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OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi profesioniști 
C+E, în italia. 0758.558.411 sau 
0770.357.607.

l Centrul Cultural „Bucovina”, 
cu sediul în localitatea Suceava, 
str.Universității, nr.48, județul 
Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant 
corespunzător unei funcții 
contractuale de conducere și a 
unui post vacant corespunzător 
unei funcții contractuale de 
execuție, după cum urmează: 1.
Șef Atelier orchestră și soliști 
vocali gr.II, (studii superioare) din 
cadrul  Direcției Ansamblul 
Artistic „Ciprian Porumbescu”. 
Condițiile  de participare: cetă-
ţenie română; fără antecedente 
penale; cunoașterea limbii române 
vorbit și scris; studii superioare de 
specialitate (în domeniul muzical) 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; minim 2 ani vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcției. 2.Artist instru-
mentist gr.I (țambal), Atelierul 
orchestră și soliști vocali (studii 
superioare) din cadrul Direcției 
Ansamblul Artistic „Ciprian 
Porumbescu”. Condițiile  de parti-
cipare: cetăţenie română; fără 
antecedente penale; cunoașterea 
limbii române vorbit și scris; studii 
superioare de specialitate (în 
domeniul muzical) absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă; minim 3 ani și 6 luni 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcției conform  
HGR 286/2011 cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul 
se va desfășura la sediul Centrului 
Cultural “Bucovina” din Suceava, 
str.Universității, nr.48, etajul III,  
după cum urmează: Proba prac-
tică în data de 23.02.2018, ora 
10.00, Interviul se va susține în 
maxim 4 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. Candidații 
vor depune dosarele de participare 
la concurs la sediul instituției, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
apariția anunțului în Monitorul 
Oficial (data afișării anunțului la 
sediul instituției și pe site-ul aces-
teia). Relaţii suplimentare la 
sediul: din str.Universității, nr.48,  
telefon/fax: 0230.551.372, e-mail: 
contact@centrulculturalbucovina.ro

CITAȚII  
l Se citează numiții Cucu 
Alexandru și Cucu Maxim, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
1450/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Dărăban 
Anton, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ș.a., cu termen 
la 14.02.2018

l Se citează numitul Olteanu 
Gabriel, cu ultimul domiciliu în 
Pitești, str. Trivale, nr. 6, bl. 59, sc. 

A, ap. 16, jud. Argeș, pentru 
termenul din 01.02.2018, ora 
12,00, la Judecătoria Pitești, în 
contradictoriu cu reclamanta 
Ștefan Maria, în dosarul nr. 
1131/280/2013* - ieșire din indivi-
ziune partaj succesoral.

l Se citează pârâtul Ezzati 
Mohsen, la Judecătoria Topolo-
veni (Argeș), pentru termenul din 
21.02.2018, în proces cu Cumpă-
nășoiu Valentina, având ca obiect 
partaj bunuri comune, Dosar nr. 
1091/828/2017.

l RCS & RDS SA cheamă în 
judecată pe Patusinschi Nicolina 
PFA în dosar 18445/215/2017, 
Judecătoria Craiova, 16 cc, în 
data de 21.02.2018, ora 09.00.

l RCS & RDS SA cheamă în 
judecată pe Laţcu Ghe Ion Mitică 
II (fost Ciobanu Ghe. Ion Mitică 
II) dosar 8992/225/2017, Judecă-
toria Dr.Tr. Severin, c 14 stagiar, 
data: 15.02.2018, ora 11.30.

l Se citează numitele Ilana Ana, 
cu ultimul domiciliu cunoscut 
în București, Sector 2, b-dul Basa-
rabia, nr. 106, bl. D5, sc. A, ap.6, 
și numita Ilana Eleonora, cu 
ultimul domiciliu cunoscut 
în București, Sector 2, b-dul Basa-
rabia, nr. 106, bl. D5, sc. A, ap. 6, 
la Judecătoria Oraviţa, în calitate 
de pârâte, în dosarul cu nr. 
666/273/2015*, cu termen la data 
de 22.02.2018, având ca obiect 
acţiune succesorală.

