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OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi de TIR,
Danemarca –Norvegia.
Condiții de muncă și salarii
avantajoase. Relații la telefon:
+4528351103, +452341883.
E-mail: job.drivers@intercargo-scandinavia.dk.
l Societate angajeaza Junior
Manager cu experienta.
Conditii: pachet salarial
atractiv. Cerinte: Cunostinte
nivel mediu/avansat a pachetului office. CV la office@1benjamins.ro
l Şcoala Gimnazială nr. 150,
b-dul Eroii Sanitari nr. 29-31,
sector 5, Bucureşti, anunţă
scoaterea la concurs a 1,00
post de paznic I, în data de
17.11.2017, la ora 9.00 şi
interviu în data de 17.11.2017
la ora 11.30. Depunerea dosarelor se face la sediul Şcolii
Gimnaziale nr. 150- Secretariat, în intervalul orar 9.0012.00, în perioada
06-09.11.2017. Informaţii la
telefon 021.410.84.08.
l Avand in vedere prevederile
HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
post vacant a personalului
contractual din cadrul bugetar
platit din fonduri publice,
Scoala Gimnaziala Păuliş, cu
sediul in Păuliş, numar 711,
organizeaza concurs in vederea
ocuparii pe o perioada nedeterminata a 1 post contractual,
descries astfel: 1 post de ingrijitor- in cadrul scolii Simnaziale Păuliş; consursul va avea
loc la sediul Scolii Gimnaziale
Păuliş, in data de: 1.
10.11.2017, ora 09:00- proba
Scrisa. 2. 14.11.2017, ora 09:00
– proba practica; 3. 16.11.2017,
ora 09:00 – interviul. Dosarele
de inscriere la concurs se pot
depune pana la 10 zile de la
data afisarii/publicarii anunturlui in Monitorul Oficial al
Romaniei. Conditiile de desfasurare a consursului, conditii
de participare la concurs,
tematica si bibliografia stabilita
se afiseaza la sediul institutiei.
Relatii suplimentare se obtin la
sediul secretariatul Scolii
Gimnaziale Păuliş intre orele
9-14 tel. 0257-388.110.
l Colegiul Tehnic de Vest, cu
sediul în localitatea Timişoara,
Bulevardul Regele Carol I,
nr.11, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante
de: -Numele funcţiei: Supraveghetor noapte, -Număr
posturi: 0,25; -Numele funcţiei:
Muncitor necalificat, -Număr
posturi: 0,25, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 09.11.2017,
ora 10.00; -Proba interviu în
data de 13.11.2017, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii; -vechime: 3 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Colegiului
Tehnic de Vest Municipiul
Timişoara. Relaţii suplimentare la sediul: Timişoara, Bulevardul Regele Carol I, nr.11,
persoană de contact: Sincu
Carmen, telefon: 0256.493.026.
l Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr.21, Municipiul
Ploieşti, cu sediul în str.
Măgurii, nr.6, judeţul Prahova,
organizează concurs pentru
ocuparea 0.25 normă, post
contractual vacant, de secretar,
conform HG 286/2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă:
09.11.2017, ora 9.30; -proba

practică: 09.11.2017, ora 11.00;
-interviul: 09.11.2017, ora
14.00. Condiţii de participare:
-studii superioare; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: 5 ani. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până pe
data de 01.11.2017, ora 12.00,
la sediul grădiniţei. Relaţii
suplimentare la sediul grădiniţei zilnic, între orele 9.0012.00, sau la telefon:
0244.563.271.
l Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr.21, Municipiul
Ploieşti, cu sediul în str.
Măgurii, nr.6, judeţul Prahova,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei de administrator financiar treapta IS: 0.5,
post contractual temporar
vacant pe perioadă determinată, conform HG 286/2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă:
02.11.2017, ora 9.30; -proba
practică: 02.11.2017, ora 13.00;
-interviul: 02.11.2017, ora
15.00. Condiţii de participare:
-studii superioare în domeniul
economic, cu diplomă de
licenţă; -vechime în domeniu:
minim 9 ani; -cunoştinţe de
operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
de pe data de 19.10.2017, ora
9.00, până pe data 25.10.2017,
ora 12.00, la sediul grădiniţei.
Relaţii suplimentare la sediul
grădiniţei zilnic, între orele
9.00-12.00, sau la telefon:
0244.563.271.
l Grădiniţa cu Program
Prelungit „Croitoraşul cel
Viteaz”, cu sediul în localitatea
Galaţi, str.Drumul Viilor,
nr.36Bis, judeţul Galaţi, organiz e az ă c onc urs pe ntru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -Administrator de
patrimoniu, Număr posturi:
0,5 normă, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 09.11.2017,
ora 9.00; -Interviul în data de
13.11.2017, ora 9.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii
supe rioare în dome niul
economic; -vechime în muncă:
minim 8 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul:
Grădiniţa cu Program
Prelungit „Croitoraşul cel

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

Viteaz” Galaţi. Relaţii suplimentare la sediul Grădiniţei cu
Program Prelungit „Croitoraşul cel Viteaz” Galaţi,
persoană de contact: Sorea
Aurica, telefon: 0787.594.060,
e-mail: soreaaurica@yahoo.
com.
l Şcoala Gimnazială „Lascăr
Catargiu”, cu sediul în localitatea Schela, strada principală,
judeţul Galaţi, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
-Numele funcţiei: 0,5 normă,
informatician grad IA (S),
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
09.11.2017, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 09.11.2017,
ora 14.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: superioare de
specialitate; -vechime: 15 ani;
-are capacitate deplină de
exercițiu; -nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu
sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor
fapte de corupție sau a unei
infracțiuni. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Şcolii
Gimnaziale „Lascăr
Catargiu”. Relaţii suplimentare la sediul: Şcoala Gimnazială „Lascăr Catargiu”,
persoană de contact: secretar
Ifrim Maricica, telefon:
0236.333.081, e-mail: scoalaschela@yahoo.com.
l Școala Gimnazială Măieruș,
cu sediul în localitatea
Măieruș, Strada Morii,
numărul 88, judeţul Brașov,
organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale
vacante de: -secretar, normă
întreagă, perioadă nedeterminată, conform temeiului legal
HG nr.286/23 martie 2011.
Concursul constă în 3 etape
succesive, după cum urmează:
-Proba scrisă, în data de
09.11.2017, ora 14.00; -Proba
interviu, în data de 09.11.2017,
ora 15.30; -Proba practică, în
data de 09.11.2017, ora 16.00.
Pentru participarea la concurs,
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-Studii medii (constituie
avantaj specializarea management școlar, management

