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l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Alexandria, judeţul Teleorman,
strada Libertăţii, numărul 1, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual
vacant: -1 post de economist debutant în Biroul Achiziţii Publice.
Condiţii specifice de participare la
concurs pentru economist debutant
Biroul Achiziţii Publice: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă, în profil
economic; -fără vechime. Concursul
se organizează la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă în data
de 20.10.2017, ora 10.00, proba
scrisă, iar data şi ora interviului vor
fi anunţate după rezultatul probei
scrise. Dosarele se depun la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului şi trebuie
să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia
şi relaţii suplimentare la avizierul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alexandria, la serviciul RUNOS sau
l a
t e l e f o a n e l e :
0247.306.723/0247.306.758.
l Ansamblul Artistic Profesionist
,,Doina Gorjului’’ Tg-Jiu, cu sediul
în Tg-Jiu, str. Traian nr.5, organizează concurs pentru ocuparea
postului contractual vacant de
execuție pe perioadă nedeterminată – inspector de specialitate –
din cadrul Compartimentului
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programe și achiziții publice.
Concursul se va desfășura la sediul
Ansamblului Artistic Profesionist
’’Doina Gorjului’’ din Tg-Jiu și va
consta în următoarele probe: proba scrisă în data de 20 octombrie 2017, ora 10.00; - proba
interviu în data de 24 octombrie
2017, ora 10.00; Candidații trebuie
să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: I. Condiții generale
prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr.
286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale; II. Condiții specifice: - să fie
absolvent de studii universitare de
licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă; - să aibă o
vechime în specialitatea studiilor
de minim 3 ani – experiența în
achiziții publice, constitue un
avantaj; - să aibă certificat absolvire de expert achiziții publice; cunoștințe operare PC (atestare
prin documente emise de instituții
sau alte entități de specialitate).
Dosarele de concurs se depun la
sediul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului’’ Tg-Jiu, în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data afișării prezentului anunț în
Monitorul Oficial al României,
Partea III-a, respectiv 12 octombrie
2017 ora 14.00. Relații suplimentare se pot obține de la sediul
Ansamblului Artistic Profesionist
,,Doina Gorjului’’ Tg-Jiu, la secretariatul instituției, telefon
0253/216179.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu
sediul în localitatea Făget, strada
Spitalului, numărul 4, judeţul Timiş,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: Asistent medical debutant -un post la Laborator analize
medicale, din cadrul Spitalului
Orăşenesc Făget, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 20.10.2017, ora 10.00;
-Proba practică în data de
20.10.2017, ora 13.00; -Proba
interviu în data de 20.10.2017, ora
14.00. Condiţiile specifice pentru
participarea la concurs: -şcoală
sanitară postliceală; -vechimea în
specialitate nu este necesară. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii generale: -îndeplinesc condiţiile de studii; -nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul;
-au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
până la data de 12.10.2017, ora
15.00, la sediul Spitalului Orăşenesc
Făget, strada Spitalului, numărul 4.
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Orăşenesc Făget, persoană de
contact: economist Chelariu
Belinda, telefon: 0256.320.860, interior: 19, fax: 0256.320.039.
l Liceul „Demostene Botez”
Truşeşti, cu sediul în localitatea
Truşeşti, strada 2, numărul 11,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița.
Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 20002. Dosar de executare nr. ABNP 6. Nr. 9346 din 20.09.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor
imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna Octombrie, Ziua 11. 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 11, luna Octombrie, anul
2017 ora 12.00, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion nr. 6, jud. Dâmbovița, se vor vinde la
licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a SC BLUE LUX PROIECT SRL (garant ipotecar) cu
domiciliul ﬁscal în loc. Ghirdoveni, str. Principală nr. 1092, com. I.L. Caragiale, jud. Dâmbovița,
licitația a - II - a (preț vânzare = preț evaluare minus 25% = 31804 lei - (31804 x 25%) = 31804 lei 7951 lei = 23853 lei, exclusiv TVA): 1. Teren intravilan, categoria de folosință „arabil” în suprafață
de 2104 mp, situat în I.L. Caragiale, punct Racila, jud. Dâmbovița, Carte funciara 70696 - preț
pornire licitația a-II-a = 23853 lei - preț evaluare diminuat cu 25% - (exclusiv TVA), grevate de
următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: SFO Bușteni. Sarcini: Ipotecă legală. *)
În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA 19%). 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 a
licitației; 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) 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: Alte informații de interes pentru cumpărător,
după caz: Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0245.666100. Data aﬁșării: 28.09.2017.
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județul Botoşani, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale temporar vacante,
conform HG 286/23.03.2011, modificată și completată de HG
nr.269/2016: -Îngrijitor grupă învățământ preșcolar: 1 post vacant
temporar contractual pe durată
determinată. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba practică în data
de 13.10.2017, ora 9.00, la sediul:
Liceul „Demostene Botez” Truşeşti;
-Proba interviu în data de
13.10.2017, ora 12.00, la sediul:
Liceul „Demostene Botez” Truşeşti.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -Vechime: nu
este cazul; -Studii: absolvent a 12
clase; -Să nu suferit condamnări
penale; -Capacitate de adaptare;
-Îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice. Data-limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este: 05.10.2017. Relaţii
suplimentare la Liceul „Demostene
Botez” Truşeşti, persoană de
contact: Leizeriuc Gabriela, telefon:
0231.567.920, fax: 0231.567.929.