l Se citează pârâtul Iliuţă 
Constantin domiciliat în Iași, str. 
Clopotari nr. 11, bl. 628, sc. B, et. 
1, ap. 3, jud. Iași, la Judecătoria 
Iași, Dosar nr. 12649/245/2016, 
termen 22.02.2018, C02, ora 
08.30, în contradictoriu cu Iliuţă 
Oana pentru divorţ cu minori.  

l Se citeaza pentru data de 
14.02.2018, ora 11:00, la sediul 
Societatii Profesionale Notariale 
“Notariatul Public Oltenita, din 
Municipiul Oltenita, Aleea 
Flacara nr. 2, judetul calarasi, toti 
eventualii mostenitori ai defunc-
tului Stefan Gheorghe, cu CNP 
1490321511702, decedat la data 
de 11 mai 2017, cu ultim domi-
ciliu in comuna Chirnogi, judetul 
Calarasi.

l Romania. Judecatoria Sanni-
colau Mare – Timis. Dosar nr. 
729/295/2017 .  Ci tat ie  nr. 
729/295/2017. Parata Zamfir 
Elisabeta, domiciliata in Sanni-
colau Mare, Str. Gh. Baritiu nr. 
29, este citata la Judecatoria 
Sannicolau Mare, la data de 
27.03.2018, ora 09:00, in proces cu 
reclamanta Dieckmann Eva – 
CNP 2510423354742, domiciliata 
in loc. Sannicolau Mare, Str. 
Panselelor nr. 1, bl. C1, sc. A, et. 1, 

ap. 7, jud. Timis cauza acand ca 
obiect “succesiune succesiva”.

DIVERSE  
l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale 
de insolventa in dosarul nr. 
7979/105/2017, Tribunal Prahova, 
c o n f o r m  S e n t i n t e i  n r. 
47/18.01.2018 privind pe SC 
Nomi Colect Metal SRL, cu 
termenele: depunere declarații 
creanță05.03.2018, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 
26.03.2018, întocmirea tabelului 
definitiv 20.04.2018, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc 
in data 02.04.2018, orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar 
din Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

l Marka’s IPURL, administrator 
judiciar al SC Elifcan SRL, cu 
sediul în Bacău, Str. Chimiei, nr2, 
conform Sentinței civile nr 
42/22.01.2018, pronunţată de 
Tribunalul Bacău în dosarul 
4060/110/2017,vă notifică privind 
deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei SC Elifcan SRL. 
Creditorii trebuie să procedeze la 
înscrierea la masa credală ţinând 
cont de termenele limită: depu-
nerea cererilor de admitere a 
creanţelor 06.03.2018; verificarea 
creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar 
26.03.2018; definitivarea tabelului 
creanţelor 20.04.2018; Adunarea 
creditorilor 30.03.2018, ora 12.00, 
la sediul administratorului judi-
ciar din str. Clopotari, nr.48, 
bl.674, sc.C, et.3, ap.16, jud. Iași, 
având următoarea ordine de zi: 1. 
Prezentarea rapoartelor întocmite 
de administratorul judiciar în 
condițiile art.92 si 97 din lege cu 
propunerea de continuare a peri-
oadei de observație sau de trecere 
la faliment, 2. Alegerea comite-
tului creditorilor și desemnarea 
președintelui acestuia, 3. Confir-
marea administratorului judiciar 
desemnat provizoriu și stabilirea 
onorariului acestuia. Termenul 
pentru continuarea procedurii a 
fost fixat la 14.05.2018.

l SNTGN Transgaz SA, titular 
al proiectului „Protecție catodică 
a conductei DN 250mm punct B 
– Victoria I – stația de protectie 
catodică Veseud – Varianta II”, 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
de către APM Sibiu în cadrul 
procedurii de evaluare adecvată 
pentru  pro iec tu l  propus , 
amplasat în intravilan și extra-
vilan Veseud, jud. Sibiu. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Sibiu, 
str. Hipodromului nr. 2A, munici-
piul Sibiu, judeţul Sibiu, în zilele 
de luni – joi între orele 09:00-

16:00 și vineri, orele 09:00-14:00, 
precum și la adresa de internet a 
APM Sibiu http://apmsb.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 
5 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ.

