria Primăriei
municipiului Satu Mare sau prin
ordin de plată la Trezoreria Satu
Mare, cod fiscal 4038806, cont

Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc
Mizil. Dosar de executare nr.
230032 și 230033. Nr. 7173/
04.12.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile:
S.F.O. Mizil anunță organizarea
licitației în data de 19.12.2017,
privind vânzarea următoarelor
bunuri imobile: casă P + 2, în
suprafață de 216,83 mp; anexe în suprafață de 46,25 mp;
teren intravilan în suprafață de
500 mp, situate în localitatea
Mizil, str. Bulevardul Gării, nr.
16, jud. Prahova, preț de
evaluare/ de pornire al licitației
349.915 lei (exclusiv TVA *).
Anunțul nr. 7173/ 04.12.2017
poate fi consultat la sediul
organului fiscal, la Primăria
orașului Mizil și pe site ANAF
(licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la
depunerea ofertelor, puteți
apela numărul 0244.251.671;
persoană de contact: Popa
Daniela. Data afișării:
05.12.2017.
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
RO46TREZ5465006XXX 000201.
Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 18.12.2017 iar data
limită de depunere a ofertelor:
este 20.12.2017, orele 10:00. Data
şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a
ofertelor:: 20.12.2017, ora 12:00
la sediul Municipiului Satu
Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1,
Intrarea M, sala de consiliu.
Persoană de contact: Faur
Mihaela – şef serviciu Patrimoniu,Concesionări, Închirieri adresă e-mail: patrimoniu@
primariasm.ro, tel. 0261/807521.

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 judiciar. Caietul de sarcini
se poate achizitiona 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 500 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel.021.227.28.81.

Şedinţa pentru deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Comunei Berzasca, în data de
29.12.2017, ora 12.00. Pentru
relaţii suplimentare sunaţi la
numărul de tel. 0255.545.650, fax:
0255.545.651, e-mail: berzeasca_
cs@yahoo.com, persoană de
contact: Jr.Sporea Sorin -secretarul comunei Berzasca.

l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al Agro Oyl SRL
desemnat prin incheierea de
sedinta din data de 19.01.2015,
p r o n u n t a t a i n D o s a r n r.
45044/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la
vanzare a bunului imobil aflat in
proprietatea Agro Oyl SRL
constand in proprietate imobiliara cu tip rezidential reprezentata de apartament cu 3 (trei)
camere, situata in Slobozia, str.
Matei Basarab, nr. 81, bl. MB9,
sct. 4, ap.15, judetul Ialomita, in
valoare totala de 28.600 euro
exclusiv TVA. Vanzarea bunului
imobil apartinand societatii falite
se va organiza in data de
13.12.2017 ora 14,00 prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in
care bunul nu se va vinde la
termenul de licitatie, se va mai
organiza inca o licitatie licitatii,
in ziua de 20.12.2017, la aceeasi
ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare 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

l Subscrisa, Unitatea Administrativ-Teritorială a Comunei
Berzasca, cu sediul în comuna
Berzasca, str. Principală, nr. 282,
jud. Caraş-Severin, cod fiscal:
3228020, cont: RO14TREZ
18521390207XXXXX, Trezoreria
Moldova Nouă, organizează licitaţie publică în data de
29.12.2017, ora 12.00, în vederea
concesionării unui imobil -teren
în suprafaţă de 1.934mp, nr.
cad.30103, înscris în CF nr.30103
a comunei Berzasca, situat în
intravilanul comunei Berzasca,
judeţul Caraş-Severin, pentru
desfăşurarea unor activităţi
economice. Preţul minim al
concesiunii sau limita minimă a
preţului concesiunii este de
2,03Lei/mp/an, respectiv
3.926Lei/an. Contractul de concesiune va fi atribuit ofertantului
care oferă preţul cel mai mare al
concesiunii. Durata concesiunii
este de 49 ani. Garanţia de participare la licitaţie va fi de 10% din
valoarea totală a concesiunii pe
an, iar taxa de participare la licitaţie este de 500Lei (incluzând
contravaloarea caietului de
sarcini). Taxele mai sus menţionate se vor achita la casieria
Primăriei Comunei Berzasca, cel
târziu până în data de 28.12.2017,
ora 15.30. Ofertele se vor depune
cel târziu până în data de
28.12.2017, ora 15.30, la Compartimentul Registratură din cadrul
Primăriei Comunei Berzasca.

l Societatea Alfaline SA, cu
sediul în Galaţi, str.Libertății,
nr.7, având CUI:17227734,
declar pierdut Certificat de înregistrare seria B2980633 emis de
Registrul Comerţului Galaţi în
data de 2.10.2014. Declar nul.