(fochist, instalator instalații tehnico-sanitare, zugrav, tâmplar, lăcătuș
mecanic): 1 post vacant temporar
contractual pe durată determinată.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba practică în data de
16.10.2017, ora 9.00, la sediul: Liceul
„Demostene Botez” Truşeşti; -Proba
interviu în data de 16.10.2017, ora
12.00, la sediul: Liceul „Demostene
Botez” Truşeşti. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-Vechime în domeniul postului:
minim 3 ani; -Studii: absolvent a 12
clase sau școală profesională; -Calificare în unul din domeniile: fochist,
instalator instalații tehnico-sanitare,
zugrav, tâmplar, lăcătuș mecanic;
-Să nu suferit condamnări penale;
-Capacitate de adaptare; -Îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice. Data-limită până la
care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este:
05.10.2017. Relaţii suplimentare la
Liceul „Demostene Botez” Truşeşti,
persoană de contact: Leizeriuc
Gabriela, telefon: 0231.567.920, fax:
0231.567.929.

l Liceul „Demostene Botez”
Truşeşti, cu sediul în localitatea
Truşeşti, strada 2, numărul 11,
județul Botoşani, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale temporar vacante,
conform HG 286/23.03.2011, modificată și completată de HG
nr.269/2016: Muncitor calificat

l Direcția Generală de Poliție
Locală Sector 6 organizează concurs
de promovare pentru ocuparea
funcției publice de conducere
vacante de: •Șef birou- Biroul 1
Proximitate, Direcția Ordine
Publică. Proba scrisă a concursului
va avea loc în data de 30 octombrie
2017, ora 10.00, la sediul Direcţiei
Generale de Poliţie Locală Sector 6
din șos. Orhideelor nr. 2d- sector 6.
Data și ora susţinerii interviului vor
fi comunicate ulterior. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia
se afişează la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din
șos. Orhideelor nr. 2d- Sector 6.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Direcţiei Generale
de Poliţie Locală Sector 6 şi la
numărul de telefon: 021.413.17.38Serviciul Resurse Umane, Formare
Profesională și Instruire.
l Serviciul Public de Administrare
si Exploatare a Pietei Centrale
Agroalimentare a Municipiului
Campina anunta organizarea unui
concurs la sediul sau din strada
Republicii, Nr. 16A, pentru
ocuparea postului contractual
vacant: Consilier achizitii
publice (perioada nedeterminata).
Conditii necesare: · are cetăţenia
română şi domiciliul in România;
- cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; - are
capacitate de lucru deplină dovedita
prin aviz psihologic; - apt din punct
de vedere medical, dovedit pe baza
adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie; - nu are antecedente penale (cazier); - are studii
superioare de lungă durată economice, juridice, sau in domeniul
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stiintelor ingineresti, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalent;
- vechime în specialitatea studiilor minim 1 an; - cunoștințe de operare
PC; - constituie avantaj cunoștințe
operare SEAP; Programul concursului: 19.10.2017, ora 12:00 / proba
scrisa; 25.10.2017, ora 10:00/
interviu Dosarele se depun la sediul
institutiei din Str. Republicii, nr.
16A, compartimentul resurse
umane, pana in data de 12.10.2017.
Persoana de contact: Filip Ecaterina
– tel. 0344-108513.

ANUNTURI DIN
26.09.2017
l Primăria Comunei Poieneşti,
Judeţul Vaslui, organizează concurs
în perioada 26-30 octombrie 2017, în
vederea ocupării funcţiei publice
vacante de: -consilier I principal
(contabil). Condițiile de participare
la concurs/examen sunt: -studii
superioare cu diplomă de licenţă
(studii economice); -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 5 ani;
-condiţiile prevăzute de art.54 din
Legea nr.188/1999, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Condiții de desfăşurare a
concursului/examenului sunt: -dosarele de înscriere la concurs se vor
depune la sediul Primăriei Comunei
Poieneşti, judeţul Vaslui, în termen
de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a; -selectarea
dosarelor se face până la data de 20
octombrie 2017; -proba scrisă se
desfăşoară în data de 26 octombrie
2017, ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Poieneşti, județul Vaslui;
-interviul se va desfăşura în data de
30 octombrie 2017, ora 10.00, la
sediul Primăriei Comunei Poieneşti,
județul Vaslui. Relații suplimentare
şi documentele necesare pentru
dosarul de înscriere la concurs/
examen pot fi obținute de la
Primăria Comunei Poieneşti,
telefon: 0235.347.082.
l Liceul Tehnologic Retezat, cu
sediul în localitatea Uricani, strada
Republicii, numărul 16, judeţul
Hunedoara, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -secretar-şef, 1
post, conform Hotărârii de Guvern
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 18.10.2017, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
20.10.2017, ora 10.00; -Proba practică în data de 19.10.2017, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -Studii superioare absolvite cu diploma de licență;
-Vechime în domeniu (secretar
învăţământ preuniversitar) minim 7
ani; -Cunoștințe privind întocmirea
și administrarea corespondenței
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oficiale; -Cunoștințe privind încadrarea personalului; -Noțiuni de
comunicare în relații publice;
-Cunoștințe de utilizare și operare
PC: Windows, Microsoft Office
Word, Excel, Internet baze de date.
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 Numărul 2 Uricani.
Relaţii suplimentare la sediul Şcolii
Gimnaziale Numărul 2 Uricani,
persoană de contact: Campean
Camelia, telefon: 0254.511.103, fax:
0254.511.103, e-mail: grupscolarretezat@yahoo.ro

