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OFERTE SERVICIU
l Administraţia Spitalelor şi 
Serviciilor Medicale Bucureşti, cu 
sediul provizoriu în Bucureşti, Str. 
Sf. Ecaterina, nr.3, sector 4, scoate 
la concurs următoarele posturi 
contractuale vacante: 2 posturi 
consilier juridic IA  (S), studii 
superioare, vechime 6 ani şi 6 luni; 
1 post consilier juridic I (S), studii 
superioare, vechime 3 ani şi 6 luni; 
1 post consilier juridic II (S), 
studii superioare, vechime 6 luni; 
1 post consilier juridic debutant 
(S), studii superioare, fără 
vechime. Proba scrisă se va desfă-
şura în data de 11.07.2017, iar 
proba de interviu în data de 
17.07.2017; ora şi locul de desfă-
şurare al concursului (proba scrisă 
şi proba de interviu) vor fi anun-
ţate pe site-ul www.assmb.ro în 
data de 07.07.2017, respectiv 
14.07.2017. Termenul limită de 
înscriere va fi data de 04.07.2017, 
ora 14:00, dosarul de concurs 
urmând să fie depus la sediul 
A.S.S.M.B., Compartimentul 
Resurse Umane şi Securitatea 
Muncii. Înscrierea candidaţilor se 
va face pe post. Informaţii supli-
mentare privind înscrierea şi 
participarea candidaţilor la 
concurs se pot obţine de la sediul 
A.S.S.M.B., Serviciul Resurse 
Umane şi Securitatea Muncii şi la 
telefon 021.310.10.59.

l Primăria comunei Rediu,  cu 
sediul in localitatea Rediu, str. 
Centrul civic, nr.17, judeţul 
Neamț, organizează concurs 
conform Legii nr.188/199, pentru 
ocuparea funcției publice vacante  
de inspector debutant. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 19 iulie 2017, ora 
10.00;  -Proba interviu în data de 
21 iulie 2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: universitare 
cu diplomă de licență în speciali-
zarea ”construcții civile, indus-
triale şi agricole”; -vechime: 
debutant. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la sediul 
Primăriei comunei Rediu din 
județul Neamț. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Primăriei comunei 
Rediu, persoana de contact: 
Burlea Alexandru telefon /fax: 
0233/299021, E-mail: primaria_
rediu@yahoo.com.

l Primăr ia  munic ip iu lu i 
Râmnicu Sărat organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei contractuale de 
execuţie, vacantă de consilier IA - 
Compartimentul  Evidenţa 

Persoanelor – Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidenţa 
Persoanelor Râmnicu Sărat. 
Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat în data de 11 iulie 2017, ora 
10,00 – proba scrisă, iar interviul 
în data de 13 iulie 2017; Condiţiile 
de participare, la concursul menţi-
onat mai sus, sunt cele prevazute 
in  art.3 din H.G nr. 286/2011, 
actualizată, precum şi cele speci-
fice şi anume: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiinţelor admi-
nistrative sau juridice; vechime în 
specialitatea studiilor minimum 5 
ani. Aceste condiţii de participare 
la concurs se vor afişa la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat, precum şi pe site-ul Primă-
riei municipiului Râmnicu Sărat 
www.primariermsarat.ro. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune  până  l a  da ta  de 
28.06.2017, inclusiv, ora 16,00 la 
sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Primă-
riei municipiului Râmnicu Sărat 
ş i  la  numarul  de  te lefon 
0238561946.

l Penitenciar Satu Mare scoate la 
concurs 4 posturi vacante de ofițer 
şi agent de penitenciare, după 
cum urmează: -1 post ofițer 
(medic veterinar); -1 post agent 
administrativ (gospodar); -1 post 
agent tehnic (instalator); -1 post 
agent tehnic (fochist). Dosarele de 
înscriere se depun la Penitenciarul 
Satu Mare -structura resurse 
umane, până la data 06.07.2017, 
inclusiv,  orele 15.30. Taxa de 
concurs este de 85 lei. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
structura resurse umane a Peni-
tenciarului Satu Mare (Str. Mile-
niului nr. 2, loc. Satu Mare, 
j u d e ț u l  S a t u  M a r e ,  t e l . 
0261.715.488) ori pe site-ul Peni-
tenciarului Satu Mare http://anp.
gov.ro/web/penitenciarul-sa-
tu-mare şi pe site-ul Administra-
ţiei Naţionale a Penitenciarelor 
(www.anp.gov.ro, secţiunea 
Carieră – Concursuri din sursă 
externă – Concursuri în curs de 
derulare).

l Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Hăghig organizează 
concurs pentru ocuparea postu-
rilor contractuale vacante: medic 
(generalist) -(1 post), nivelul studi-
ilor S; kinetoterapeut -(1 post), 
nivelul studiilor S; asistent 

medical -1 post pe perioadă deter-
minată -nivelul studiilor S, 1 post 
pe perioadă nedeterminată 
-nivelul studiilor PL; asistent 
social -(1 post), nivelul studiilor S; 
şofer -(1 post), nivelul studiilor M; 
infirmieră -(2 posturi, unul dintre 
ele fiind pentru perioadă determi-
nată), nivelul studiilor M/G. 
Condiţiile generale de participare 
la concurs sunt prevăzute la art.3 
din Regulamentul-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 
specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi ocupării 
postului: a)Pentru medic genera-
list: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă în domeniul 
medicinei generale, asigurare de 
malpraxis medical; b)Pentru asis-
tent social: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în dome-
niul asistenţei sociale; c)Pentru 
asistent medical: studii de specia-
litate în domeniul medical, atestat 
de liberă practică, asigurare de 
malpraxis; d)Pentru şofer: studii 
medii, permis de conducere cate-
goria B; e)Pentru infirmieră: studii 
generale/medii, reprezintă avantaj 
cursul de îngrijitor persoane vârst-
nice sau de infirmier. Concursul se 
va desfăşura începând din data de 
07.07.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă, iar interviul se va susţine în 
data de 12.07.2017, ora 10.00, la 

sediul Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Hăghig (Hăghig, Str.
Andrei Șaguna, nr.420). Dosarul 
de concurs se poate depune la 
sediul căminului (adresa de mai 
sus), în perioada 15.06.2017 
-28.06.2017, între orele 8.00-16.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
de la secretarul comisiei de 
concurs, Sala Hajnalka, telefon: 
0267.366.911. Condiţiile de parti-
cipare la concurs, de angajare şi 
bibliografia se afişează la sediul 
instituţiei.

l Comuna Caraşova, județul 
Caraş-Severin, organizează, în 
baza HG nr.286/2011, concurs 
pentru ocuparea pe durată nede-
terminată a funcţiei contractuale 
de execuţie vacante: Muncitor 
calificat I, la Compartimentul 
Administrativ. Condiţii specifice: 
-studii 10 clase; -permis de condu-
cere valabil,  categoria Tr.; 
-vechime în muncă: minim 3 ani. 
Condiţii de desfăşurare a concur-
sului: a)Concursul se desfăşoară 
la sediul Primăriei Comunei 
Caraşova, nr.274, astfel: -Proba 
scrisă în data de 06.07.2017, ora 
10.00; -Interviul în data de 
07.07.2017, ora 14.00; b)Condiţiile 
de participare la concurs, biblio-
grafia şi actele solicitate candida-
ţilor pentru dosarul de înscriere 
sunt afişate la sediul Primăriei 
Comunei Caraşova. Termen-li-
mită de depunere a dosarelor: 

28.06.2017. Relaţii suplimentare 
se pot obține la sediul instituției 
sau la telefon: 0255.232.000. 
Selecţia dosarelor va avea loc în 
termen de două zile de la data 
încetării depunerii dosarelor de 
înscriere. 