l Cabinet Individual de Insol-
venţă Ștefănescu Cristian, cu 
sediul în Craiova, str. A. I. Cuza, 
Bl. Patria, Sc. B, et. 1, Ap. 5, 
judeţul Dolj, Nr. matricol: 
1B4603, Tel./Fax: 0251/414187, 
reprezentată de Ștefănescu Cris-
tian, notifică faptul că în temeiul 
art. 71 alin.1 din Legea 85/2014 
s-a dispus intrarea în faliment 
prin procedura simplificată a 
debitorului S.C. Trans So-Mi 
Impex S.R.L., cu sediul în Mun. 
București, str. Cap Preda, nr. 5, bl. 
4, sc. 1, et. 2, ap. 13, Sector 5, 
având J40/17381/1993 și C.U.I.: 
4827214, în dosarul numărul 
45112/3/2017, aflat pe rolul Tribu-
nalului BUCUREȘTI, cu urma-
toarele termene l imită:  1. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
ţelor asupra averii debitorului 
este 09.03.2018. 2. Termenul 
limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar 
al creanţelor este 16.03.2018. 3. 
Termenul pentru întocmirea și 
afișarea tabelului definitiv al 
creanţelor este 30.03.2018. 4. 
Data primei ședinte a Adunării 
Generale a Creditorilor este 
23.03.2018, ora 12.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Craiova, str. A. I. Cuza, Bl. Patria, 
Sc. B, et. 1, Ap. 5, judeţul Dolj. 
Relații la tel.: 0745.574440.

l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin proce-
dura simplificata in dosarul nr. 
5421/105/2017, Tribunal Prahova, 
c o n f o r m  s e n t i n t e i  n r. 
71/26.01.2018 privind pe Asoci-
atia Fotbal Club Filipestii de 
Padure, cu termenele: depunere 
declarații creanță in vederea 
intocmirii  tabelului supli-
mentar  12.03.2018,  întocmirea 
tabelului suplimentar al crean-
țelor 12.04.2018, întocmirea tabe-
lului  def ini t iv  consol idat 
11.05.2018.
 
l Administratorul Judiciar al SC 
Rocyy Company SRL, cu sediul 
în Ploiești, str. Depoului, nr. 15, 
Prah. ,  J29/319/2005,  CUI 
17216921, notifică debitoarea, 
creditorii și ORC Prahova că în 
dos. nr. 267/105/2018, aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova s-a 
dispus deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei împotriva 
SC Rocyy Company SRL, stabi-
lindu-se termen limită de depu-
nere a cererilor de admitere a 
c r e a n ţ e l o r  l a  d a t a  d e 

12.03.2018; Termenul limită de 
depunere de către creditori a 
opoziţiilor la sentinţa de deschi-
dere a procedurii, pronunţată ca 
urmare a cererii formulate de 
debitor, la 10 zile de la primirea 
notificării și termenul de soluţio-
nare a opoziţiilor, la 10 zile după 
formularea opoziţiilor. Termenul 
limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar 
al creanţelor este la 02.04.2018. 
Termenul limită pentru soluţio-
narea eventualelor contestaţii și 
pentru definitivarea tabelului 
creanţelor este la 27.04.2018.Rel. 
tel.  Administrator judiciar 
Carduelis Consulting IPURL, 
Ploiești, str. Cerceluș, nr. 33, jud. 
Prahova. Tel. 0722.634.777.

l Primaria Orasului Magurele, 
avand sediul in judetul Ilfov, oras 
Magurele, str.Calugareni, nr.2-4,  
titular al P.U.Z.-,,amenajare piata 
centrala, sistematizare circulatii, 
spatii pietonale, alei de acces, 
platforme, amplasare constructii 
provizorii, mobilier urban, 
parcaje si utilitati”, anunta 
publicul interesat asupra Deciziei 
etapei de incadrare luata in 
cadrul sedintei  Comitetului  
Special constituit din data de 
31.01.2017, urmand ca prima 
versiune a planului sa fie supusa 
procedurii de adoptare de catre 
autoritatile competente, fara aviz 
de mediu. Observatii/comentarii 
si sugestii se primesc in scris la 
s e d i u l  A . P. M . I l f o v  ( t e l . 
021/4301523) in termen de 10 zile 
calendaristice de la  publicarea 
anuntului.

