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Achiziții Publice; -1 post de Economist I 
în cadrul Serviciului Achiziții Publice; Ora 
12:30-13:30 -1 post de psiholog practicant 
în cadrul Secției X Psihiatrie- lucrare scrisă; 
-1 post de psiholog principal în cadrul Cen-
trului de Sănătate Mintală- lucrare scrisă; 
Candidații vor depune dosarele la sediul 
unitătii în perioadă 21.02.2017-06.03.2017 
la Serviciul R.U.N.O.S. Relații suplimentare 
la tel: 021.334.42.66 int. 451 și 319.

Cautăm personal calificat și necalificat 
pentru șantiere din București sau în țară. 
Contact 0745450313 sau 0761587092

IMOBILIARE

VÂNZĂRI

- TERENURI
Vând teren intravilan în strațiunea Cheia 
1000 mp, 40E mp, curent electric, apă 
potabilă, la 50 m de hotel Royal. Tel. 
0721.588.709

DIVERSE
MINISTERUL Economiei având sediul în str. 
Calea Victoriei nr. 152, sector 1, localitatea 
București, titular al Strategiei Miniere a 
României 2017-2035 și al Planului de mă-
suri pentru implementarea Strategiei Mi-
niere 2017-2035, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere a 
avizului de mediu pentru strategia și pla-
nul menționate anterior. Prima versiune a 
strategiei și a planului poate fi consultată 
atât la sediul titularului cât și la sediul Mi-
nisterului Mediului, B-dul Libertății nr. 2, 
sector 5, București de luni până joi intre ore-
le 9.00-16.00 vineri înte orele 9.00-13.00, 
dar și pe site-urile celor două autorități 
publice: http://economie.gov.ro/images/
resurse-minerale/STRATEGIE.pdf; http://
economie.gov.ro/images/resurse-mine-
rale/PLAN.pdf. Observații/ comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul Ministe-
rului Economiei, Direcția Resurse Minerale, 
telefon: 021.202.51.23; fax: 021.202.51.01, 
email: evaluare.strategie@economie.gov.
ro, în termen de 15 zile de la data publicării 
anunțului.

Se aduce la cunostință publică faptul, că 
există pe rolul acestei instanțe dosarul civil 
213/322/2017, având ca obiect dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzucapiune 
de către GEREBENES ILIANA, asupra imobi-
lului situat în intravilanul comunei Zăbala, 
în suprafață de 1718 mp, înscris în cartea 
funciară nr. 24650 comuna Zăbala, județul 
Covasna, provenit din conversia de pe har-
tie a cărții funciare vechi nr. 911 Pava, nr. top 
456/2 în suprafață de 92 mp (provenit din 
dezmembrarea topograficului 456) respec-
tiv nr. top 457 în suprafată de 1626 mp.

Capital Insol SPRL Filiala Suceava, str. 
Ana Ipătescu, nr.4, cu sediul ales în Târ-
gu Neamț, str. M. Sadoveanu, nr.39 
anunță deschiderea procedurii generale a 
insolvenței SC Bios Gamma SRL Roman, 
str. D. Gherea, bl.5, ap.58, CIF 8470067, 
J27/350/1996, cu termen de declarare a 
creanțelor la 31.03.2017 la Tribunalul Pia-
tra Neamț, B-dul Republicii, nr.16, dosar 
nr.3952/103/2016, termen de publicare a 
tabelului preliminar la 20.04.2017, care se 
poate contesta în 7 zile și prima adunare a 
creditorilor la 25.04.2017.

Lichidator judiciar solicită oferte în vederea 
angajării unui avocat pentru recuperarea 
creanțelor debitoarei MAKON BAU-LOGIS-
TIC S.R.L. Informații la tel. 0269225076. 
Ofertele se transmit la fax 0269225076 
sau pe e-mail: office@relcoactive.ro până 
cel târziu la data de 28.02.2017.

COMUNICAT. S.C. BIOFARM S.A. cu sediul în 
București, str.Logofătul Tăutu nr. 99, sector 
3, având cod unic de înregistrare RO 341563 
și număr de ordine în Registrul Comerțului 
J40/199/1991, tranzacționată la Bursa 
de Valori București, categoria PREMIUM 
-simbol BIO, informează acționarii și inves-
titorii că situațiile financiare preliminare 
neauditate ale anului 2016, întocmite în 
conformitate cu prevederile Regulamen-
tului nr. 1/2006 al C.N.V.M. cu modificările 
și completările ulterioare, sunt puse la 
dispoziția publicului, în format electronic, 
pe website-ul societății, www.biofarm.ro, 
la rubrica „Investitori” începând din data de 
15.02.2017, orele 18.30.

SC LIDL ROMANIA SCS anunță publicul in-
teresat asupra deciziei de emitere a deciziei 
etapei de încadrare a solicitării de revizuire 
pentru proiectul „CONSTRUIRE SUPER-
MARKET LIDL ȘI AMENAJARE LOCURI DE 
PARCARE ÎN INCINTA, AMPLASARE PANO-
URI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE 
ȘI FAȚADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENA-
JARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, 
ORGANIZARE DE ȘANTIER” propus a fi am-
plasat în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 
28, jud. Timiș. Decizia autorității de mediu , 
precum și informațiile relevante pentru lu-
area deciziei pot fi consultate la sediul APM 
Timiș, Timișoara, Bv. L. Rebreanu nr. 18-18 A, 
jud. Timiș și la sediul SC LIDL ROMANIA SCS, 

Lugoj, str. Timișorii, nr. 161, jud Timiș, în zilele 
de luni -joi între orele 08.00-16.30, și vineri 
între orele 08.00-14.00 precum și la urmă-
toarea adresă de internet: http://apmtm.
anpm.ro/. Observațiile/contestațiile pu-
blicului se primesc la sediul APM Timiș, Bv. 
L. Rebreanu, nr. 18-18 A în termen de 10 zile 
până la data de 01.03.2017.

Heitler Andreas, titular al planului „ P.U.Z.- 
„Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni 
complementare, dotări și servicii publice” în 
comuna Moșnița Nouă, satul Moșnița Nouă, 
CF nr. 416984, 416864, nr. cad. 416984, 
416864, jud. Timiș. aduc la cunoștința 
publicului că decizia etapei de încadrare, 
din procedura de reglementare conform 
H.G. Nr. 1076/2004, este cea de adoptare a 
planului fără aviz de mediu. Propunerile de 
reconsiderare ale deciziei se vor transmite 
în scris, în termen de 10 zile calendaristice, 
la sediul APM Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, 
nr, 18-18A, Timișoara.

CUMPĂRĂRI
Cumpăr urgent licență taxi cu mașină sau 
fără mașină. Relații la tel: 0332416768

ADUNĂRI GENERALE
Asociația COPYRO -Societate de Gestiune 
Colectivă a Drepturilor de Autor cu sediul 
în București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, 
Sector 2, CIF RO2787628 anunță: Convoca-
rea Adunării Generale Ordinare a COPYRO 
pentru anul 2016 -Societate de Gestiune 
Colectivă a Drepturilor de Autor pentru 
data de 23 martie 2017 orele 11 la Sala Cris-
tal din cadrul Centrului de Conferințe al 
S.C. Internațional Business Center Modern 
S.R.L. din București, B-dul Carol I nr.34-36, 
Sector 2 (fostul Hotel MODERN). În situația 
în care nu se realizează cvorumul necesar, 
conform statutului, Adunarea Generală 
Ordinară se reconvoacă pentru data de 
24 martie 2017 orele 11 la Sala Millenium 
din cadrul Centrului de Conferințe al S.C. 
Internațional Business Center Modern 
S.R.L. din București, B-dul Carol I nr.34-36, 
Sector 2 (fostul Hotel MODERN), cu aceeași 
ordine de zi. Ordinea de zi: -Prezentarea și 
aprobarea ordinei de zi; -Prezentarea tex-
tului și expunerea de motive a hotărârilor 
ce urmează a fi supuse aprobării Adunării 
Generale Ordinare; -Prezentarea situației 
financiare și stadiul principalelor litigii afla-
te pe rol; -Prezentarea și supunerea spre 
aprobare a raportului de activitate al Ad-
ministratorului General pentru anul 2016, 
prezentarea și aprobarea obiectivelor pri-
vind activitatea COPYRO pentru anul 2017; 
-Prezentarea și supunerea spre aprobare a 
raportului de activitate al Consiliului Direc-
tor pentru anul 2016; -Aprobarea deciziilor 
Consiliului Director consemnate în procese-
le verbale privind activitatea COPYRO luate 
în anul 2016 și până la zi; -Prezentarea și su-
punerea spre aprobare a situațiilor financi-
are pe anul 2016; -Prezentarea și supunerea 
spre aprobare a dării de seamă pentru anul 
2016 în format ORDA; -Prezentarea și supu-
nerea spre aprobare a raportului Comisiei 
de Cenzori pentru anul 2016; -Prezentarea 
și supunerea spre aprobare a raportului de 
activitate al Comisiei Speciale Permanente 
privind Accesul la Informații pentru anul 
2016; -Prezentarea și supunerea spre apro-
bare a raportului de activitate al Comisiei 
de Lectură pentru anul 2016; -Prezentarea 
și supunerea spre aprobare a raportului de 
activitate al Comisiei de Repartiții pentru 
anul 2016; -Prezentarea și supunerea spre 
aprobare a bugetului de venituri și cheltu-
ieli estimativ pentru anul 2017; -Aprobarea 
comisionului administrativ COPYRO aplica-
bil până la următoarea Adunare Generală; 
-Alegerea unui membru al Comisiei Specia-
le Permanente privind Accesul la Informații 
în completarea acesteia având în vedere 
demisia dlui Jachi Florea (Iacob Florea) în-
aintată Consiliului Director; -Comunicarea 
procesului verbal de control al ORDA pen-
tru anul 2012 și informarea cu privire la con-
trolul ORDA pentru anul 2013; -Informări, 
discuții. Diverse.