l Grădiniţa cu Program Prelungit 
„Motanul Încălţat”, cu sediul în 
localitatea Galaţi, str.Costache 
Conachi, nr.2C, judeţul Galaţi, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Administrator finan-
ciar; Număr posturi: 1, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 06.07.2017, ora 9.00, 
-Interviul în data de 10.07.2017, 
ora 9.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare în domeniul 
economic; -vechime: minim 9 ani 
vechime în funcţii economice; 
-vechime în funcţii economice în 
domeniul învăţământului. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Grădiniţa 
cu Program Prelungit „Motanul 
Încălţat” Galaţi. Relaţii suplimen-
tare la sediul Grădiniţei cu 
Program Prelungit „Motanul 
Încălţat” Galaţi, persoană de 

contact: Istrate Catrina, telefon: 
0752.166.289, e-mail: istrate_
catrina@yahoo.com

l Școala Gimnazială „Mircea cel 
Bătrân” Turnu Măgurele, cu sediul 
în localitatea Turnu Măgurele, str. 
Avîntului, nr.1, judeţul Teleorman, 
organizeazã concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: Bibliotecar: 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Școlii Gimnaziale „Mircea cel 
Bătrân” Turnu Măgurele, astfel: 
Proba scrisă în data de 10.07.2017, 
ora 09.00, proba interviu în data de 
11.07.2017, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: studii: medii, vechime: 
5 ani. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la sediul Școlii 
Gimnaziale „Mircea cel Bătrân” 
Turnu Măgurele. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Școlii Gimnaziale 
„Mircea cel Bătrân” Turnu Măgu-
rele, persoană de contact: Dragu 
Florinela Carmen, telefon: 
0763.552.537, fax: 0247.416.898, 
E-mail: mirceacelbatrannr1@
yahoo.com.

l RA ROMATSA „Administraţia 
Română a Serviciilor de Trafic 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație 

publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și 

ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând SC ODDI CESARE 2007 SRL - Albești, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Teren în suprafață de 

2042 mp, 30.300 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din 

cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. 

Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună 

cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 

depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a 

licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel 

încât în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de 

către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 

deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 

fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 

162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 

30.06.2017. Licitația va avea loc în data de 03.07.2017, ora 

13.00, la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 

Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un 

drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 

licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Sediul Serviciului 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722.159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație 

publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și 

ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând BACRIA DARIUS - Curtea de Argeș, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism Dacia 

Logan, 3.650 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de 

evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru 

bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 

participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile 

solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua licitației suma 

să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 

RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 

Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 

celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură 

fiscală republicat, până în ziua de 30.06.2017. Licitația va avea loc 

în data de 03.07.2017, ora 11.00, la Sediul Serviciului Fiscal 

Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 

invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 

pot afla de la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, 

telefon 0248.722.159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație 

publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și 

ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând SC HANDEL VIOLEMN FOREST SRL - Băiculești, după 

cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară 

Ford Tranzit, an fabricație 1999, 8.120 lei; Utilaje croitorie (mașini 

de cusut - 12 bucăți, mașină bretea, mașini surfilat - 3 bucăți), 

15.456 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de 

evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru 

bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 

participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile 

solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua licitației suma 

să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 

RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 

Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 

celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură 

fiscală republicat, până în ziua de 03.07.2017. Licitația va avea loc 

în data de 04.07.2017, ora 11.00, la Sediul Serviciului Fiscal 

Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 

invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 

pot afla de la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, 

telefon 0248.722.159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație 

publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și 

ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând SC MUGUR EXPFORTRANS SRL - Curtea de Argeș, 

după cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; 

Semiremorcă Koegel, an fabricație 2002, 7.394 lei; Autoutilitară 

Iveco, an fabricație 2005, 24.423 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 

sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de 

pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată 

astfel încât în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată 

de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 

deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 

fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 

162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 

03.07.2017. Licitația va avea loc în data de 04.07.2017, ora 

13.00, la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 

Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un 

drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 

licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Sediul Serviciului 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722.159.
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Aerian” -Direcţia Regională 
Bucureşti, având ca obiect prin-
cipal de activitate furnizarea de 
servicii de navigaţie aeriană 
operatorilor aerieni care operează 
în spaţiul aerian al României, 
anunţă organizarea unui concurs /
examen în data de 06.07.2017, ora 
10.00, pentru ocuparea unui post 
de muncitor cu calificare de elec-
trician /electromecanic în cadrul 
Serviciului Infrastructură Meca-
no-Energetic. Condiţiile de parti-
cipare la concurs /examen: Nivel 
studii: diplomă de bacalaureat, 
calificare electrician/electrome-
canic. Cunoştinţele necesare 
participării la concurs /examen 
sunt următoarele: -cunoştinţe 
generale de electrotehnică; 
-diagrame fazoriale ale tensiunilor 
şi curenţilor electrici trifazaţi, 
măsurarea tensiunilor şi compu-
nerea curenţilor; -cos φ, factor de 
putere, puteri şi energii; -regim 
deformant, armonici; -transfor-
matoare electrice mono şi trifa-
zate, mărimi fundamentale, 
conexiuni, protecţii; mod de 
funcţionare (funcţionarea în 
paralel); -motoare electrice, măsu-
rători, protecţii, conexiuni, vari-
a ţ ia  tura ţ i e i ;  - ba ter i i  de 
acumulatoare staţionare şi ato 
(tipuri, măsurători etc.); -cunoş-
tinţe de bază redresoare, UPS-uri; 
-compensarea factorului de 
putere; instalaţii şi metode de 
compensare factor de putere; 
-transformatoare de măsură de 
curent şi de tensiune; -măsurarea 
mărimilor electrice, tipuri de 
aparate, clase de precizie, erori de 
măsură, rezistente de sunt şi adiţi-
onale, măsurarea puterii şi a 
energiei; -tipuri de protecţii utili-
zate în reţelele de medie şi de 
joasă tensiune; -instalaţii de AAR 
în instalaţiile de joasă şi de medie 
tensiune, tipuri de AAR; cerinţe 
de funcţionare; semnalizări; 
-grupuri electrogene, automati-
zări; -tipuri de întreruptoare de 
joasă şi medie tensiune; principii 
de  funcţ ionare ;  - t ratarea 
neutrului în reţelele de distribuţie 
de joasă şi medie tensiune; 
-protecţia reţelelor şi circuitelor 
electrice; cunoştinţe de bază 
privind tipurile de protecţii din 
instalaţii; -protecţia instalaţiilor la 
supratensiuni tranzitorii şi perma-

nente; -motoare electrice utilizate 
în acţionarea echipamentelor şi 
utilajelor; principii de bază. Bibli-
ografie: 1.Cunoştinţe de electro-
tehnică, măsurări electrice şi 
maşini electrice (se pot studia 
manualele şi cărţile din literatura 
tehnică de specialitate); 2.Legea 
energiei electrice şi a gazelor natu-
rale -Legea nr.123 din 10.07.2012; 
3.Normativ privind stabilirea 
cerinţelor pentru executarea 
lucrărilor sub tensiune NTE 
010/11/00, aprobat prin Ordinul 
ANRE nr.23/2011; 4.Normativ de 
încercări şi măsurători pentru 
sistemele de protecţii, comandă, 
control şi automatizări din partea 
electrică a centralelor şi staţiilor, 
NTE 002/03/00 aprobat prin 
Ordinul ANRE 34/2003; 5.Stan-
dard de performanţă pentru 
serviciul de distribuţie a energiei 
electrice -Ordinul ANRE nr.28 din 
30.08.2007; 6.Normativ pentru 
proiectarea, execuţia şi exploa-
tarea instalaţiilor electrice 
aferente clădirilor -I7/2011; 
7.Regulamentul general de 
manevre reţelele electrice de 
medie şi de înaltă tensiune -NTE 
009/10/00 aprobat prin Ordinul 
ANRE 25/2010; 8.HG 1146 din 
30/08/2006, privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate 
pentru utilizarea în muncă de 
către lucrători a echipamentelor 
de muncă; 9.Ordin MAI Nr. 166 
din 27 iulie 2010, pentru apro-
barea Dispoziţiilor generale 
privind apărarea împotriva incen-
diilor la construcţii şi instalaţiile 
aferente; 10.Ordin MAI Nr.211 
din 23 septembrie 2010, pentru 
aprobarea Dispoziţiilor generale 
de apărare împotriva incendiilor 
la ateliere şi spatii de întreţinere şi 
reparaţii. Cerinţele postului: -apt 
medical pentru lucrul ca electri-
cian la înălţime şi lucru în tură; 
-apt pentru examenul psihologic 
în vederea autorizării interne de 
electrician; -spirit de lucru în 
echipă; -minime cunoştinţe de 
limba engleză; -abilităţi pentru 
lucru la calculator. În vederea 
înscrierii la concurs/examen, 
candidaţii vor depune un dosar 
cuprinzând următoarele docu-
mente: -cerere de înscriere la 
concurs/examen; -curriculum 
vitae; -copie BI/CI; -cazier judi-