LICITAȚII  
l ILSA SA vinde prin licitatie 
publica masini, utilaje, instalatii, 
obiecte de inventar, din domeniile 
morarit, panificatie, confectii si 
prelucrari metalice, in fiecare zi 
de marti si vineri, ora 11 la sediul 
societatii din Calarasi, str. Bucu-
resti nr. 352. Listele complete cu 
bunurile supuse vanzarii pot fi 
consultate zilnic la sediul socie-
tatii. Tel: 0242312331 si e-mail: 
office@ilsa-cl.ro.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr. 7819/111/2009  aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea S.C. Andrex S.R.L., 
J05/2106/1993, CUI: RO4453985 
scoate la vânzare prin licitație 
publică: teren cu casă unifami-
lială situată în municipiul 
Oradea, str. Ciheiului, nr. 138B, 
judeţul Bihor - preț de pornire 
40.250,00 EURO. Licitația va 
avea loc în data de 15.02.2018, 
ora 12:00 la sediul lichidatorului 
din Oradea, str. Avram Iancu, 
nr.2, ap.11, jud. Bihor care se va 
relua în cazul nevalorificării 



II

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

Joi, 1 februarie 2018 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

bunurilor în data de 22.02.2018 și 
01.03.2018 în același loc și aceeași 
oră. Participanții vor depune 10% 
garanţie din valoarea bunului 
licitat. Caietul de sarcini (cost 500 
RON) precum și informații supli-
mentare se pot obține la: 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 
Email: office@plginsolv.ro

l Penitenciarul Mărgineni cu 
sediul în com. I.L. Caragiale, str. 
Moreni, nr. 1, județul Dâmboviţa, 
tel. 0245660210, fax 0245660211, 
organizează licitaţie publică cu 
strigare în vederea închirierii unui 
spaţiu, în data de 14.02.2018, 
orele 10.30, în scopul amplasării 
în incinta penitenciarului a doua 
distribuitoare automate de 
băuturi calde (cafea, ceai). Docu-
mentaţiile pentru prezentarea 
ofertelor se ridică în urma unei 
solicitări scrise, de la sediul Peni-
tenciarului Mărgineni. Relaţii 
suplimentare la sediul Penitencia-
rului Mărgineni, tel. 0245660210 
int. 142.

l Prunus Forest SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri imobile la valoarea 
d e  l i c h i d a r e  r e d u s a  c u 
20%(cladire complex) Plopeni, str. 
Republicii, nr. 21,jud. Prahova - 
spatiu administrativ, suprafata 
utila 319 mp, data construirii 
1969 = 366.767,20 lei fara TVA, 
(garsoniera) Plopeni, str. Demo-
cratiei, nr. 6, bl. 31, sc. A, et. 1, ap. 
3, jud. Prahova, suprafata utila 
47,07 mp, data construirii 1942 = 
67.320,00 lei fara TVA (terenul 
aferent spatiului este in indivi-
ziune (21,08 m) si nu face obiectul 
evaluarii), (constructii industriale) 
Plopeni Sat, comuna Dumbra-
vesti, punct gara, jud. Prahova - 
cladire magazie(baraca metalica), 
baraca metalica, bazar, sopron, 
cabina wc, baraca si platforma 
betonata, suprafata utila 604,67 
mp, data construirii 1980 amena-
jata partial in 2012 = 122.046,40 
lei fara TVA. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judi-
ciar și vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel putin 
o zi înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 07.02.2018, 
ora 13/00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
1 4 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 1 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
28.02.2018 si 07.03.2018 aceeași 
oră, în același loc.

l Prunus Forest SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică la valoarea de lichidare 
redusa cu 10% (52.254,00 lei fara 
TVA) bun imobil (teren intra-
vilan) in suprafata de 792,09 mp 

situat in Tuzla, str. Morii (str. 
Meduzei), nr. 5 A, jud. Constanta. 
Persoanele  interesate  vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 07.02.2018, ora 
14/00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 14.02.2018, 
21 .02 .2018,  28 .02 .2018 s i 
07.03.2018 aceeași oră, în același 
loc.