CITAŢII
l Petrea Paraschiva si Petrea Doru
din str. Margelelor nr. 2, et.2, ap.12,
sector 6, sunt chemati de Petrea
Constantin in judecata, dosarul
716/829/2014, la Complet C7 din
Cuza Voda nr. 1, sectia 1 Civila, jud.
Bacau, in data de 02.10.2017 ora
9.00, obiect doar - anulare act.
l Cheiban Abdo Gerges este citat în
dos nr. 881/288/2016 al Judecătoriei
Rm. Vâlcea, obiect divorț, în contradictoriu cu reclamanta Cheiban
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Alina Mihaela, pentru termenul din
29.09.2017.
l Numita Cojocaru Felicia Lavinia,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
satul Cornet, comuna Vaideeni,
județul Vâlcea, este citată la Judecătoria Horezu, în data de 30 octombrie 2017, ora 9.00, în calitate de
pârâtă, în dosarul civil nr.
295/241/2017, în proces având ca
obiect pensie întreținere și schimbare
locuință minoră, reclamant fiind
Mihai Mitică, din comuna Vaideeni,
sat Vaideeni, județul Vâlcea.
l Numita Cocoşilă Ştefania
Geanina în dosarul civil nr.
1804/292/2017 este citată la Judecătoria Roşiorii de Vede având calitatea de pârâtă în dosarul
sus-menţionat, cu termen de judecată la 25.10.2017, dosar având ca
obiect divorţ, stabilire locuinţă
minor, exercitare autoritate părintească, pensie întreţinere.
l Pârâtul Tako Imre, cu domicilul
necunoscut, este citat la Judecătoria
Sfântu Gheorghe, în dosarul
nr.2349/305/2017, cu obiect dezbatere succesorală, pentru termenul
din 07.11.2017.

l Vlad Ion este citat prin publicitate
la Judecătoria Craiova în dosarul
nr.19388/215/2017 la data de
25.10.2017, având ca obiect contestaţie la executare, în calitate de
intimat cu contestatorul Răducan
Cătălin.
l Judecătoria Tg-Jiu, str.Tudor
Vladimirescu, nr.34, Tg-Jiu, Gorj,
Secţia Civilă, prin CITAŢIA emisă
în data de 11 septembrie 2017 în
dosarul nr.8656/318/2016, Fond,
având ca obiect ordonanţă de plată,
disjungere din dosarul
nr.4148/318/2016, comunică
termenul de judecată în data de
12.10.2017, Sala 4, Complet C24, ora
11.30 domnului Garosila Marian în
calitate de pârât/debitor (pentru
contravaloare neachitată chirie şi
utilităţi) al SC Hidroconstrucţia SA
Unitatea de Construcţii Montaj Jiu
- reclamant, cu sediul în Tg-Jiu, str.
Hidrocentralei, nr.49, Tg-Jiu, Gorj.
l Pentru termenul de 04.10.2017, în
dosar 1141/307/2017, al Judecătoriei
Sighetu-M, numiţii: Csics Eugen,
Csics Vincze, ambii cu domiciliul
necunoscut, sunt citaţi în calitate de
pârâţi în cauză cu Lavitta Violeta
Diana, pentru acţiune în constatare.

Subscrisa S.C. Silva Internațional S.A. -în faliment, cu sediul în
localitatea Caransebeș, str. Șesul Roșu, nr. 1, jud. Caraș-Severin, Nr.
Reg. Com. J11/390/1994, CUI RO 5557801 face cunoscut faptul că
în data de
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud.
Caraș-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea în bloc
următoarelor bunuri mobile:
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Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului
judiciar la valoarea de 500 lei (plus TVA). Data limită de cumpărare
a caietului de sarcini și înscrierea la licitație este cu o zi înainte de
data licitației. Garanția de participare la licitație este de 10% din
prețul de pornire al licitației.
.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau
la sediul lichidatorului judiciar.
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l Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vâlcea
cheamă în judecată pe numiții:
Negura Gheorghe cu domiciliul în
comuna Alțâna, sat Benești, județul
Sibiu și Negura Filofteia – domiciliată în comuna Perișani, str. Godeni,
nr. 204, jud. Vâlcea în calitate de
intimați în dosarul civil nr.
3649/90/2017, cu termen de judecată
în data de 06.10.2017, având ca
obiect înlocuirea măsurii de
protecție, aflat pe rol la Tribunalul
Vâlcea.