ciar; -copie după documente care 
să ateste studiile şi calificarea; 
-certificat medical (apt muncă -de 
la medicul de familie). Dosarul se 
va  depune  l a  s ed iu l  RA 
ROMATSA, din Bd.Ion Ionescu 
de la Brad, nr.10, Sector 1, Bucu-
reşti, cel mai târziu până la data 
de 05.07.2017, ora 14.00. La 
înscriere se vor prezenta şi docu-
mentele originale în vederea ates-
tării pentru conformitate a 
copiilor. Relaţii suplimentare se 
pot obţine de luni până joi, între 
orele 09.00-16.00, şi vineri, între 
o r e l e  0 9 . 0 0 - 1 3 . 0 0 ,  l a 
tel.021.208.35.48 -Şef Serviciul 
Infrastructură Mecano-Energetic 
şi 021.208.33.78 -Serviciul Resurse 
Umane. Concursul se va desfă-
şura la Bucureşti la sediul RA 
ROMATSA în două sesiuni: una 
teoretică (scrisă, notă minimă de 
trecere 7.00) şi interviul. Rezul-
tatul concursului se va afişa la 
sediul unităţii în maxim 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
concursului. Contestaţii se pot 
depune în scris la Direcţia Regio-
nală Bucureşti în termen de 2 zile 
lucrătoare de la data afişării rezul-
tatului examenului/concursului. 
Notă: RA ROMATSA nu asigură 
locuinţă.

l Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă cu 
sediul in Bucureşti, Str. Avalanşei, 
nr. 20-22, sector 4, scoate la 
concurs, la sediul agenţiei, postul 
contractual vacant de consilier IA, 
conform H.G. nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţi i le  generale 
prevăzute de art.3 din H.G. nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de Consi-
l ier  gradul IA din cadrul 
Serviciului Control şi Recuperare 
Debite: Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; vechime de minim 5 
ani în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului.  Programul 
concursului: 06.07.2017 ora 1000 

– proba scrisa la sediul Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă; 10.07.2017 ora 1000 – 
interviul la sediul Agenţiei Naţio-
nale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă; Termenul limita de depu-
nere a dosarelor de concurs este de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute de art.6, alin.(1) 
din H.G. nr.286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Detalii privind condiţiile specifice 
şi bibliografia de concurs sunt 
afişate la sediu şi pe site-ul institu-
ţiei.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Hune-
doara, cu sediul în Deva, Piaţa 
Unirii, nr. 2, scoate la concurs, în 
data de 28.06.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post temporar vacant: 
Expert,  grad profesional superior 

-  Agenţia Locală Petroşani; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie temporar 
vacante: Pregătire de specialitate 
– studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Vechime minimă 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet; Iniţiativă şi creati-
vitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 28.06.2017 – ora 
1000 – proba scrisă.  Înscrierile se 
fac în termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Hunedoara.

l Agenţia Națională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în Bucureşti, str. Avalanşei 

nr. 20-22, sector 4, scoate la 
concurs, în data de 07.07.2017, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post temporar 
vacant: Inspector,  grad profesional 
superior  -  Serviciul Comunicare şi 
Secretariatul Consiliului de Admi-
nistraţie;  Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data 
de desfăşurare a concursului: 
07.07.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen 
de 8 zile de la data publicării anun-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 

20057. Dosar de executare nr. 15691. Nr. 301441 din 13.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor 

mobile. Anul 2017, luna 06, ziua 13. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în 

ziua de 28 Iunie 2017, ora 11.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, 

localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC LUCSUNER COM SRL, licitația a II - a: Denu-

mirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 

bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA, lei, Cota TVA/ neimpozabil/ scu-   

tit *; 1. Basculantă Volvo FL618, 5480 cmc, Su = 8050 kg, an 1998, funcțională, 30.462 lei, 19%; 2. 

Microbuz Renault Master, 2464 cmc, 16 locuri, an 2008, funcțional, 22.095 lei, 19%. * Regimul și 

cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei 

care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 

înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se 

prezintela termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până cel târziu în data de 26 iunie 2017, 

ora 16.30 să prezinte: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii 

garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata 

taxei se va efectua în contul RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești, CIF 29511925, deschis la Trezoreria municipiului Slobozia; c). împu-

ternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după 

certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, 

copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ 

pașaport; h). declarație pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237.140, interior 184, 

186. Data afișării: 14.06.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

executare silită persoane juridice. Dosar de executare nr. 6381/ 2017. Nr. 301437 din 13.06.2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 06, ziua 13. În temeiul prevederilor art. 250 

alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, vă face cunoscut că în ziua de 28 Iunie 2017, ora 14,30, la sediul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Ialomița, loc. Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei A.J.C.O.C.T.C. “BARAGANU” - 

IALOMIȚA, licitația 3. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și 

privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA -lei-, Cota 

TVA/ neimpozabil / scutit*: 1. Tocătoare resturi vegetale UBALDI PLV-L160, an 2010, funcțională, 

7.963 lei, neimpozabil; 2. Cisternă vidanjă T-527 PN 40/2 , an 2010, funcțională , 14.364 lei, 

neimpozabil; 3. Cisternă vidanjă T-527 PN 50 , an 2010, funcțională , 13.054 lei, neimpozabil. 

*Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute 

de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările și completările ulterioare. 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 

să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până cel târziu în data de 26 Iunie 

2017, ora 16,30 să prezinte: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a 

licitației. Plata taxei se va efectua în contul RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, CIF 29511925, deschis la Trezoreria mun. Slobozia; 

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie 

de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, 

copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ 

pașaport; h) declarație pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpăratorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: … Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: … Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243/237140 interior 184, 186. 

Data afișării: 14.06.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Licitația a- II-a. În temeiul art. 

250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 27 iunie 2017, ora 11.00, la sediul S.F.O. Bolintin 

Vale, din orasul Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație 

publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei GHEORGHE OANA MARIA, cu 

domiciliul fiscal în municipiul București, str. Aleea Săndulești nr. 5, bloc E 15, scara A, apartament 1, 

sector 6. Denumire bunuri imobile - descriere sumară: Clădire C1 (construcție de locuințe) în 

suprafață de 75 mp, suprafață utilă de 106,94 mp, P+1, teren aferent acesteia în suprafață de 500 mp, 

conform Cărții funciare nr. 31541, cota de 6/100 din suprafața de 972 mp - drum de servitute, număr 

cadastral 31543, situate în comuna Joița, tarlaua 260/19, județul Giurgiu, detinute în baza Act notarial 

nr. 916/29.11.2017. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației: 228825 lei. Bunurile imobile nu sunt 

grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 

aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 

bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 

cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în 

contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, 

deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 

română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 

persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 

române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul 

local) că nu au obligații fiscale restante; declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat 

în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 

judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 

conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 205/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 

sau la telefon numărul 0246.270520, persoană de contact: Radut Alexandrina, Stanciu Gheorghe 

Gigel.
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ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul ANOFM.

l Agenţia Națională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în București, Str. Avalanșei, 
nr.20-22, sector 4 scoate la 
concurs, în data de 17.07.2017, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 
Referent,  grad profesional  debu-
tant - Direcția Coordonarea 
Pro iec te lo r  cu  F inanţare 
Nermabursabilă din Fonduri 
Europene și Managementul 
Bazelor de Date, Compartiment 
Managementul Bazelor de Date; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
medii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; Cunoștinţe de 
operare PC: Word, Excel , 
Internet; Iniţiativă și creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Data de desfășurare a 

concursului: 17.07.2017 – ora 
10:00 – proba scrisă. Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
ANOFM.