l SC Elbama Star SRL prin 
administrator judiciar, anunta 
vanzarea la licitatie publica a 
bunurilor mobile aflate in patri-
moniul societatii debitoare, 
respectiv: Dumper Moxi an de 
fabricatie 1999 la pretul de 
44.703,2 lei (fara TVA), Autoin-
carcator Ahlmann la pretul de 
18.132 lei (fara TVA), Eurocom-
pactor Walzenzung la pretul de 
43520 lei (fara TVA); Autosasiu 
basculanta DAC la pretul de 
7.253,6 lei (fara TVA), Rezervor 
cisterna la pretul de 1.600 lei (fara 
TVA), Dumper Terex la pretul de 
43.520 lei (fara TVA). Vanzarea la 
licitatie publica se efectueaza 
conform hotararii Adunarii 
Creditorilor din 30.08.2016, 
16.02.2017 si 26.06.2017. Pretul 
de pornire al licitatiei pentru 
fiecare bun mobil este in confor-
mitate cu regulamentul de parti-
cipare la licitatie; pretul vanzarii 
este purtator de TVA. Licitatiile 
publice vor avea loc pe data de: 
0 6 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  1 3 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
20.02.2018 si 27.02.2018 orele 
12.00 la sediul administratorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7. 
Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0344104525.

l Anunţul publicitar privind 
arendarea prin licitaţie deschisă a 
unei suprafeţe de 718,2081ha, 

teren cu destinația agricolă 
(TDA)- categoria de folosință 
arabil, situată în extravilanul 
comunelor Vlădeni și Giurgeni. 
La sediul Consiliului Județean 
Ialomița, situat în Municipiul 
Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
județul Ialomiţa, va avea loc la 
data de 27.02.2018, ora 11.00, 
licitaţie deschisă în vederea atri-
buirii prin arendare a unui teren 
cu suprafaţa de 718,2081ha, teren 
cu destinația agricolă (TDA)- 
categoria de folosință arabil, 
situat în extravilanul comunelor 
Vlădeni și Giurgeni aparţinând 
domeniului privat al județului 
Ialomița, în vederea arendării 
pentru exploatația agricolă, 
conform Hotărârii Consiliului 
Județean Ialomița, nr.7, din data 
de 25.01.2018. Terenul menţionat 
mai sus se arendează pe o peri-
oadă de: -5 ani de la data semnării 
contractului de arendare pentru: 
-Plante tehnice și industriale; 
-Plante furajere; -Plante medici-
nale și aromatice; -Creșterea 
animalelor (Modulul 1- Giurgeni) 
dacă nu s-au depus cel puțin 3 
oferte valabile pentru activități 
agricole; -10 ani de la data 
semnării contractului de arendare 
pentru: -Cultura de cereale; 
-Legumicultură; -20 ani de la data 
semnării contractului de arendare 
pentru: -Plante energetice (plop 
energetic și salcie energetică); 
-Culturile de cătină albă, moringă 
oleiferă și afine. -Pentru Modulul 
1 Giurgeni: a)În cazul în care au 
fost depuse cel puțin 3 oferte 
valabile, atât pentru activități 
agricole, cât și pentru creșterea 
animalelor, prioritate vor avea 
activitățile agricole. b)În situația 
în care au fost depuse maxim 2 
oferte pentru activități agricole și 
3 oferte pentru creșterea anima-
lelor, iar cele 2 oferte pentru acti-
vități agricole sunt valabile pentru 
acest modul, se va trece la faza de 
negociere directă, iar dacă în 
urma negocierii directe, ofertele 
sunt sub prețul minim de aren-
dare, licitația pentru activități 