LICITAȚII
S.C. Valserg S.R.L. -în faliment, vinde 
prin licitație publică deschisă cu strigare 
(Botoșani, str.1 Decembrie 48), în data de 
06.03.2017, orele 11.00, microfermă zooteh-
nică, situată în sat Lunca, com. Milișăuți, jud. 
Suceava, compusă din: sediu, filtru sanitar, 
bazin apă, magazie furaje, hală îngrășare 
porci-2 buc,. utilități. Prețul de porni-
re=1.202.642 lei, la care se adaugă T.V.A. În 
caz de neadjudecare, licitația se va relua în 
data de 20.03.2017. Tel:0744/85.31.58.

Lichidator C.I.I. Bordianu scoate la vân-
zare prin licitație publică următoarele 
bunuri imobile și mobile proprietatea SC 
Coros SRL: fabrică alcool (vânzare în bloc) 
-construcție și instalație producere alcool 
situată în loc. Rachiti, jud. Botoșani. Preț 
de plecare la licitație 4.500.000 lei, auto-
turism AUDI A8 QUATRO -an de fabricație 
2004 -preț de plecare la licitație 100.000 
lei; bazin inox alcool rafinare inox 4,2 to/
capacitate -6.836 lei; bazin inox cu agita-

tor 2 to/capacitate -6.437 lei; drojderie cu 
serpentină CU 3,2 to- (4 buc)- 2.542 lei/buc; 
bazin inox cu serptentină CU 2 to -6.405 lei, 
bazin inox alcool rafinat 4,8 to -24.079 lei; 
vas tampon 30 to -9.057 lei; bazin borhot 21 
to (3 buc) -4.243 lei/buc; rezervor combus-
tibil 45 to -(4 buc) -13.500 lei/buc; rezervor 
apă caldă 34 to- 8.998 lei; rezervor apă rece 
fără serpentină 34 to- 8.998 lei; rezervor 
apă rece cu serpentină 34 to -12.598 lei. 
Prețul nu include TVA. Taxa de licitatie si 
oferta se depun pana la 01.03.2017 ora 12. 
Licitația are loc la sediul lichidatorului din 
str. Aprodu Purice nr.5, municipiul Botoșani 
în data de 02.03.2017 ora 10:30 pentru van-
zarea in bloc si ora 11:00 pentru vanzarea 
bunurilor mobile. Tel 0726153680.

ACTIV GRUP IPURL cu sediul în Arad, str. 
Tribunu Buteanu, nr. 1, ap. 1, jud. Arad, lichi-
dator judiciar al S.C. Adrian Compact SRL, 
cu sediul în Arad, Zona Industrială Micalaca 
1 Est, jud. Arad, nr. O.R.C. J02/1874/1991, CUI 
1714580, debitor în dosarul 1266/108/2010* 
pe rol la Tribunalul Arad, anunță vânzarea 
în bloc, la licitație deschisă, ascendentă, 
cu strigare, conform prevederilor Legii 
85/2006, a următoarelor bunuri: Imobil 
situat în Arad, str. Voinicilor F.N., constând 
în: teren intravilan în suprafață de 2.250 
m.p. înscris sub A1 în C.F. 332324 Arad, Nr. 
Cad. 332324, cu supraedificate constând 
în: „Magazin de prezentare și vânzare, bi-
rouri și spații de depozitare materiale de 
construcții și instalații”, înscris sub A1.1, Cad: 
332324-C1, cu mobilierul și dotările existen-
te, împreună cu Imobil situat în Arad, str. 
Voinicilor F.N., constând în teren intravilan 
în suprafață de 2.250 m.p. înscris sub A1 în 
C.F. 332325 Arad, Nr. Cad. 332325, cu supra-
edificate constând în: „Complex de recreere 
și spații depozitare”, înscris sub A1.1, Cad: 
332325-C1, cu echipamente tehnologice 
și echipamente centru fitness, pornind de 
la prețul minim de începere a licitației de 
500.000 Euro, exclusiv TVA. Licitația va 
avea loc în data de 27.02.2017, ora 14.00, 
la sediul Activ Grup I.P.U.R.L. În caz de ne-
adjudecare, licitația se reia, în același loc 
și la aceeași oră, cu același preț de începere 
a licitației, în data de 06.03.2017, respectiv 
13.03.2017. Garanția pentru înscrierea la 
licitație este de 10% din prețul de începere 
a licitației, iar plata prețului la care bunu-
rile au fost adjudecate se face în termen 
de maxim 60 zile calendaristice de la data 
adjudecării. Înscrierile și achitarea garanției 
de participare la licitație se pot face până 
cu 1 oră înainte de începerea licitației. 
Regulamentul de organizare a licitației și 
relații suplimentare se pot obține la sediul 
Activ Grup IPURL, tel/fax. 0257.214821, 
mobil 0744.697814 sau email: activ_grup@ 
yahoo.com.

ANUNȚ SUPRAOFERTARE: Subscrisa, 
SPECIALISTS TRUST INSOLVENCY S.P.R.L., 
calitate de lichidator judiciar al debitorului 
S.C. Aldi Livi S.R.L. Botoșani, cu sediul soci-
al în mun. Botoșani, str. Nucilor nr.9A, jud. 
Botoșani, C.U.I. RO16610510, nr. de înreg. 
O.R.C. J07/339/2004, potrivit Încheierii 
nr.728 din data de 01.11.2013, pronunțată 
de Tribunalul Botoșani -Secția Comercială 
și de Contencios Administrativ, în dosarul 
nr.2571/40/2013, in conformitate cu dispo-
zitiilor art.118 din leagea 85/2006, anunta 
faptul ca pana la data de 23.03.2017 se 
primesc supraoferte pentru valorifica-
rea activului imobil nr.1 -extindere spațiu 
comercial înscrisă în CF nr.54794-C1/
Botoșani, identificată cu nr. cadastral 
54794-C1, in suprafața de 82 mp și amena-
jare rampă acces persoane cu handicap cu 
suprafața de 22,50 mp, amplasată în mun. 
Botoșani, str. Calea Națională nr.86, parter, 
jud. Botoșani, proprietatea debitoarei S.C. 
Aldi Livi S.R.L. Botoșani. Sarcini: ipoteca in 
favoarea Bancpost SA. De asemenea, s-a 
notat si dreptul de concesiune, pe durata 
existentei constructiei, incepand cu data 
de 25.08.2005, conform Contractului de 
concesiune nr.3148/02.11.2005 si Procesului 
verbal nr.3148/02.11.2005 Conform art.53 
din Legea nr.85/2006 modificată „bunu-
rile înstrăinate de administratorul judiciar 
sau lichidator, în exercițiul atribuțiilor sale 
prevăzute de prezenta lege, sunt dobân-
dite libere de orice sarcini, precum ipoteci, 
garanții reale mobiliare sau drepturi de 
retenție, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, 
cu exceptia masurilor asiguratorii sau ma-
surilor preventive specifice, instituite in cur-
sul procesului penal”. Orice persoană inte-
resată de achiziționarea acestui activ si de 
participarea la negocierea directa, trebuie 
să facă supraofertă de cumpărare pentru 
un preț mai mare decât ultima oferta pri-
mita 135.000,00 lei cu respectarea pasului 
de supraofertare de 6.750,00 lei. In ceea ce 
priveste regimul de TVA, valorificarea acti-
vului imobil este scutita de TVA, conform 
prevederilor art.292 alin.2 lit.f din Legea 
nr.227/2015 Componența, descrierea, 
condițiile de supraofertare/participare la 
negocierea directa sunt cuprinse în caietul 
de sarcini, care se pot procura contracost de 
la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi 
de luni până vineri, orele 08.00-16.00 până 
la data de 21.03.2017, pe baza unei pro-
gramari prealabile. SUPRAOFERTELE SE 
DEPUN PÂNĂ LA DATA DE 23.03.2017 (IN-
CLUSIV), PRIN POȘTĂ/MAIL/FAX SAU LA 

SEDIUL SOCIAL AL ADMINISTRATORULUI 
JUDICIAR SPECIALISTS TRUST INSOLVEN-
CY S.P.R.L. DIN MUN. IASI, BD. NICOLAE IOR-
GA, NR.4, BL.905A, PARTER, JUD. IASI, FAX 
0332.803.866, E-MAIL OFFICE@TRUST- 
INSOLVENTA.RO.

OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Brașov) angajează 
bucătar, cu experiență. 0722.268.866

Soferi categoria B și C, cu atestat și card. 
Asigurăm gratuit cazare, masă și diurnă. 
Așteptăm provincia. Relații între 10- 16. 
0769.961.624

Angajăm doamnă pentru menaj la casă în 
Bucur-Obor cu domiciliul stabil în București, 
program 8h/zi. Experiență în domeniu și re-
comandări. Detalii la telefon 0748.150.099.

SC BIZIM INVEST COMANY SRL angajează 
muncitor necalificat la ambalarea produ-
selor solide și semisolide și ambalator ma-
nual. 0799.739.526.

SC SANAT CARPET SRL, angajează mani-
pulant marfă. 0723.617.106.

U.M. 02358 București din Ministerul Apără-
rii Naționale cu sediul în București, strada 
G-ral Constantin Cristescu nr.5, sector 1, 
organizează concursul pentru ocuparea 
postului vacant de personal civil contractu-
al, Muncitor calificat III (electrician) /studii 
generale sau profesionale, cu o vechime în 
specialitate de minim 3 ani și 6 luni, ast-
fel: -14.03.2017, ora 11.00 -proba practică; 
-20.03.2017, ora 11.00 -interviul. -data limi-
tă de depunere a dosarelor -06.03.2017, ora 
14.00. Depunerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul U.M. 02358 
București, strada G-ral Constantin Cristes-
cu nr.5, sector 1, unde vor fi afișate și detalii-
le organizatorice necesare. Date de contact 
ale secretariatului, la telefon: 021.313.11.74 
-Pcc Pătrașcu Marcelica.

S.C. MIKE NAZARIAN GROUP S.R.L. cu sediul 
în Iași, angajează femeie de serviciu, nivel 
de pregătire profesională, studii generale. 
Telefon: 0755994466.