Subscrisa LICEV GRUP SPRL lichidator judiciar al
S.C. SEMIFLOR S.R.L. - în faliment, cu sediul în Reșiţa,
Al.Gutii, nr.6, sc.1, et.3, ap.10, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg.
Com. J11/89/2004, CUI 16115120, anunţă vânzarea prin negociere directă pornind de la preţul de 41.200 euro
reprezentând 100% din preţul de evaluare a bunului imobil
Apartament cu 4 camere situat în Reiţa, Str. Ciucas, nr.2,
sc.1, ap.3, jud. Caraş-Severin în baza art. 117 din Legea nr.
85/2006.
Toate persoanele interesate pot depune, la sediul
lichidatorului judiciar oferte pentru cumpărarea bunului
imobil dinpatrimoniul SC SEMIFLOR SRL în faliment, până la
data de 05.02.2018.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul LICEV
GRUP S.P.R.L., contact la tel./fax. 0255.212.940.

PIERDERI
l Pierdut Certificat constatator
eliberat de ORC Arad, pentru Sc
Lasepi Srl. Il declar nul.

l Societatea Amattis SA, cu
sediul în Galaţi, str.Traian,
nr.209, având CUI:17532193,
declar pierdut Certificat de înregistrare seria B2490888 emis de
Registrul Comerţului Galaţi în
data de 30.11.2011. Declar nul.
l Societatea Amicosottis SA, cu
sediul în Galaţi, str.Democraţiei,
nr.5, având CUI:18330761,
declar pierdut Certificat de înregistrare seria B2490886 emis de
Registrul Comerţului Galaţi în
data de RO17787499. Declar nul.
l Societatea Amirastar Trading
SA, cu sediul în Galaţi, str.Narcis e l o r, n r. 4 7 ,
având
CUI:18330761, declar pierdut
Certificat de Înregistrare seria
B1098907 emis de Registrul
Comerţului Galaţi în data de
27.02.2008. Declar nul.
l Societatea Cibrosat SA, cu
sediul în Galaţi, str.Fraternităţii,
nr.9, având CUI:16937415,
declar pierdut Certificat de Înregistrare seria B1479887 emis de
Registrul Comerţului Galaţi în
data de 7.03.2008. Declar nul.
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l Societatea Debrocons SA, cu
sediul în Galaţi, bld.Henri
C o a n d ă , n r. 5 ,
având
CUI:16732517, declar pierdut
Certificat de înregistrare seria
B2677268 emis de Registrul
Comerţului Galaţi în data de
5.11.2012. Declar nul.

l Societatea Mattera Com SA,
cu sediul în Galaţi, str.Strungar i l o r, n r. 4 A ,
având
CUI:17456657, declar pierdut
Certificat de Înregistrare seria
B1479895 emis de Registrul
Comerţului Galaţi în data de
7.03.2008. Declar nul.

l Societatea Epsomatic SA, cu
sediul în Galaţi, str.Narciselor,
nr.47, având CUI:17972232,
declar pierdut Certificat de Înregistrare seria 1481713 emis de
Registrul Comerţului Galaţi în
data de 11.04.2008. Declar nul.

l Societatea Prosanio SA, cu
sediul în Galaţi, str.Grigore
Ve n t u r a , n r. 2 ,
având
CUI:28307499, declar pierdut
Certificat de Înregistrare seria
B2642290 emis de Registrul
Comerţului Galaţi în data de
14.09.2012. Declar nul.