general, economic, juridic);
-Experiență în activitatea de
secretariat/asistent manager:
minim 1 an (constituie avantaj
vechime minim 5 ani în contabilitate în vederea exercitării
controlului financiar preventiv
conform Ordinului ministrului
finanţelor publice 23/2014);
-Cunoştinţe privind utilizarea
softurilor specifice activității
din învățământ (EDUSAL,
REVISAL, SIIIR); -Cunoştinţe privind întocmirea şi
administrarea corespondenţei
oficiale; -Cunoştinţe privind
încadrarea personalului;
-Cunoştinţe de arhivare a
documentelor; -Cunoştinţe de
comunicare şi relaţii publice;
-Cunoştinţe de utilizare a
tehnologiei informaţiei;
-Disponibilitate la timp de
lucru prelungit. Candidații vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Școlii
Gimnaziale Măieruș, localitatea Măieruș, Strada Morii,
numărul 88, judeţul Brașov.
Relații suplimentare privind
conținutul dosarului de
înscriere la concurs, tematică și
bibliografie se obțin la sediul
Școlii Gimnaziale Măieruș,
persoană de contact: Moraru
Alina (director), telefon:
0786.047.128, fax:
0268.284.778, e-mail: scoala.
maierus@yahoo.ro.
l Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, cu sediul în localitatea
Vălenii de Munte, str. Brazilor,
nr.13, judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante
de: Operator date, 1 post,
conform HG 286/2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
9.11.2017, ora 9.00; -Proba
interviu în data de 13.11.2017,
ora 9.00; -Proba practică în
data de 15.11.2017, ora 9.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-Studii medii; -Studii de specialitate (şcoală postliceală în
domeniu, liceu de specialitate/
cursuri acreditate de către
MECȘ, MMFPS, CNFPA);
-Vechime în domeniu: 1 an.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
în perioada 19.10-01.11.2017,
sediul liceului. Relaţii suplimentare la sediul Liceului
Tehnologic Agromontan
„Romeo Constantinescu”
Vălenii de Munte, persoană de

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
contact: Apostol Carmen,
telefon: 0244.281.555, fax:
0244.281.555.
l Şcoala Gimnazială Nr.1
Lunca, cu sediul în localitatea
Lunca, strada Principală,
numărul-, judeţul Botoşani,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -numele funcţiei:
-şofer transport persoane
microbuz şcolar/0,5 normă;
-muncitor calificat/0,5 normă,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
09.11.2017, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 10.11.2017,
ora 10.00; -Proba practică în
data de 10.11.2017, ora 12.00.
Termen de depunere a dosarelor: 01.11.2017. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii liceu,
condiţii vechime: minim 2 ani,
-permis de conducere categoria
D, -atestat pentru transport
rutier de persoane. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Şcoala Gimnazială Nr.1
Lunca. Relaţii suplimentare la
sediul: Şcoala Gimnazială Nr.1
Lunca, persoană de contact:
Tu r t a E l e n a , t e l e f o n :
0741.601.523, fax:
0231.573.820, e-mail: turtaelena@yahoo. com
l Primăria Comunei Gurbăneşti, judeţul Călăraşi, cu
sediul în satul Gurbăneşti,
strada Principală, nr.7,
comuna Gurbăneşti, judeţul
Călăra ş i, în baza Legii
nr.188/1999, organizează
concurs pentru ocuparea
următorului post vacant
pentru funcţie publică: Denumirea postului: referent -agent
agricol şi urbanism, clasa III,
grad profesional „asistent”,
compartimentul II -„agent
agricol şi urbanism”, din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Gurbăneşti, judeţul Călăraşi.
Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: studii medii liceale
absolvite, cu diplomă de bacalaureat; -vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: minim 6
luni; -cunoştinţe de operare PC
(Windows, Word, Excel): nivel
mediu; -aptitudini necesare:
abilităţi de comunicare, adaptabilitate, conştiinciozitate,
receptivitate, punctualitate,
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anunțuri

politeţe. Data, ora şi locul
desfăşurării concursului:
-Proba scrisă: 20.11.2017, ora
10.00 -la sediul instituţiei;
-Interviul: 22.11.2017, ora
10.00 -la sediul instituţiei.
Dosarele de înscriere se depun
la sediul instituţiei în termen
de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a
III-a. Bibliografia şi relaţii
suplimentare: la sediul Primăriei Comunei Gurbăneşti, date
de contact: domnul Ion
Gheorghe -secretarul comunei
Gurbăneşti, telefon/fax:
0242.317.320, telefon mobil:
0766.088.972.
l În conformitate cu prevederile art.58, alin.(2), lit.b) din
Legea nr.188/1999, privind
Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
precum şi prevederile HGR nr.
611/2008, pentru aprobarea
normelor privind organizarea
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările
şi completările ulterioare,
Primăria Comunei Şcheia,
judeţul Suceava, organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea următoarei funcţii
publice de conducere vacante
de: şef serviciu, în cadrul
Serviciului Poliţiei Locale.
Concursul va avea loc la sediul
instituţiei din comuna Şcheia,
judeţul Suceava, după cum
urmează: -în data de
17.11.2017, ora 10.00 -proba
suplimentară -proba sportivă;
-în data de 20.11.2017, ora
10.00 -proba scrisă; -în data de
22.11.2017, ora 10.00 -interviul. Condiţii de participare:
Condiţii generale: Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
art.54 din Legea nr.188/1999,
privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţii specifice pentru
1 post de şef serviciu, în cadrul
Serviciului Poliţiei Locale
-funcţionar public de conducere: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă, ramura de ştiinţe juridice, specializarea drept;
-studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management
ori în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice; -2 ani vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de
conducere; -permis de conducere, categoria B; -cunoştinţe
de operare pe calculator:
Microsoft Office, Internet
-nivel mediu. Dosarele de
înscriere se pot depune la
registratura instituţiei în
termen de 20 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial,
Partea a III-a. Pentru alte
informaţii suplimentare
privind condiţiile de partici-