DIVERSE
l Comuna Peceneaga anunta
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Infiintarea
retelei publice de apa uzata in
comuna Peceneaga”, propus in intravilanul si extravilanul com.Peceneaga,
jud.Tulcea. Informatiile cu privire la
proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Tulcea, str.14 Noiembrie,
nr.5, Municipiul Tulcea, de luni pana
joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre
orele 8.00-14.00 si la sediul beneficiarului Comuna Peceneaga, jud.Tulcea.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agentiei pentru
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Protectia Mediului Tulcea, str.14
Noiembrie, nr.5, site: http://apmtl.
anpm.ro.
l Comuna Peceneaga anunta
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Reabilitarea sistemului de alimentare cu
apa potabila in Comuna Peceneaga”, propus in intravilanul si
extravilanul com.Peceneaga, jud.
Tulcea. Informatiile cu privire la
proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Tulcea, str.14
Noiembrie, nr.5, Municipiul
Tulcea, de luni pana joi intre orele
8.00-16.30 si vineri intre orele 8.0014.00 si la sediul beneficiarului
Comuna Peceneaga, jud.Tulcea.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Tulcea, str.14
Noiembrie, nr.5, site: http://apmtl.
anpm.ro.
l Judecatoria Pătârlagele. Dosar nr.
1705/277/2017. Pentru aceste motive
in numele Legii hotaraste; Admite
cerere formulata de reclamanta
Lăcătuş Gabriela CNP 28612301A3842, domiciliată in com.
Calvini, sat Biscenii de Jos, in

contradictoriu cu pârâtul Vasile
Săndel, domiciliat în Fundulea, str.
Tufănelelor nr. 37, judetul Buzau si
in consecinta suplineste consimtamintul tatalui pârât Vasile Săndel, in
vederea deplasării minorului Vasile
Alexandru, nascut la 05.10.2008, cu
mama sa Lacatuş Gabriela, la resedinta rudelor reclamantei in Franta
- Paris, precum si in vederea pasaportului pentru deplasarea minorului in strainatate, pana la
solutionarea definitiva a cauzei nr.
1704/277/2017, aflat pe rolul Judecatoriei Patarlagele. Ia act ca nu se
solicita plata cheltuielilor de judecata. Executorie de drept. Cu drept
de apel in termen de 5 zile de la
pronuntare. Pronuntata in sedinta
publica azi, 24.08.2017. Presedinte
Maria- Macrina Gavrila. Grefier
Daniela –Adriana - Bratu.
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, 212/23, 212/21, anunta
publicul interest asupra depunerii
solicitarii de obtinerea a Avizului
Favorabil pentru P.U.Z.-introducere
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teren in intravilan, dezmembrare,
construire locuinte individuale
P+2+M. Documentatia a fost afisata
pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in
Bucuresti, sector.1, str.Gheorghe
Manu, nr.18, tel.021.212.56.93, in
termen de 15 zile calendaristice de la
data publicarii anuntului.
l Tolea Elena, Vasile Angelica,
Ghenu Gherghina, Stoica Dan,
Florina, Conteanu Maria, Lazăr
Florentina, Mokhtari- Maghferat
Anca, Grigore Gheorghe, Aurică,
Niculae, Petre Florentina, proprietari
ai terenului situat în comuna Berceni,
Ilfov, Tarla 12, Parcela 32/2/4-9, nr.
cad. 3461, 62484, 62351, 61241, în
suprafaţă de 38.148 mp, anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a avizului favorabil pentru documentaţia PUZ –
Locuinţe individuale P+1+M şi
utilităţi. Documentaţia a fost depusă
pentru consultare la Consiliul Judeţean Ilfov la data de 25.09.2017.
Observaţii/ comentarii se primesc în
scris la Direcţia de Urbanism din
cadrul Consiliului Judeţean Ilfov,
Bucureşti, sect. 1, strada Gen. Gh.
Manu nr. 18, în termen de 15 zile de
la publicarea prezentului anunţ.
l Anunţ prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea administrativ-teritorială Izvoare, din judeţul
Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.8, 9, 11, 12, 13
începând cu data de 02.10.2017, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul
Comunei Izvoare, conform art.14
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi
a publicităţii imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei
şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l SC Agro Biograins SRL, titular al
proiectului construire unitate procesare si stocare din Sagu, fostul IAS,
jud. Arad, anunta publicul interesat
asupra deciziei luata in cadrul
sedintei etapei de incadrare in
cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru
proiectul mentionat mai sus.
Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza pot
fi consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului din Arad,
Splaiul Mresului, FN de luni pana
vineri, intre orele 08-16, precum si la
urmatoarea adresa de internet www.
anpm.apmar.ro. Publicul interesat
poate inainta comentarii/observatii
la proiectul deciziei de incadrare in
termen de 5 zile de la data publicarii
prezentului anunt.
l Castigatorii tombolei C&A
Customer Experience in urma extra-
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gerii din luna august 2017, premii ce
constau intr-un voucher in valoare
de 400RON, sunt Loredana Calin,
Liliana Ursu, Lavinia Stefan, Albu
Andreea, Gabriela Dumitru.