În data de 3 aprilie 2017, ora 12.00, la sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. 
Vissarion, nr.1, se va organiza și desfășura 
concursul de recrutare într-o funcție pu-
blică de execuție vacantă de inspector, 
clasa I, grad profesional superior în cadrul 
Compartimentului informatică, rezervată 
prin planul de ocupare a funcțiilor publi-
ce. I.Probele stabilite pentru concurs: a)
selecția dosarelor de înscriere; b)proba 
scrisă; c)interviul. II.Condiții de participare 
la concursul organizat pentru ocuparea 
funcției publice de execuție vacantă de 
inspector, clasa I, grad profesional supe-
rior în cadrul Compartimentului informa-
tică. -candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare; -studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă, în 
domeniul Științelor economice, specializa-
rea Cibernetică economică; -vechimea mi-
nim 9 ani în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice; III.Condiții de 
desfășurare a concursului sau examenului: 
-dosarele de înscriere la concurs se depun 
în termen de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. 
Vissarion, nr.1. Dosarul de înscriere la con-
curs trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 din H.G. 
nr. 611/2008, modificată și completată de 
H.G. 1173/2008; -proba scrisă se organizea-
ză în data de 3 aprilie 2017, ora 12.00, la se-
diul Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. 
Vissarion, nr.1. Relații suplimentare și bibli-
ografia se pot obține zilnic la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Dambovita.

Companie specializată de pază, angajează 
agenți cu sau fără atestat, dispeceri, șefi de 
tură și fete pentru funcția de recepționist. 
Salarizare atractivă. Relații la telefon: 
0733003179; 0728682111.

Patiseria Taki Vaida Srl din Timișoara 
angajează 1 ospătar (cod C.O.R. 513102), 
condiții minime: studii medii (liceu), califi-
care ospătar, cunoașterea limii albaneze 
și române. CV-urile se depun pe e-mail la 
adresa:osman.iseini10@e-uvt.ro. Vor fi lu-
ate în considerare CV-urile primite până la 
data de 24.02.2017. Selecția candidaților 
va avea loc în data de 27.02.2017 și constă 
în concurs de CV-uri. Informații la telefon 
0770641728.

SC Doly-Com Distributie SRL, cu sediul în 
Botoșani, Punct de lucru Abator Roma 
-Botoșani, angajează Agent vânzări -rețea 
distribuție carne. Cerințe: minim studii 
medii și experiență de cel puțin trei ani în 
domeniu. Cererile și CV-urile se depun prin 
fax la: 0231.565.955 sau e-mail: office@ 
dolycom.ro. Relații la telefon: 0231.565.970, 
interior: 123.

PATISERIA ELVIN SRL din Arad angajează 
4 BRUTARI. Conditii minime: studii medii 
(10 clase), calificare brutar ( cod C.O.R. 
751201), cunoașterea bucătăriei sârbești 
(burek). CV-urile se depun pe e-mail la 
adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi 
luate în considerare CV-urile primite până 
la data de 24.02.2017. Selecția candidatilor 
va avea loc în data de 27.02.2017 și constă 
în concurs de CV-uri. Informații la telefon: 
0740530807

Angajăm brutar/ patiser. Tel. 
021.321.34.39; e-mail: secretariat@
springtrest.ro

Angajăm casier/ lucrător comercial 
și manipulant pentru supermarket 
non-stop. Tel.: 021.321.34.39; e-
mail: secretariat@springtrest.ro

Angajăm ajutor bucătar pentru au-
toservire. Tel: 021.321.34.39; e-mail: 
secretariat@springtrest.ro

ANUNȚ Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. 
Dr. Alexandru Obregia”, cu sediul în sos. 
Berceni nr.10, sector 4, organizează concurs 
în perioadă 21.02.2017-24.03.2017, pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacanțe: 
-1 post de Economist I în cadrul Serviciului 
Achiziții Publice- Biroul Aprovizionare; -1 
post de Economist II în cadrul Serviciului 
Achiziții Publice; -1 post de Economist I în 
cadrul Serviciului Achiziții Publice; -1 post 
de psiholog practicant în cadrul Secției X 
Psihiatrie; -1 post de psiholog principal în 
cadrul Centrului de Sănătate Mintală. Peri-
oadă de depunere a dosarelor de înscriere: 
21.02.2017-06.03.2017. Condiții specifice 
participare concurs: Economist I în cadrul 
Serviciului Achiziții Publice: -Studii superi-
oare de lungă durată; -Diplomă de licență 
în domeniul Economic; -Experiență profe-
sională de minim 3 ani și 6 luni în domeniul 
economic; -Experiență în achiziții publice 
de minim 1 an; Economist II în cadrul Ser-
viciului Achiziții Publice: -Studii superioare 
de lungă durată; -Diplomă de licență în 
domeniul Economic; -Experiență profesio-
nală de minim 6 luni în domeniul economic; 
-Experiență în achiziții publice de minim 
6 luni; Psiholog practicant: -Diplomă de 
licență în specialitate-studii superioare de 
lungă durată; -1 an vechime că psiholog; 
-Certificat de psiholog practicant. Psiholog 
principal: -Diplomă de licență în specialita-
te- studii superioare de lungă durată; -Mi-
nim 5 ani vechime ca specialist în sectorul 
sanitar; -Examen de grad principal. Concur-
sul se va desfăsura astfel: Probă scrisă în 
data de 14.03.2017: Ora 09:00-10:00 -1 post 
de Economist I în cadrul Serviciului Achiziții- 
Biroul Aprovizionare-test grilă; -1 post de 
Economist II în cadrul Serviciului Achiziții 
Publice- test grilă; -1 post de Economist I în 
cadrul Serviciului Achiziții Publice- test gri-
lă; Ora 12:30-13:30 -1 post de psiholog prac-
ticant în cadrul Secției X Psihiatrie- lucrare 
scrisă; -1 post de psiholog principal în cadrul 
Centrului de Sănătate Mintală-lucrare 
scrisă; Interviul în data de 20.03.2017: Ora 
09:00-10:00 -1 post de Economist I în cadrul 
Serviciului Achiziții- Biroul Aprovizionare; -1 
post de Economist II în cadrul Serviciului 
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Direcţia Generală Regională a Finanţelor Pu-
blice Cluj prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Bihor, cu sediul în Oradea, 
str. Dimitrie Cantemir nr. 2, vinde la licitaţie 
publică în data de 09.03.2017, ora 10.00, bu-
nul mobil constand în: Autoturism Dacia Lo-
gan, an fabricaţie 2011, bun proprietate a debi-
torului SC Coscos Impex SRL, C.U.I. 10796 
430. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la 
sediul AJFP Bihor, str. Dimitrie Cantemir nr. 2, 
camera 101, telefon 0259.433050, interior 
2072 sau accesând pagina de internet a 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Pu-
blice Cluj prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Bihor, cu sediul în Oradea, 
str. Dimitrie Cantemir nr. 2, vinde la licitaţie 
publică în data de 10.03.2017, ora 10.00, 
bunul mobil constand în: Autoturism Mercedes 
Benz E250 CDI, an fabricaţie 2008, bun 
proprietate a debitorului SC Gabyo Consulting 
SRL, C.U.I. 24181745. Informaţii suplimentare 
pot fi obţinute la sediul AJFP Bihor, str. Dimitrie 
Cantemir nr. 2, camera 101, telefon 0259. 
433050, interior 2072 sau accesând pagina de 
internet a Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală.
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Pu-
blice Cluj prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Bihor, cu sediul în Oradea, 
str. Dimitrie Cantemir nr. 2, vinde la licitaţie 
publică în data de 14.03.2017, ora 10.00, bu-
nuri mobile constând din: Banc de lucru; Truse 
cu aparate de control; Pompă de filtrat ulei hi-
draulic; Invenţie, bunuri proprietate a debito-
rului SC Monoelect SRL, C.U.I. 26792770. 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul 
AJFP Bihor, str. Dimitrie Cantemir nr. 2, 
camera 101, telefon 0259.433050, interior 
2072 sau accesând pagina de internet a 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Pu-
blice Cluj prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Bihor, cu sediul în Oradea, 
str. Dimitrie Cantemir nr. 2, vinde la licitaţie 
publică în data de 15.03.2017, ora 10.00, bu-
nul mobil constând în: Autoutilitară frigorifică 
Iveco Daily, an fabricaţie 2008, bun proprietate 
a garantului ipotecar Mirea Viorel, cu domiciliul 
în Bucureşti, Sector 5, str. Cucuteni nr. 39, 
pentru debitorul SC Orfruct SRL, C.U.I. 32446 
070. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la 
sediul AJFP Bihor, str. Dimitrie Cantemir nr. 2, 
camera 101, telefon 0259.433050, interior 20 
72 sau accesând pagina de internet a Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Pu-
blice Cluj prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Bihor, cu sediul în Oradea, 
str. Dimitrie Cantemir nr. 2, vinde la licitaţie 
publică în data de 13.03.2017, ora 10.00, bu-
nul mobil constând în: Autoturism Mercedes 
Benz Sprinter, an fabricaţie 2000, bun proprie-
tate a debitorului SC Tinvictovi SRL, C.U.I. 348 
60190. Informaţii suplimentare pot fi obţinute 
la sediul AJFP Bihor, str. Dimitrie Cantemir nr. 
2, camera 101, telefon 0259.433050, interior 
2072 sau accesând pagina de internet a 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Pu-
blice Cluj prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Bihor, cu sediul în Oradea, 
str. Dimitrie Cantemir nr. 2, vinde la licitaţie 
publică în data de 03.03.2017, ora 11.00, bu-
nuri imobile constând în: Teren extravilan, 
situat în Saldabagiu de Munte, comuna Paleu, 
în suprafaţă de 6104 mp, CF nr. 52699, nr. cad. 
4396, bunuri proprietate a debitorului Porcar 
Tiberiu. Informaţii suplimentare pot fi obţinute 
la sediul AJFP Bihor, str. Dimitrie Cantemir nr. 
2, camera 6, telefon 0259.433050, interior 20 
19 sau accesând pagina de internet a Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală.
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Pu-
blice Cluj prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Bihor, cu sediul în Oradea, 
str. Dimitrie Cantemir nr. 2, vinde la licitaţie 
publică în data de 02.03.2017, ora 11.00, bu-
nuri mobile constând în: Autoturism Hyundai 
XD, anul fabricaţiei - 2006, km - 250.000, nr. 
înmatriculate: BH-17-PUI, benzină, stare bună 
de funcţionare, bunuri proprietate a debitorului 
Puie Mircea Florin. Informaţii suplimentare pot 
fi obţinute la sediul AJFP Bihor, str. Dimitrie 
Cantemir nr. 2, camera 6, telefon 0259.433 
050, interior 2019 sau accesând pagina de 
internet a Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală.

