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OFERTE SERVICIU

ANGAJEAZĂ
- Ajutor Bucătar x 4
- Bucătar x 1
- Îngrijitor spaţii hoteliere x 3
- Cameristă hotel x 3
- Ospătar x 1
- Ajutor Ospătar x 2
- Lucrător room service x 5
- Spălător vase
- Lucrător bucătărie x 3
- Barman x 1
- Electician x 1
Oferim salariu motivant, transport,
masă, card de sănătate privat.
Tel. 0725972231

l Școala Populară de Arte și
Meserii „Tiberiu Brediceanu”
Brașov, cu sediul în Brașov, str.
Lungă, nr.1, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a postului
contractual vacant de casier-magaziner, conform legislaţiei în vigoare.
Pentru ocuparea postului candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale conform art.3 din HG
286/2011 cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice
necesare în vederea participării la
concurs sunt: - nivel de studii:
absolvent studii medii cu diploma
de bacalaureat; - vechime: minim 5
ani în învățământ; - cunoștințe de
utilizare a calculatorului; - absolvirea unor cursuri în domeniul
economic și resurse umane; - alte
cerințe: seriozitate, răbdare, aptitudini pentru lucrul în echipă.
Concursul se va organiza conform
calendarului următor: - 13 februarie
2018 – 27 februarie 2018 în intervalul orar 10,00-15,00 depunerea
dosarelor la sediul școlii; 28
februarie 2018 afișarea rezultatelor
în urma selecţiei dosarelor; 07
martie 2018 proba scrisă ora 9,00;
09 martie 2018 proba practică ora
9,00; 13 martie 2018 interviu ora
9,00. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Școlii Populare de
Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu“ din Brașov, persoana de
contact Mircea Laura, tel 0268413965.
l Primăria Comunei Sucevița, cu
sediul în localitatea Sucevița, str.
Calea Movileștilor, nr.153, judeţul
Suceava, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de paznic, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 22.03.2018, ora 9.00; -Proba
interviu în data de 23.03.2018, ora
12.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii gimnaziale; -vechimea în
muncă: minim 3 ani (nu este obligatorie vechime în funcția de paznic);
-cazier judiciar că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care

candidează. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a,
la sediul Primăriei Comunei Sucevița. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Sucevița,
persoană de contact: Vatamaniuc
Marioara, telefon: 0230.417.102.
l Spitalul de Urgenţă Târgu-Cărbunești, cu sediul în localitatea
Târgu-Cărbunești, strada Eroilor,
numărul 51, judeţul Gorj, organizează, conform HG 286/23.03.2011,
modificată, concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii
contractual temporar vacante, după
cum urmează: -infirmieră debutantă: 1 post -vacant laborator;
-kinetoterapeut debutant: 1 post
-vacant secţia Recuperare Medicală
Fizică și Balneologie. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 28.02.2018, ora 9.00; -Interviul în data de 05.03.2018, ora 9.00.
Condiţii generale de participare: a)
Are cetăţenia română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European și
domiciliul în România; b)Cunoaște
limba română scris și vorbit; c)Are
vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; d)Are capacitate
deplină de exerciţiu; e)Are o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza fișei de aptitudine eliberată de
către medicul de muncii; f)Îndeplinește condiţiile de studii potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g)Nu a fost condamnată definitiv
pentru săvârșirea 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 săvârșite cu intenţie, care
ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei
în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a
ocupării funcţiei contractuale sunt:
Pentru postul de infirmieră debutantă: diplomă de absolvire a școlii
generale sau liceu și curs de infirmiere absolvit- fără vechime. Pentru
postul de kinetoterapeut debutant:
diplomă de absolvire în specialitate
-fără vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Spitalului de
Urgenţă Târgu Cărbunești, din str.
Eroilor, nr.51, judeţul Gorj. Relaţii
suplimentare la sediul: Spitalul de
U r g e n ţ ă Tâ r g u - C ă r b u n e ș t i ,
persoană de contact: referent Fetitoiu Valentin, telefon: 0253.378.165,
fax: 0253.378.085, e-mail: sp_carb@
yahoo.com

