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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Școala Gimnazială ”Bálint
Gábor”, Catalina, jud. Covasna
organizează concurs pentru
ocuparea postului de îngrijitor.
Concursul va avea loc pe data
de 28 august, 2017, dosarele se
primesc până la data de 12
august 2017 la secretariatul instituției, Catalina, str. Principală, nr
192. Relații suplimentare se pot
obține la nr. de tel: 0267 346209.
l Angajam electrician sau automatist, experienta minim 5 ani,
lucru in 3 schimburi, zona Militari Bucuresti. 0745.989.709.
l Angajez angenţi securitate cu
atestat, în zona Militari şi Calea
Plevnei. 0736.376.237
l Strizo Sintetic angajează şi
pregăteşte muncitori în domeniul
aplicării de pardoseli epoxidice!
Oferim: -pachet salarial atractiv,
-munca în şantiere, atât în ţară,
cât şi din străinătate, -contract de
muncă pe termen lung, -cazare,
diurnă şi transport asigurate. Vă
așteptăm CV-ul la adresa: office@
strizo.ro sau detalii la numărul de
telefon: 0741.978.624.
l U.M. 02490 Bucuresti, din
Ministerul Apararii Nationale,
organizeaza concurs de ocupare
pe perioada nedeterminata a
postului vacant de personal civil
contractual, astfel: -1 post referent de specialitate gr. III/studii
superioare, minim 6 luni vechime
in munca. Concursurile vor avea
loc pe data de 18.08.2017 (proba
scrisa), 24.08.2017 (proba practica) si 30.08.2017 (interviul), la
sediul U.M. 02490 Bucuresti,
Drumul Taberei, nr.7H, localitatea Bucuresti, sector 6. Data
limita de depunere a dosarelor, la
sediul institutiei, 09.08.2017, ora
16.00. Date de contact: tel.
(021)314.46.10/ (021)318.53.67
int.0468, persoana de contact:
DAVID Emanuela, secretar.
l Primaria oraslui Sulina,
judetul Tulcea, cu sediul in
Sulina, str. I, nr. 180, organizeaza
concurs de rectrutare la data de
01.09.2017, ora 10:00 – proba
scrisa, pentru ocuparea functiei
publice vacante de executie, referent, clasa III, grad profesional
asistent – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a persoanelor Sulina. Concursul se
organizeaza in trei etape,
respectiv: 1) selectia dosarelor de
inscriere: 17.08-23.08.2017; 2)
proba scrisa: 01 septembrie 2017.

3) interviul –maxim 5 zile lucratoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale
prevazute de art. 54 din legea nr.
188/1999 (r2), cu modificarile si
completarile ulterioare, si conditiile specifice postului: studii
liceale, respectiv studii medii
liceale, absolvite cu diploma de
bacalaureat, precum si vechime
in specialitatea studiilor necesare
exercitarii functiei publice
minimum 6 luni. Conditiile de
participare, bibliografia si actele
necesare inscrierii la concurs sunt
afisate la sediul institutiei si pe
site-ul Primariei Sulina www.
primaria-sulina.ro. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul
institutiei, la nr de telefon: 0240543.003.
l Şcoala Gimnazială Poieni, cu
sediul în: loc.Poieni, str.Principală, nr.55, jud.Cluj, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modificat
şi completat de H.G.nr.1027/2014,
în cadrul instituţiei. Denumirea
postului -muncitor fochist
-(normă întreagă) post contractual vacant temporar/perioadă
determinată. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul
studiilor: şcoală profesională/
studii medii; -obţinerea unui
certificat de calificare pentru
meseria de fochist pentru cazane
de joasă presiune categoria „C”;
-experienţă în meseria de fochist;
-abilităţi în domeniul instalaţiilor
sanitare şi electrice; -disponibilitate la solicitările unităţii. Data,
ora şi locul de desfăşurare a
concursului: -Proba practică:
-data de 21.08.2017, ora 11.00, la
sediul Şcolii Gimnaziale Poieni;
-Proba scrisă: - data de
21.08.2017, ora 12.00, la sediul
Şcolii Gimnaziale Poieni;
-Interviu: -data de 21.08.2017,
ora 13.00, la sediul Şcolii Gimnaziale Poieni. Data limită până la
care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este
09.08.2017, ora 14.00, la sediul
Şcolii Gimnaziale Poieni. Date
contact: Todita Alexandru, tel.:
0264.255.020, scpoieni@gmail.
com
l Şcoala Gimnazială Poieni cu
sediul în: loc.Poieni, str.Principală, nr.55, jud.Cluj, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modificat
şi completat de H.G.nr.1027/2014,
în cadrul instituţiei. Denumirea
postului -îngrijitor -(normă