pare la examen, persoanele
interesate se vor adresa la
telefon: 0230.526.588 sau pe
site-ul primăriei.
l Universitatea „Aurel
Vlaicu” din Arad, cu sediul în
Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77,
judeţul Arad, organizează
concurs în vederea ocupării
următorului post vacant: -1
(un) post de Administrator
patrimoniu -debutant, cod
COR 431203, pe perioadă
nedeterminată, în cadrul Serviciului Social Administrativ.
Condiţii specifice: -Studii superioare- profil economic;
-Permis conducere categoria B;
-Cunoaşterea unei limbi
străine. Data-limită de depunere a dosarelor de concurs:
03.11.2017, ora 16.00. Data
susţinerii probei scrise:
09.11.2017, ora 10.00. Data
susţinerii interviului:
13.11.2017, ora 10.00. Toate
probele se vor susţine la sediul
Universităţii „Aurel Vlaicu”
din Arad, B-dul Revoluţiei,
nr.77. Anunţul ce cuprinde
conţinutul dosarului de
concurs, condiţiile generale şi
specifice, calendarul de desfăşurare a concursurilor, bibliografia şi, după caz, tematica se
publică pe portalele: www.
posturi.gov.ro şi pe: www.uav.
ro. Informaţii suplimentare
referitoare la concursurile de
mai sus pot fi solicitate de la
Serviciul Resurse Umane-Salarizare al universităţii, telefon:
0257.280.702, interior: 4128.
l Universitatea „Aurel
Vlaicu” din Arad, cu sediul în
Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77,
judeţul Arad, organizează
concurs în vederea ocupării
următorului post vacant: -1
(un) post de referent de specialitate gr.IS, cod COR 235106,
pe perioadă nedeterminată, în
cadrul Compartimentului de
Informare, Relaţii Publice şi
Informatizare. Condiţii specifice: -Vechime în muncă:
minim 15 ani; -Experienţă în
lucru cu presa; -Cunoaşterea
limbii franceze; -Experienţă în
derularea proiectelor pentru
accesarea de fonduri locale sau
internaţionale. Data-limită de
depunere a dosarelor de
concurs: 03.11.2017, ora 16.00.
Data susţinerii probei scrise:
09.11.2017, ora 14.00. Data
susţinerii interviului:
13.11.2017, ora 14.00. Toate
probele se vor susţine la sediul
Universităţii „Aurel Vlaicu”
din Arad, B-dul Revoluţiei,
nr.77. Anunţul ce cuprinde
conţinutul dosarului de
concurs, condiţiile generale şi
specifice, calendarul de desfăşurare a concursurilor, bibliografia şi, după caz, tematica se
publică pe portalele: www.
posturi.gov.ro şi pe: www.uav.
ro. Informaţii suplimentare
referitoare la concursurile de
mai sus pot fi solicitate de la
Serviciul Resurse Umane-Salarizare al universităţii, telefon:
0257.280.702, interior: 4128.
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l Universitatea „Aurel
Vlaicu” din Arad, cu sediul în
Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77,
judeţul Arad, organizează
concurs în vederea ocupării
următorului post contractual
vacant: -1 (un) post de Administrator patrimoniu – debutant, cod COR 431203, pe
perioadă nedeterminată, în
cadrul Departamentului de
Relaţii Internaţionale
Programe şi Proiecte. Condiţii
specifice: -Studii superioare în
domeniul artelor vizuale;
-Cunoaşterea unei limbi
străine de preferinţă engleză;
-Permis conducere categoria B.
Data-limită de depunere a
dosarelor de concurs:
03.11.2017, ora 16.00. Data
susţinerii probei scrise:
09.11.2017, ora 12.00. Data
susţinerii interviului:
13.11.2017, ora 12.00. Toate
probele se vor susţine la sediul
Universităţii „Aurel Vlaicu”
din Arad, B-dul Revoluţiei,
nr.77. Anunţul ce cuprinde
conţinutul dosarului de
concurs, condiţiile generale şi
specifice, calendarul de desfăşurare a concursurilor, bibliografia şi, după caz, tematica se
publică pe portalele: www.
posturi.gov.ro şi pe: www.uav.
ro. Informaţii suplimentare
referitoare la concursurile de
mai sus pot fi solicitate de la
Serviciul Resurse Umane-Salarizare al universităţii, telefon:
0257.280.702, interior: 4128.
l Institutul Oncologic “Prof.
Dr.Alexandru Trestioreanu”
București scoate la concurs
următoarele posturi vacante
contractuale, conform HG
286/2011: 1 post de auditor Ieconomist specialist IA în
cadrul Compartimentului
Audit; 1 post de consilier
juridic debutant în cadrul
Compartimentului Juridic; 1
post de referent IA în cadrul
Serviciului RUNOS; 1 post de
registrator medical debutant în
cadrul Serviciului Evaluare şi
Statistică Medicală; 1 post de
brancardier în cadrul Secţiei
Brancardieri; 1 post de
muncitor calificat IV- instalator. Dosarele de concurs se
depun la Serv. RUNOS din
cadrul Institutului până la
data de 31.10.2017, ora 14.00.
Proba scrisă va avea loc în data
de 08.11.2017, ora 9.00, iar
proba interviu va avea loc în
data de 10.11.2017, ora 9.00, la
sediul Institutului din Șos.
Fundeni, nr. 252, sect. 2, București. Mai multe informații pot
fi obținute la avizierul institutului și pe site-ul www.iob.ro

19.10.2017, obiect divorţ, reclamant Sabău Mircea.
l Mălăncioiu Daniela Elena
cu ultimul domiciliu cunoscut
în Piteşti, str. Alexandru
Odobescu nr. 7, judeţul Argeş
este citată în data de
16.11.2017, ora 10,00 la Judecătoria Piteşti, complet C4-3,
Camera 2, din Piteşti, b-dul
Eroilor nr. 5, jud. Argeş, în
calitate de pârâtă în dosarul nr.
24640/280/2012, în contradictoriu cu Toma Elena şi Stoica
Emil Sorin.
l Angelescu Maria cu ultimul
domiciliu cunoscut în Piteşti,
str. Trivale, nr. 49, judeţul
Argeş este citată în data de
16.11.2017, ora 10,00 la Judecătoria Piteşti, completul C4-3,
camera 2, din Piteşti, B-dul
Eroilor nr. 5, jud. Argeş, în
calitate de pârâtă în Dosarul
nr. 24640/280/2012, în contradictoriu cu Toma Elena şi
Stoica Emil Sorin.
l Cazzola ( Runceanu Cableri
) Rodica este chemată în
instanţă, camera Sala 2 – DR.
AV. I. Senchea, c3 – civil, în
ziua de 21 noiembrie 2017, ora
09.00, la Judecătoria Zărneşti,
în calitate de pârât, în proces
cu Chirciu Elena în calitate de
reclamant, şi alţii pentru Fond
– revendicare imobiliară.
l Se citează Angheluță
Ciprian Petrică, cu ultim
domiciliu cunoscut în sat
Hârpășești, com. Popești, jud.
Iași, să se prezinte la Judecătoria Iași, complet C12M, în
data de 08.11.2017, ora 8.30,
sala 3, în calitate de pârât, în
proces cu Angheluță Ștefania
Alina, în dosarul
3210/245/2017, divorț fără
minori.
l In data de 6 decembrie 2017
.este citat la Judecatoria Iasi
Complet C12 M Ora 8.30 in
Dosar nr 13145/245/2015
numitul Pruteanu Marius –
Ionuţ. In calitate de parat
divort cu minori in proces cu
Pruteanu Mihaela- Gabriela In
caz de neprezentare se judeca
in lipsa.
l In data de 22 noiembrie 2017
este citat la Judecatoria Iasi
Complet12 M Ora 8.30 in Dosar
nr 36201/245/2016 numitul
Avitoroaei Dragos Gheorghe in
proces cu Avitoroaei Crenguta.
In calitate de parat divort cu
minori. In caz de neprezentare
se judeca in lipsa.

CITAȚII

l In data de 16 noiembrie
2017 este citata la Judecatoria
Iasi Complet 02 , ora 8.30 in
dosar nr 10419/245/2017
numita Creanga Alina Nadia
in proces cu Creanga Miluta,
in calitate de parata divort cu
minori. In caz de neprezentare
se judecata in lipsa.

l Se citează parata Sabău
Lidia la Judecătoria Moineşti,
dosar 751/260/2017, termen

l Se citează numita Iojă Iuliana-Petronela, cu ultimul domi-

ÎNCHIRIERI 3 CAMERE
l 13 Septembrie, 3 camere,
termopan, gresie, faianta,
0767.155.798, 0721.078.554.