PRESTĂRI SERVICII
l Acoperișuri ţiglă metalică, ceramică, dulgherie, placări interioare și

exterioare, accesorii, aticuri, vopsitorie, reducere 25%. 0732.942.619

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Anticariat Aurora cumpărăm
cărți vechi/ noi, tablouri, grafică,
icoane vechi, manuscrise, autografe, statuete, porțelan, diverse
obiecte vechi, vederi vechi românești. Deplasare la domiciliu.
0751.221.166

CITAȚII
l Numita, Păun Maricela – Alisa,
cu domiciliul legal în: mun. Tecuci,
str. Cuza Vodă, nr. 61, jud. Galaţi,
este citată la Tribunalul Galați la
data de 01.03.2018, în dosarul civil
nr. 4766/121/2017, sala 3, ora 08,30
în proces cu D.G.A.S.P.C. Galaţi,
având ca obiect inlocuire măsură de
protecţie minor.
l Numita Petcu Luminiţa, cu
domiciliul necunoscut, este citată în
Dosarul nr. 12321/280/2016 la Judecătoria Pitești, C2-5 MA, în calitate
de intimat, pentru termenul din
27.03.2018, în proces cu Ștefan
Ionel și Ștefan Anica.
l Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania -Cultul Mozaic
cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta
Vineri nr. 9-11, sector 3, in calitate
de reclamanta ii citeaza pe: Unitatea Administrativa Bistra prin
primar, cu sediul in Comuna Bistra
, str. Principala nr. 314, judetul
Maramures -Perl Basie cu domiciliu
necunoscut, prin curator av.Grad
Ovidiu, cu sediul in Viseu de Sus,
str. Republicii nr. 2,in calitate de
parati in Dosarul 2553/336/2017,
obiect uzucapiune, la Judecatoria
Viseu de Sus cu sediul in Viseu de
Sus, str. N. Labis nr. 1, la data de
01.03.2018 Completul nr.1 Civil
NCPC, ora 8.30.
l Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania -Cultul Mozaic
cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta
Vineri nr. 9-11, sector 3, in calitate
de reclamanta ii citeaza pe:
-Unitatea Administrativa Borsa
prin primar, cu sediul in localitatea
Borsa, str. Floare de Colt nr. 1 A,
judetul Maramures in calitate de
parat in Dosarul 2738/336/2017,
obiect actiune in constatare si
prestatie tabulara, la Judecatoria
Viseu de Sus cu sediul in Viseu de
Sus, str.N.Labis nr.1, la data de
01.03.2018 Completul nr.1 Civil
NCPC, ora 8.30.
l Către domnul (nume și
prenume): Sîngeorsanu Alexandru
Mihai, domiciliat în București,
Drumul Taberei, nr. 36, bT4, sc. A,
et. 4, ap.51. Vă înștiințăm că sunteți
citat să vă prezentați la sediul
acestui birou notarial din Mun.
Mangalia, str. Șos. Constanței,
nr.43, Jud.Constanța, la data de
16.02.2018, ora 12:00, pentru dezbaterea procedurii succesorale după
defunctul, tatăl dumneavoastră
Sîngeorsanu Ștefan.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l Numitul Danila Ilie Dorian este
citat la Tribunalul Sibiu, Sala H,
Complet fond civil 8, în data de 8
martie 2018, ora 9.00, în calitate de
intimat, în proces cu Danila Irina
Mihaela, în calitate de petent,
pentru soluţionarea dosarului
numărul 127/85/2018: exequator
(recunoașterea înscrisurilor și hotărârilor străine).
l Judecătoria Babadag. Dosar
nr.226/179/2017. Destinatar: Silai
Arsene. Obiectul dosarului: Declarare judecătorească a morţii. Com.
Jurilovca/sat Jurilovca, str.
Codrului, nr. 1. Citaţie. Sunteţi
chemat în această instanţă, sala
penal/civil, complet C3, în data de
28.02.2018, în calitate de pârât, în
proces cu Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Constanţa, în calitate de
reclamant, Silai Ivan, în calitate de
petent.
l Numita Ioniţă Cristina, cu
ultimul domiciliu cunoscut în com.
Lunca, sat Lunca, jud. Teleorman,
este citată la Judecătoria Alexandria pe data de 15.03.2018, ora
08.30, în calitate de pârât în dosar
civil nr. 6297/740/2017, în proces de
divorţ cu reclamantul Ioniţă Marius
George.
l Barbu Florentina Gabriela este
citată în calitate de pârâtă la Judecătoria Roșiorii de Vede în data de
1 3 . 0 2 . 2 0 1 8 î n d o s a r u l n r.
1393/292/2017 având ca obiect
divorţ.