VÂNZĂRI CASE  
l Vând casă cu teren (curte și 
grădină), Băile Olănești, str. T. 
Vladimirescu, nr 90. Detalii și preț 
l a  fa ța  l ocu lu i .  Te l e fon : 
0765/039813.

VÂNZĂRI TERENURI  
l Intravilan, toate utilităţile, 
Craiova, str.Dorobanţilor, nr. 93. 
Tel.0742.62.52.42.

PROPUNERI AFACERI

Invenţie medaliată aur, energie 
verde ,  caut  inves t i to r. 
0749.601.787.

CITAȚII  
l Pârâta Zîmbrea Alexandra – 
Florentina este citată la Judecă-
toria Turnu Măgurele în Dosarul 
nr. 1014/329/2017, cu termen la 
data de 3 iulie 2017, în proces cu 
reclamantul Nicolae Valentin, 
obiectul fiind exercitare autoritate 
părintească și stabilire domiciliu 
minor.

l Se citează Hornea Aurel la 
Judecătoria Slobozia, judeţul 
Ialomiţa, pentru termenul din 
data de 28.06.2017 în dosarul civil 
5536/312/2016 având ca obiect 
divorţ.

l Se citează Hornea Aurel la 
Judecătoria Slobozia, judeţul 
Ialomiţa, pentru termenul din 
data de 04.07.2017 în dosarul civil 
5535/312/2016 având ca obiect 
pensie de întreţinere.

l Numitul Dumitru Gheorghiţă, 
ultimul domiciliu cunoscut în 

strada Gheorghe Lazăr, numărul 
17, este citat în calitate de pârât la 
Judecătoria Cluj-Napoca în dosar 
civil numărul 3924/211/2017 
pentru termenul din 06.07.2017, 
sala 102, în proces cu reclamanta 
Falnagy Dana Georgeta, având ca 
obiect exercitarea autorităţii 
părinteșt i  privind minora 
Dumitru Rebecca.

l Vlad Viorel este citat la Judecă-
toria Brăila pentru data de 29 
iunie 2017, dosar civil  nr. 
8007/196/2010, în calitate de 
pârât, ieșire indiviziune, recla-
mant Vlad Enache.

l Numitul Smochină Victor 
cheamă în judecată pe numita 
Smochină Maricica în data de 29 
iunie 2017 la Judecătoria Iași, dos. 
24990/245/2016 la complet C02M, 
având ca obiect „divorț fără 
minori”.

l Numita  Babălungă Marinela– 
Petronela, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sat Bosia, com. 
Ungheni, jud. Iași este citată în 
data de 12.07.2017, ora 8,30 în 
calitate de pârâtă  la Judecătoria 
Iași cu sediul în Iași, str. A. Panu 
nr.25, complet C38m, Camera 
sa la  4 ,  pentru  Dosar  nr. 
6687/245/2017, având ca obiect 
pensie întreținere majorare, recla-
mant Vizariu Constantin.

l Doamna Chelaru Liliana (fostă 
Petroi Liliana) în calitate de 
pârâtă, este citată la Judecătoria 
Botoșani, în data de 19.06.2017, 
o r a  8 . 3 0 ,  î n  d o s a r u l  n r. 
2593/193/2017, secţia civilă, de 
către reclamanta Petroi Ionela 
Roxana.

DIVERSE  
l Mlenajek Andrei, in calitate de 
reprezentant al beneficiarilor 
proiectului P.U.Z-,,introducere 
teren in intravilan, dezmembrare, 
construire locuinte individuale 
P+2+M’’, in Judet Ilfov, Oras 
Otopeni, T11, P243/29, 212, 
212/21, 212/23 anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de 
mediu si declansarea etapei de 
incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediului.

Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 
(in spatele benzinariei Lukoil), 
sector 6, de luni pana joi intre 
orele: 09:00-11:00. Observatii  si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.ILFOV in termen de 18 zile 
de la data publicarii anuntului.

l Orașul Ungheni, cu sediul în 
localitatea Ungheni, str.Principală, 
nr.357, județul Mureș, cod poștal: 
547605, cod fiscal: 4323322, tel./
fax: 0265.328.212/ 0265.328.112, 
e-mail: ungheni@cjmures.ro. În 
conformitate cu Legea nr.350/2005, 
privind regimul finanțărilor 
nerambursabile, cu modificările și 
completările ulterioare. Pentru a 
putea participa la procedura 
privind atribuirea contractului de 
finanțare nerambursabilă, solici-
tanții trebuie să fie persoane fizice 
sau persoane juridice fără scop 
patrimonial- asociații ori fundații 
constituite conform legii sau culte 
religioase recunoscute conform 
legii. Data-limită pentru depu-
n e r e a  p r o i e c t e l o r  e s t e 
de 17.07.2017, ora 14.00. Selecţia 
publică de proiecte și evaluare în 
vederea atribuirii contractelor de 
finanțări nerambursabile în anul 
2017, de la bugetul local, va avea 
loc în perioada 18-19.07.2017, 
pentru următoarele domenii: 
-Susţinere programe, proiecte și 
acţiuni culturale -suma totală: 
50.000Lei; -Susţinere culte religi-
oase recunoscute de lege -suma 
totală: 200.000Lei; -Susţinere 
acţiuni sportive de utilitate publică 
-suma totală: 110.000Lei. Bugetul 
total alocat pentru domeniile 
menţionate este de 360.000Lei, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local Ungheni nr.22/2017. Docu-
mentația pentru elaborarea și 
prezentarea propunerii de proiect 
și informații suplimentare se pot 
obține de la Primăria Orașului 
Ungheni, str.Principală, nr.357, 
j u d e ț u l  M u r e ș ,  t e l . / f a x : 
0265.328.212/ 0265.328.112, e-mail: 
ungheni@cjmures.ro, site-ul: http://
www.primariaungheni.ro. 
Programul anual al finanțării 
nerambursabile a fost publicat în 
Monitorul Oficial -Partea a VI-a, 
nr.106/09.06.2017.

NOTIFICĂRI  
l Lichidator Judiciar C.I.I. 
Palaș-Alexandru Alina notifică 

intrarea în faliment prin proce-
dura simplificată a SC Baumontaj 
Profile SRL din Băicoi, Prahova, 
CUI 26638909, J29/340/2010, la 
Tribunalul Prahova – dosar 
6116/105/2015, termen depunere 
cerere admitere creanțe născute 
după deschiderea procedurii 28 
iunie 2017, termen tabel supli-
mentar 07 iulie 2017, termen 
contestații 7 zile de la publicarea 
în bpi a tabelului suplimentar, 
termen tabel definitiv consolidat 
07 august 2017.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Adunarea Gene-
rală  Extraordinară a Acţionarilor 
Societății Instalaţii Carpaţi –SA: 
Administratorul unic al societății 
Instalaţii Carpaţi– SA,  cu sediul 
în București, b-dul Geniului 
nr.2-4, sector 6, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul București sub 
nr. J40/27428/1992, C.U.I. RO 
2630878, în baza prevederilor 
Actului Constitutiv al societății și 
în temeiul art.117 din Legea 
nr.31/1990 republicată cu modifi-
cările ulterioare, convoacă 
Adunarea Generală  Extraordi-
nară a Acţionarilor înscriși în 
registrul acţionarilor societății la 
31.12.2016, pentru data de 27 
Iulie 2017 ora 12,00 la sediul 
societății din b-dul Geniului 
nr.2-4, sector 6, București, având 
următoarea: Ordine de zi: 1. 
Aprobarea vânzării imobilului 
(Sediul social) din Bd. Geniului 
nr.2-4, Sector 6, București, 
conform ofertelor primite până la 
data de 01 Iulie 2017. 2. Dema-
rarea acţiunii de dizolvare a SC 
Instalaţii Carpaţi- SA potrivit 
voinţei acţionarilor, în temeiul 
art.227 al.1, lit.d, din Legea 
31/1990 cu modificările ulterioare 
și a Capitolului VI art.22.1.3 din 
Actul Constitutiv. 3. Demararea 
acţiunii de lichidare și de numire 
a lichidatorului în conformitate cu 
Cap.VI, art.23.1 din Actul Consti-
tutiv al societăţii. 4. Diverse. În 
cazul neîndeplinirii cvorumului 
prevăzut de Actul Constitutiv al 
societății se convoacă și se fixează 
în temeiul art.118 din Legea 
nr.31/1990 republicată, cea de a 
doua Adunare Generală  Extraor-
dinară a Acţionarilor pentru data 
de 28 Iulie 2017 ora 10,00 în 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

executare silită persoane juridice. Dosar de executare nr. 15691. Nr. 301438 din 13.06.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 06, ziua 13. În temeiul prevederilor art. 250 alin. 