l Societatea Fimansat SA, cu
sediul în Galaţi, str.Constructor i l o r, Ti g l i n a 2 , a v â n d
CUI:17980707, declar pierdut
Certificat de Înregistrare seria
B2490885 emis de Registrul
Comerţului Galaţi în data de
30.11.2011. Declar nul.
l Societatea Goras Consulting
SA, cu sediul în Galaţi, str.Instrucţiei, nr.1, având CUI:16810526,
declar pierdut Certificat de Înregistrare seria B2490887 emis de
Registrul Comerţului Galaţi în
data de 30.11.2011. Declar nul.
l Societatea Groval Trade SA, cu
sediul în Galaţi, str.Henri Coandă,
nr. 5, având CUI:16972528, declar
pierdut Certificat de Înregistrare
seria B1099125 emis de Registrul
Comerţului Galaţi în data de
29.02.2008. Declar nul.
l Societatea Libron Consulting
SA, cu sediul în Galaţi, str.Dogăriei, nr.133, având CUI:16716830,
declar pierdut Certificat de Înregistrare seria B1099155 emis de
Registrul Comerţului Galaţi în
data de 29.02.2008. Declar nul.
l Societatea Lineas Trade SA,
cu sediul în Galaţi, str.Prunari,
nr.17, având CUI:17787596,
declar pierdut Certificat de înregistrare seria B1098889 emis de
Registrul Comerţului Galaţi în
data de 27.02.2008. Declar nul.

l Societatea Scop Line SA, cu
sediul în Galaţi, str. Siderurg i ş t i l o r, n r. 3 0 , a v â n d
CUI:17216115, declar pierdut
Certificat de Înregistrare seria
B1480217 emis de Registrul
Comerţului Galaţi în data de
14.03.2008. Declar nul.
l Societatea Zorder Big SA, cu
sediul în Galaţi, str.Henri Coandă,
nr.5, având CUI:16813468, declar
pierdut Certificat de Înregistrare
seria B2800931 emis de Registrul
Comerţului Galaţi în data de
19.07.2013. Declar nul.
l P.F.A. Velicu Dănuţ cu sediul în
Bucureşti, str. Ghirlandei nr. 1, bl
.64, ap. 48, sector 6,
F40/3348/27.5.2004, CUI
20575860, declar pierderea registrului inventar.
l Pierdut certificat de înregistrare
seria B nr. 2073704, certificat
constatator pentru sediul social
din oraş Buşteni, str. Ana Ipătescu,
nr. 12, bl. B, et. 3, ap. 21, mansarda
1 şi mansarda 2 şi rezoluţia de
înfiinţare nr. 3630/17.03.2010,
eliberate de Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Prahova, aparţinând KALINDERU SKI S.R.L., CUI
26670497, J29/376/2010. Le declar
nule.

l Declar pierdut certificat de
membru pe numele Balta
Ghenadie, cu seria APV nr. 16,
CHICIOROAGĂ MIHĂIŢĂ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂĂ ĂĂ ĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ
eliberat la data de 10.02.2012 de
ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ
către C.M.D.R., Colegiul MediĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ
cilor Dentişti România.
ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ

ĂĂĂĂ ĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂ
ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ
ĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂ
ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂ8Ă ĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂ ĂĂĂĂ ĂĂĂĂ8Ă ĂĂ ĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂ8ĂĂ ĂĂĂĂ + TVĂĂ
ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ% ĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂTĂĂĂĂ ĂxĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂ48
ĂĂ ĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂ ĂĂ4Ă ĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂ ĂĂĂ ĂĂĂ4ĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂ ĂĂ
4ĂĂĂĂ ĂĂĂĂ + TVĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ% ĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂ
ĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ KĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂ 4ĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂ48 ĂĂĂĂ+TVĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ%
ĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂ
ÎĂ ĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ
ĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂ ĂĂĂĂ ĂĂĂ ĂĂtfĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂ8Ă ĂĂĂĂĂĂĂĂĂ8Ă ĂĂĂĂĂĂĂĂĂ8 ĂĂĂ ĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂ
ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂșĂ ĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂ
ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂ ĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂ ﬁĂĂĂĂĂ ĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂ ĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂ
ĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂ ÎĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂ șĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂ ĂĂ
ﬁĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂ ĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂxĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂ ĂĂĂ ĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ
ĂĂĂtiĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂ% ĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ
ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ4Ă ĂĂĂ ĂĂ ĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ ĂĂĂĂĂĂĂĂĂ

l Rada Laurenţiu declar nul certificat profesional atestat regim taxi
seria CPTx nr. 113327 eliberat de
Ministerul Transporturilor.
l Rada Laurenţiu declar pierdute
următoarele acte: C.I. eliberat de
Secţia 7 Bucureşti, permis de
conducere eliberat D.R.P.C.I.V.,
card sănătate eliberat de C.N.A.S.
l Pierdut Certificate parti sociale
cu valoarea de 5290 lei, pe numele
David Aurica. Le declar nule.