DIVERSE
l Glavan Viorel anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii
de emitere acord mediu pentru
proiectul “Construire hala sevice”,
propus a fi amplasat in jud.Ilfov,
ors.Magurele, str. Lacului nr. 9.
Informatiile privind proiectul
propus poate fi consultate la sediul
autoritatii competente pentru
protectia mediului Bucuresti, sector
6, Aleea Lacul Morii nr.1 si la sediul
Primariei Ors.Magurele, str. Calugareni nr. 2-4. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului
Ilfov
l UAT Comuna Chiajna prin
primar Mircea Minea anunta
publicul interesat asupra depunerii
soliciatarii de emitere acord mediu
pentru proiectul “Amenajare,
studiu de fezabiliatate, doua
parcuri de agrement”, propus a fi
amplasat in jud.Ilfov, com.Chiajna,
satul Dudu, str. Amorfei nr. 3 (t74/4;
P1; L3/1) str. Orhideelor nr. 23
(T74/4; P1,L3/1 sub lot. 4A). Informatiile privind proiectul propus
poate fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia
mediului Bucuresti, sector 6, Aleea
Lacul Morii nr.1 si la sediul Primariei Comunei Chiajna, Satul
Chiajna, jud Ilfov, str. Pacii nr. 75.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Ilfov.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l CII Brănici Marius, lichidator
judiciar, anunță că prin Încheierea
nr.58/F/2018 din data de 07.02.2018,
pronunţată de Tribunalul NeamțSecţia II civilă, în Dosarul
nr.4624/103/2017, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei și trecerea la faliment
împotriva debitoarei SC
MARISTYL SRL, CUI: 24654584;
J27/1599/2008. Cererea de creanţă
se va depune în două exemplare la
Tribunalul Neamț, sub sancţiunea
decăderii până la data de
19.03.2018. Termene limită:
29.03.2018- afișarea tabel preliminar; 25.04.2018- afișare tabel
definitiv, 23.02.2018- Adunarea
Generală a Asociaților. Relaţii la
CII Brănici Marius,
tel.0745.821.068.
l SC Plan Alese SRL, cu sediul în
str.Valea Buzăului, nr.14, sector 3,
București, înregistrat la ONRC
J40/9816/2017, CUI: RO37801237,
informează pe cei interesați că s-a
depus solicitarea pentru emiterea
autorizației de mediu pentru activitatea de Fabricarea Berii, desfășurată la sediul secundar, punctul de
lucru situat în București, sector 6,
bdl. Iuliu Maniu, nr. 7. Informațiile
la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului București din sector 6,
Aleea Lacul Morii, nr. 1, între orele
9.00-12.00, de luni până vineri.
Propuneri sau contestații se pot
depune la sediul APM București în
termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.
l C.I.I. Ilie Laurentiu Dragos notifica intrarea in faliment prin procedura simplificata a debitoarei SC
Sanimavet SRL, cu sediul in Bucuresti, B-dul 1 Mai, nr. 27, bloc C7,
et. 6, scara 1, ap. 27, Sector 6,
J40/5736/2005; CUI 17411817, prin
Incheierea de sedinta din
06.02.2018, dosar 37427/3/2017 al
Tribunalului Bucuresti Sectia
a-VII-a Civila. Termene: depunere
creante 23.03.2018; tabel preliminar
02.04.2018; tabel definitiv
27.04.2018; data Adunarii creditorilor 06.04.2018, ora 14.00, str.
Traian, nr. 102, Mun. Caracal, jud.
Olt, pentru: confirmarea lichidatorului judiciar, aprobarea raport
intocmit conf. art. 97 si incidenta
art. 169 din lg.85/14. Relatii la
0788469204.
l Aceasta informare este efectuata