ANAF - Direcţia Generală Executări Silite 
Cazuri Speciale prin Serviciul Executări Silite 
Cazuri Speciale Regional Cluj-Napoca, orga-
nizează în data de 09.03.2017, ora 10.00, lici-
taţie (a doua licitaţie) pentru vânzarea bunului 
imobil, proprietatea debitorului Crisan Vasile: 
Teren în suprafaţă de 1.209 mp şi construcţie 
(casă unifamilială - 3 camere şi dependinţe) si-
tuate în loc. Cluj-Napoca, str. Doinei, nr. 46, 
jud. Cluj. Preţul de vânzare este de 456.000 
lei. Licitaţia se va desfăşura la sediul serviciu-
lui nostru Cluj-Napoca, P-ţa. Avram Iancu, nr. 
19, cam. 238, jud. Cluj. Pentru informaţii supli-
mentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0264.591670, interior 192. Anunţul 
integral se află postat pe www.anaf.ro, secţi-
unea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bu-
nurilor sechestrate - Unitate/Subunitate fiscală 
Cluj-Napoca, Executări silite cazuri speciale.

Mada
Highlight
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documente reprezent~nd facturile nr.
6 8 6 3 6 7 – 2 9 / 0 7 / 2 0 1 6 ,
6 1 0 5 6 3 – 3 1 / 0 8 / 2 0 1 6 ,
686463–31/08/2016, FIMF
686544–11/10/2016, FIMF
686625–11/10/2016, FIMF
686647–31/10/2016 pentru spa]iul din
imobilul situat \n Str. M. Eminescu nr.
124A, ap. 11, Bucure[ti. Neprezentarea
la data [i adresa sus men]ionate va fi
considerat` drept acceptare a
facturilor \n cauz`. 

EVENTUALII mo[tenitori legali sau
testamentari ai defunctului ßerban
Cristian–Ion, decedat la data de
09.02.2016 cu ultimul domiciliu \n
Bucure[ti, Bld. Lacul Tei nr.107 bl.14
ap.26, sector.2 sunt invita]i la sediul
Biroului Notarial Individual Mihaela
Ruxandra Briscan din Bucure[ti. Calea
Vitan nr.8 bl.V51 sc.1 parter, ap.3
sector.3 tel: 021.321.03.32,
021.326.40.45 la data de 05 aprilie 2017,
ora 14:00, \n vederea dezbaterii
succesiunii defunctului, cu actele de
stare civil`, testament etc. ce fac
dovada calit`]ii lor. Mo[tenitorii care
nu se prezint` la termen vor fi
prezum]i renun]`tori la succesiune. 

JUDECåTORIA CÇMPENI. Numi]ii
Kabulea Vazul a Szilarde, Cabulea
Sabin a lui Vasilie Utrea, Cabulea
Vasilie a lui Vasilie Utrea, Cabulea
Nicolae a lui Vasilie Utrea minor, Goia
Vasile a lui Nicolae, Rosca Ioan, Rosca
Victoria a lui Ioan, Rosca Nicolae a lui
Ioan minor, Crisan Oana, v`d. lui Petru
Tamas, Jurj Petru lui Octavian minor,
Jurj Maria lui Octavian, minor`, Alb
Ana, n`scut` Rosca, Rosca Ioan, Rosca
Petru, Man Maria, Man Elena, Ghiura
Paraschiva, n`scut` Man, Man Ioan,
Man Gheorghe, Man Nicolae, Chira
Ana, n`scut` Man, Jurj Octavian,
Sabau Ioan lui Constantin, Cabulea
Paraschiva l Ioan m. Ianc Ioan, Cabulea
Vasilie lui Petru, Cabulea Ilie, Cabulea
Paraschiva s.l. Gosa Ioan, Cabulea
Vasilie lui Constantin, Cabulea Ion lui
Gheorghe, Cabulea Ilina s.l. Crucita
Vasilie, Sabau Coriolan, Sabau Victor,
Sabau Emil, minor, Cabulea Sava v`d.
Lui Gosa Gheorghe lui Vasilie, Vlad
Zaharia lui Ilie, Vlad Susana s.l. Momeu
Nicolae, Sabau Ioan lui Vasilie, Sabau
Nicolae lui Vasilie, Sabau Petru lui
Vasilie, Sabau Vasilie lui Constantin,
Sabau Coriolan lui Nicolae, Sabau
Victor lui Nicolae, Sabau Emil lui
Nicolae, Cosma Maria, v`d. Lui Sabau
Petru, Sabau Vasilie lui Petru, Sabau
Victor lui Petru, Sabau Constantin lui
Petru, Ciapa Petru lui Ioan, Ciapa Panfil
lui Ioan, Ciapa Elisaveta lui Ioan, Ciapa
Maria s.l. Alb Ioan, Ciapa Valeria, s.l.
Ciapa Vasilie, Sabau Valeria m`r.
Toader Gheorghe, Sabau Sava m`r.
Cabulea Traian, Goia Vasile lui Nicolae,
Cabulea Petru, Cabulea Valeria,
Cabulea Maria, n`scut` Orb, Cabulea
Ilina, c`s. Rabulea, Cabulea Nicolae,
Bota Gheorghe, Sabau Maria, Giurgiu
Paraschiva, Goia Vasile, Span
Petronela, Span Cosmin [i Radulescu
Maria, sunt cita]i \n dosarul nr.
1350/203/2016, cu termen de judecat`
\n data de 15.03.2017, de c`tre
reclamantele Bunaci Iuliana [i Cabulea
Maria, pentru succesiune, presta]ie
tabular`, radiere sarcini [i altele. 

LICHIDATORUL GRP SPRL cu sediul \n
Cluj Napoca, str. I. B. Deleanu, nr. 76 –
78, ap. 4, Cluj, tel/ fax 0264 541054, 0744
604813 anun]` demararea procedurii
de lichidare \n baza Legii 31/ 1990 rep.
pentru urm`toarele societ`]i:
Marmiralex SRL – J12/ 1483/ 1998, CUI
10995220, BHS Cad Import Export SRL –
J12/ 754/ 2000, CUI 21078274, V A E C
SRL – J12/ 412/ 2001, CUI 13776462,
Isidoria SRL – J12/ 609/ 2001, CUI

13845465, Jadin SRL – J12/ 1573/ 2001,
CUI 21078274, Prorovena SRL – J12/
856/ 2002, CUI 21078274, Sum Impex
SRL, J12/ 2197/ 2002, CUI 14994503,
Anca Trans SRL J12/ 2339/ 2003, CUI
21078274, çn termen de 10 zile orice
persoana interesat` care de]ine
crean]e \mpotriva acestora sau are
cuno[tin]e despre existen]a unor
bunuri \n averea debitoarelor din lista
de mai sus, s` se adreseze
lichidatorului GRP SPRL.

LICHIDATORUL judiciar al Isomont SRL,
J12/ 1469/ 2008, CIF 23632570, notific`
deschiderea procedurii simplificate a
insolven]ei prin Sentin]a Civil` nr. 319/
15.02.2017, dosar nr. 61/ 1285/ 2017,
Tribunalul Specializat Cluj. Termenele
sunt: \nregistrarea declara]iilor de
crean]` 22.03.2017, publicarea
tabelului preliminar 05.04.2017,
\nregistrare contesta]ii : 7 zile de la
publicarea tabelului preliminar \n
Buletinul Procedurilor de Insolven]`,
\nregistrarea opozi]iilor : 10 zile de la
primirea notific`rii, solu]ionarea
contesta]iilor [i a opozi]iilor :
10.05.2017, prima adunare a
creditorilor : 14.04.2017, ora 12:00. 

MAGISTER SPRL Filiala Timi[, Cod de
identificare fiscal`: 28631621, sediul \n
Timi[oara, str. Constantin cel Mare,
jud. Timi[, num`r de \nscriere \n
tabloul practicienilor \n insolven]`
R.F.O II 0533/2011, tel: 0256/ 433058,
fax: 0356/ 801858, \n calitate de
lichidator, prin prezenta notific`m
dizolvarea de drept, potrivit Legii 359/
2004 a urm`toarelor societ`]i: – S.C.
Slateria S.R.L., cu sediul \n Timi[oara,
str. Lotusului, nr. 2, bl. B256, et. 1, ap. 5,
jud. Timi[, \nregistrat` la Oficiul
Registrului Comer]ului de pe l~ng`
Tribunalul Timi[ sub nr. J35/ 19/ 2001,
CUI: 13646608; – S.C. Saroal Italia S.R.L.,
cu sediul \n Timi[oara, srt. Motilor, nr.
6, ap. 3, \nregistrat` la Oficiul
Registrului Comer]ului de pe l~ng`
Tribunalul Timi[ sub nr. J35/ 1254/
1998, CUI: 11230293; – S.C. Bamberg
S.R.L. cu sediul \n Timi[oara, str.
Vulturilor, nr. 15 , jud Timi[,
\nregistrat` la Oficiul Registrului
Comer]ului de pe l~ng` Tribunalul
Timi[ sub nr. J35/ 3542/ 1994, CUI:
6631906; – S.C. Dania Group S.R.L. cu
sediul \n Timi[oara, str. Vulturilor, nr.
15 , jud Timi[, \nregistrat` la Oficiul
Registrului Comer]ului de pe l~ng`
Tribunalul Timi[ sub nr. J35/ 3542/
1994, CUI: 6631906; – S.C. Jadan Fan
S.R.L cu sediul \n Timi[oara, str. Calea
Aradului, nr. 103, bl. 1, sc. A, ap.3, jud.
Timi[ ,\nregistrat` la Oficiul Registrului
Comer]ului de pe l~ng` Tribunalul
Timi[ sub nr. J35/ 462/ 2001, CUI:
13841889; – S.C. D.M. Autopan S.R.L. cu
sediul \n Timi[oara, str. Vulturilor, nr.
15 , jud Timi[, \nregistrat` la Oficiul
Registrului Comer]ului de pe l~ng`
Tribunalul Timi[ sub nr. J35/ 3542/
1994, CUI: 6631906; – S.C. Galeria
"Tenta`Art" S.R.L., cu sediul \n
Timi[oara, str. Gheorghe Laz`r, nr. 4,
ap. 4A, jud. Timi[, \nregistrat` la Oficiul
Registrului Comer]ului de pe l~ng`
Tribunalul Timi[ sub nr. J35/ 339/ 2000,
CUI: 12930139; – S.C. Fiv Instal S.R.L. cu
sediul \n Timi[oara, str. I.I. De la Brad,
bl. A 80, sc. B, Ap. 1, jud. Timi[,
\nregistrat` la Oficiul Registrului
Comer]ului de pe l~ng` Tribunalul
Timi[ sub nr. J35/ 721/ 2000, CUI:
13220407; – S.C. Nelsor Consult S.R.L.
cu sediul \n imi[oara, str. Donici, nr. 14,
jud Timi[, \nregistrat` la Oficiul
Registrului Comer]ului de pe l~ng`
Tribunalul Timi[ sub nr. J35/ 556/ 2001,
av~nd CUI: 6631906, – S.C. Rigrup S.R.L.
cu sediul \n Timi[oara, str. Lidia, nr.
113, bl. 52, sc. E, et. 4, ap. 9, jud. Timi[,
\nregistrat` la Oficiul Registrului