MFP - Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Argeș. Serviciul Fiscal
Municipal Curtea de Argeș. Anunță anularea licitației publice, din data de 04/08/2017,
prin care se propunea valoriﬁcarea bunurilor care aparțin
SC Mugur Expfortrans SRL Curtea de Argeș, deoarece
bunul sechestrat nu a fost
prezentat de către debitor în
vederea valoriﬁcării. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon
0248.722159.
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întreagă) post contractual vacant
perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: şcoală
generală sau studii medii;
-vechime în specialitatea postului
-nu este cazul; -disponibilitate la
solicitările unităţii. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului: -Proba scrisă: -data de
28.08.2017, ora 09.00, la sediul
Şcolii Gimnaziale Poieni; -Proba
practică: -data de 28.08.2017, ora
12.00, la sediul Şcolii Gimnaziale
Poieni; -Interviu: -data de
28.08.2017, ora 14.00, la sediul
Şcolii Gimnaziale Poieni. Data
limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este 18.08.2017, ora
14.00, la sediul Şcolii Gimnaziale
Poieni. Date contact: Todita
Alexandru, tel.: 0264.255.020,
scpoieni@gmail.com.
l Şcoala Gimnazială „Pompiliu
Marcea” Tg-Jiu, cu sediul în
localitatea Tg-Jiu, str.Mioriţei
nr.4, judeţul Gorj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de informatician, 0,5 posturi, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 28.08.2017, ora 9.00;
-Proba practică în data de
30.08.2017, ora 9.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare
în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiei; -vechime
în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiei minim 8
ani; -abilităţi de comunicare şi
relaţionare; - capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.
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
„Pompiliu Marcea” Tg-Jiu, cu
sediul în localitatea Tg-Jiu, str.
M i o r i ţ e i , n r. 4 , t e l e f o n :
0353.405.945. Relaţii suplimentare la sediul: Şcolii Gimnaziale
„Pompiliu Marcea” Tg-Jiu, cu
sediul în localitatea Tg-Jiu, str.
M i o r i ţ e i , n r. 4 , t e l e f o n :
0353.405.945, persoană de
contact: Bişa Valentina, telefon:
0747.943.689.
l Spitalul Municipal Fălticeni,
judeţul Suceava, organizează
concurs în conformitate cu
prevederile HGR 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, la sediul unităţii din str.
Ion Creangă, nr.1, Fălticeni,
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale, temporar
vacante: -1 post de asistent
medical debutant -Secţia obstetrică ginecologie; -1 post de asistent medical debutant -Secţia
pediatrie. Proba scrisă va avea
loc în data de 29.08.2017, ora
10.00. Data şi ora interviului vor
fi anunţate după proba scrisă.
Dosarele de concurs se depun la
Serv.RUNOS până pe data
09.08.2017, inclusiv, ora 15.00.
Condiţii de participare pentru
asistent debutant: -diplomă de
asistent medical generalist;
-vechimea nu este necesară.
Anunţul de concurs, bibliografia,
tematica de concurs se af lă
afişate la avizierul unităţii şi pe