ADUNĂRI GENERALE
l Compania de Apă Oltenia SA, cu
sediul în Craiova, str.Brestei, nr.133,
județul Dolj, RO 11400673,
J16/63/1999, în conformitate cu
dispozițiile art.117 alin 1 și art.113
lit.d din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, și prevederile art.12 pct. 12.3 lit e şi art. 13 pct.
31.1 din Actul Constitutiv al societății, prin Președintele Consiliului de
Admninistratie al SC Compania de
Apă Oltenia SA, dl. Dincă Aurel,
CONVOACĂ Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor SC
Compania de Apă Oltenia SA la
data de 03.11.2017, ora 12.00, la
sediul societății din Craiova, str.
Brestei, nr.133, județul Dolj, cu
următoarea ordine de zi: 1.Înființarea unui punct de lucru al Companiei de Apă Oltenia SA în comuna
Cîrcea, str.Preot Tarineanu, nr.3,
județul Dolj, având ca obiect de
activitate „Captarea, tratarea și
distribuția apei- cod CAEN 3600” și
„Colectarea și tratarea apelor uzatecod CAEN 3700”. 2.Completarea
obiectului de activitate al punctului
de lucru al Companiei de Apă
Oltenia SA înființat în comuna
Podari, str.Dunării, nr.67 cu cod
activitatea „Colectarea și tratarea
apelor uzate- cod CAEN 3700”.
Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse
pe ordinea de zi a Adunării pot fi
consultate pe site-ul oficial al societății sau la sediul societatii din
Craiova, str.Brestei, nr.133, județul
Dolj. În cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor
la prima convocare, următoarea
Adunare Generală Extraordinară a
Acționarilor SC Compania de Apă
Oltenia SA va avea loc în data de
20.11.2017, ora 12.00 la sediul societății din Craiova, str.Brestei, nr.133,
judeţul Dolj, cu aceeași ordine de zi
stabilită pentru prima Adunare
Generală Extraordinară.

LICITAŢII
l U N I V E R S I TAT E A D I N
CRAIOVA, cu sediul in Str.
A.I.Cuza nr. 13, organizeaza licitatie
publica cu strigare pentru valorificarea unor materiale reciclabile
rezultate din lucrari de constructii.
Pretul de pornire al licitatiei:
-Ferestre lemn: 18.80 - 60lei/buc.;
-Foi usa cu toc: 227.12 - 292.01lei/
buc.; -Grinzi lemn: 12 - 55.22 lei/buc.
-Caramida plina: 267 lei/mc; -Piatra
soclu: 85.80 lei/mc; -Tigla solzi: 0.42
lei/buc.; -Profil: 2.83 -13.59 lei/ml.
Licitatia va avea loc la data de
19.10.2017, ora 14.00, in Strada