Comer]ului de pe l~ng` Tribunalul
Timi[ sub nr. J35/ 640/ 2000, CUI:
13178566; – S.C. Copilu S.R.L., cu sediul
\n Sannicolau Mare, str. Avram Iancu
15, jud. Timi[, \nregistrat` la Oficiul
Registrului Comer]ului de pe l~ng`
Tribunalul Timi[ sub nr. J35/ 3638/
1993, CUI: 10685629. 

MOSTENITORII numitei Voiciu Elena, \n
prezent decedat`, sunt citati s` se
prezinte la Valeria Donose si Andrei
Bunda – Societate Profesional`
Notarial`, cu sediul \n Bucuresti b–dul
Unirii, nr. 70, bl. J4, sc. 3, et. 1, ap. 54,
sector 3, interfon 54, telefon
021.322.68.47, pentru data de
09.03.2017, ora 09.30, la dezbaterea
succesiunii defunctei P~rvan – Tudor
Maria, decedat` la data 13.09.2015, cu
ultim domiciliu \n Bucuresti, b–dul
Unirii nr. 66, sector 3, data la care vor
veni cu actele de stare civil`. çn cazul
\n care nu ati acceptat mostenirea se
va prezuma, conform art. 1112 cod
civil, c` ati renuntat la mostenire.

MRL IASI SPRL Filiala Cluj \n calitate de
lichidator judiciar al SC Napoca
Security SRL, CUI 30140618, notific`
deschiderea procedurii generale a
falimentului \mpotriva debitorului, prin
sentin]a civil` din data de 31.01.2017,
pronun]at` de Tribunalului Specializat
Cluj, \n dosarul nr. 738/ 1285/ 2015. SC
Napoca Security SRL are obliga]ia s`
depun` \n termen de o zi, la dosarul
cauzei documentele prev`zute la art.
67 alin. (1) coroborat cu art. 74 din
Legea nr. 85/ 2014. Termen depunere
declara]ii de crean]` 21.03.2017;
termen pentru \ntocmirea tabelului
suplimentar de crean]e 11.04.2017;
Termenul pentru depunerea
contesta]iilor \mpotriva tabelului
suplimentar este de 7 zile de la
publicarea tabelului suplimentar \n
Buletinul Procedurilor de Insolven]`;
termen pentru solu]ionarea
contesta]iilor [i afi[are tabelului
definitiv de crean]e 30.05.2017; 

NUMITELE C`liman Carmen Lidia [i
Moga Cynthia Carmen sunt citate ca
p~r~te \n data de 23.03.2017 ora 9 la
Judec`toria C\mpeni jude]ul Alba,
dosar civil nr. 40/203/2016 av~nd ca
obiect partaj judiciar. 

NUMITUL METE MEHMET ZEKI, cu
ultimul domiciliu cunoscut in Turcia,
Oras Mardin, com. Nusaybin, str. Yesk
Kent Mahalasi Santral Sokak, nr. 17,
este invitat sa se prezinte la
Judecatoria Giurgiu, Sectia Civila,
Camera Sala 4, cu sediul in Giurgiu, Str.
Episcopiei, nr. 13, jud. Giurgiu, in data
de 08.03.2017, ora 08:30, in calitate de
intervenient fortat in dosarul procesual
nr. 14781/236/2015, in contradictoriu
cu SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE
REASIGURARE SA in calitate de parat si
DITU ILIE in calitate de reclamant,
avand ca obiect – actiune in
raspundere delictuala. 

NUMI¥II Popa Valeria lui Gheorghe Buj,
Go[a Ioan lui Nicolae, C`bulea Maria
v`duva lui Go[a Nicolae, Go[a Ioan lui
Nicolae, Kabulea Nicolae Czoczoj,
Kabulea Piroska lui Nicolae, Popa
Valeria so]ia lui Orb Emilian lui
Dumitru, Gosia Vurvara, Go[a Ana
so]ia lui Barb Ioan, Go[a Saveta so]ia
lui Laz`r Teodor, Ciapa Petru lui Ilie,
Popa Ioan lui Petru Bastea, Popa
Vasilie lui Petru Bastea, Popa Valeria
so]ia lui C`bulea Victor, Popa Maria
so]ia lui S~rb Vasilie, Popa Susana
so]ia lui Turc Lauren]iu, Alb Paraschiva
lui Nicolae lui Ioan B`rul, Ianc Avram,
Ro[ca Maria so]ia lui Go[a Ioan, Ciapa
Ilie lui George, Cacior Elena v`duva lui
Go[a George sunt cita]i ca p~r~]i \n
data de 02.03.2017 ora 9 la Judec`toria
C\mpeni jude]ul Alba, dosar civil nr.
1267/203/2016 av~nd ca obiect
presta]ie tabular`. 

Numitul JOAN POR, cu domiciliul
necunoscut, este citat la Judec`toria
Brasov la data de 07.03.2017, ora 09.00,
completul C21, CAMERA J2, \n calitate
de p~r~t \n dosarul civil nr.
24877/197/2015, av~nd ca obiect
uzucapiunea, \n contradictoriu cu
reclamantii Pusc`u Rodica, Serban
Ioan, Serban Nicolae Horia. 

Numitul MEICU DANUT, cu ultimul
domiciliu cunoscut \n com.Niculi]el
jud.Tulcea, este invitat \n calitate de
p~r~t \n procesul de: DECLARARE
JUDECåTOREASCå A MOR¥II" de pe
rolul Judec`toriei Br`ila, Dosar
nr.3353/327/2016 cu termen de
judecat` la data de 20.03.2017. 

Numitul Rusin ßtefan cu ultimul
domiciliu cunoscut sat Ol`neasca, jud.
Br`ila, este citat, \n calitate de p~r~t, la
Judec`toria Br`ila, \n data de
16.03.2017, dosar nr. 5727/196/2016,
reclamant` Rusin Doini]a.

Rom~nia; Judec`toria Bra[ov Dosar
Civil nr. 18077/197/2016; Emis` la data
de 15.02.2016; Soma]ie; Se aduce la
cuno[tin]a celor interesa]i c` petenta
U.A.T. Codlea, cu sediul \n Codlea, str.
Lung`, nr. 32, jud. Bra[ov, a solicitat
Judec`toriei Bra[ov s` se constate c`
a dob~ndit dreptul de proprietate prin
uzucapiune asupra urm`toarelor
imobile: teren \nscris \n C.F. nr. 104593
a localit`]ii Codlea sub nr. top 5197/2
teren arabil de 2109 mp; teren \nscris
\n C.F. nr. 106980 a localit`]ii Codlea
sub nr. top 5197/3 \n suprafa]` de 700
mp; teren \nscris \n C.F. nr. 104591 a
localit`]ii Codlea sub nr. top 5198 teren
arabil de 3999 mp. Persoanele
interesate pot face opozi]ie la
Judec`toria Bra[ov \n termen de 30 de
zile de la data afi[`rii [i public`rii
prezentei soma]ii. Prezenta se
comunic` spre afi[are la sediul
Prim`riei Codlea, la sediul O.C.P.I.
Bra[ov, la sediul Judec`toriei Bra[ov.

SE citeaz` VLAD MARIA, cu ultimul
domiciliu cunoscut \n loc. SIBIU, str.
BIHORULUI, nr. 4, SC. A, AP. 2, jud.
SIBIU, pentru data de 30.03.2016 ora
9.00 la Tribunalul Alba, sala 1, complet
C4 LM, \n dosarul nr. 4636/107/2015 \n
calitate de p~r~t` \n proces cu SC Elit
SRL Cugir \n calitate de reclamant
pentru fond –preten]ii. 

SE citeaz` la Judec`toria C~mpeni,
jude]ul Alba urm`torii p~r~]i: MAN
NASTASIE, STOICA MARIA, MAN
NASTASIA, MAN ANA, FILIMON
SANDOR, FILIMON PETER, cu domiciliul
necunoscut \n dosar nr. 1998/203/2016
cu termen de judecat` la data de
28.02.2017. 

SOCIETATEA CIVILå PROFESIONALå
DE AVOCA¥I ANASTASESCU, este
convocat` la sediul R.A.– A.P.P.S.
S.A.I.F.I. din str. Fabrica de Glucoz` nr.
3A, sector 2, Bucure[ti \n data de
27.02.2017, orele 10.00 \n vederea
\nm~n`rii facturilor nr. 1377/
31.01.2017 [i 489713/ 14.10.2016 pentru
spa]iul pe care l–a ocupat \n imobilul
din Bd. Carol I nr. 12. Neprezentarea la
data [i adresa men]ionate mai sus va
fi considerat` drept acceptare a
facturilor \n cauz`. 