agricole se va anula și se va desfă-
șura licitația pentru creșterea 
animalelor în condițiile documen-
tației de atribuire. c)Dacă nu s-au 
depus oferte valabile pentru acti-
vități agricole, dar s-au depus 3 
oferte valabile pentru creșterea 
animalelor, licitația se va desfă-
șura pentru această activitate 
conform documentației de atri-
buire și caietului de sarcini. Aren-
dașul poate solicita în scris, cu 
minim 12 luni înainte de expi-
rarea duratei contractului de 
arendă, arendatorului reînnoirea 
acestui contract, potrivit art.1848, 
a l in . (1)  d in  Codul  Civ i l . 
Contractul se poate reînnoi 
pentru un termen egal cu cel 
inițial prin Hotărâre a Consiliului 
Județean Ialomița. Arenda 
minimă de pornire a licitației este 
de: -Vlădeni modulele 1, 2, 3 și 4- 
1 .000Lei /ha/an;  -Giurgeni 
modulul 1- 500Lei/ha/an- pentru 
cultura de cereale, -200Lei/ha/an- 
pentru creșterea animalelor; 
-Procedura de arendare: licitaţia 
deschisă. -Lansarea anunţului 
publicitar în 3 zile lucrătoare de la 
data aprobării documentației de 
arendare prin hotărâre de 
Consiliu Județean. -Criteriul de 
atribuire al contractului de aren-
dare este cel mai mare nivel al 
arendei ofertate- lei/ha/an. 
-Garanția de participare- în 
cuantum de 5% din suma dato-
rată arendatorului, cu titlu de 
arendă minimă (de la care se 
pornește licitaţia pentru primul 
an al arendei, calculată în funcţie 
de suprafaţa pe care ofertantul 
intenţionează să o arendeze. 
Valoarea garanției de participare 
și modul de constituire al acesteia 
este prezentat în cap.3- Caiet de 
sarcini- art.2.6. -Caietul de sarcini 
se poate procura începând cu 
data publicării anunțului publi-
citar de la sediul Consiliului 
Județean Ialomița. Caietul de 
sarcini împreună cu Instrucţiunile 
privind organizarea și desfășu-
rarea procedurii de arendare se 
pot achiziționa la preţul de 10Lei. 

-Termenul-limită de depunere a 
ofertelor este data de 26.02.2018, 
ora 16.30, la registratura Consi-
liului Județean Ialomița. -Data 
primirii solicitări de clarificări: 
19.02.2018, ora 16.00. -Deschi-
derea și evaluarea ofertelor vor 
avea loc în data de 27.02.2018, ora 
11.00, la sediul Consiliului Jude-
țean Ialomița. -Valabilitatea ofer-
telor: 90 zile de la data depunerii. 
-Limba de redactare a ofertei: 
Română. -Comunicarea rezulta-
tului licitaţiei: în termen de 3 zile 
lucrătoare de la stabilirea ofertei 
câștigătoare. -Încheierea contrac-
tului de arendare: în termen de 7 
zile lucrătoare de la data la care 
arendatorul a informat ofertantul 
despre acceptarea ofertei sale. 
-Informaţii suplimentare: la 
numărul de telefon: 0243.230.201, 
int.244, fax: 0243.233.000, 
Compartiment patrimoniu public 
și privat, persoană de contact: 
consilier Şelaru Gheorghe.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul: Comuna Şipote, cu 
sediul în Comuna Şipote, str.
Alexandru Lăpușneanu, nr.1, 
județul Iași, cod fiscal: 4540291, 
telefon: 0232.238.333, fax: 
0232.238.320, e-mail: primariasi-
pote@yahoo.com. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
uni i :  Suprafața totală  de 
748,8596ha pășune comunală 
destinată pășunatului bovinelor, 
caprinelor, ovinelor din comuna 
Şipote (defalcată pe 153 loturi 
conform documentației de atri-
buire). 3.Informaţii privind docu-
m e n t a ţ i a  d e  a t r i b u i r e : 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: la 
cerere, de la sediul concedentului 
Comuna Şipote, cu sediul în 
Comuna Şipote, județul Iași, 
t e l e f o n :  0 2 3 2 . 2 3 8 . 3 3 3 , 
0232.238.320, cod fiscal: 4540291. 
3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care 
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se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Compartimentul de Achiziții 
Publice din cadrul Primăriei 
Comunei Șipote, cu sediul în 
Comuna Șipote, județul Iași. 
3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exem-
plar, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: Taxa pentru obținerea 
documentației de atribuire: 25 lei. 
Aceste sume se vor achita în 
numerar la casieria concedentului 
sau cu ordin de plată în contul 
nr.RO95TREZ24A705000200130X, 
Trezoreria Municipiului Iași. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 26.02.2018, ora 
15.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 28.02.2018, ora 11.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Șipote, str. 
Alexandru Lăpușneanu, nr.1, 
județul Iași, cod poștal: 707485. 
4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 
-un exemplar în original și un 
exemplar în copie. Nu sunt 
admise oferte alternative. 5.Data 
și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 01.03.2018, ora 11.00, la 
sediul Primăriei Șipote, str.
Alexandru Lăpușneanu, nr.1, 
judeţul Iași, cod poștal: 707485. 
6.Denumirea instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Judecătoria 
Hârlău, cu sediul în str.Gheorghe 
Doja, nr.1, Oraș Hârlău, județul 
Iași, telefon: 0232.722.344, fax: 
0232.722.622, e-mail: jud-hir-
lau-reg@just.ro. Soluționarea liti-
giilor apărute în legătură cu 
atribuirea, încheierea, executarea, 
modificarea și încetarea contrac-
tului de concesiune, precum și a 
celor privind acordarea de despă-
gubiri se realizează potrivit preve-
derilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu 
modificările ulterioare. Acțiunea 