site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon nr.:
0752.126.627/0752.126.626.
l Spitalul Municipal Fălticeni,
judeţul Suceava, organizează
concurs în conformitate cu
prevederile HGR 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, la sediul unităţii din str.
Ion Creangă, nr.1, Fălticeni,
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractual vacante: -1
post de asistent debutant -Secţia
Medicină Internă; -1 post de
statistician medical debutant
-statistică medicală -Secţia Pediatrie; -1 post de statistician
medical debutant -statistică
medicală -CPU; -1 post de îngrijitoare -Secţia Medicină Internă;
-1 post de infirmieră debutantă
-Secţia Chirurgie. Proba scrisă va
avea loc în data de 05.09.2017,
ora 10.00. Data şi ora interviului
vor fi anunţate după proba scrisă.
-1 post magaziner debutant -Serv.
AATA. Proba scrisă va avea loc
în data de 05.09.2017, ora 13.00.
Data şi ora interviului vor fi
anunţate după proba scrisă.
Dosarele de concurs se depun la
Serv.RUNOS până pe data
18.08.2017 inclusiv, ora 15.00.
Condiţii de participare pentru
asistent medical debutant:
-diplomă de asistent medical
generalist; -vechimea nu este
necesară. Condiţii de participare
pentru statistician medical debutant: -diplomă de asistent
medical generalist; -diplomă,
certificat sau orice alt document
care atestă competenţe în utilizarea calculatorului; -vechimea
nu este necesară. Condiţii de
participare pentru îngrijitoare,
infirmieră deb.: -şcoală generală;
-vechimea nu este necesară.
Condiţii de participare magaziner debutant: -absolvent liceu
cu diplomă de bacaluareat;
-cunoştinţe în utilizarea calculatorului; -nu necesită vechime.
Anunţul de concurs, bibliografia,
tematica de concurs se af lă
afişate la avizierul unităţii şi pe
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon nr.:
0752.126.627/0752.126.626.
l Spitalul General Căi Ferate
Drobeta Turnu Severin, judeţul
Mehedinţi, organizează: În
conformitate cu H.G.nr.286/2011,
concurs pentru ocuparea pe
durată nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie
vacante, după cum urmează: 1)
muncitor necalificat I, bucătăreasă -Compartiment de reparații, întreținere, pază (1 post):
-condiţii de participare: studii
liceale, curs de bucătar, fără
vechime; 2)infirmier debutant
-Secţia Medicină Internă (1 post)
şi infirmier debutant -Secţia
Chirurgie Generală (1 post):
-condiţii de participare: studii
liceale, curs de infirmier, fără
vechime; 3)fizician medical
-Laborator de Radiologie şi
Imagistică Medicală (0,5 post):
-condiţii de participare: diplomă
de licenţă în fizică, doi ani
vechime. Concursul se va organiza conform calendarului
următor: -18 august 2017, ora
14.00, termenul limită de depunere a dosarelor; -28 august 2017,
ora 10.00 -proba scrisă; -30
august 2017, ora 10.00 -proba

interviu. Detalii privind condițiile
specifice și bibliografia de concurs
sunt disponibile accesând pagina
oficială. Relații suplimentare se
pot obține la sediul Spitalului
General Căi Ferate Drobeta
Tu r n u S e v e r i n , t e l e f o n :
0252.317.339.
l Spitalul Municipal Olteniţa, cu
sediul în localitatea Oltenița, str.
Argeșului, nr.134, judeţul Călărași, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante conform H.G.286/2011,
astfel: -1 post de infirmieră
-CPU; -1 post de îngrijitoare
curăţenie secţia chirurgie generală; -1 post de îngrijitoare curăţenie -compartiment
neonatologie; -1 post de îngrijitoare curăţenie -comp.Pneumologie -TBC. Concursul se va
desfăşura la sediul spitalului
menționat mai sus, astfel: -infirmieră, îngrijitoare curăţenie:
-proba scrisă -ora 10.00
-28.08.2017; -interviu -ora 11.00
-30.08.2017. Condiţii generale
pentru participarea la concurs:
-are cetăţenie română; -cunoaşte
limba română, scris şi vorbit; -are
vârstă minimă reglementată de
prevederile legale; -are capacitatea deplină de exerciţiu; -are o
stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; -îndeplinşte condiţiile de
studii şi, după caz, de vechime
sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la
concurs; -nu a fost condamnat.
Condiţii specifice: 1)pentru
postul de infirmieră: -absolvent
10 clase; -certificat privind starea
de sănătate; -vechimea în muncă
nu este necesară. 2)pentru postul
îngrijitoare curăţenie: -absolvent
10 clase; -adeverinţă medicală
care să ateste starea de sănătate;
-vechime în muncă nu este necesară. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
pâna la data de 18.08.2017, ora
14.00. Relaţii suplimentare la
sediul spitalului, persoană de
contact: Topârceanu Emilia,
telefon: 0242.515.931, int.237,
fax: 0242.510.673.
l Unitatea Administrativ Teritorială Răcăciuni, cu sediul în
localitatea Răcăciuni, str.Ştefan
cel Mare, nr.42, judeţul Bacău,
anunţă amânarea concursului
conform Legii nr. 188/1999
pentru ocuparea postului de
funcţie publică vacantă de Consi-