TSOUMPASIDIS GABRIELA este chemat
\n aceast` instan]`, camera sala 1, \n
ziua de 02.03.2017, Completul C9, ora
09:00, \n calitate de P~r~t, \n proces cu
ßTEFAN CONSTAN¥A \n calitate de
Reclamant, succesiune ie[ire din
indiviziune.

ASOCIA¥IA PENTRU DREPTURILE
PRODUCåTORILOR DE FONOGRAME
DIN ROMÇNIA CONVOACå ADUNAREA
GENERALå \n data de 23 martie 2017,
ora 12,00. Adunarea General` va avea
loc la sediul din BD. DECEBAL, num`rul
1, blocul H2, scara 1, apartament 2,
sector 3. çn cazul \n care nu este
\ntrunit cvorumul reconvocarea va fi \n
data de 24 MARTIE 2017, ORA 12.00.
Membri sunt ruga]i s` confirme
participarea la adresa de email
office@adpfr.ro sau la tel
021.637.02.30, fax 021.637.02.31.
Materialele supuse aprob`rii pot fi
consultate la sediul din BD. DECEBAL,
num`rul 1, blocul H2, scara 1,
apartament 2, sector 3, Bucure[ti. çn
cazul membrilor care trimit
reprezentan]i, rug`m ca ace[tia s` se
prezinte cu o procur` special` sau
\mputernicire \n original, semnat` de
c`tre membru care mandateaz`, \n

ADUNĂRI
GENERALE

care s` se specifice limitele
mandatului [i dreptul de vot \n cadrul
AGA din 23 martie 2017. Administrator
Opri[an Daniela Cristina. 

CONSILIUL Local Sector 6 se intruneste
in sedinta ordinara in data de
23.02.2017,ora 17.00,la sediul Primariei
Sector 6,Calea Plevnei,nr.147–149. 

CONSILIUL de Administra]ie al
Societ`]ii Cooperative de Consum
Ciolpani, cu sediul social \n comuna
Ciolpani str. Scolii nr. 1 Jude]ul Ilfov
av~nd CUI RO 2785449 \nregistrat` la
ONRC sub nr. C23/22/2005, convoac`:
I. Adunarea General` Ordinar` a
membrilor cooperatori persoane fizice
pentru data de 08.03.2017 ora 10 ce va
avea loc la sediul social al
cooperativei, din comuna Ciolpani, str.
Scolii, nr. 1, Jude]ul Ilfov cu
urm`toarele: Ordinea de zi a Adun`rii
Generale Ordinare: 1. Prezentarea [i
aprobarea Raportul Consiliului de
Administra]ie [i a situa]iilor financiare
privind activitatea desf`[urat` \n anul
2016 [i fixarea valorii dividendelor. 2.
Prezentarea [i aprobarea Raportului
cenzorului pentru anul 2016; 3.
Alegerea cenzorului (cenzorilor) [i a
cenzorului (cenzorilor) supleant
(suplean]i) 4. Aprobarea desc`rc`rii de
gestiune a administratorilor [i
cenzorilor pe anul 2016. 5. Aprobarea
BVC pe anul 2017 [i a programului de
activitate. 6. Stabilirea remunera]iei
cuvenite administratorilor [i a
cenzorului pentru exerci]iul \n curs
(anul 2017). 7.Retragerea de membri
cooperatori [i cesion`rii de p`r]i
sociale, pierderea calit`]ii de membru
cooperator (retra[i sau deceda]i),
confirmarea primirii de noi membri
cooperatori. 8.Ratificarea deciziilor
luate de Consiliul de Administra]ie \n
anul 2017 [i p~n` \n prezent. 9. Diverse.
10. Alegerea prin vot secret a
pre[edintelui Societ`]ii Cooperativei
de consum Ciolpani. 11. Alegerea prin
vot secret a Consiliului de
Administra]ia. 12. Aprobarea privind
\mputernicirea pre[edintelui Societ`]ii
Cooperative de Consum Ciolpani

pentru semnarea procesului verbal [i a
hot`r~rii Adun`rii Generale Ordinare [i
semnarea Actului Constitutiv. çn cazul
\n care nu vor fi \ntrunite condi]iile
statutare (prezen]a a jum`tate plus
unu a membrilor cooperatori) a doua
Adunare Generala Ordinar` se
convoac` pentru data de 22.03.2017 \n
acela[i loc [i la acea[i or` cu aceia[i
ordine de zi. II. Adunarea General`
Extraordinar` a membrilor cooperatori
persoane fizice pentru data de
08.03.2016 ora 12 ce va avea loc la
sediul social al cooperativei, din
comuna Ciolpani, str. Scolii nr. 1,
Jude]ul Ilfov cu urm`toarele: Ordinea
de zi a Adunarii Generale
Extraordinare 1. Confirmarea primirii
de noi membri [i retragerea de membri
cooperatori, pierderea calit`]ii de
membru cooperator (retra[i sau
deceda]i) [i cesionarea de p`r]i
sociale. 2. Aprobarea privind
reevaluarea imobiliz`rilor corporale de
un evaluator. 3. Aprobarea transmiterii
\n folosin]` de imobiliz`ri corporale
apar]in~nd Societ`]ii Cooperative de
Consum Ciolpani (contracte de
\nchiriere) 4. Aprobarea privind
\nstr`inarea [i v~nzarea de imobiliz`ri
corporale apar]in~nd Societ`]ii
Cooperative de Consum Ciolpani
numai membrilor cooperatori. 5.
Diverse. 6. Aprobarea privind
modificarea Actului Constitutiv
conform aprob`rii Adun`rii Generale.
7. Aprobarea privind \mputernicirea
pre[edintelui Societ`]ii Cooperative de
Consum Ciolpani pentru semnarea
procesului verbal [i a hot`r~rii
Adun`rii Generale Extraordinare [i a
actului adi]ional la actul constitutiv. çn
caz de ne\ntrunire al cvorumului cerut
de lege Adunarea General`
Extraordinar` se revoc` pe data de
22.03.2016 la aceea[i or`, acela[i loc [i
cu aceia[i ordine de zi.

CONVOCARE ADUNARE General`
Ordinar` a membrilor ARDAA. Prin
prezenta, v` anun]`m c` Miercuri,
22.03.2017, ora 16, este convocat`
Adunarea General` Ordinar` a

www.anunturi.romanialibera.ro
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SERVICII LICITATII LICITATII LICITATII LICITATII LICITATII
OFERTE SERVICIU

FIRMA de instalatii angajeaza 
MONTATOR aer conditionat 
experienta minim 3 ani. Trimiteti 
CV-ul la ana@modulex.ro 
sau contactati-ne telefonic la 
021.326.50.00. 

SC ROMPESGAL SRL angajeaza 
lucrator bucatarie (spalator vase 
mari) pentru punctul de lucru situat 
in Galati, Faleza inferioara a Dunarii, 
Restaurant „Pescarus“. Tel. de contact: 
0734.225.006, e-mail: rompesgal_ro@
yahoo.com 

SCOALA DE ARTA Bucuresti angajeaza 
1 post secretar-dactilograf, studii 
medii, vechime 1 an, 1 post casier, studii 
generale /medii, vechime specialitate 
5 ani. Locul concursului str. Cuza-Voda 
nr. 100, sector 4, Bucuresti, în data 
15.03.2017, ora 10.00. Depunere dosare 
pâna la 06.03.2017, tel. 021.330.69.16 

FIRMA transport marfuri angajeaza 
soferi profesionisti (C+E) cu experienta, 
pe comunitate. Tel: 0740903366.

FIRMA de instalatii angajeaza 
INSTALATOR cu experienta minim 3 
ani. Trimiteti CV-ul la ana@modulex.
ro sau contactati-ne telefonic la 
021.326.50.00. 

FIRMA de instalatii angajeaza 
SUDOR INSTALATII cu exeperienta 
minim 3 ani. Trimiteti CV-ul la ana@
modulex.ro sau contactati-ne 
telefonic la 021.326.50.00. 

PRESTARI SERVICIU
ACOPERISURI tip lindab, interioare, 
marsardari, dulgherie, reparatii 
exterioare, izolatii polistiren. 
0724.858.280 -Marian. 

CUMPARARI AUTO
LOGAN preferabil GPL, Bucuresti, Ilfov, 
exclus taxi 1000-1500E. 0744.632.301 

LICITATII
LICHIDATORUL judiciar al S.C. 
MIDAL LEASING IFN S.A. scoate 
la vanzare, prin licitatie publica, 
bunuri mobile de natura mijloacelor 
fixe si obiectelor de inventar, la 
pretul total de 6.480 lei, exclusiv 
TVA si autoturism CADILAC GMX 
320 din 2006 la pretul de 30.150lei, 
exclusiv TVA. Licitatiile vor avea 
loc incepand cu data de 23.02.2017, 
ora 14.00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, sector 1, str. 
Ion Campineanu nr.31, bl.4, sc.2, 
et.1, ap.20. In caz de neadjudecare, 
licitatiile se vor relua in fiecare zi de 
joi pana la valorificarea bunurilor. 
Relatii la telefon 021.314.60.79. 

DIRECTIA Piete si Gestionare 
Activitati Comerciale Sector 4 
organizeaza licitatie publica deschisa 

cu strigare pentru închirierea 
spatiilor comerciale din pietele 
aflate în administrarea directa ( 
PIATA SUDULUI) începand cu data 
de 07.04.2017. Documentatia de 
licitatie poate fi procurata de la 
sediul Directiei Piete si Gestionare 
Activitati Comerciale Sector 4 din 
Soseaua Giurgiului nr. 109 A Sector 4, 
începand din data de 20.02.2017, dupa 
achitarea pretului aferent caietului 
de sarcini. Persoana de contact: 
POPA ALINA VERONICA, telefon 031-
437.06.99. Mentionam ca intrarea în 
vigoare a contractelor de inchiriere 
a spatiilor comerciale obtinute prin 
licitatie publica cu strigare este data 
de 01.06.2017. 