de catre OMV Petrom S.A, cu
sediul in Municipiul Bucuresti,
strada Coralilor, nr. 22, sector 1, ce
intentioneza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Siret, un
Aviz de Gospodarire a Apelor
pentru realizarea lucrarilor de
“Deviere conducta de pompare
Parc 614 Tazlau – Depozit Albotesti” propus a fi amplasat in extravilanul si intravilanul comunei
Poduri, jud.Bacau si municipiului
Moinesti, judetul Bacau. Aceasta
investitie este noua. Ca rezultat al
procesului de productie nu vor
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare
de aviz este conforma cu prevede-
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rile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa
obtina informatii suplimentare cu
privire la solicitarea Avizului de
Gospodarire a Apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa
transmita observatii, sugestii si
recomandari se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV S.R.L ,
cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr.
7, et. 1, Ploiesti, jud. Prahova, cod
postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Consiliul de Conducere al Fundaţiei pentru Tineret a
Municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare şi cu art. 11 alin.(1) din
Regulamentul Intern de Organizare
şi Funcţionare (RIOF) al FTMB,
convoacă, în data de 28.03.2018
orele 18.00, la sediul FTMB din
Bucureşti, Calea Şerban Vodă
nr.213, sector 4 –Tehnic Club,
Adunarea Generală Ordinară a
Organizaţiilor de/ pentru Tineret a
FTMB cu următoarea Ordine de
Zi: (1) Admiterea de noi organizaţii
de/ pentru tineret ca membri în
cadrul Adunării Generale a FTMB
şi implicit modificarea şi completarea RIOF-ului; (2) Raport de
activitate al Consiliului de Conducere al FTMB pentru perioada
01.01-31.12.2017; (3) Aprobarea
Situaţiilor Financiare anuale la
31.12.2017, ce includ bilanţul
contabil, contul de profit şi pierdere,
repartizarea rezultatului exerciţiului
financiar, situaţia activelor imobilizate, însoţite de Raportul de
Gestiune şi Raportul Comisiei de
Cenzori; (4) Aprobarea Bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2018
şi a Calendarului de proiecte proprii
şi în parteneriat ale FTMB pe anul
2018. În cazul în care la data şi ora
stabilite nu se întruneşte cvorumul
necesar, Adunarea Generală Ordinară a Organizaţiilor de/ pentru
Tineret a FTMB este reconvocată
pentru data de 29.03.2018, orele
18.00 la aceeaşi adresă şi cu aceeaşi
ordine de zi. Organizaţiile membre
în Adunarea Generală a Organizaţiilor de/ pentru Tineret a FTMB vor
delega reprezentanţi pentru participarea la şedinţa Adunării Generale,
printr-un mandat scris ce va fi
înaintat pentru înregistrare până la
data prezentării pentru participarea
la şedinţă. Relaţii suplimentare la
tel.: 021.335.13.72; 021.410.70.72;
0721.738.817 –Doina Sorina Oprea–
Secretar FTMB; e-mail. office@
ftmb.ro.
l CII Doina Stoian în calitate de
lichidator al SC FIABIL SA înmatriculata la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr. J40/1010/1991,
RO 332506, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor,
în locaţia din Calea Dorobanţilor
nr.124 ap. 2, sector 1 Bucureşti
pentru data de 19.03.2018 ora 13.00
cu urmatoarea ordine de zi: 1.
Analiza şi supunerea spre aprobare