ciliu cunoscut la adresa: str.
Timișoarei, nr.29, sc.1, et.3,
apt.10, localit. Reșița, jud.
Caraș-Severin, la Tribunalul
caraș-Severin, în calitate de
pârâtă, în proces cu SC Petroconstruct Trans SRL în insolvență, Dosar nr. 2541/115/2016,
c3, termen de judecată
-09.11.2017.
l Se citeaza paratii cu domiciliul necunoscut: Bumbu Docea,
Cosma Dumitru, Cosma Ioan,
Cosma Firoana, Catiul
Floarea, Ciorceriu Gavril,
Chitul Firoana, Daraban
Andrei, Daraban Ilie, Daraban
Susana, Daraban Vasile,
Daraban Ioana, Daraban
Isidor, Daraban Rafila,
Daraban Valeriu, Daraban
Maria, Daraban Firoana,
Daraban George, Daraban
Victoria, Epure Ioan, Pop
Eleonora, Epure Grigore,
Epure Varvara, Epure Vasile,
Epure Aurica, Epure Saveta,
Epure Gavrila, Epure George,
Epure Nicolae, Epure Raveca,
Epure Maria, Epure Elisabeta,
Epure Victoria, Ilovan Maria,
Ilovan Raveca, Ilovan Victoria,
Ilovan Ioan, Ilovan Rafila,
Ilovan Macaveiu, Ilovan
Firoana, Marginean Teofil,
Marginean Augustin, Mititean
Pantilimon, Mititean Grigore,
Mititean Macedon, Mititean
Gavrila, Mititean George, Mititean Rodovica, Mititean Onita,
Mititean Marinka, Marginean
Teofil, Nicolae Ana, Pop Rodovica, Pop Eleonora, Pop Maria,
Pop Paraschiva, Ros Stefan,
Ros Viorica, Salvan Firoana,
Sarb Saveta, Spermezan
Nastasia, Spermezan Maria, in
contradictoriu cu reclamantul
Epure George-Marius in
dosarul 1350/265/2017 al Judecatoriei Nasaud cu termen de
judecata in 08.11.2017.
l Se citează Pănăete Doiniţa
Mariana cu ultimul domiciliu
în Craiova, Str.Mihail Străjan,
nr.3, Bl.a4, sc.3, ap.6, Jud.Dolj,
în calitate de pârâtă, în dosar
nr. 8737/215/2013* la Judecătoria Craiova, în data de
03.11.2017, CF4.
l Tudor Valentin Claudiu şi
Gantner Gilbert Andre, ambii
cu domiciliu în Franţa, pârâţi
în dosarul 3970/183/2016 al
Judecătoriei Băileşti, sunt
chemaţi pe data de 08.11.2017,
ora 8.30, complet 1, în proces
cu Lungu Ştefan şi Lungu
Iulia.
l Nap Gavrila, soţia lui
Farcas Constantin, Bonda
Vasile Tingo, Vartan Simion,
Vartan Maria, Nap Maria, Nap
Veronica, Oarga Aurelia lui
Tudor, Oarga Victoria lui
Tudor, Farcasan Constantin si
sotia Farcasan Amalia, Culda
Costan lui Simion, Vartan
Simion lui Simion, Vartan
Maria mar. Bus Costan, Nap
Zamfira, Nap Gheorghe, Varga
A n a , N a p Va s i l e , R o b a
Victoria, Nap Gheorghe, sunt

citaţi pe data de 21.11.2017 la
Judecătoria Turda în dos.
4623/328/2013 în calitate de
pârâţi.
l Societatea Profesională Lux
Et Justitia din Bucureşti, Şos.
Colentina, nr.51, bloc R11,
scara B, ap.47-48-52, sector 2,
citează eventualii moştenitori
ai defunctei Toma Maria, decedată la data de 13.04.2001, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti,
strada Stolnicul Vasile, nr.20,
sectorul
2,
CNP
23905054007363, pentru
termenul din data de 08 Ianuarie 2018, ora 14,00, la sediul
acestui birou.
l Judecătoria Pitești, Secția
Civilă, Sentința civilă
nr.6717/2017, ședința publică
din data 04.07.2017, dosar nr.
14563/280/2016, completul
compus din Președinte Ancuța
Zvoristeanu și grefier Georgiana Trepăduși: Admite acțiunea formulată de reclamanta
Ilie Maria, domiciliată în
Bascov, sat Uiasca, str. Lăbușești, nr. 124, jud. Argeș, în
contradictoriu cu pârâtul Ilie
Florentin Claudiu, domiciliat
în Pitești, str. Nicolae Bălcescu,
bl.L1, sc.B, ap.12, jud.Argeș.
Declară moartea numitului Ilie
Florentin Claudiu, născut la
data de 31.12.1967, în mun.
Pitești, jud.Argeș, fiul lui Mihai
și Maria, naștere înregistrată în
registrele de naștere sub nr.
122/10.01.1968, data morții
fiind 23.03.2000, ora 24:00. Cu
drept de apel în 30 de zile de la
comunicare, cerere ce va fi
depusă la Judecatoria Pitești.
l Bilan Petru, cu ultimul
domiciliu în Iaşi, str.Carpaţi,
nr.6, bl.908A, sc.B, et.3, ap.10,
este chemat la Judecătoria Iaşi,
sala1, complet C36M, dosar
19313/245/2016, în data de
27.11.2017, ora 08:30, în calitate de pârât, în proces cu
reclamanţii Bilan Veronica şi
Bilan Tudor, pentru pensie de
întreţinere.

DIVERSE
l Stirom S.A. cu sediul în
Bucureşti, sector 3, Bd. Th.
Pallady nr.45, titular al activităţii de „Instalaţii pentru fabricarea articolelor de sticla cu o
capacitate mai mare de 20
tone/zi” anunţă depunerea
documentelor de susţinere a
solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu
pentru obiectivul din Bucureşti, sector 3, Bd. Th. Pallady,
nr.45. Obţinerea de informaţii
suplimentare, depunerea de
sugestii şi propuneri se pot
efectua în zilele lucrătoare,
între orele 8.00-16.00, la adresa
A.P.M. Bucureşti, Aleea lacul
Morii, nr.1, sector 6, Bucureşti,
tel: 021.430.66.77; fax:
021.430.66.75.
l Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare SC
Heubach Invest GMBH&Co

anunțuri

www.jurnalul.ro
KG Grobgmain Sucursala
Bucureşti. SC Heubach Invest
GMBH&Co KG Grobgmain
Sucursala Bucureşti, titular al
proiectului „Construire
ansamblu rezidenţial cu dotări
de servicii şi comerţ cu regim
de înălţime 2S+P+3E+4Dx,
refacerea împrejmuirii teren şi
organizare execuţie lucrări”,
anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei de încadrare de către APM Bucureşti
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se
supune evaluării adecvate, în
cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul
„Construire ansamblu rezidenţial cu dotări de servicii şi
comerţ cu regim de înălţime
2S+P+3E+4Dx, refacerea
împrejmuirii teren şi organizare execuţie lucrări”, propus a
fi amplasat în Bucureşti, str.
Sfinţii Voievozi, nr.20-24,
sector 1. Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bucureşti,
din Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, în zilele de luni până
vineri, între orele 9.00-12.00,
precum şi la următoarea
adresă de internet: www.
apmbuc.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la publicarea
prezentului anunţ, până la
data de 20.10.2017.
l Se aduce la cunostinta ca pe
rolul Judecatoriei Chisineu
Cris se af la dosarul nr.
1510/210/2017 cu termen de
judecata la data de 12.12.2017,
avand ca obiect cererea sotilor
Ioaniovici Ovidiu si Ioanovici
Carmen, cu dom. in Simand
nr. 60 jud. Arad, pentru constatarea dobandirii de catre
acestia a dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra
imobilului format din casa de
locuit si teren situat in Simand
nr. 60 jud. Arad, CF 304694
Simand topo 720-721/a/1/108,
avand proprietar tabular pe
Tyrla Floare nascuta Bolca,
decedata la 23.05.1989. Persoanele interesate pot face opozitie
la numarul de dosar indicat
mai sus in termen de o luna de
la data publicarii prezentei
somatii.
l Primaria comunei Branesti,
avand sediul in judetul Ilfov,
comuna Branesti, satul
Branesti, strada Bd. I.C.
Bratianu, nr.69, titular al
planului P.U.Z.- pentru tama
stadala-construire Parc industrial cu unitati depozitare
industriale si agricole, localitatea Branesti, judet Ilfov, T
119,121, 121/1, 122, 123, 123/1,
133,132, 131 si zona de nod
rutier T97, 98 anunta publicul
interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a
Avizului de Oportunitate
pentru PUZ-pentru tama
stadala-construire Parc indus-