lier I, debutant, în cadrul Servicului Public de Asistenţă Socială
organizat iniţial: -Proba scrisă în
data de 07 septembrie 2017, ora
10.00; -Proba interviu în data de
08 septembrie 2017, ora 10.00.
Astfel: - Proba scrisă în data de
07 septembrie 2017, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 11
septembrie 2017, ora 10.00. Prin
acest anunţ venim în completarea celui publicat în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, nr.
1075/26.07.2017, pagina 5, cod
104.470. Restul anunţului
rămâne neschimbat.
l Te a t r u l d e A n i m a ţ i e
Ţăndărică, cu sediul în Bucureşti,
Str.Eremia Grigorescu nr.24 ,
sector 1, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, la: Compartiment
Financiar Contabilitate: Economist (S) specialist IA -1 post
(Financiar); Economist (S) specialist IA -1 post (Contabilitate).
Documente necesare pentru
întocmirea dosarului de concurs:
-cerere de înscriere la concurs
adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare; -copia
actului de identitate sau orice alt
document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz; -copiile
documentelor care să ateste
nivelul studiilor şi ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice ale postului
solicitate de instituția publică;
-copia carnetului de muncă sau,
după caz, adeverinţele care atestă
vechimea în muncă, în meserie şi/
sau în specialitatea studiilor;
-cazierul judiciar; -adeverinţă
medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către
medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care
atestă starea de sănătate conţine,
în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia,
în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii; -curriculum
vitae. Copiile de pe certificatele
prevăzute mai sus se prezintă
însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau
în copii legalizate. Conform art. 3
al H.G.nr.286/2011 pentru a
ocupa un post contractual vacant

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB
136188/31.07.2017. În atenția persoanelor ﬁzice și juridice
autorizate de ANPC să efectueze operațiuni cu metale prețioase,
aliajele acestora și pietre prețioase: Conform prevederilor H.G. nr.
731/2007 republicată, privind aprobarea Normelor de aplicare a
O.G. nr. 14/2007 republicată pentru reglementarea modului și
condițiilor de valoriﬁcare a bunurilor intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului, Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Prahova valoriﬁcă prin vânzare directă: bijuterii din aur 750‰ (inele) în greutate totală de 17.19 grame
la prețul de 128 lei/gram (inclusiv T.V.A.); - bijuterii din aur 585‰
(cercei, verighete, brățară, pandantiv) în greutate totală de
237.19 grame la prețul de 100 lei/gram (inclusiv T.V.A.); - bijuterii
din argint 925‰ (cercei, brățări, lanțuri, pandante, inele) în
greutate totală de 526.61 grame la prețul de 2,4 lei/gram (inclusiv
T.V.A.). Bunurile au fost expertizate și marcate de expertul
A.N.P.C. Valoarea totală a bunurilor este de 27.183,19 lei (inclusiv
T.V.A.). Pentru relații suplimentare vă rugăm sa ne contactați la
telefon 0244.407710, interior 555 sau la sediul A.J.F.P. Prahova
din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B,
Compartiment Valoriﬁcare Bunuri.
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sau temporar vacant candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: a)are cetățenia română, cetățenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și
domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și
vorbit; c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d)
are capacitate deplină de exercițiu; e)are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f)îndeplinește condițiile de studii și, după
caz, de vechime sau alte condiții
specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs; g)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 săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 1.Pentru
Economist (S) IA (Contabilitate).
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 28 august
2017, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 31 august 2017, ora 12.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice pentru economist (S) IA:
-Experiență de minimum 2 ani în
funcții similare; -Cunoştinţe de
operare calculator: cunoştinţe
privind operarea pe calculator a
programelor de contabilitate,
sistemul FOREXEBUG;
-Cunoașterea temeinică și respectarea normelor legale privind
disciplina financiar contabilă,
precum și legislației de domeniu;
-Rapiditate, rigurozitate și corectitudine în realizarea lucrărilor;
-Disponibilitate în rezolvarea
tuturor problemelor de serviciu;