PENITENCIARUL GALATI cu sediul în 
Galati, str. Traian nr. 252, organizeaza 

în data de 27 FEBRUARIE 2017, ora 
1100, la sediul unitatii, Licitatie 
publica cu strigare pentru închirierea 
unei suprafete de aproximativ 1 mp 
cu destinatia: amplasare 1 distribuitor 
automat preparare bauturi calde. 
Data limita de depunere a ofertelor. 
27 FEBRUARIE 2017, ora 1000. Pretul 
de pornire al licitatiei este de 8.00 
lei/mp/luna, iar saltul de supralicitare 
este de 8.00 lei. Documentatia 
pentru licitatie poate fi descarcata de 
pe site-ul unitatii http://anp.gov.ro/
web/penitenciarul-galati/proceduri-
achizitii. Relatii suplimentare la tel. 
0236/479407, int. 2168 sau email: 
achizitii. pgalati@anp. gov. ro. 

UNIVERSITATEA Politehnica din 
Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, str. 
Splaiul Independentei, nr. 313, sector 
6, organizeaza licitatie publica cu 
strigare pentru vanzare deseuri 
de fier in cantitate de aproximativ 
30.000 kg. Licitatia se va desfasura 
in data de 07.03.2017, ora 1200 in sala 
R 310 - Rectorat. Relatii privind caietul 
de sarcini precum si alte informatii le 
puteti obtine la numarul de telefon 
021.402.9452. 

SCP CENTRUM LEX SPRL în calitate 
de lichidator judiciar al SC Cercel 
SRL, societate comerciala aflata în 
faliment, vinde prin licitatie publica, 
deschisa, cu strigare urmatoarele: 
bunuri mobile, la pretul de pornire 
de 9.240 lei, conform proces 
verbal al adunarii creditorilor Nr. 
1411/10.10.2016. Licitatia va avea 
loc în data de 01.03.2017,ora 10:00, 
la sediul lichidatorului judiciar, iar 
în caz de neadjudecare, licitatia se 
va repeta în 15.03.2017,29.03.2017, 
12.04.2017, 26.04.2017, respectiv 
data de 10.05.2017, la acelasi pret si 
aceiasi ora. Informatii suplimentare 
cu privire la bunurile sus amintite si 
derularea procedurilor de valorificare 
pot fi obtinute la sediul lichidatorului 
judiciar, la tel. 0727350510 sau e-mail 
centrumlexsprl@yahoo.ro. 

SUBSCRISA SCP Centrum Lex SPRL, 
cu sediul în Timisoara, str. George 
Cosbuc, nr. 5, sc. C, et. 2, ap. 5, jud. 
Timis, în calitate de lichidator judiciar 
al Societatii Agricole Agroprodukt 
Dinias, cu sediul în Dinias, nr. 192, jud. 
Timis, având CUI 3486437, vinde prin 
licitatie publica, deschisa, cu strigare, 
urmatoarele: 1. Constructii zootehnice 
- 40.740 euro situate în Dinias (fostul 
C. A. P. ). Preturile exprimate nu 
contin TVA si sunt diminuate cu 50% 
fata de preturile stabilite în raportul 
de evaluare. Licitatia va avea loc 
în data de 01.03.2017, ora 10:00, 
la sediul lichidatorului judiciar, iar 
în caz de neadjudecare, licitatia se 
va repeta în 15.03.2017, 29.03.2017, 
12.04.2017, 26.04.2017, 10.05.2017, 
24.05.2017, 07.06.2017, respectiv 
data de 21.06.2017 la aceleasi preturi 
de pornire, la aceeasi locatie si ora. 

Informatii suplimentare cu privire 
la bunurile susamintite si derularea 
procedurilor de valorificare pot 
fi obtinute la sediul lichidatorului 
judiciar, prin e-mail la adresa: 
centrumlexsprl@yahoo. ro, sau la tel. 
0736622558. 

EXPERT SPRL Arad in calitate de 
lichidator judiciar al CONTOR GROUP 
SA Arad (societate in faliment - 
dosar 2469/108/2011* aflat pe rolul 
Tribunalului Arad) scoate la vanzare 
prin licitatie publica, deschisa, cu 
strigare urmatoarele categorii de 
bunuri mobile: Un numar de 175 
loturi / bunuri mobile din categoria 
mijloacelor fixe si obiectelor de 
inventar, de tipul : matrite injectie, 
stand verificare contoare apa, 
instalatie regenerat nisip, mobilier 
de birou, scaune, mese, dulapuri 
metalice si container deseu, etc. 
Lista integrala a bunurilor cu pretul 
de pornire în licitatie pentru fiecare 
bun/lot in parte este publicata pe 
pagina web : www.contorgroup.ro 
si / sau www.expertarad.ro Preturile 
mentionate in lista publicata nu 
includ TVA, care este taxabil in 
conformitate cu prevederile codului 
fiscal. Licitatia individuala pentru 
toate bunurile susmentionate va 
avea loc la data de 07.03.2017 ora 
12:00 la sediul debitoarei Contor 
Group SA din Arad, Calea Bodrogului, 
nr. 2-4, jud. Arad. Regulamentul 
de desfasurare a licitatiei si lista 
integrala a bunurilor cu pretul de 
pornire în licitatie pentru fiecare 
bun/lot in parte se poate consulta si 

obtine in mod gratuit la sediul Contor 
Group SA sau pe www.contorgroup.
ro si www. expertarad. ro. Poate 
participa la licitatie orice persoane 
fizice si juridice, care pana la data 
si ora inceperii licitatiei au depus o 
garantie de participare egala cu 10% 
din pretul de pornire exclusiv TVA 
al bunurilor licitate si documentatia 
prevazuta de regulament. Toate 
platile se efectueaza in lei la cursul 
comunicat de BNR pentru data 
operatiunii. Pentru bunurile care 
nu sunt adjudecate licitatiile vor fi 
reluate dupa publicarea in prealabil a 
unui nou anunt publicitar. Informatii 
suplimentare se pot obtine la 
telefoanele 0728105004 dna. Sas 
Martha sau 0728105062 dl. Medrea 
Eugen. 

SUBSCRISA SCP Centrum Lex 
SPRL, cu sediul în Timisoara, str. 
George Cosbuc, nr.5, sc.C, et.2, ap.5, 
jud. Timis, în calitate de lichidator 
judiciar al S. C. Human Dy S. R. L., cu 
sediul în Timisoara, str. Ana Ipatescu, 
nr.10, bl.D28, ap.8, jud. Timis, având 
J35/4084/2005, CUI 18243738, vinde 
prin licitatie publica, deschisa, cu 
strigare, urmatoarele: 1. Masini de 
imprimat-TAMPOGRAF (PAD PRINTER) 
TIC 163 S, CARUSEL CHAMELEON 
1 CHAM1-6-6, CUPTOR USCARE-
ECONOMAX II ECMXII243383502-1, 
USCATOR INTERMEDIAR E5CN, 
PRESA PRIN TRASFER DE CALDURA 
- HEAT TRANSFERPRESS AW, DULAP 
CU SERTARE, BIROU CALCULATOR, 
SCAUN ERGONOMIC DE BIROU, si 
Mobilier de birou la cel mai bun 

pret oferit de licitator. Pretul nu 
contine TVA si precizam ca pretul 
stabilit în raportul de evaluare este 
de 6.100 euro. Licitatia va avea loc 
în data de 01.03.2017, ora 10:00, 
la sediul lichidatorului judiciar, iar 
în caz de neadjudecare, licitatia se 
va repeta în 15.03.2017, 29.03.2017, 
12.04.2017, 26.04.2017, respectiv 
data de 10.05.2017 la acelas pret, 
la aceeasi locatie si ora. Informatii 
suplimentare cu privire la bunurile 
susamintite si derularea procedurilor 
de valorificare pot fi obtinute la sediul 
lichidatorului judiciar, prin e-mail la 
adresa: centrumlexsprl@yahoo.ro, 
sau la tel. 0736622558. 

JURIDIC
ADUNARI GENERALE

ASOCIATIA COPYRO -Societate de 
Gestiune Colectiva a Drepturilor 
de Autor cu sediul in Bucuresti, Str. 
Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2, 
CIF RO2787628 anunta: Convocarea 
Adunarii Generale Ordinare a 
COPYRO pentru anul 2016 -Societate 
de Gestiune Colectiva a Drepturilor 
de Autor pentru data de 23 martie 
2017 orele 11 la Sala Cristal din 
cadrul Centrului de Conferinte al 
S.C. International Business Center 
Modern S.R.L. din Bucuresti, B-dul 
Carol I nr. 34-36, Sector 2 (fostul 
Hotel MODERN). In situatia in care 
nu se realizeaza cvorumul necesar, 
conform statutului, Adunarea 
Generala Ordinara se reconvoaca 
pentru data de 24 martie 2017 orele 11 
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JURIDIC JURIDIC JURIDIC DIVERSE DECES
la Sala Millenium din cadrul Centrului 
de Conferinte al S.C. International 
Business Center Modern S.R.L. din 
Bucuresti, B-dul Carol I nr. 34-36, 
Sector 2 (fostul Hotel MODERN), cu 
aceeasi ordine de zi. Ordinea de zi: 
-Prezentarea si aprobarea ordinei de 
zi; -Prezentarea textului si expunerea 
de motive a hotararilor ce urmeaza a 
fi supuse aprobarii Adunarii Generale 
Ordinare;-Prezentarea situatiei 
financiare si stadiul principalelor 
litigii aflate pe rol; -Prezentarea si 
supunerea spre aprobare a raportului 
de activitate al Administratorului 
General pentru anul 2016, prezentarea 
si aprobarea obiectivelor privind 
activitatea COPYRO pentru anul 
2017; -Prezentarea si supunerea spre 
aprobare a raportului de activitate 
al Consiliului Director pentru 
anul 2016; -Aprobarea deciziilor 
Consiliului Director consemnate în 
procesele verbale privind activitatea 
COPYRO luate în anul 2016 si pâna 
la zi; -Prezentarea si supunerea spre 
aprobare a situatiilor financiare 
pe anul 2016; -Prezentarea si 
supunerea spre aprobare a darii de 
seama pentru anul 2016 în format 
ORDA; -Prezentarea si supunerea 
spre aprobare a raportului Comisiei 
de Cenzori pentru anul 2016; 
-Prezentarea si supunerea spre 
aprobare a raportului de activitate al 
Comisiei Speciale Permanente privind 
Accesul la Informatii pentru anul 
2016; -Prezentarea si supunerea spre 
aprobare a raportului de activitate 
al Comisiei de Lectura pentru anul 
2016; -Prezentarea si supunerea spre 
aprobare a raportului de activitate 
al Comisiei de Repartitii pentru anul 
2016; -Prezentarea si supunerea spre 
aprobare a bugetului de venituri 
si cheltuieli estimativ pentru anul 
2017; -Aprobarea comisionului 
administrativ COPYRO aplicabil pana 
la urmatoarea Adunare Generala; 
-Alegerea unui membru al Comisiei 
Speciale Permanente privind Accesul 
la Informatii în completarea acesteia 
avand în vedere demisia dlui Jachi 
Florea (Iacob Florea) inaintata 
Consiliului Director; -Comunicarea 
procesului verbal de control al ORDA 
pentru anul 2012 si informarea cu 
privire la controlul ORDA pentru anul 

2013; -Informari, discutii. Diverse. 