a situatiilor financiare anuale
pentru anul 2017; 2. Pronunţarea
asupra gestiunii Consiliului de
Administratie şi a directorilor; 3.
Diverse. În cazul neîndeplinirii
cvorumului, Adunarea Generală
Ordinară se convoacă pe data de
20.03.2018 la aceeaşi ora şi în
acelaşi loc.

LICITAȚII
l UAT Comuna Ciulniţa, Judeţul
Ialomiţa concesionează prin licitaţie
publică deschisă un număr de 31
loturi destinate construirii de locuinţe, cu suprafeţe cuprinse între 500
mp şi 714 mp, situate în Ansamblul
Rezidenţial Ciulniţa - zona de
Nord. Informaţii suplimentare se
regăsesc în documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini. Documentaţia de atribuire se poate
procura de la Primăria comunei
Ciulniţa, sat Ciulniţa, str. Matei
Basarab, nr. 68, Jud. Ialomiţa,
compartimentul Cadastru şi Urbanism. Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 09.03.2018, ora
13:00 la Sediul administrativ al
UAT comuna Ciulniţa, respectiv sat
Ciulniţa, str. Matei Basarab, nr. 68,
com. Ciulniţa, Jud. Ialomiţa. Data
limită de depunere a ofertelor:
08.03.2018, ora 15:00. În cazul în
care nu se adjudecă toate loturile,
şedinţele de licitaţie se vor repeta în
ziua de vineri, ora 13:00, din prima
şi a treia săptămână a fiecărei luni
calendaristice, data limită pentru
ofertelor fiind în acest caz ziua de
joi, ora 15:00. Informaţii suplimentare tel: 0243218082.
l Foraj Bucuresti SA Bucureşti, str.
Cpt. Aviator Gheorghe Demetriade,
nr. 14, sector 1, cod de identificare
fiscală 1567268, număr de ordine în
registrul comerţului J40/1864/1991,
prin lichidator judiciar Via Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică pornind de la valoarea
de evaluare redusa cu 5% pachetul
de 4.563.372 actiuni, reprezentand
95,8013% din capitalul social al
Foradex Vest SA Bucuresti, sector 1,
str. Milcov, nr. 5, cladirea C25,
J40/3266/2012, CUI 29948491, la
pretul de 1,475065 lei/actiune,
respectiv 6.731.270,32 lei. Persoanele interesate vor achizitiona
caietul de prezentare de la sediul
lichidatorului judiciar şi vor depune
oferta impreuna cu taxa de garanţie
de 5% din pretul de vânzare până
cel mai târziu în preziua organizării
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
data de 16.02.2018, ora 15:00 la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax
0244 519800. In cazul neadjudecării, licitatiile vor fi reluate la
23.02.2018, 02.03.2018, 09.03.2018,
16.03.2018, 23.03.2018, 30.03.2018
respectiv 05.04.2018 la aceeaşi oră,
în acelaşi loc.
l Subscrisa VIA Insolv SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie
publică urmatoarele bunuri aparti-