(2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

vă face cunoscut că în ziua de 28 Iunie 2017, ora 09,30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Ialomița, loc. Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde la 

licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC STERE SI ASOCIATII SRL, licitația 2. 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 

bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA -lei-, Cota TVA/ neimpozabil / 

scutit*: 1. Autoturism Dacia Logan SDJK berlină, alb, diesel, 1461 cmc, 166000 km, an 2010, 

funcțional, 7.624 lei, 19%. *Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor 

mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 

despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 

cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și 

până cel târziu în data de 26 Iunie 2017, ora 16,30 să prezinte: a) oferta de cumpărare; b) dovada 

plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% 

din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul RO19TREZ3915067XXX005404, 

beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, CIF 29511925, deschis la 

Trezoreria mun. Slobozia; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru 

persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) 

pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, g) pentru persoanele fizice străine, 

copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarație pe proprie răspundere a ofertantului prin care 

certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpăratorului îi revine obligația de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 

patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: … Alte informații de interes pentru cumpărător, 

după caz: … Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 

0243/237140 interior 184, 186. Data afișării: 14.06.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Licitația a- II-a. În temeiul art. 

250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 27 iunie 2017, ora 10.00, la sediul S.F.O. Bolintin 

Vale, din orasul Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație 

publică deschisă, următorul bun mobil, proprietatea debitoului PETRE ILIE, cu domiciliul fiscal în satul 

Trestieni, strada Deleni nr. 843, comuna Ulmi, județul Giurgiu. Denumire bunuri mobile - descriere 

sumară: Mercedes Benz 603.6 culoare alb, an fabricație 2001, serie șasiu WDB9036621R238478, 

numar înmatriculare GR-03-GCC. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației: 8594 lei. Bunurile 

mobile nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de 

vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de 

pornire a licitației în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal 

beneficiar 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare 

licitație 10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 

naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 

persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de 

stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; declarație pe propria răspundere cu privire la 

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru 

vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 

contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 205/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 

silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la 

sediul nostru sau la telefon numărul 0246.270520, persoană de contact: Bogdan Elena, Stanciu 

Gheorghe Gigel.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 

20057. Dosar de executare nr. 116022. Nr. 301436 din 13.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor 

mobile. Anul 2017, luna 06, ziua 13. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în 

ziua de 28 Iunie 2017, ora 13.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, 

localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC HAMEI EXIM SRL, licitația a III - a: Denumirea 

bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 

dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA, lei, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. 

Membrană anticondens Bilka/ Kooper 2973 role x 75 mp, 101.891 lei, 19%; 2. Șuruburi autofiletante, 

diverse tipuri și dimensiuni 3.938 cutii, 33.741 lei, 19%; 3. Trolere defecte, diverse tipuri și 

dimensiuni, 127 buc., 1.830 lei, 19%; 4. Plasă îmbinare - fibră de sticlă 2.790 role, 37.053 lei, 19%; 5. 

Panouri sandwich pentru construcții, de diferite dimensiuni 150 buc., 22.556 lei, 19%. * Regimul și 

cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei 

care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 

înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se 

prezintela termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până cel târziu în data de 26 iunie 2017, 

ora 16.30 să prezinte: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii 

garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata 

taxei se va efectua în contul RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești, CIF 29511925, deschis la Trezoreria municipiului Slobozia; c). împu-

ternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după 

certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, 

copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ 

pașaport; h). declarație pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237.140, interior 184, 

186. Data afișării: 14.06.2017.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

executare silită persoane juridice. Dosar de executare nr. 13773. Nr. 301440 din 13.06.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 06, ziua 13. În temeiul prevederilor art. 250 alin. 

(2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

vă face cunoscut că în ziua de 28 Iunie 2017, ora 10,30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Ialomița, loc. Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde la 

licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC ALT BAR 2012 SRL, licitația 2. 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 

bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA -lei-, Cota TVA/ neimpozabil / 

scutit*: 1. TV LCD Samsung 40D503, an 2012, funcțional, 488 lei, 19%; 2. TV LED Philips 

40PFL5507K, FHD, 3D, an 2012, funcțional, 818 lei, 19%; 3. TV LED Philips 46PFL3108, an 2014, 

funcțional, 805 lei, 19%; 4. Aer condiționat Samsung AQ12TSBNCEE, an 2012, defect, 250 lei, 19%; 

5. Frigider Indesit TFAA10, 111L, an 2012, funcțional, 220 lei, 19%; 6. Sistem home-cinema Sony 

DAV-TZ140, an 2012, funcțional, 223 lei, 19%; 7. Dulap lemn cu 2 polițe, an 2012, funcțional, 38 lei, 

19%; 8. Ansamblu decorativ corp metalic, an 2012, funcțional, 147 lei, 19%; 9. Măsuțe cafea Lack NN, 

90*55, * 6 bucăți an 2012, funcționale, 135 lei, 19%; 10. Rulouri mobile cu închideri policristal terasă, 

an 2015, funcționale, 3.560 lei, 19%. *Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru 

vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 

bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în 

acest scop și până cel târziu în data de 26 Iunie 2017, ora 16,30 să prezinte: a) oferta de cumpărare; 

b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul 

RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, 

CIF 29511925, deschis la Trezoreria mun. Slobozia; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 

limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, g) pentru 

persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarație pe proprie 

răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 

Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de 

mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte 

informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa 

la sediul nostru sau la telefon numărul 0243/237140 interior 184,186. Data afișării: 14.06.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Și 

Executare Silită Persoane Fizice. Operator de date cu caracter personal nr. 20002. Dosar de executare 

nr. 16712075/2016. Nr. 1493 din 09.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului 

de bunuri imobile. Anul 2017, luna 06, ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 28, luna 06, ora11.00, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane DIMA ION, 

licitație/ licitația a II - a: a). Clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri în suprafață de 178 mp, 

compusă din 138 mp birou și 40 mp magazie și contruită din cărămidă și stâlpi de beton și teren aferent 

în suprafață de 577 mp, situate în localitatea Iezeru, comuna Jegălia, str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ 

de pornire al licitației 88.363 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, 

după caz: Creditori, Sarcini; AJFP Călărași, Creanțe - 86.511 lei; b) Teren care nu este aferent clădirii/ 

părții de clădire/ ansamblului de clădiri, în suprafață de ..., situat în localitatea Iezeru, comuna Jegălia 

str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -. c). Alte bunuri: teren extravilan, în 

suprafață de 2.047 mp cu vie, situat în comuna Jegălia, județul Călărași, Tarla 141, parcela 6, preț de 

evaluare/ de pornire al licitației 1.422 lei (exclusiv TVA) și teren extravilan în suprafață de 850 mp cu 

vie, situat în comuna Jegălia, județul Călărași, Tarla 89/2, parcela 27, preț de evaluare/ de pornire al 

licitației 3.469 lei, grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; AJFP 

Călărași, Creanțe - 86.511 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de 

cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de 

înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de 

identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 

Nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939, int. 120/ 148. 