ÎN conformitate cu prevederile 
statutului Asociatiei Crescatorilor 
de Albine din România, Consiliul 
Director al Filialei Judeteane Ilfov si 
a Municipiului Bucuresti, convoaca 
pentru data de joi 23.02.2017, ora 
16.30 Adunarea Generala a Membrilor 
A.C.A. arondati la aceasta filiala. 
Ordinea de zi: Dare de seama, alegerea 
presedintelui filialei si confirmarea 
noului consiliu director (art. 33 din 
statutul A.C.A. Din România). Lucrarile 
Adunarii Generale se vor desfasura în 
amfiteatrul I.C.D.A. cu sediul în B-dul 
Ficusului, nr. 42, sector 1, Bucuresti. 
Presedintele Filialei Judeteane Ilfov 
si a Municipiului Bucuresti Jur. Marian 
Patrascu. 

CITATII
SUBSEMNATII Simon Mihail si Simon 
Daniela-Maria, domiciliati în comuna 
Gurghiu, sat Pauloaia nr. 36, judetul 
Mures, în calitate de reclamanti în 
Dosarul nr. 3115/289/2016, având 
ca obiect uzucapiune, anuntam pe 
toti cei interesati sa faca opozitie 
cu privire la uzucaparea terenului 
în suprafata de 500 mp, având 
ca proprietari tabulator pe Boar 
Constantin, cu termen de judecata 
la data de 29.03.2017, la Judecatoria 
Reghin. 

SE citeaza paratul Lazar Cristian 
Florin la Judecatoria Pascani pentru 
termenul de judecata din 17 martie 
2017 C9 in dosarul nr. 5940/866/2016, 
cu obiectul divort cu minori in proces 
cu reclamanta Lazar Catalina. 

NUMITUL Miron Daniel este citat 
pentru data de 05.04.2017 la 
Judecatoria Barlad in dosarul nr. 
1430/189/2016, avind ca obiect 
“Exercitarea autoritatii parintesti si 
suplinire consimtamant parat”, in 
calitate de parat. 

NUMITUL Corne Gedeon este 
citat pentru data de 29.03.2017 la 
Judecatoria Barlad in dosarul nr. 
4677/189/2016, avind ca obiect 
DIVORT, in calitate de parat. 

NUMITA Calin Roxana este citata 
pentru data de 05.04.2017 la 

Judecatoria Barlad in dosarul nr. 
6642/189/2016, avind ca obiect 
DIVORT, in calitate de parata. 

DIVERSE
ORDINUL GUVERNATORULUI 
BANCII NATIONALE A ROMÂNIEI Nr. 
83 din 01.02.2017 privind publicarea 
efectuarii radierii din Registrele 
general si special Institutii Financiare 
Nebancare a Societatii PIRAEUS 
LEASING ROMÂNIA IFN S.A.Având 
în vedere solicitarea de radiere din 
Registrele general si special Institutii 
Financiare Nebancare, formulata de 
catre Societatea PIRAEUS LEASING 
ROMÂNIA IFN S.A. prin scrisoarea nr. 
947/02.11.2016, precum si îndeplinirea 
cerintelor prevazute de art.113 alin.(1) 
din Regulamentul Bancii Nationale 
a României nr. 20/2009 privind 
institutiile financiare nebancare, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
în baza art.28 alin.(1) lit. a) si alin.(2) din 
Legea nr. 93/2009 privind institutiile 
financiare nebancare, cu modificarile 
si completarile ulterioare, În temeiul 
art. 35 din Legea nr.312/2004 privind 
Statutul Bancii Nationale a României 
si al Hotarârii Parlamentului României 
nr.27/2014 pentru numirea Consiliului 
de administratie al Bancii Nationale 
a României, Guvernatorul Bancii 
Nationale a României emite urmatorul 
ORDIN Articol unic. Se dispune 
publicarea efectuarii radierii din 
Registrele general si special Institutii 
Financiare Nebancare tinute la Banca 
Nationala a României a Societatii 
PIRAEUS LEASING ROMÂNIA IFN S.A., 
cu sediul în Bucuresti, b-dul Nicolae 
Titulescu nr.29-31, et.5, sector 1, 
înregistrata la Registrul Comertului 
cu nr. J40/12697/2002, cod unic de 
înregistrare 15071212, înscrisa în 
Registrul general si Registrul special 
cu nr.RG-PJR-41-110191, respectiv 
nr.RS-PJR-41-110033, la Sectiunea 
k)-„Activitati multiple de creditare”.
Guvernator MUGUR CONSTANTIN 
ISARESCU. 

SOCIETATEA Comerciala Oli 
Construct SRL, anunta depunerea 
cererii pentru emiterea Autorizatiei de 
mediu, pentru obiectivul Punct lucru 
Pascani, avand ca obiect de activitate 

1610-Taierea si rindeluire lemnului, 
1623 Fabricarea altor elemente 
de drugherie si tamplariepentru 
constructii,1624 Fabricare ambalajelor 
din lemn, 4677 Comert cu ridicata 
a deseurilor si resturilor, amplasat 
in Pacani, str. Dragos Voda nr. 158. 
Documentatia tehnica poate fi 
consultata la sediul firmei din Lespezi, 
judetul Iasi, telefon 0744.176.495 sau la 
Agentia pentru Protectia Mediului Iasi, 
Calea Chisinaului, nr.43, Iasi. Eventuale 
observatii ale publicului referitoare 
la activitatea si amplasamentul 
obiectivului se vor transmite la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Iasi, Calea Chisinaului nr.43, judetul 
Iasi. 

PIERDERI
PIERDUT atestat nr. 0242815000 
persoane marfa pe numele Onofrei 
Mihai. 

PIERDUT certificat de înregistrare 
seria B nr. 2419470 eliberat de ORC 
de pe lânga Tribunalul Bucuresti la 
data de 01.07.2010 al firmei SC DELTA 
MOTORS SRL, cu sediul în Bucuresti, 
sector 3, str. Traian Popovici nr. 91, 
bloc B7, scara 1, etaj 6, ap. 36, având 
J40/6488/2010, CUI RO 11005046. Îl 
declaram nul. 

R.N.P. -Romsilva -Herghelia Dor 
Marunt cu sediul în comuna Dor 
Marunt, strada Intrarea Hergheliei, 
numarul 1, judetul Calarasi, cod postal 
917055 declar pierdut Certificatul 
de Înregistrare Fiscala, având 
codul de înregistrare fiscal (C. I. F. ) 
176668730. 

SC Maister Construct SRL, cu sediul 
social in sat Trestieni, com. Ulmi, 
jud. Giurgiu cu CUI RO13835011, 
J52/81/2001 Declara pierdut 
Certificatul de atribuire numar fiscal 
casei de marcat DATECS MP55 seria 
12140877 si seria fiscala atribuita 
GR 0140003157 inregistrata la 
AFP Bolintin Vale cu numarul 
4182/19.05.2005 

PIERDUT atestat seria. D nr. 069 
eliberat la data de:25.09.2013 de 
Centrul de Pregatire Profesionala 
in Cultura pe numele de Hossu 
Gabriela. 

OMAGIU
Azi… dangătul clopotului durerea o plânge,

Căci viaţa precum lumânarea se stinge.
Aşa e datul firii, aşa suntem urziţi,

Să mergem către Domnul în ceasul hărăzit.

Azi…o mamă îşi lasă fii, căci sufletul-şi înalţă
Păşind în cercuri albe, în spirit- nefiinţă,

Lăsând tristeţe-n urmă şi suflete cernite,
Iubire, suferinţă cu moarte-n cuvinte.

Te du, tu, Bună mamă….
Menirea ţi-o-mplinişi!
Noi toţi ştim legea firii,

Dar nu putem vedea
Că viaţa e nedreaptă
Şi ni te-a luat cu ea.

La casa bătrânească, 
Cine ne mai surâde-n prag.

Pe-a cui mână, mamă,
O vom mai săruta cu drag?

Colegiul UCECOM „Spiru Haret“ 
transmite sincere condoleanţe familiei Zorzini pentru 

pierderea dureroasă a scumpei lor mame.

Pios omagiu şi odihnă veşnică celei ce a fost

PETRUŢA ZORZINI
Suflet de aleasă valoare care a ştiut să 

dăruiască dragoste şi voinţă, blândeţe şi înţelepciune 
celor trei fii, Gabriel, Mihail şi Nicuşor Zorzini.

Sunt alături de voi, dragii mei prieteni, în imensa durere 
pricinuită de trecerea la cele veşnice a nepreţuitei 
voastre mame! Dumnezeu s-o odihnească în pace!
Compasiune şi sincere condoleanţe întregii familii 

ZORZINI! Dan Popescu
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