-Familiarizat cu mediul cultural.
2.Pentru Economist (S) IA
(Financiar). Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 28 august 2017, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 31
august 2017, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice pentru
economist (S) IA: -Studii superioare economice absolvite cu
diplomă de licență; -Diplomă de
master finanțe; -Experienţă efectivă în domeniul financiar
contabil în instituții publice de
minimum 24 ani; -Muncă în instituții publice constituie avantaj;
-Cunoştinţe operare calculator:
cunoştinţe privind operarea pe
calculator a programelor de
contabiliate. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării prezentului anunț
în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Teatrului de
Animaţie Ţăndărică, din Str.
Eremia-Grigorescu nr.24, sector 1,
etaj 2, Birou Director adjunct, de
luni până vineri între orele 10.0015.00. Informații suplimentare se
p o t o b ț i n e l a n r. t e l e f o n :
021.316.30.02.
l Institutul Național de Boli
Infecțioase “Prof.Dr. Matei Balș”,
cu sediul în localitatea București
str.Dr. Calistrat Grozovici, nr.1,
organizeazã concurs pentru
ocuparea funcţiei contractual
vacante, durată nedeterminată
conform H.G.286/2011. Numele
functiei: -2 (două) posturi asistent
medical, specialitatea laborator
(PL) -Laborator analize medicale
Biochimie; -1 (un) post îngrijitoare, nivel studii (G) -Laborator
analize medicale Biochimie; -1
(un) post îngrijitoare, nivel studii
(G) -Laborator Radiologie și
Imagistică Medicală; -1 (un) post
îngrijitoare, nivel studii (G) –
Sterilizare; -1 (un) post îngrijitoare, nivel studii (G) -Secția
Clinică II Boli Infecțioase Adulți;
-1 (un) post infirmieră, nivel

studii (G) -Secția Clinică II Boli
Infecțioase Adulți; -1 (un) post
asistent medical generalist (PL)
-Secția Clinică IV Boli Infecțioase
Adulți; -1 (un) post îngrijitoare,
nivel studii (G) -Secția Clinică
VII Terapie Intensivă Adulți; -2
(două) posturi asistent medical
generalist (PL) -Secția Clinică IX
Boli Infecțioase Copii. Concursul
se va desfăşura astfel: -Testarea
psihologică în data de 28/08/2017
-ora 10:00 -la sediul institutului;
-Proba scrisă în data de
01/09/2017, ora 10:00; -Proba
practică în data de 07/09/2017,
ora 10:00; -Termenul de depunere
al dosarelor:- 18/08/2017. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, pentru funcția de
asistent medical de laborator
(PL): -diplomă de școală sanitară
postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997; -6 luni
vechime în specialitate; -Adeverință în specialitatea asistent
medical de laborator. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, pentru funcția de
asistent medical, generalist (PL):
-diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997; -6 luni
vechime în specialitate; -Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, pentru funcția de
infirmieră: -Școală generală:
-Curs de infirmieră organizat de
Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; -Curs
de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul
Muncii, Familiei și Protecției
Sociale cu aprobarea Ministerului
Sănătății -Direcția Generală
resurse umane și certificare; -6
luni vechime în activitate; -Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoa-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Serviciul Fiscal Orășenesc Pucioasa. Număr operator de date cu caracter
personal - 20002. Dosar de executare nr. 2283/2016. Nr. 18443/28.07.2017. Anunțul privind
vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna august, ziua 17. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2)
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă
facem cunoscut că în ziua de 17, luna august, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Pucioasa, str.
Republicii, nr. 118, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C.
MOBITAL S.R.L., CUI 18012040, ședința a II - a de licitație: Denumirea bunului mobil, descriere
sumară, Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de
pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit; Fierăstrău cu bandă (gater), an PIF
2014, banzic pentru prelucrarea lemnului, motor 380 V, putere motor 3,2 kW, Nu sunt, 5243 lei, 19%;
Motofierăstrău universal MS 271, an PIF 2012, drujbă, fierăstrău cu lanț, putere motor 3,49 CP, Nu
sunt, 1125 lei, 19%; Motocoasă Stihl, an PIF 2015, motocoasă pe benzină, putere motor 2,3 CP, Nu
sunt, 2315 lei, 19%; Laptop Dell, an PIF 2016, Inspiron, 3567, Core i3-6006U ITB4GB HD, Nu sunt,
900 lei, 19%; Monitor LG 19”, an PIF 2016, diagonală 21.5 inch, Nu sunt, 483 lei, 19%; Tabletă Smart
7, an PIF 2014, procesor 1 GHz, MTK 6575 Single Core, Nu sunt, 279 lei, 19%; Multifuncțională Jet HP
4615, an PIF 2012, tip imprimare ink - jet, Nu sunt, 59 lei, 19%; Telefon Samsung, an PIF 2015,
Samsung Smartphone Galaxy i3, Nu sunt, 296 lei, 19%; Telefon Samsung, an PIF 2016, Samsung
Smartphone Galaxy i3, Nu sunt, 356 lei, 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 reperezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; d). pentru perosanele juridice române, copie după certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate;
g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe propria
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 din orașul Pucioasa, str. Republicii, nr. 118 sau la numărul de telefon
0245.760.698. Data afișării: 02.08.2017.