trial cu unitati depozitare
industriale si agricole. Documentatia putand fi consultata
pe site-ul Primariei Comunei
Branesti, din judetul Ilfov.
Observatii/comentarii si
sugestii se primesc in scris la
Biroul de Urbanism in cadrul
Primariei Comunei Branesti,
cu sediul in judetul Ilfov,
c o m u n a B r a n e s t i , s t r.
Bd.I.C.Bratianu, nr.69, (tel.
021.315.09.83), de luni pana
vineri, intre orele 09:00-14:00,
incepand cu data de
18.10.2017.
l Rujan Elena, avand domiciliul in municipiul Bucuresti,
sectorul 4, strada Uioara, nr.7,
bloc A14, sc.B, etaj 3, ap.25,
titular al planului P.U.Z.construire ansamblu locuinte
individuale si functiuni
complementare P+1E+M,
amenajare circulatii, utilitati,
localitatea Berceni, judet Ilfov,
T 4, P15/2/21, anunta publicul
interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a
Avizului de Oportunitate
pentru PUZ-construire
ansamblu locuinte P+1E+M.
Documentatia putand fi
consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se
primesc in scris la Biroul de
Urbanism in cadrul Consiliului
Judetean Ilfov, cu sediul in
municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1
(tel.021/212.56.93 ), de luni
pana vineri, intre orele 09:0014:00, incepand cu data de
17.10.2017.
l Dl. Gabriel Aciobanitei,
titular al proiectului locuinta
P+ 1E str. Cetatea de Balta nr.
99A, sect.6, Bucuresti anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a
Avizului de Urbanism / PUD.
Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri
privind intentia de elaborare a
planului urbanistic de detaliu
in perioada 18.10.201717.11.2017 la Primaria Sectorului 6 / Bucuresti. Raspunsul
la observatiile transmise va fi
publicat pe site-ul primariei
www.primariasector6.ro/informatii/documentatiiPUD.
l C.I.I. Tudor Catalin George
notifica intrarea in faliment
forma simplificata a debitoarei
SC Jan&Jana Magazin Non
Stop SRL, Ploiesti, Piata
Victoriei Nr. 7, Bl. C3, Sc. E,
Ap. 11, Judetul Prahova,
J29/1140/2015; CUI 34878414,
prin Hotararea intermediara
n r. 8 5 5 / 2 0 1 7 , d o s a r
2528/105/2017 al Tribunalului
Prahova. Termene: depunere
creante 20.11.2017; Tabel
suplimentar 24.11.2017, Tabel
definitiv consolidat 11.12.2017,
data Adunarii creditorilor
29.11.2017, ora 09.00, str.
Cerna nr. 11, Ploiesti, pentru:
confirmarea lichidatorului
judiciar si a onorariului lichidatorului stabilit de judeca-

torul sindic. Relatii
0725093254.
l În temeiul art. 146 alin.(1)
din Legea 85/2014 comunicăm
deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC RE.
MA-LEMN-G.P. SRL, CIF:
31013329, J25/503/2012, dosar
nr. 3038/101/2016-Tribunalul
Mehedinţi. Termen pentru
depunerea cererilor de creanţă
la 06.11.2017; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor la 20.11.2017;
Termen pentru depunerea
eventualelor contestații este de
7 zile de la publicarea în BPI a
tabelului suplimentar şi pentru
afişarea tabelului definitiv
consolidat al creanţelor la
04.12.2017.
Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL.
l În temeiul art. 146 alin.(1)
din Legea 85/2014 comunicăm
deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC
STELARIS L.T.D SRL, CIF:
16854620, J25/513/2004, dosar
nr. 2258/101 anul 2017-Tribunalul Mehedinţi. Termen
pentru depunerea cererilor de
creanţă la 15.11.2017;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor
la 29.11.2017; Termen pentru
depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului
suplimentar şi pentru afişarea
tabelului definitiv consolidat al
creanţelor la 13.12.2017.
Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL.
l În temeiul art. 71 alin.(1) din
Legea privind procedura insolvenței nr. 85/2014, comunicăm
deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC D umi Bogdan
Constructii SRL, CIF:
20302690, J25/690/2006 de
către Tribunalul Mehedinţi în
dosar nr. 4403/101/2017.
Termen pentru depunerea
cererilor de creanţe 27.11.2017;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi
afişarea tabelului preliminar al
creanţelor este la 11.12.2017,
Termen pentru soluționarea
eventualelor contestații împotriva tabelului preliminar este
de 7 zile de la data publicării în
BPI; Termen pentru întocmire
şi afişare tabelului definitiv
consolidat al creanţelor
27.12.2017. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentata
prin asociat coordonator
Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al Falmian
SRL desemnat prin hotararea
nr.5671 din data de 13.10.2017,
pronuntata de Tribunalul
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila
in dosar nr. 10308/3/2017, noti-

ficã deschiderea falimentului
prin procedura simplificata
prevazuta de Legea nr.85/2014
împotriva Falmian SRL, cu
sediul in Bucureşti Sectorul 3,
Str. Foişorului, Nr. 16, Bloc
F11C, Scara 1, Etaj 1, Ap. 5,
CUI 15645943, nr. de ordine in
registrul comertului
J40/13108/2007. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta
nascut dupa data deschiderii
procedurii insolventei impotriva Falmian SRL vor
formula declaratie de creanta
care va fi inregistrata la grefa
Tribunalului Bucureşti - Secţia
a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 10308/3/2017, in
urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor in tabelul suplimentar al creantelor
02.11.2017; b) termenul limita
pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al
creantelor 24.11.2017; c)
termenul pentru depunerea
contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la
publicarea in BPI a tabelului
suplimentar; d) termen pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv consolidat 13.12.2017.
l Andrei Ioan IPURL, notifica deschiderea procedurii
generale de insolventa fata de
debitoarea Estservices International SRL cu sediul în Municipiul Ploiești, Str. Alexandru
Depărățeanu, nr.38, camera C,
et.1, Judetul Prahova, dosar nr.
7321/105/2017, Tribunalul
Prahova. Termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor
30.11.2017; termen tabel preliminar: 20.12.2017; termen
tabel definitiv: 15.01.2018;
27.12.2017 data sedintei
adunarii creditorilor, ora si
locul urmand a fi stabilite de
administratorul judiciar provizoriu, care va convoca toti
creditorii debitoarei.