în justiție se introduce la secția de 
contencios administrativ a tribu-
nalului în a cărei jurisdicție se 
află sediul concedentului.

l BEJ Mitu Mihai Ioan, cu 
sediul în Câmpulung, str.Fraţii 
Golești, nr.14, bl.A6a, sc.B, ap.1, 
parter, jud.Argeș,  vinde prin lici-
taţie publică în data de 08 luna 03 
anul 2018, ora 09.00, la sediul 
biroului, un teren în suprafaţă de 
3.200mp categoria de folosinţă 
curţi construcţii și livadă, 
împreună cu o casă de 60mp, o 
casă (extindere) de 48mp, și un 
teren în suprafaţă de 6.400mp 
categoria de folosinţă arabil, 
imobile situate în localitatea 
Corbeni, sat Oeștii Pământeni, 
jud.Argeș, neînscrise în CF-, fără 
nr.cadastrale, proprietatea debi-
toarei Andrei Crinuta, cu domici-
liul în comuna Corbeni, satul 
Oeștii Pământeni, jud.Argeș, la 
preţul de 57.692,25Lei pentru 
terenul în suprafaţă de 3.200mp 
curţi construcţii și livadă și de 
54.528Lei pentru terenul în 
suprafaţă de 6.400mp arabil. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0248.510.083.

l Municipiul Satu Mare organi-
zează licitaţie pentru 40 tone fier 
vechi, ce rezultă din dezmem-
brarea a șapte autobuze  descom-
pletate și nefuncţionale. Invităm 
firmele de specialitate din 
domeniu să depună ofertă de 
preţ pentru fier vechi . Masa 
totală se estimează la 40 tone. 
Firmele participante la licitaţie 
vor trebui să aibă autorizaţie 
valabilă pentru dezmembrare 
autobuze, autorizaţie de mediu și 
să îndeplinească condiţiile  de 
participare impuse de lege. 
Oferta de preţ se depune la sediul 
societăţii  TRANSURBAN 
SA-str. Gara Ferăstrău nr. 9 Satu 
Mare- în plic închis până la data 
de 06.02.2018-orele 14. Deschi-
derea și adjudecarea ofertelor va 
avea loc în data de 19februarie 

2018 la orele 10. Plicul va conţine 
preţul unitar fără TVA oferit pt. 
fier vechi nepregătit, data sau 
perioada ridicării acestuia de la 
sediul SC Transurban SA, 
termenul de plată, ce nu poate 
depăși 30 de zile de la data întoc-
mirii facturii. Transurban SA va 
asigura spaţiu ptr. dezmembrarea 
autobuzelor. Prețul de pornire la 
licitație 55 bani/kilogram fier 
vechi nepregătit. Se poate ridica 
de la sediul  Transurban SA 
modelul de contract propus. 
Deschiderea plicurilor se va face 
la data și ora menţionată la 
sediul societăţii SC Transurban 
SA, în prezenţa delegaţilor ofer-
tanţilor, urmând să fie declarată 
câștigătoare oferta cu preţul cel 
mai mare. Dacă nu se îndepli-
nesc condiţiile impuse oferta nu 
se ia în considerare. Neprezen-
tarea vreunui delegat  la deschi-
derea plicurilor nu va opri 
adjudecarea ofertelor. Informaţii 

suplimentare se pot obţine la bir.
marketing-tel. 0261-726330.