nand Foraj Bucuresti SA: I. Proprietati imobiliare, vanzare
individuala, pornind de la pretul
reprezentand valoarea de evaluare
redusa cu 40%: - teren intravilan in
suprafata de 19.523 mp, situat in
Floresti, judet Prahova, pret
206.114 lei fara TVA; - teren in
suprafata de 1.030 mp si sonda nr.
2662, situate in Otopeni, judet Ilfov,
pret 284.258 lei fara TVA; - teren in
suprafata de 947 mp, sonda nr.
2663, situate in Otopeni, jud. Ilfov,
pret 338.523 lei fara TVA; - teren in
suprafata de 1.555 mp si sonda nr.
1582, situate in Jimbolia, judet
Timis, pret 20.890 lei fara TVA; teren in suprafata de 1.500 mp si
sonda nr. 4630, situate in Jimbolia,
judet Timis, pret 20.372 lei fara
TVA; - teren extravilan (pasuni) in
suprafata de 30.200 mp, situat in
com. Porumbacu de Jos, sat Colun,
judet Sibiu, pret 57.824 lei fara
TVA. II. Teren intravilan in suprafata de 433,11 mp si constructii
(baraca, distribuitor gaze, remiza
PSI), situate in Bucuresti, str. Dej,
nr. 2-4, sector 1, pornind de la pretul
de 264.843 lei fara TVA, reprezentand valoarea de evaluare redusa cu
45%. Persoanele interesate vor
cumpăra caietele de prezentare de
la lichidatorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în data de
15.02.2018, ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
In cazul neadjudecării, licitatiile vor
fi reluate la 22.02.2018, 01.03.2018,
08.03.2018 respectiv 15.03.2018 la
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Subscrisa VIA Insolv SPRL lichidator judiciar al Foraj Bucuresti SA
scoate la vânzare prin licitaţie
publică echipamente birotica
pornind de la pretul de 11.143,50 lei
fara TVA, reprezentand valoarea de
evaluare redusa cu 70% si instalatie
de foraj Ingersoll Rand T3W, B 29
THG, pornind de la pretul de
38.700 lei fara TVA, reprezentand
valoarea de evaluare redusa cu
55%. Persoanele interesate vor
cumpăra caietele de prezentare de
la lichidatorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în data de
15.02.2018, ora 16:00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
In cazul neadjudecării, licitatiile vor
fi reluate la 22.02.2018, 01.03.2018,
08.03.2018 respectiv 15.03.2018 la
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
SCR Best Construct SRL desemnat
prin hotărârea din data de
27.09.2016, pronuntata in dosar nr.
32668/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la vanzare
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prin licitatie publica a bunului
mobil aflat in proprietatea SCR
Best Construct SRL, constand in
autoturism Chevrolet Kalos, an
fabricatie 2005, combustibil
Benzină, capacitate cilindrica 1399
cm3, putere 69 kw, culoare ROŞU,
68172 kilometri, stare tehnica bună,
in valoare totala de 850 euro
exclusiv TVA. Vanzarea bunului
mobil apartinand societatii falite se
va organiza in data de 21.02.2018
ora 14.00, prin licitatie publica. In
cazul in care bunului nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit,
se vor organiza alte 9 (noua) licitatii
saptamanale, în datele de
28.02.2018, 07.03.2018, 14.03.2018,
21.03.2018, 28.03.2018, 04.04.2018,
11.04.2018, 18.04.2018 şi
25.04.2018, la aceeasi ora, in acelasi
loc si in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare 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 organizare
a acestora se pot obtine din caietul
de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se pot
achizitiona la sediul lichidatorului
judiciar sau prin virament bancar.
Costul unui caiet de sarcini este de
300 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.

licitației este de 10%. Oferanții pot
depune documentațiile necesare
participării la licitație până la data
şi ora limitp de: 08.03.2018, ora
11:00, la registratura Primăriei
municipiului Oltenița, într-un
singur exemplar original. Documentele licitației se vor pune la
dispoziție începând cu data de
09.02.2018 la sediul Primăriei municipiului Oltenița, b-dul Republicii,
nr.40, etaj 2, camera 22. Prețul de
achiziție al caietului de sarcini este
de 20 lei şi se va achita la casieria
Primăriei municipiului Oltenița.
Ofertanții sunt obligați să depună
până la termenul limită de primire
a documentațiilor necesare participării la licitație, dovada achitării
garanției de participare, a contravalorii caietului de sarcini şi a taxei de
participare la licitație. Anunțul
privind organizarea licitației publice
cu strigare pentru vânzarea terenului de mai sus, va fi afişat la
panoul de afişaj al primăriei începând cu data de 09.02. 2018. Solicitări de clarificări cu privire la
documentaţia de atribuire pot fi
depuse la sediul Primăriei municipiului Olteniţa, Birou Registratură,
sau pot fi transmise prin fax la nr.
0242.515.087, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com cu cel
puţin 4 zile lucrătoare înainte de
data limită pentru depunerea documentațiilor necesare participării la
licitație. Durata în care ofertanții
rămân angajați prin termenii ofertelor lor: până la încheierea contractului. Data transmiterii spre
publicare a anunțului: 09.02.2018.
PRIMAR - Ţone Petre, Intocmit
-Zavalaş Liviu.