SOMAȚII
l Emisa in temeiul art. 130
din Decretul Lege nr. 115/1938,
astfel cum s-a dispus prin rezolutia judecatorului 05.10.2017,
privind cererea intregistrata
sub dosar nr. 1675/246/2017 al
Judecatoriei Ineu, formulate
de petenta Vinersari Maria, cu
domiciliul procesual ales la
Cabinet Avocat Trut Melania,
cu sediul professional in
comuna Seleus, nr. 22, judetul
Arad, prin care solicita sa se
constate ca, a dobandit dreptul
de proprietate asupra imobilului situat in localitatea Seleus
nr. 35, comuna Seleus, judetul
arad, inscris in CF nr. 300312
seleus provenit din CF vechi
1243 Seleus, nr. top 72-73/a,
compus din casa, curte si
gradina in suprafata de 1439
mp, imobil asupra caruia figureaza ca si proprietar tabular –
defunctul Vinersar Vasile,

decedat la data de 08.08.1944.
petenta sustine ca a posedat
imobilul de mai sus in mod
pasnic, public, continuu si sub
nume de proprietar, fara ca
alte personae sa faca acte de
deposedare sau tulburare,
peste 20 de ani de la decesul
proprietarului tabular. Toti cei
interesati au posibilitatea sa
depuna de indata opozitie la
Judecatoria Ineu, intrucat in
caz contrar in termen de o luna
de la ultima afisare sau publicare se va proceda la analizarea cererii pretentilor cu
privire la constatarea dreptului.

ADUNĂRI GENERALE
l Asociaţia Umanitară
”Roberto-Mario” Balş, str.N.
Bălcescu, nr.154, bl.32, sc.1,
ap.3, judeţul Olt. Convocator
Adunarea Generală. În ziua de
02.11.2017, ora 10.00, se
convoacă Adunarea Generală
a Asociaţiei Umanitare
”Roberto-Mario”la sediul din
Balş, str. N. Bălcescu, nr. 154,
bl. 32, sc. 1, ap. 3, judeţul Olt.
Ordinea de zi: 1.Revocarea
dnei Dumitrescu Mariana, cu
domiciliul în Balş, str. Plopului,
nr. 20, judeţul Olt, din funcţia
de membru fondator. 2.Aprobarea cererii dnei Dumitru
Mirela-Victoria, cu domiciliul
în Balş, str. N. Bălcescu, nr.2 8,
bl.27 BIS, Sc.1, et.1, ap.7,
judeţul Olt, în calitate de
membru fondator. 3. Diverse.
l Completarea convocatorului
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor din data de 30/ 31
Octombrie 2017. În conformitate cu prevederile art. 117 ind.
1 alin. 1, 2, 3 din Legea nr.
31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
şi ale art. 7 din Regulamentul
C.N.V.M. nr. 6/2009, la solicitarea acţionarului majoritar
Ministerul Cercetării şi
Inovării prin adresa nr.
3509/11.10.2017, înregistrată la
S.C. Incertrans S.A. cu nr.
4038/11.10.2017, Consiliul de
Administraţie al S.C. Institutul
de Cercetări în Transporturi
-Incertrans S.A. completează
cu punctele 5) şi 6) ordinea de
zi a adunării generale ordinare
a acţionarilor convocată la
sediul societăţii, pentru data de
30/ 31 octombrie 2017, ora
13.30 pentru toţi acţionarii
înscrişi în registrul acţionarilor
societăţii la sfârşitul zilei de
19.10.2017, considerată dată
de referinţă. Ordinea de zi
iniţială a fost publicată în
Monitorul Oficial, partea a
IV-a nr. 3584/27.09.2017,
precum şi în ziarul „Jurnalul
National” din data de
27.09.2017. În urma acestei
solicitări, Ordinea de zi revizuită a adunării generale ordinare a acţionarilor este
următoarea: 1) Aprobarea
bugetului rectificat de venituri
şi cheltuieli pe anul 2017 al
S.C. Institutul de Cercetări în
Transporturi -INCERTRANS

III

S.A., aflată sub autoritatea
Ministerului Cercetării şi
Inovării, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) din OG nr.
26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care
statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari
unici ori majoritari sau deţin
direct ori indirect o participaţie
majoritară, aprobată cu
completări prin Legea nr.
47/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale
prevederilor OUG nr. 63/2017
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017; 2)
Aprobarea mandatării Preşedintelui CA/ Director General
să efectueze toate procedurile
şi formalităţile prevăzute de
lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGOA, să
depună şi să preia acte şi să
semneze în acest scop în
numele Societăţii în relaţiile cu
Registrul Comerţului, ASF,
BVB, Depozitarul Central,
precum şi alte entităţi publice
sau private. Mandatarul sus
menţionat va putea delega
puterile acordate conform
celor de mai sus, oricărei
persoane, după cum consideră
necesar. 3) Aprobarea datei de
16.11.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare
a acţionarilor asupra cărora se
răsfrâng efectele hotărârilor
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor, în conformitate
cu dispoziţiile art. 86 alin. 1 din
Legea nr. 24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă (art.
238 alin. 1 din Legea nr.
297/2004 privind piaţa de
capital, cu modificările şi
completările ulterioare); 4)
Aprobarea datei de 15.11.2017
ca ex-data, respectiv data anterioară datei de înregistrare la
care instrumentele financiare
obiect ale hotărârilor, se
tranzacţionează fără drepturile
care derivă din hotărâri, în
conformitate cu prevederile
art. 2 lit. F) din Regulamentul
CNVM nr. 6/2009. 5) Aprobarea revocării auditorului
financiar -Cabinet Individual
Negoitescu V. Adriana- Maria
–şi rezilierea contractului de
a u d i t f i n a n c i a r n r.
16023/21.03.2016 ca urmare a
realizării obiectului contractului încheiat cu S.C. Institutul
de Cercetări în Transporturi
Incertrans S.A., respectiv finalizarea misiunilor de audit
statutar (exerciţiile financiare
aferente 2015 şi 2016). 6)
Numirea auditorului statutar
al S.C. Institutul de Cercetări
în Transporturi Incertrans S.A.
şi împuternicirea Directorului
general să încheie contractul
pentru auditarea situaţiilor
financiare aferente anilor
2017-2019, conform prevederilor legale. Prin prezenta, se
completează în mod corespunzător, convocatorul AGOA
publicat iniţial în Monitorul
Oficial, partea a IV-a nr.
3584/27.09.2017 şi ziarul

IV

anunțuri

Jurnalul Naţional din
27.09.2017, celelalte prevederi
rămânând neschimbate.
Urmare a completării ordinii de
zi, vor fi făcute disponibile acţionarilor noile formulare de
buletine de vot prin corespondenţă şi împuterniciri speciale
de reprezentare, astfel încât
acţionarii societăţii să îşi poată
exercita votul pentru toate
punctele înscrise pe ordinea de
zi revizuită a şedinţei. Consiliul
de Administraţie al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „Incertrans” S.A.
Preşedinte Flavius Valeriu
Cladoveanu.