Data afișării: 13.06.2017.

același loc. Administrator Unic 
Ing. Opris Razvan Mircea.

l În conformitate cu prevederile 
Legii 31/1990 administratorul 
Aviaţia Utilitară București S.A. 
convoaca Adunarea Generala 
Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 17.07.2017 orele 10.00 la 
sediul societăţii din București 
Şoseaua București– Ploiești km.8 
sector 1 pentru toţi acţionarii înre-
gistraţi în Registrul acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 30.06.2017 (data 
de referinţă), având următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea reparti-
zării profitului rămas la dispoziția 
acționarilor pentru anii 2015 și 
2016, fixarea dividendului brut pe 
acțiune și aprobarea plății dividen-
delor aferente anului 2015 si 2016 
în termen de 6 luni de la data 
AGOA. 2. Aprobarea datei de 
3.08.2017 ca fiind data de înregis-
trare (data care servește la identifi-
carea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng hotărârile AGA conform 
art.238 din Legea nr. 297/2004) și 
aprobarea ex–date la data de 
2.08.2017 (data anterioară datei de 
înregistrare cu un ciclu de decon-
tare minus o zi lucrătoare de la 
care instrumentele financiare 
obiect al HAGA se tranzacţio-
nează fără drepturile care derivă 
din respectiva hotărâre conform 
art.129 indice 2 al.1 din Regula-
mentul 1/2006). În cazul în care la 
prima convocare nu se întrunește 
prezenţa  corespunzătoare 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se convoacă pentru 
data de 18.07.2017 ora 10 la 
aceeași adresă. Documente 
aferente AGA: Convocatorul 
materialele supuse dezbaterii 
precum și proiectul hotărârii AGA 
vor putea fi consultate începând cu 
data de 14.06.2017 la sediul socie-
tăţii. Propuneri ale acţionarilor cu 
privire la AGA: Unul sau mai 
mulţi acţionari care deţin indivi-
dual sau împreună cel puţin 5% 
din capitalul social, au dreptul de 
a introduce noi puncte pe ordinea 
de zi, însoţite de o justificare, și de 
a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele propuse a fi 

incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale (propuneri care vor fi 
formulate în scris și transmise la 
sediul societăţii până la data de 
26.06.2017 ora 16:00); Ordinea de 
zi revizuită, va fi publicată până la 
data de 29.06.2017, în conformi-
tate cu prevederile legale în 
vigoare. Propunerile acţionarilor și 
documentele ce atestă îndeplinirea 
condiţiilor pentru exercitarea 
acestor drepturi vor fi transmise: 
-prin document olograf, în original 
prin poșta sau servicii de curierat 
la Aviatia Utilitara Bucuresti S.A. 
București Şoseaua București– 
Ploiești, km.8, sector 1. -prin docu-
ment semnat cu semnătură 
electronică extinsă, conform Legii 
nr. 455/2001 privind semnătura 
electronică– prin e-mail la adresa 
aviatiautilitara@yahoo.com. Între-
bări referitoare la AGA: Acţionarii 
societăţii pot adresa întrebări în 
scris privind punctele de pe 
ordinea de zi până cel târziu în 
data de 10.07.2017. Participarea la 
AGA: Data de referinţă este 
30.06.2017. Numai acţionarii 
înscriși la aceasta dată în Registrul 
Acţionarilor ţinut de Depozitarul 
Central vor putea participa și vota 
în cadrul adunării generale. Acţio-
narii pot participa la adunările 
generale direct sau pot fi reprezen-
taţi de către alte persoane în condi-
ţiile legii sau pot vota prin 
corespondenţă. 1) Documentele 
necesare pentru participarea la 
AGA a acţionarilor persoane fizice 
sunt: -dacă acţionarul se prezintă 
personal– actul de identitate; 
-dacă acţionarul este reprezentat 
de alta persoană procura specială 
și actul de identitate al reprezen-
tantului; acţionarul poate acorda o 
împuternicire valabilă pentru o 
perioadă care nu va depăși 3 ani 
permiţând reprezentantului său a 
vota în toate aspectele aflate în 
dezbatere inclusiv în ceea ce 
privește acte de dispoziţie, cu 
condiţia, ca împuternicirea să fie 
acordată de către acţionar, în cali-
tate de client, unui intermediar 
definit conform art. 2 alin. (1) pct. 
14 din Legea 297/2004 sau unui 
avocat. 2) Documentele necesare 

pentru participarea la AGA a 
acţionarilor persoane juridice sunt: 
-reprezentantul legal– pe baza 
unui certificat constatator eliberat 
de Registrul Comerţului sau 
persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare; Înce-
pând cu data de 14.06.2017, 
formularele de procuri speciale, 
respectiv cele pentru exercitarea 
dreptului de vot prin corespon-
denţă se pot obţine de la sediul 
Aviatia Utilitara Bucuresti SA. 
Sub sancţiunea pierderii dreptului 
de vot, împuternicirile, înainte de 
prima lor utilizare se depun la 
societate cu 48 de ore înainte de 
adunarea generală sau în termenul 
prevăzut de actul constitutiv al 
societăţii, în copie legalizată, fiind 
reţinute de societate, făcându-se 
menţiune despre aceasta în proce-
sul-verbal al adunării generale. 
Procurile speciale, vor trebui să 
cuprindă informaţiile prevăzute în 
formularul de procură speciala 
pus la dispoziţie de Aviatia Utili-
tara Bucuresti SA, cu precizarea 
votului pentru fiecare punct de pe 
ordinea de zi. Acţionarii înregis-
traţi la data de referinţă, au posibi-
l i t a t e a  d e  a  v o t a  p r i n 
corespondenţă,  înainte  de 
Adunarea Generală a Acţionarilor 
prin utilizarea formularului de vot 
pus la dispoziţia lor la sediul 
Aviatia Utilitara Bucuresti SA.  
Formularul de vot prin corespon-
denţă cu legalizare de semnătură 
de către un notar public și însoţit 
de copia actului de identitate (acţi-
onarii persoane fizice) sau a certifi-
catului  de  înregis trare  a l 
acţionarului (acţionarii persoane 
juridice) vor fi transmise în 
original la sediul societăţii până cel 
târziu la data de 10.07.2017, ora 
16:00.). Informaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul societăţii sau la 
telefon 021.230.2258, între orele 
9,00–15,00. 

l Convocare Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C. Teleconstructia 
S.A. cu sediul social situat în 
București, sector 6, str. Fânului, nr. 
3, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul București sub nr. 
J40/1502/1991, având C.U.I. 
RO1568530, prin Președintele 
Consiliului de Administraţie d-na 
Natasa Paraschivescu, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor din S.C. Telecon-
structia S.A.,  în data de 18 iulie 
2017, ora 11:00 care va avea loc la 
sediul societăţii din str. Fânului, nr. 
3, sector 6, București. Ordinea de 
zi este următoarea: 1. Aprobarea 
desfiinţării punctelor de lucru, fili-
alelor, sediilor secundare și sucur-
salelor nerentabile sau care nu mai 
sunt în patrimoniul societăţii. 2. 
Aprobarea revocării mandatelor 
persoanelor împuternicite care au 
reprezentat societatea în calitatea 
lor de directori de sucursale, filiale, 
puncte de lucru. Toate documen-
tele pot fi consultate la sediul 
societăţii din București, str. 
Fânului, nr. 3, sector 6, tel: 
021/4341601. Dacă ședinţa nu se 
va putea ţine la data anunţată, 
aceasta va avea loc în data de 19 
iulie 2017,  la aceeași oră, în același 
loc și cu aceeași ordine de zi.