l Primăria Municipiului Olteniţa
cu sediul în municipiul Olteniţa,
B-dul Republicii, nr. 40, Judeţul
Călăraşi, tel/fax: 0242.515.169;
0242.515.087 anunţă: Organizarea
licitației publice cu strigare pentru
vânzarea unui teren aparținând
domeniului privat al municipiului
Oltenița, situat în extravilanul
municipiului Oltenița, parțial
tarlaua 91 şi partial tarlaua 92, zona
vecinatate Ecluza Canal Dunare
-Argeş, în suprafață de 242.973mp.
Licitația este organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea licitaţiilor publice
pentru concesionarea /închirierea /
vânzarea bunurilor aparţinând
domeniului privat /închirierea
bunurilor aparţinând domeniului
public al municipiului Oltenita, cu
modificările ulterioare, cât şi în
conformitate cu prevederile Legii
nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare. Data, ora şi
locul de desfăşurare a licitației:
09.03.2018, ora 11:00 la sediul
Primăriei municipiului Oltenița,
b-dul Republicii nr.40. Prețul minim
de începere al licitației este egal cu
echivalentul în lei la data efectuării
plății a 0,18 euro/mp (curs B.N.R.),
cu salt de supralicitare de 10%
inclus; La prețul adjudecat se va
adăuga T.V.A. Pasul de creştere al

l 1.Informaţii generale privind
concedentul: Comuna Drăgăneşti,
cod fiscal: 16366149, adresa: sat
Drăgăneşti, judeţul Neamţ, cod
poştal: 617107, telefon/fax:
0233.789.385, e-mail: primariadraganesti@yahoo.com. 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii: Suprafaţă de 100.000mp,
aparţinând domeniului public al
comunei Drăgăneşti, situat în extravilanul localităţii Drăgăneşti. 3.
Informaţii privind documentaţia de
atribuire: 3.1.Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere de la
sediul Primăriei Comunei Drăgăneşti, judeţul Neamţ; 3.2.Costul
documentaţiei de atribuire este de
100Lei, se achită la casieria Primăriei Comunei Drăgăneşti, judeţul
Neamţ, cod poştal: 617107, de unde
se poate ridica şi documentaţia;
3.3.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 06.03.2018, ora 12.00.
4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor este de 13.03.2018, ora 16.00;
4.2.Ofertele se depun la sediul
Primăriei Comunei Drăgăneşti,
judeţul Neamţ, la Secretarul
comunei; 4.3.Fiecare ofertă va fi
depusă într-un singur exemplar
original. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14.03.2018, ora
14.00. 6.Denumirea instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
apărute: Tribunalul Neamţ- Secţia
contencios administrativ Piatra
Neamţ, b-dul Republicii, nr.16,
e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.
r o ,
t e l e f o n / f a x :
0233.212.294/0233.235.655. 7.Alte
informaţii se pot obţine la telefon:
0233.789.385 sau la sediul Primăriei
Comunei Drăgăneşti. 8.Data transmiterii anuntului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 12.02.2018.
l Debitorul SC Comsig SA – societate în dizolvare - lichidare, cu
sediul în Sighisoara, str.Caraiman,
nr.1, jud.Mures, CIF:1225885,
J26/176/1991, prin lichidator
Consultant Insolvență SPRL, cu
sediul ales în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi,
scoate la vânzare bunul imobil la
pretul diminuat cu 25% fata de
pretul stabilit prin raportul de
evaluare după cum urmează: 1.
Proprietate imobiliara situata in
intravilanul Mun. Sighisoara, str.
Caraiman, nr. 1, jud. Mures
compusa din Cladire- Punct
alimentare nr. 7 avand suprafata
construita de 79,31 mp si suprafata
utila de 70,21 mp; Sopron cu o