LICITAȚII
l Agrozootehnica Vlădeni
SRL prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică la
prețul de evaluare redus cu
50%, respectiv 677.400 lei
proprietate imobiliara situată
în com. Șirna, sat Tăriceni,
județ Prahova, compusa din
teren intravilan in suprafata de
54.999 mp și constructiile edificate pe acesta - C3, C8, C9,
C10, C11, C12, C13, C14, C15,
C16, C17, C18, C19. Constructiile C1, C2, C4, C5, C6, C7 cu
care societatea figurează în
evidențele Primăriei Sirna si
ale OCPI Prahova nu exista,
acestea fiind demolate cu mult
timp înaintea deschiderii
procedurii insolvenței, cumpărătorul urmând a se obliga sa
efectueze întocmirea actelor și
documentației pentru radierea
acestora din evidențele Primariei și OCPI Prahova. Licitaţia
va avea loc în data de
03.11.2017, ora 13/30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea
va fi reluată în zilele de
10.11.2017, 17.11.2017, aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
l Metalrom SA prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică la prețurile de evaluare
reduse cu 50%, respectiv:
macara 16.541 lei, masina
minerala confectionat blocheti
4.999 lei, 2 cantare 143~359 lei,
masa mobila vibranta 129 lei,
utilaj de sudat un cap 1.636 lei,
2 masini indreptat 461~909 lei,
masina de slefuit cilindrica 607
lei, 3 aspiratoare 334 lei, masina
de frezat 112 lei, fierastrau cu
banda 1.061 lei, masina de
frezat 887 lei, masina frezat cu
accesorii 2.187 lei, fierastrau
circular 546 lei, masina asamblat 1.106 lei, masina debitat
2.000 lei, dispozitiv spart beton
1.091 lei, masina aplicat cant
2.000 lei, renault 1.886 lei, kia
k2500 2.908 lei, kia k2900
15.386 lei. Preturile nu contin
TVA. Licitaţia va avea loc în
data de 03.11.2017, ora 14/00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea
va fi reluată în zilele de

10.11.2017, 17.11.2017, aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
l Primăria oraşului Pătârlagele, cu sediul în oraşul Pătârlagele, judeţul Buzău, cod
fiscal 4055866, telefon
0238/550001,e-mail: primaria.
patarlagele@yahoo.com, organizează în data de 13.11.2017,
licitaţie deschisă pentru închiriere spaţiu - cabinet medical
în suprafaţă de 19,27 m.p,
spaţiu în suprafaţă de 10,25
m.p., grup sanitar în suprafaţă
de 4,30 m.p., respectiv spaţiu
comun (hol) în suprafaţă de 11
m.p., situate în oraşul Pătârlagele, str. A.I.Cuza, nr.16, în
incinta Policlinicii. Date şi
informaţii suplimentare puteţi
o b ţ i n e l a n r. d e t e l e f o n
0238/550.001 sau la sediul
primăriei, Serviciul de Urbanism şi Achiziţii Publice.
l SC Mannheim Oil SRL - în
faliment anunta vanzarea prin
licitatie publica a bunului
imobil, reprezentand teren/
constructii inscris in C.F. nr.
30101/Slatina - Timis, nr. top:
31 - Sadova Veche, Cad: C1,
Top: 31, aflat in proprietatea
debitoarei SC Mannheim Oil
SRL, situat administrativ in
Comuna Slatina Timis, Sat
Sadova Veche, nr. 158, denumita generic " Statie distributie
carburanti". Pretul de pornire
al licitatiei este de 100% din
pretul de evaluare, respectiv
1,387,342.58 Lei + T.V.A, (echivalentul a 302.900 EUR, la
cursul BNR de azi, 17.10.2017,
1 euro = 4,5802 Lei). Caietele
de sarcini se pot achizitiona de
la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap.21, jud.Caras-Severin,
telefon 0355-429 116, pretul
caietelor de sarcini fiind de
1.000 lei + T.V.A. Licitatia va
avea loc in data de 31.10.2017,
orele 13.00, la sediul ales al
lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud.
Caras-Severin.
l Societatea Complexul Energetic Oltenia SA cu sediul în
Targu-Jiu, str. A.I. Cuza, nr. 5,
judeţul Gorj, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului J18/311/2012, C.U.I.
30267310, organizează în data
de 07/11/2017, ora 11:00, licitatie publica deschisa cu calificare, cu strigare, competitivă,
pentru fiecare reper, pentru
vanzarea de „locomotive”.
Bunurile (7 locomotive de la
ELCFU Motru) si preturile de
pornire sunt prezentate in
Anexa la Regulament. Documentaţia de valorificare (Regulament, proiect de contract si
formulare) se poate procura
doar in baza unei solicitari
transmise la adresa e-mail
iustin.stiuca@ceoltenia.ro,
persoana de contact: Iustin
Marian Stiuca, tel:
0372819765. Data limită de
depunere a ofertelor este
07/11/2017, ora 09:00.

MIERCURI / 18 OCTOMbrie 2017
l SC Electroexpert 96
Construct SRL, in faliment,
anunta vanzarea la licitatie
publica a bunurilor din patrimoniu, pret de pornire diminuat cu 50 % din valoarea de
evaluare. Sedintele de licitatie
vor avea loc saptamanal in
fiecare zi de vineri la sediul
lichidatorului judiciar Suma
Insolvency IPURL, situat in
Bucuresti, Al Emil Botta nr 4,
BL M 104, Ap 5, Sect 3. Date de
contact: - telefon: 0314359396;
- fax 0372.895.818; - email:
office@sumainsolvency.ro.
Bunurile ce urmeaza a fi licitate: - remorca grup motocompresor atlas copco in stare f
buna de functionare inmatriculata in circulatie pret redus cu
50%-12.500 lei exclusiv TVA –
echipament in stare f buna cu
nr mic de ore de functionare.
l CN Romarm SA -Filiala SC
Pirochim Victoria SA -cu sediul
în Or. Victoria, str. Aleea Uzinei,
nr. 8bis, Jud. Braşov, telefon:
0268.242.993, fax:
0268.242.994, anunţă organizarea unei licitaţii publice,
deschise, cu ofertă prin strigare
pentru vânzarea de masă
lemnoasă pe picior, în volum de
269mc, în data de 21.11.2017,
ora 11.00, la sediul aceasteia.
Pentru admiterea la licitaţie se
organizează o preselecţie la
sediul societăţii în data de
14.11.2017, ora 11.00, conform
prevederilor din Caietul de
sarcini. Data-limită de depunere a documentației este
14.11.2017, ora 9.00. Preţul de
începere a licitaţiei este de
200Lei/mc şi treapta de licitare
este de 5Lei. Lista partizilor
care se licitează se va putea
consulta la sediul societății.
Informaţii suplimentare la tel.
0268.242.993, int.194, fax:
0268.242.994.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Comuna
Recea, Str.Primăriei, numărul
2, cu sediul în localitatea Recea,
județul Argeș, telefon/fax:
0248.696.178, cod fiscal:
4469426, persoană de contact:
Buduna Maria, telefon:
0726.141.904, e-mail: primaria_
recea@yahoo.com. 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care
urmează să fie concesionat:
spațiu în suprafață de 18,5mp
situat în clădirea „Grajd
comunal”, localitatea comuna
Recea, sat Recea, cu următoarele vecinătăți: N- Corbescu
Mihail, E- drum județean
DJ504, S- Milea Tarsita, VMoise Nicolae. 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Documentația de atribuire se poate procura de la
sediul Primăriei Recea, județul
Argeș. 3.1.Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al docu-