Libertatii, nr.19, la sediul Directiei
General Administrative, cam.212. In
caz de neadjudecare licitatia se va
repeta la: 27.10.2017 ora 10.00 si
08.11.2017, ora 10.00. Taxa de participare la licitatie este de 20 lei.
Contra valoarea caietul de sarcini
este 10 lei. Materialele pot fi vazute
la Facultatea de Mecanica si
complex Agronomie. Detalii la
adresa: http://www.ucv.ro/servicii_
administrative/dga/directia _
tehnica/anunturi_directia_tehnica.
php, si la telefon 0251.415.036.
l Debitorul Alomed Health SRL
societate în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: -Ecograf
Doppler Tellus Fukuda . Preț
pornire licitație -14.386,50Lei
exclusiv TVA; -BTL 06 TOP LINE
+BTL 07 (ultrasunete). Preț pornire
licitație -4.941,00Lei exclusiv TVA;
-BTL 09 (MAGNO -TERAPIE).
Preț pornire licitație -5.791,50Lei
exclusiv TVA; -BTL VAC. Preț
pornire licitație -3.219,75Lei exclusiv
TVA; -BTL 5110 cu Sonda Laser
200MW/830. Preț pornire licitație
-5.859,00Lei exclusiv TVA; -BTL 22
crioterapie. Preț pornire licitație
-4.873,50Lei exclusiv TVA; -masă
ginecologie cu trei secțiuni. Preț
pornire licitație -311,25Lei exclusiv
TVA; -Electrocauter Surton 120W.
Preț pornire licitație -2.052,00Lei
exclusiv TVA; -Colposcop Dr
Camscop 120 M CU ACCESORII.
Preț pornire licitație -4.260,00Lei
exclusiv TVA; -DL 850M. Preț
pornire licitație -4.980,00Lei exclusiv
TVA; -casetă luminoasă simplă față.
Preț pornire licitație -123,75Lei
exclusiv TVA; Prețul Regulamentului de licitație pentru mijloacele
fixe aflate în patrimoniul debitoarei
Alomed Health SRL este de
500,00Lei exclusiv TVA. Prețul de
pornire al licitaților pentru mijloacele fixe aparținând Alomed Health
SRL reprezintă 75% din valoarea de
piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru fiecare
bun în parte, iar listele cu aceste
bunuri pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO49BREL0002001499960100
deschis la Libra Intrenet Bank -Suc.
Ploiești până la orele 14.00 am din
preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din prețul de pornire a
licitației; -achiziționarea până la
aceeași dată a Caietului de sarcini și
Regulamentului de participare la
licitație pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru mijloacele
fixe prima ședință de licitație a fost
fixată în data de 05.10.2017, ora
13.00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data de
12.10.2017, 19.10.2017, 26.10.2017,
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02.11.2017, ora 13.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din Mun. Ploiești, Str. Elena
Doamna nr.44A, Județ Prahova.
Pentru relații suplimentare sunați la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații
suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC Bemati Cons S.R.L.
societate în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: 1.Imobil
situat în Bușteni, str. Pescariei nr.2E,
județul Prahova, compus din teren
având suprafața de 4112mp și
construcție edificata pa acesta
“C1-Cladire Tehnico -administrativă“ cu o suprafață construită la sol
de 69mp și desfășurată 138mp.
Prețul de pornire al licitației este
de 84.750Euro. Prețul caietului de
sarcini pentru imobilul aflat în
proprietatea SC Bemati Cons SRL
este de 1500 lei exclusiv TVA. Prețul
de pornire al licitației pentru
imobilul arătat reprezintă 50% din
valoarea exprimată în Raportul de
Evaluare exclusiv TVA. Participarea
la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO33BREL 0002000634070100
deschis la Libra Internet Bank,
Sucursala Ploiești până cel târziu cu
2 zile înainte de ședința de licitație
ora 16.00, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a
Caietului de Sarcini pentru proprietatea imobiliară, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea
imobiliară, prima ședință de licitație
a fost fixată în data de 05.10.2017
ora 14:00, iar dacă aceasta nu se
adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data,
12.10.2017; 19.10.2017; 26.10.2017;
02.11.2017; 09.11.2017 ora 14:00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploiești, Str. Elena
Doamna nr.44A, Jud. Prahova.
Pentru relații sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro
l Debitorul Kaproni Transport SRL
societate în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: 1.Mijloace
de transport (autoutilitare, capete
tractor, semiremorci) în valoare de
59.136,00 Euro exclusiv TVA; Prețul
Regulamentului de licitație pentru
bunurile aflate în patrimoniul debitoarei SC Kaproni Transport SRL
este de 500,00Lei exclusiv TVA.
Prețul de pornire al licitaților pentru
mijloacele de transport aparținând
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SC Kaproni Transport SRL reprezintă 40% din valoarea de piață
exclusiv TVA, arătată în Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun în parte,
iar listele cu aceste bunuri pot fi
obținute de la lichidatorul judiciar
cu un telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în contul nr. RO43BITR
003010072528RO01 deschis la
Veneto Banca SCPA Italia Montebelluna Suc. București, Ag. Ploiești
până la orele 14.00 am din preziua
stabilită licitaţiei, a garanției de 10%
din prețul de pornire a licitației;
-achiziționarea până la aceeași dată
a Regulamentului de participare la
licitație pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru mijloacele
de transport aflate în patrimoniul
debitoarei prima ședință de licitație
a fost fixată în data de 06.10.2017,
ora 12.00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data
de 13.10.2017, 20.10.2017,
27.10.2017, 03.11.2017, ora 12.00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești, Str.
Elena Doamna nr.44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare
sunați la telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com. Pentru
relații suplimentare și vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro.
l SC Muntenia SA, societate aflata
in faliment, dosar nr. 2985/105/2007
Tribunal Prahova, prin lichidator,
anunţă vânzarea la licitatie publică,
conform regulamentului de participare la licitatie si a raportului de
evaluare, ambele aprobate de
Adunarea Creditorilor, a urmatoarelor statii de transformare de tip
interior: PT 1-2 la pretul de 15.500
lei (fara TVA), 33,4% cota indiviza
din PT 3 la pretul de 3.000 lei (fara
TVA ), PT 5 la pretul de 3.750 lei
(fara TVA); PT 6 la pretul de 4.700
lei (fara TVA), PT 7 la pretul de
2.650 lei (fara TVA), PT 9 la pretul
de 17.500 lei (fara TVA). Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu 50%
din pretul stabilit in raportul de