rele condiţii, pentru funcția de
îngrijitoare: -școală generală (G);
-Vechime în muncă:- fără
vechime; -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 Institutului Național de
Boli Infecțiose “Prof. Dr. Matei
Balș”. Relaţii suplimentare la
sediul: Institutul Național de Boli
Infecțiose “Prof.Dr.Matei Balș”,
persoană de contact: ref.Stroe
Mihaela, telefon: 021/20.10.980
-interior 3055, e-mail: anca.
stroe@mateibals.ro.
l Primăria Comunei Bulz, cu
sediul în com.Bulz, str.Principală
nr.127, județul Bihor, organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea unui post contractual
vacant pe perioadă nedeterminată, astfel: -1 post Inspector de
specialitate contabil (debutant)
-post vacant pe perioadă nedeterminată. Condiții specifice de
participare la concurs: a)studii
superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licență; b)fără
vechime în muncă. Data, ora și
locul de desfășurare a concursului: -Proba scrisă: -data de 30
august 2017, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Bulz; -Proba
de interviu: -data de 01.09.2017,
ora 14.00, la sediul Primăriei
Comunei Bulz. Condițiile de
participare la concurs precum şi
bibliografia stabilită se afişază la
sediul Primăriei Comunei Bulz şi
pe site-ul instituţiei. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, respectiv
până la data 18.08.2017, ora
16.00, la sediul Primăriei
Comunei Bulz și trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din
Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu completările şi
modificările ulterioare. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei Comunei Bulz şi
la nr.de telefon: 0259.328.008.
l Spitalul Municipal Râmnicu
Sărat organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii contractuale de
execuţie, vacante: - 3 posturi
infirmieră debutantă – perioadă
nedeterminată; - 4 posturi îngrijitoare – perioadă nedeterminată; 1 post brancardier – perioadă
nedeterminată . Concursul va
avea loc la sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat în data de
30.08.2017, ora 10:00 – proba
scrisă. Condiţiile generale si specifice de participare la concurs se
vor afişa la sediul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat,
precum si pe site-ul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat www.
spitalrms.ro. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune până la
data de 17 august 2017 inclusiv,
ora 16:00 la sediul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat. Relaţii
suplimentare se pot obtine la
sediul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat şi la numărul de
telefon 0238561231.
l Consiliul Judeţean Suceava
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuție vacante de consilier, clasa