suprafata construita de 33,93 mp si
teren intravilan cu S= 109 mp, Nr.
cadastral 1465/1/2 la pretul de
3.712,50 euro (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii, pret
neafectat de TVA). Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul
procedează la vânzarea bunului
imobil descris anterior, il reprezinta
Rezolutia nr. 10313/27.07.2017
privind inregistrarea procedurii de
dizolvare cu lichidare si numirea
lichidatorului SC Consultant Insolventa SPRL. Licitaţia va avea loc în
localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi
la data de 15.02.2018 orele 11:00.
Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la
sediul ales al lichidatorului,din Dr.
Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A,
jud.Mehedinți,
telefon ,
0742592183, fax:0252354399, sau
email:office@consultant-insolventa.
ro; cel mai târziu până în data de
14.02.2018 orele 16:00. - o ofertă de
cumpărare şi dovada consemnării
cauţiunii de 10% din preţul de
pornire a licitaţiei pentru bunurile
imobile pe care intenţionează să le
cumpere, în contul SC Comsig SA
deschis la BCR SA.Nr. cont:

RO13RNCB0191015637860001.
-Să depună contravaloarea caietului de sarcină in sumă de 500,00
lei. Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunul imobil sa
anunte lichidatorul judiciar inainte
de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută
de lege. Relaţii la telefon-fax
0742592183, 0756482035 sau
0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro;, site: www.
consultant-insolventa.ro sau la
sediul lichidatorului din localitatea
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.
7A, jud. Mehedinţi.
l Turnătoria Centrala Orion S.A.,
societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL,
cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
scoate la vanzare prin licitatie, o
cantitate de aproximativ 18 tone
deseuri metalice, reprezentate de
tabla, şpan si diverse bunuri din
fier, la pretul de 0,7 lei/kg, fara
TVA. Licitatia se va organiza in
data de 23.02.2018 ora 13:00, la
sediu lichidatorului judiciar, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogra-
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mata pentru data de 26.02.2018,
27.02.2018, 28.02.2018, 05.03.2018,
06.03.2018, 07.03.2018, 12.03.2018,
13.03.2018, 14.03.2018, la aceeasi
ora si aceeasi adresa. Dosarul de
prezentare si conditiile de participare se pot obtine numai de la
sediul lichidatorului judiciar.
Te l e f o n / f a x : 0 7 8 7 . 3 4 4 . 5 4 7 /
0244.597.808, email office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator nr
1051/10.01.2014 pe numele SC
Bmb Activ West SRL. Il declaram
nul.
l Pierdut carnet student, eliberat
de UAV, Facultatea de Stiinte
Economice, pe numele Cladovan
Sorina. Il declar nul.
l Pierdut livret aparținând aeronavei ultrauşoare cu înmatricularea YR5026. Îl declar nul.
Declarăm pierdut Certificatul de
înregistrare B2133428 emis pe data
de 29.10.2009 de ORC- Dolj aparținând Action Trade&Tours SRL,
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a v â n d n r. d e î n r e g i s t r a r e
J16/816/2005. Îl declarăm nul.
l Pierdut atestat taxi emis de
ARR Dolj pe numele Ionică Cristian. Se declară nul.
l Declar pierdut Contractul de
Vanzare -Cumparare şi Procesul
Verbal de Predare -Primire a locuinţei, ambele cu nr.11836 din data
de 21.10.1991, emise de SC Foişor
SA, între Foisor SA şi Barbu
Marin şi Constantin Rădiţa, decedaţi, pentru ap. 66 din sos. Mihai
Bravu nr. 90 -96, bloc D 17, sc. 2,
sector 2, Bucureşti.
l Declar pierdut Registru Unic de
Control al SC San Aqua Prest SRL
cu RO 34483082, J23/1547/2015,
sediul social, oraş Popeşti- Leordeni, strada Drumul Fermei nr. 77
A, ap.1, et. 9, jud. Ilfov, emis de
ONRC Ilfov.
l Declar pierdută Autorizaţie
Ta x i n r. 5 6 , p e n t r u a u t o
IF-07-BZT, emisă de Primăria
Domneşti, pe firma SC Liberty
Taxi SRL, CUI 32166479, cu sediul
în Domneşti- Ilfov.