evaluare. Zile de licitaţie: 09.10.2017
si 11.10.2017, orele 12.00. Relaţii
suplimentare la tel. 0244386618 si
0740226446 si in caietul de sarcini ce
se poate achizitiona la pretul de 2000
lei + TVA, in numerar de la sediul
debitorului din Filipestii de Padure,
str. Principala, nr. 941, jud. Prahova.
l SC Elbama Star SRL prin administrator judiciar, anunta vanzarea
la licitatie publica a bunurilor mobile
aflate in patrimoniul societatii debitoare, respectiv: excavator Volvo 390
+ accesorii an de fabricatie 1999 la
pretul de 137.473 lei (fara TVA) si
Dumper Moxi an de fabricatie 1999
la pretul de 55.879 lei (fara TVA),
Autoincarcator Ahlmann la pretul
de 22.666 lei (fara TVA), Eurocompactor Walzenzung la pretul de
54.400 lei (fara TVA); Autosasiu
Basculanta DAC la pretul de 9.067
lei (fara TVA); Rezervor cisterna la
pretul de 2.000 lei (fara TVA),
Dumper Terex la pretul de 54.400 lei
(fara TVA). Vanzarea la licitatie
publica se efectueaza conform hotararii Adunarii Creditorilor din
30.08.2016, 16.02.2017 si 26.06.2017.
Pretul de pornire al licitatiei pentru
fiecare bun mobil este cel stabilit in
raportul de evaluare, pretul vanzarii
este purtator de TVA. Licitatiile
publice vor avea loc pe data de:
03.10.2017, 10.10.2017, 17.10.2017 si
24.10.2017, orele 12.00 la sediul
administratorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1
Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de participare si relatii suplimentare la tel.
0344104525.
l Administratorul judiciar al SC
Radauer Distributie SRL anunt
deschiderea procedurii generale a
insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014 in dosarul nr. 33182/3/2017
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti
– Sectia a-VII-a Civila. Termenul
limita pentru depunerea declaratiilor de creanta 27.10.2017. Termen
de verificare a creantelor, intocmire,
afisare si comunicare a tabelului
preliminar al creantelor
la 17.11.2017. Termen de intocmire
si afisare a tabelului definitiv
la 12.12.2017. Sedinta adunarii
generale a creditorilor la data
de 22.11.2017.

IV

Jurnalul
Național
l S.C. Tosigo S.R.L, prin lichidator
judiciar C.I.I Rusu Ciprian Marian,
cu sediul in Ploiesti, str. Valeni, nr.
65, judetul Prahova scoate la
vanzare prin licitatie publica cu
strigare autoutilitara MERCEDES
BENZ, tip VITO 111 CDI, an
fabricatie 2007 la pretul de
12.024,76 lei. Licitatia pentru bunul
mobil se va tine la sediul lichidatorului in data de 04.10.2017 ora
15.00, iar in cazul in care bunul nu
va fi adjudecat de la prima licitatie,
aceasta va fi reprogramata pentru
06.10.2017, 11.10.2017, 13.10.2017,
18.10.2017, 20.10.2017, 25.10.2017,
27.10.2017, 01.11.2017,
03.11.2017, aceeasi ora si aceeasi
locatie. Inscrierea se va efectua cu
48 de ore inainte de data inceperii
licitatiei. Relatii suplimentare la
sediul lichidatorului si la numerele
de telefon: 0722267433,
0733723417, avciprianrusu@gmail.
com.
l Trebor Exim SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică teren
intravilan in suprafata de 5.857 mp
si indiviz in suprafata de 161 mp,
situate în Băicoi, jud. Prahova la
pretul de evaluare redus cu 50 %,
respectiv 58.850 lei. Licitaţia va avea
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
loc în data de 04.10.2017, 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 11.10.2017, 18.10.2017,
aceeaşi oră, în acelaşi loc
l Primăria oraşului Videle, cu sediul
în Videle, str. Republicii, nr.2, judeţul
Teleorman, cod fiscal: 6853155, tel:
0247/453017, int.107,
fax:0247453015, e-mail: primariavidele@yahoo.com, organizează licitaţie publică în vederea concesionării
imobilului Cămin elevi în suprafaţă
construită de 742 mp, suprafaţa
desfășurată de 2968 mp, regim de
înălţime P+3, situat în orașul Videle,
str. Republicii, nr. 7, în incinta Liceului Teoretic Videle și a terenului
aferent în suprafaţă de 2213 mp, în
vederea desfășurării de activităţi
economice. Documentaţiile pentru
participare la licitaţie pot fi achiziţionate contra sumei de 30 lei de la
sediul Primăriei oraşului Videle,
compartiment A.D.P.P, începând cu
data de 03.10.2017, zilnic între orele
9:00 – 16:00. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 12.10.2017.
Data limită de depunere a ofertelor
este 23.10.2017, ora 16:00. Locul de
depunere a ofertelor este sediul