mentaţiei de atribuire: prin
cerere, de la sediul Primăriei
Recea, județul Argeș. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire:
Compartimentul Secretariat al
Primăriei Comunei Recea,
județul Argeș. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 54/2006: Prețul
caietului de sarcini este de
300Lei și se achită la casieria
Primăriei Comunei Recea. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 30.10.2017, ora
16.00. 4. Informaţii privind
ofertele: la sediul Primăriei
Recea, județul Argeș. 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 10.11.2017, ora 16.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: la sediul Primăriei
Recea, județul Argeş.
4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare
ofertă: într-un singur exemplar.
5.Data şi locul la care se va
desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor:
17.11.2017, ora 11.00, la sediul
Primăriei Recea, județul Argeş.
6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon, telefax şi/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Secția
contencios administrativ a
Tribunalului Argeş, cu sediul în
Bulevardul I.C.Brătianu, mun.
Piteşti, adresa e-mail: tr-arges@
just.ro, telefon: 0248.216.599.
7.Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
17.10.2017.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Atestare
Profesională transport marfa
pe numele Pelmuș Marius
Laurențiu Daniel. Îl declar nul.
l SC Global Storage Expert
SRL, CUI RO30449045 si
J29/1111/19.07.2012, declara
pierdut Certificat de Inregistrare seria B nr. 3340871 emis in
data de 02 septembrie 2016.
l Pierdut carnet student pe
numele Bica Daian. Declar nul.
Pierdut carnet de student pe
numele Priboi Mihaela
Diana, studenta la Facultatea de Limbi si Literaturi
Straine din cadrul Universitatii din Bucuresti. Telefon:
0721.830.723.
l Societatea Junoruve Limited
SRL cu sediul in Bucuresti
sector 4, str. Oitelor nr.7, etaj 2,
ap.5, biroul nr. 15, cu numar de
inregistrare in registrul Comertului J40/2226/2012, CUI
29846793 a pierdut certificatul
de inregistrare in registrul
comertului si certificatul
constatator de la sediul social.

De declara nule.
l Declar pierdută legitimaţie
de student eliberată de Universitatea din Bucureşti, Facultatea Administrarea Afacerilor,
pe numele Buşe Alexandru
Florin.
l Pierdut Grafic de Circulatie
al Licentei de traseu Seria: LT
Nr.232132, eliberat la data de
22.03.2013.
l Pierdut card CPC (atestat de
marfa) eliberat de ARR
Prahova, pe numele Ionescu
Gheorghe Antonio. Declar nul.
l Pierdut Proces verbal anexa
la Contract vanzare cumparare
1734/2/1990, pe numele
Ambrosie Venera si Ambrosie
Nicolae. Il declar nul.
l Pierdut Proces verbal din
04.09.1969, pe numele Vlase
Rodica si Constantin. Il declar
nul.
l Pierdut Proces verbal anexa
la Contract vanzare cumparare
nr. 200/18.01.1974, pe numele
Delcea Mitrica si Delcea Iulica.
Il declar nul.
l Pierdut Adeverinta plata
integrala, pe numele Vasile
Vasilica si Vasile Valentin
Cornel. O declar nula.
l Pierdut Proces verbal din
13.07.1973, pe numele Tacu
Stefan si Tacu Emilia. Il declar
nul.
l Pierdut Adeverinta achitare
integrala pe numele Voicila
Maria. O declar nula.
l Pierdut Contract vanzare
cumparare cu plata in rate nr.
6349/1992, pe numele
Codreanu Florica. Declar nul.
l Pierdut Protocol de predare
preluare, pe numele Dinu
Andrei Nicolae. Il declar nul.
l Pierdut Adeverinta achitare
integrala rate apartament,
Apostol Neculai. O declar nula.
l Pierdut Proces verbal din
19.02.1980, pe numele Vilcu
(Ramaru) Elena. Il declar nul.
l Pierdut Contract construire
nr. 3788/ 1973 si Proces verbal
anexa la contract, pe numele
Valentin Victoria. Le declar
nule.
l Declar pierdut şi nul Atestat
taxi eliberat pe numele Feraru
Iulian Marius de către ARR
Dolj.
l Pierdut certificat Manager,
pe numele Constantin Cristian,
seria AMMI. Nr 10177. Il
declar nul.
l S.C. Top Club Games, identificată la Reg. Com. cu
J3/559/2013, CUI 31539707,
sediul social în mun. Piteşti, str.
Trivale nr. 14, et. mansarda,

jud. Argeş, reprezentată legal
prin Vanderdi Andra în calitate
de administrator legitimată cu
C.I. seria AZ, nr. 172631
eliberat de S.P.C.L.E.P. Piteşti la
data de 31.02.2017, declară
pierdute următoarele documente fiscale pentru următoarele case de marcat: -tipul
DATECS modelul DATECS
DP 50 seria 13018477, având
punctul de lucru în strada
Reşita intersecţie cu Costila,
Piata Reşita, construcţie C8,
sector 4, pierdut carte de intervenţie, registrul special, declaraţie de instalare; -tipul
DATECS modelul DP 50 seria
13024301, având punctul de
lucru în intrarea Drumul
Taberei nr. 90 sector 6, pierdut
carte de intervenţie şi registru
s p e c i a l ; - t i p u l D AT E C S
modelul DATECS DP 50 seria
13019596, având punctul de
lucru în şos. Gruiu -Snagov nr.
246, construcţia C2, jud. Ilfov,
pierdut declaraţie de instalare;
-tipul DATECS modelul
D AT E C S D P 5 0 s e r i a
13018470, având punctul de
lucru în str. Oituz nr. 2U sp.
com. nr. 60, ap. parter, loc.
Popesti Leordeni, oraş Popeşti
Leordeni, jud. Ilfov, pierdut
carte de intervenţie şi registru
s p e c i a l ; - t i p u l D AT E C S
modelul DATECS DP 50 seria
13019591, având punctul de
lucru în str. Ene Modoran nr.
11A, sector 5, pierdut carte de
intervenţie, registru special,
declaraţie de instalare; -tipul
Datecs model Datecs DP 50
seria 13018471 având punctul
de lucru în str. Adunaţi nr.17A,
sat Darvari, com. Ciorogârla,
jud. Ilfov, pierdut carte de
intervenţie, registru special;
-tipul DATECS modelul
D AT E C S D P 0 5 s e r i a
26003920, având punctul de
lucru în str. Cetatea de Balta nr.
41, sector 6, pierdut nr. de
ordine fiscal eliberat de
D.G.F.P., carte de intervenţie,
registru special; -tipul DATECS
model DATECS DP 50 seria
13019584, având punctul de
lucru în şos. Alexandriei, nr.
335, oraş Bragadiru, jud. Ilfov,
pierdut carte de intervenţie,
registru special, declaraţie de
instalare; -Tipul DATECS
model DP 50 seria 26003918,
având punctul de lucru în şos.
Curtea Domneasca nr. 12 sat
Domneşti, com. Domneşti, jud.
Ilfov, pierdut carte de intervenţie şi registru special; -tipul
Datecs model DP 50 seria
13026758, având punctul de
lucru în str. Cresei nr. 6, sector
3, pierdut carte de intervenţie şi
registru special; -tipul DATECS
model DP 50 seria 130019588,
având punctul de lucru în str.
Sfânta Vineri nr. 10, sector 3,
pierdut carte de intervenţie,
declaraţie de instalare, registru
special; -tipul DATECS model
DP 50 seria 13022932, având
punctul de lucru în str. Traian
nr.14, vila 207, sc. B, parter, oraş
Otopeni, jud. Ilfov, pierdut
carte de intervenţie şi registru
special. Toate documentele se
declară nule.