l Subscrisa SP Evrika Insol-
vency 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 Tribu-
nalului 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 apar-
tament 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 aparti-
nand societatii falite se va orga-
niza 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 
da te l e  de  07 .03 .2018 ,  s i 
14.03.2018 la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidato-
rului 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 judiciar. 
Caietul de sarcini se poate achizi-
tiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
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Voda, nr. 35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3. Costul caietului de 
sarcini este de 800 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.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Eurodo Maxim SRL desemnat 
prin Sentinta Civila nr. 1594 din 
data de 12.02.2014, pronuntata in 
Dosar nr. 20704/3/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucuresti, 
Sectia a VII a Civila, anunta 
scoaterea la vanzare a bunului 
imobil af lat in proprietatea 
Eurodo Maxim SRL constand in 
teren intravilan avand suprafata 
de 600mp, situat in  loc. Eforie 
Sud, str. Tranilvaniei, jud. 
Constanta, in valoare totala de 
29.000 euro fara TVA. Vanzare a 
bunului imobil apartinand socie-
tatii falite se va organiza in data 
de 09.02.2018 ora 15,00 prin lici-
tatie publica cu strigare. In cazul 

in care bunul imobil nu se va 
adjudeca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza licitatii 
saptamanale, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidato-
rului 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 
lichidatorul judiciar. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. 
Costul unui caiet de sarcini este 
de 300 lei exclusiv TVA. Achiziti-
onarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii supli-
mentare se pot obtine la tel. 
021.227.28.81.

l Elen Gold Gym SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie la 
preturile de evaluare următoarele 
bunuri mobile: 3 benzi alergare 
Precor (3.179 lei/buc), 3 benzi 
alergare Precor cu componente 
electronice defecte (954 lei/buc), 5 
biciclete cycling E-Series (923 lei/
buc), 1 bicicletă cycling E-Series 
cu componente electronice 
defecte (379 lei), 3 biciclete 
orizontale Precor (1.250 lei/buc),  
3 Experiente eliptice Precor 
(3.509 lei/buc), 1 statuie polistiren 
expandat (728 lei). Prețurile nu 
conțin TVA. Licitaţia va avea loc 
în data de 07.02.2018, ora 15:30 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în zilele de 14.02.2018, 
21.02.2018, aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

PIERDERI  
l Pierdut 2 certificate constata-
toare cu nr. 23769 din 30.12.2011 
aparţinând S.C. Izostal Construct 

SRL, cui 26500999 şi J07/39/2010. 
Le declar nule.

l Subscr i sa ,  Hunnebeck 
România S.R.L., cu sediul în 
localitatea Căpuşu Mare, nr. 
310, jud. Cluj, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Cluj sub 
nr. J12/645/2002, având CUI 
14557690, legal reprezentată 
prin dl. Emilian Omar Dăscă-
lescu, în calitate de adminis-
trator, declar pierdut biletul la 
ordin seria BUCU3AE nr. 
0116082,  emis în data de 
10.11.2017, de societatea Terra 
Invest S.R.L. în favoarea socie-
tății Aerodome Engineering 
S.R.L., girat de către aceasta 
din urmă către subscrisa. 
Hunnebeck România S.R.L. 
prin Emilian Omar Dăscălescu

l SC SUCPI SA, cu sediul în 
Craiova, str.Calea Bucureşti, nr. 
129A, în calitate de operator, 
anunţă pierderea Certificatului 
de Echipaj Minim de Siguranţă 
pentru Instalaţia Plutitoare- 
Draga Absorbant Refulanta nr. 

1666 eliberat de Autoritatea 
Navală Română- Căpitănia 
Zonală Dr. Tr. Severin.

l Societatea Profi Rom Food 
SRL, prin prezenta facem 
cunoscut faptul că a fost pierdut 
Registrul Unic de Control cu nr.A 
2415506 ,  a l  magaz inulu i 
subscrisei, situat în Predeal, 
B-dul.Mihai Saulescu, nr.62, 
Braşov. Pentru orice informaţii, 
vă rugăm să ne contactaţi la 
adresa magazinului sau la 
numărul de telefon 0727.758.014.

l Se declară pierdută autorizaţia 
de interpret şi traducător nr.  
1508/1999 eliberată de Ministerul 
Justiţiei. Se declară nulă.

l Pierdut atestat seria CPTX nr. 
0 1 2 5 3 1 4   d a t a  e l i b e r ă r i 
18.01.2016,  pe numele Manea 
Ion Marius, emis de Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
Autoritatea Rutieră Română, 
certificat profesional pentru 
conducători autocare care efectu-
ează transport în regim taxi. Il 
declar pierdut.