Primăriei oraşului Videle, la adresa:
Primăria orașului Videle, str. Republicii, nr.2, judeţul Teleorman.
Fiecare ofertă se depune într-un
singur exemplar. Deschiderea ofertelor se va face la sediul Primăriei
oraşului Videle, Sala de ședinţe, în
data de 24.10.2017, ora 10:00.
Instanţa competentă în soluţionarea
litigiilor apărute: Tribunalul
Teleorman -secţia de contencios
administrativ cu sediul în municipiul
Alexandria, str. Ion Creangă, nr.53,
tel: 0247/406016, fax:0247/317322,
e-mail: tribunaltr@just.ro.
l U.A.T Oras Sulina, cu sediul în
orașul Sulina, str. I, nr. 180, județul
Tulcea, cod fiscal 4321410, tel/fax:
0240-543001/0240-543661, e-mail:
sulina_prim@yahoo.com, anunță că
la data de 18.10.2017, orele 1400,
organizează licitație publică în
vederea concesionării unui bun
imobil aparținând domeniului
public al orașului Sulina, respectiv:
- spațiul în suprafață totală de 51,2
mp., situat în intravilanul orașului
Sulina, pe str. a III-a, nr. 63A – preț
de pornire licitație –0,98 Euro/mp/
luna; Ofertanții, persoane fizice si
juridice, pot obține documentele
licitației (Caiet de Sarcini și Instrucțiuni pentru ofertanți) de la sediul
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Primăriei orașului Sulina, contra
sumei de 70 lei, care va fi platită
numerar la casieria concedentului.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 11.10.2017, orele 16:00.
Eventualele informații suplimentare
se pot obține la numărul de telefon
0240-543001. Ofertele, în plic închis,
se depun la sediul Primăriei orașului
Sulina, până la data de 17.10.2017,
orele 16:00. Fiecare participant
poate depune o singură ofertă.
Oferta trebuie redactată în limba
română și depusă, în 2 (două) exemplare din care un original și o copie.
Ofertele se depun în două plicuri
închise și sigilate, unul exterior și
unul interior și se înregistrează în
ordinea primirii lor. În cazul în care
bunul imobil mai sus nominalizat nu
a fost adjudecat în totalitate în
cadrul acestei licitații, se va proceda
la organizarea unei alte licitații,
respectiv 25.10.2017, orele 14:00.
Pentru a doua licitație ulterioară
documentele necesare participării
vor fi depuse până la data de
24.10.2017, orele 16:00. În cazul în
care nici la această etapă de licitație
nu se depun cel putin 3 (trei) oferte
valabile sau ofertele valabile sunt
egale, concedentul va aplica procedura de negociere directă, care se va
organiza conform normelor legale în

@Oferte serviciu
@Vânzări
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vigoare. Instanța competentă pentru
soluționarea eventualelor litigii este
Tribunalul Tulcea, cu sediul în mun.
Tulcea, str. Toamnei, nr. 15, fax 0240
518 544, e-mail tribunalul-tulcea@
just.ro.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de pregatire
profesionala transport marfa, seria
B nr. 0332905000 emis pe numele
Apostol Marian. Il declar nul.
l Pierdut numere de ordine eliberate de Agentia Nationala de Administrare fiscala Directia Fenerala
Regionala a Finantelor Publice
Bucuresti ale societarii SC Pepco
Retail SRL avand CUI:
RO31477663, pentru casa de marcat
marca Activa model Royal seria
AC.413438 numar de ordine
199650; pentru casa de marcat
marca Activa model Royal seria
AC.413446 numar de ordine
199648; pentru casa de marcat
marca Activa model Royal seria
AC.413437
numar de
ordine 199651; pentru casa de
marcat marca Activa model Royal
seria AC.413441 numar de
ordine 199649. Se declara nule

l S.C. Xerox Shared Services
Romania S.R.L., cu sediul in
Bucuresti, Sector 2, Str.George
Constantinescu nr.2C, Multigalaxy
II, Etaj 2, Numar de inregistrare in
Registrul Comertului
J40/13964/2016, Cod unic de inregistrare: RO36666523, declar
pierdut Certificatul constatator
pentru activitati care se desfasoara
la sediul secundar situat in Iasi,
Strada Pacurari nr.138, Centrul de
Sprijinire si Dezvoltare a Afacerilor IDEO, Spatiile A101, A 120 Etaj 1 si Spatiile A202, A205,
A205A, A204, A211, A213, A214,
Biroul E2-15, Spatiile E2-22,
E2-20, E2-16 si hol acces, Etaj 2,
emis la 01.02.2017, in temeiul
art.17 indice 1 alin 1 lit.b) din
Legea nr.359/2004, de ORC de pe
langa Tribunalul Bucuresti.
l Pierdut carnetul ambarcaţiunii tip
Pescăruş 1, înmatriculată la Căpitănia Portului Galaţi sub
nr.0403-GL, seria 15518/ 04MAI/
2005, proprietar Purdel Viorel. Se
declară nul.
l Pierdut legitimaţie serviciu eliberată de A.C.C.U. Bucureşti pe
numele Drăghici Ştefan Puiu.