LICITAȚII  
l Inspectoratul de Poliţie Jude-
ţean Olt organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru atribu-
irea contractului de închiriere a 
unor spaţii în suprafaţă totală de 
3mp, aflate în Slatina, str.Mihai 
Eminescu, nr. 19-21, în incinta 
sediului Centrului de Reţinere și 
Arestare Preventivă, după cum 
urmează: 1 mp în camera nr.6, 1 
mp în camera nr. 11 și 1 mp în 
camera de așteptare și percheziţie 
corporală la încarcerare, în scopul 
implementării unui sistem de efec-
tuare a convorbirilor telefonice 
pentru persoanele private de liber-
tate, conform art.133 și art.246 din 
HG nr.157/2016 privind regimul 
de aplicare a Legii nr.254/2013. 
Persoanele interesate se vor 
prezenta la sediul unităţii din 
Slatina, str. Primăverii, nr.15, jud.
Olt ,  de unde,  în perioada 
09-26.06.2017, orele 08.00-11.00, 
pot solicita în scris fișa de date a 

achiziţiei, care se obţine contra 
sumei de 5.00 lei.

l SC Baza de Aprovizionare 
Desfacere Metal SRL, in faliment, 
anunta vanzarea, prin lichidatorul 
judiciar Suma Insolvency IPURL, 
a bunurilor din patrimoniu, prin 
licitatie publica. Sedintele de lici-
tatie vor avea loc saptamanal, in 
fiecare zi de vineri, incepand cu 
data de 04.11.2016 la sediul lichi-
datorului judiciar situat in Bucu-
resti, Al. EMIL BOTTA nr. 4, BL. 
M 104, Ap. 5, Sect. 3. Date de 
contact: - telefon 0314359396; - fax 
0372.895.818. Bunurile ce urmeaza 
a fi licitate: imobil format din teren 
si cladiri cu destinatie industriala 
situat in localitatea Cazanesti 
Judetul Ialomita, DN 2A/E60. 
Imobilul este compus din: Teren 
intravilan care are o suprafata de 
49.386 mp; Cladire C92 (Birouri) 
– Sc = 349, 96 mp; Cladire C93 
(CT) – Sc = 274,09 mp, Scd = 
274,09 mp) – zidarie din caramida; 
Cladire C94 (Atelier) – Sc = 348,01 
mp, Scd = 348,01 mp) - zidarie din 
caramida; Cladire C95 (Remiza) 
– Sc = 1015,76 ml, Scd = 1015,76 
mp) – structura din metal. 
Valoarea totala 124.100 EUR fara 
TVA. Caietul de sarcini, in valoare 
de 1000 lei, se va putea achizitiona 
de la sediul lichidatorului judiciar.

l Primăria municipiului Alexan-
dria, cu sediul în str. Dunării nr. 
139, cod fiscal 4652660, în confor-
mitate cu prevederile Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria nr. 124/26.04.2017, 
organizează licitaţie publică 
deschisă în scopul concesionării 
unui teren în suprafaţă de 5.925,00 
mp, aparţinând domeniului privat 
de interes local al municipiului 
Alexandria, situat în Aleea Dimi-
trie Cantemir nr. 8. Perioada de 
concesionare este de 49 ani. Lici-
taţia va avea loc la data de 
11.07.2017, orele 11.00, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexan-
dria, iar ofertele se primesc la 
registratura Primăriei Munici-
piului Alexandria, până în preziua 

datei de licitaţie, orele 16.00, 
într-un singur exemplar în limba 
română. Documentaţia de atri-
buire poate fi studiată și achiziţio-
nată, contra cost, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexan-
dria, Serviciul Valorificare Patri-
moniu, tel. 0247/317732, int. 132, 
fax 0247317728. Împotriva licita-
ţiei se poate face contestaţie în 
condiţiile prevăzute de Legea 
554/2004 a contenciosului admi-
nistrativ, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Clarificările 
privind licitaţia se pot obţine 
maxim până la data de 04.07.2017.

l Municipiul Râmnicu Vâlcea, 
C.F. 2540813, cu sediul adminis-
trativ în str. General Praporgescu 
nr. 14, tel. 0250/731016, fax 
0250/731843, repetă la sediul său, 
în data de  19.06.2017, ora 10.00, 
licitația publică deschisă cu stri-
gare, organizată în baza prevede-
rilor H.G. nr. 841/1995, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, pentru valorificarea “Stației 
de Asfalt” Vlădești, bun aflat în 
domeniul privat al municipiului 
Râmnicu Vâlcea, ca bun scos din 
funcțiune nedemolat/nedezmem-
brat, amplasat pe raza localității 
Vlădești, pe un teren aparținând 
Unității Administrativ Teritoriale 
Vlădești. Data limită pentru depu-
nerea documentelor de participare 
la licitație este 16.06.2017, ora 
9.30. Documentele se depun la 
registratura Primăriei Munici-
piului Râmnicu Vâlcea din str. 
General Praporgescu nr. 14 sau 
din b-dul. Tudor Vladimirescu nr. 
15. Prețul de la care se pornește 
licitația este de 169.996,60 lei, fără 
TVA. Informații suplimentare se 
pot solicita de la Serviciul Evidență 
și Gestiune Patrimoniu, b-dul 
Tudor Vladimirescu nr. 15 sau la 
numerele de telefon  0250/730079 
sau 0250/731016. Comisia de lici-
tație: 1. Ninel Eusebiu Vețeleanu – 
viceprimar – președinte. 2. Adrian 
Nacea – Direcția Economico – 
Financiarã – membru.3. Adina 
Gruițoiu – Direcția Dezvoltare 
Localã – membru. 4. Ramona 
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 

20057. Dosar de executare nr. 16573. Nr. 301439 din 13.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor 

mobile. Anul 2017, luna 06, ziua 13. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în 

ziua de 28 Iunie 2017, ora 09.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, 

localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei ASOCIAȚIA STAI - ȘANSE PENTRU TINERI 

ANTREPRENORI INDEPENDENȚI, licitația a II - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor 

indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al 

licitației, exclusiv TVA, lei, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Compresor aer cu piston Nuair FC2/24, 

an 2010, funcțional, 287 lei, neimpozabil; 2. Presă plană SHP - 15LP2, an 2010, funcțională, 984 lei, 

neimpozabil; 3. Presă insigne, an 2010, funcțională, 313 lei, neimpozabil; 4. Presă ECH - 400, 1.716 

lei, neimpozabil; 5. Imprimanta Epson L1800, 968 lei, neimpozabil; 6. Rezistență, 8 bucăți, 554 lei, 

neimpozabil; 7. Mese lucru Forma Ideale, 4 bucăți, 313 lei, neimpozabil; 8. Scaune lucru, 9 bucăți, 196 

lei, neimpozabil; 9. Role sublimare 33 x 34, 332 bucăți, 22.392 lei, neimpozabil; 10. Role sublimare 43 

x 34, 348 bucăți, 29.244 lei, neimpozabil; 11. Cerneală sublimare 170 bucăți, 6.688 lei, neimpozabil; 

12. Căni 76 bucăți, 272 lei, neimpozabil; 13. Lenjerie 1,5 x 2,15 m 50 bucăți, 2.883 lei, neimpozabil; 

14. Lenjerie 2 x 2,15 m, 19 bucăți, 1.163 lei, neimpozabil; 15. Lenjerie 2,15 x 2,30 m 26 bucăți, 1.725 

lei, neimpozabil; 16. Cutii lemn cu placă ceramică, 44 bucăți, 898 lei, neimpozabil; 17. Sacoșă 

sublimare, 74 bucăți, 302 lei, neimpozabil; 18. Puzzle magnetic A5, 60 bucăți, 283 lei, neimpozabil; 

19. Puzzle magnetic mijlociu, 20 bucăți, 225 lei, neimpozabil; 18. Puzzle magnetic A4, 15 bucăți, 92 

lei, neimpozabil; 18. Puzzle normal A4, 40 bucăți, 245 lei, neimpozabil; 22. Puzzle normal A3, 100 

bucăți, 918 lei, neimpozabil; 23. Hârtie sublimare A4, 420 bucăți, 23.346 lei, neimpozabil; 24. Hârtie 

sublimare A3, 75 bucăți, 6.820 lei, neimpozabil; 25. Spray sublimare, 34 bucăți, 2.356 lei, 

neimpozabil; 26. Casete de lemn decorate, 100 bucăți, 1.183 lei, neimpozabil; 27. Lumânări 

parfumate decorate 100 bucăți, 591 lei, neimpozabil. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 

pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 

acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 

vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezintela termenul de vânzare, la 

locul fixat în acest scop și până cel târziu în data de 26 iunie 2017, ora 16.30 să prezinte: a). oferta de 

cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul 

RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, 

CIF 29511925, deschis la Trezoreria municipiului Slobozia; c). împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de 

înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de 

identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarație 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respec- 

tiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării: 

14.06.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile (Licitația I-a). Anul 2017, Luna 

Iunie, Ziua 28, Ora 13.00. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 28, luna iunie, anul 2017, ora 13.00, în localitatea 

Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație, următoarele 

bunuri mobile, proprietatea debitorului SC KAKTUS TRANS SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea 

Crevedia Mare, str. Școlii Vechi, nr. 157, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 23200806: 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară: Autoutilitară Nissan D40 Navara, s.m.: 844773, s.ș.: 

VSKCVCND40U0241111, an fabricație: 2007, culoare - negru, nr. îmatriculare: GR-06-NYB. Prețul de 

evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: 27.069 lei. Total: 27.069 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ 

scutit *): -. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor 

mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227 din 2015 privind Codul Fiscal. Bunurile mobile mai sus 

menționate sunt/ nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii ale altor creditori: ... Invităm pe cei 

care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 

înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 

prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare prin licitație, următoarele documente: oferta 

de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației 

(documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 

RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”); împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de 

pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 

străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 

actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; dovada 

emisă de organele fiscale că nu are obligații fiscale restante (la bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale 

de sănătate și, respectiv, la bugetul local, conform art. 250, alin. (4), lit. l) din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de Procedură Fiscală; declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu participă 

la licitație în numele debitorului executat silit, pentru respectarea prevederilor art. 250, alin. (9). 

Cererea de înscriere însoțită de documentația mai sus menționată se depune numai la Registratura 

Serviciului Fiscal Orășenesc Bolintin Vale, situat în județul Giurgiu, oraș Bolintin Vale, str. Republicii, 

bloc B5, parter, ofertanții urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 

scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 

judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 

conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.270 520.

Florescu – Direcția Dezvoltare 
Localã – membru. 5. Gabriel 
Ionescu - Direcția Dezvoltare 
Localã – secretar.

l Consiliul Local Breaza, str. 
R e p u b l i c i i ,  n r.  8 2 B ,  Te l : 

0244/340.508, Fax: 0244/340.528, 
e-mail: primariabreaza@yahoo.
com,  organizează: Licitație 
publică cu strigare pentru închiri-
erea unui teren în suprafață de 
118,50 mp, proprietate publică a 
orașului Breaza, situat în Breaza, 

str. Aleea Parcului, f.n., Județul 
Prahova. Suprafața de teren este 
destinată amplasării unui spațiu 
comercial, în vederea desfășurării 
activității de comerț.- data licita-
ției: 03.07.2017, ora 10:30 la sediul 
Primăriei Breaza; - data limită de 

depunere a documentelor prevă-
zute în Caietul de sarcini: 
03.07.2017, ora 10:00; - prețul de 
pornire al licitației: 7,00 lei/mp/
lună; - taxa de participare la lici-
tație: 25 lei (nerambursabilă); - 
prețul Caietului de sarcini: 15 lei, 
nerambursabili și se poate procura 
de la sediul Primăriei Breaza; - 
garanția de participare: 100 lei.

l Consiliul Local Breaza, str. 
R e p u b l i c i i ,  n r.  8 2 B ,  Te l : 
0244/340.508, Fax: 0244/340.528, 
e-mail: primariabreaza@yahoo.
com, organizează: Licitație publică 
cu strigare pentru închirierea 
următoarelor suprafețe de teren, 
un teren în suprafață de 19,50 mp 
și cel de al doilea teren în supra-
față de 20,26 mp, proprietate 
publică a orașului Breaza, situat în 
orașul Breaza, Piața orașului, 
Județul Prahova. Suprafețele de 
teren sunt destinate amplasării 
spațiilor comerciale, respectiv 
aferente acestora, în vederea 
desfășurării activității de comerț. 
- data licitației: 30.06.2017, ora 
10:30 la sediul Primăriei Breaza; - 
data limită de depunere a docu-
mentelor prevăzute în Caietul de 
sarcini: 30.06.2017, ora 10:00; - 
prețul de pornire al licitației: 10,70 
lei/mp/lună; - taxa de participare 
la licitație: 25 lei (nerambursabilă); 
- prețul Caietului de sarcini: 15 lei, 
nerambursabili și se poate procura 
de la sediul Primăriei Breaza; -  
garanția de participare: 100 lei.

l Consiliul Local Breaza, str. 
R e p u b l i c i i ,  n r.  8 2 B ,  Te l : 
0244/340.508, Fax: 0244/340.528, 
e-mail: primariabreaza@yahoo.
com, organizează: Licitație publică 

cu strigare pentru închirierea unui 
teren în suprafață de 2765 mp din 
terenul proprietate privată a 
orașului Breaza, în suprafață 
totală de 30.908 mp, situat în 
orașul Breaza, extravilan, Județul 
Prahova.  -  data l ic i taț ie i : 
28.06.2017, ora 10:30 la sediul 
Primăriei Breaza; - data limită de 
depunere a documentelor prevă-
zute în Caietul de sarcini: 
28.06.2017, ora 10:00; - prețul de 
pornire al licitației: 251 lei/lună; - 
taxa de participare la licitație: 50 
lei (nerambursabilă); - prețul Caie-
tului de sarcini: 25 lei, nerambur-
sabili și se poate procura de la 
sediul Primăriei Breaza; -  garanția 
de participare: 500 lei.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat Constatator 
in original eliberat de Registrul 
Comertului de pe langa Tribunalul 
Prahova sub nr. 69125/06.07.2009 
emis pentru SC Factotum SRL. Se 
declara nul.

l Pierdut Certificat de Inregis-
trare, Certificat Constatator, elibe-
rate de ORC Arad si Rezolutie 
eliberata de Tribunalul Arad 
pentru Toader Nastasia. II. Le 
declar nule.

l Pierdut legitimaţie de serviciu 
Seria ANPB-AG nr.17601-221112, 
cu numele Irimescu Claudia Ange-
lica. O declar nulă.

l Pierdut legitimatie de student, 
emisa de Universitatea USAMV 
cu specializare Medicina Veteri-
nara pe numele Breniuc Beatrice 
Raisa. O declar nula.

l Pierdut Atestat Mărfuri Gene-
rale nr. 0281265001, valabil 
07.09.2016-08.04.2019, eliberat de 
ARR Neamț pe numele Sarghie 
Andrei- Ionel -com. Ciohorani str. 
Calistrat Hogas, nr.8 jud. Iași. Se 
declară nul.

l Mobil Net System SRL, cu 
sediul în Ploiești, str. Crișului nr.4, 
judeţ Prahova, înmatriculată în 
Registrul Comerţului cu număr 
J29/489/2015, C.U.I. 33013384, 
anunţă pierderea certificatului 
constatator nr. 18963/03.04.2015. Îl 
declarăm nul.

l Pierdut Atestat profesional 
Transport Marfa emis pe numele 
Tudor Paul Irinel. Il declar nul.

l Pierdut  Adever inta  nr. 
18021/19.07.1993, pe numele 
Popescu Benone si Popescu Ioana. 
O declar nula.

l Pierdut Contract construire 
479/5/1975 si Proces verbal anexa 
la Contract din 24.10.1975, pe 
numele Grosanu Antonina si 
Grosanu Ion. Le declar nule.

l Subsemnatul, Preda F. Mihai –
George, student la U.P.B., E.T.T.I. 
declar nule legitimaţia și carnetul 
de student.

l Întreprinderea TRIPADUS 
S.R.L. cu sediul în București, șos. 
Vergului nr. 33, bl. K5, sc. A, et. 5, 
ap. 24, sector 5, înmatriculată în 
Registrul Comerţului cu număr 
J40/9327/2008, C.U.I. 23958623 
anunţă pierderea certificatului de 
înregistrare al societăţii. Îl 
declarăm nul.

Prietenos, 
          util, 
              distractiv!

publicitate

ANUNȚURI