I, grad profesional principal la
Serviciul turism (CNIPT) din
cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Județean Suceava.
Concursul se organizează la
sediul Consiliului Judeţean
Suceava, în data de: 31.08.2017,
ora 10.00, proba suplimentară
pentru testarea cunoștințelor de
limba engleză, 31.08.2017, ora
14.00, proba suplimentară pentru
testarea competențelor în domeniul tehnologiei informației,
05.09.2017, ora 10.00, proba scrisă
şi interviul în termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise.
Condiţii generale: candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute la art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii
specifice: Pentru funcţia publică
de execuţie vacantă de consilier,
clasa I, grad profesional superior:
studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum
5 ani; cunoștințe limba engleză:
nivel mediu; competențe în domeniul tehnologiei informației: nivel
mediu; pentru deținătorii certificatului ECDL Complet sau alte
atestate/certificate obținute în
domeniul IT, se va echivala proba
suplimentară pentru testarea
cunoștințelor de nivel mediu.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 20 de
zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea a III-a, la
sediul Consiliului Judeţean
Suceava din str. Ştefan cel Mare,
nr. 36. Relaţii suplimentare cu
privire la conţinutul dosarului,
bibliografie, etc. se pot obţine de la
afişierul instituţiei, pe pagina web
a instituției, www.cjsuceava.ro la
rubrica „Anunțuri/concursuri”, la
camera 305 sau la telefon
0230.222.548, interior 109.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul în
Ploiești, Pța. Eroilor nr.1A, organizează concurs în data de
22.08.2017 (proba scrisă), ora 9,30
și în data de 24.08.2017 (interviul), ora 9,30, pentru ocuparea
pe perioada determinata a următoarei funcții publice de executie:
„Consilier Cl. I/Grad Superior – 1
Post”. Condiții de participare: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă - cunoștințe
operare PC, nivel mediu; vechime minimă de 9 ani în specializarea studiilor necesare
exercitării funcției publice.
Concursul se va desfașura la
sediul institutiei. Dosarele de
înscriere se depun la registratura
instituției, în termen de 8 zile de
la data publicării anunțului.
Relații privind condițiile de participare se pot obține la telefon
0740178780.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul în
Ploiești, Pta. Eroilor nr. 1A, organizează concurs în data de
11.09.2017, ora 9.30 (proba scrisă)
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și în data de 13.09.2017, ora 9.30
(interviul), pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a urmatoarei funcții publice de execuție
din cadrul Serviciului Tehnic,
Administrare Patrimoniu:
„Consilier Cl. I/Grad Superior – 1
Post”. Condiții de participare: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă in domeniul de
licenta - inginerie civila, ingineria
instalatiilor, inginerie electrica,
inginerie mecanica; - vechime
minimă de 9 ani în specializarea
studiilor necesare exercitării funcției publice. Concursul se va
desfășura la sediul institutiei.
Dosarele de înscriere se depun la
registratura instituției, în termen
de 20 zile de la data publicării
anunțului. Relații privind condițiile de participare se pot obține la
telefon 0740178780.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul în
Ploiești, Pta. Eroilor 1A, organizează concurs pentru ocuparea
unor posturi de execuție vacante
Serviciul Situatii de Urgenta: 1.
Pompier – 5 Posturi. Condiții de
participare: - studii generale;
-certificat calificare pompier/
servant pompier sau alte documente care sa ateste calificarea de
pompier. Concursul se va desfășura la sediul institutiei: înscrierile
- în perioada 02.08.201716.08.2017 orele 9.00- 14.00;
proba scrisă - în data de
12.09.2017 ora 9.30; proba
interviu - în data de 14.09.2017
ora 9.30. Dosarele se depun la
registratura instituției si trebuie să
conțină obligatoriu documentele
prevăzute la art. 6 din H.G. nr.
286/2011, actualizată. Condițiile
de participare sunt afișate la
sediul instituției și pe site-ul institutiei www.asscploiesti.ro. Alte
relatii se pot obține la Resurse
Umane - tel. 0740178780.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul în
Ploiești, Pta. Eroilor 1A, organizează concurs pentru ocuparea
unui post de execuție vacant
Serviciul Tehnic, Intretinere
Patrimoniu: 1. Inspector Specialitate, gr. IA – 1 post. Condiții de
participare: - studii universitare
de licență absolvite cu diplomă/
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență in
domeniul inginerie civila/ingineria instalatiilor; -vechime in
munca minim 10 ani. Concursul
se va desfășura la sediul institutiei: înscrierile - în perioada
02.08.2017-16.08.2017 orele 9.0014.00; proba scrisă - în data de
18.09.2017 ora 9.30; proba
interviu - în data de 20.09.2017
ora 9.30. Dosarele se depun la
registratura instituției si trebuie să
conțină obligatoriu documentele
prevăzute la art. 6 din H.G. nr.
286/2011, actualizată. Condițiile
de participare sunt afișate la
sediul instituției și pe site-ul institutiei www.asscploiesti.ro. Alte
relatii se pot obține la Resurse
Umane - tel. 0740178780.
l Orașul Iernut, conform prevederilor art.58, alin.(2) din Legea
nr.188/1999 (r2), cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale

16

ANUNȚURI

art.22, alin.(1) din HG
nr.611/2008, pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, vă înştiinţăm că instituţia
noastră organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea unor
funcţii publice de execuţie:
-inspector grad profesional debutant în cadrul biroului „Executări
silite”; -inspector grad profesional
debutant în cadrul compartimentului „Resurse umane”; -referent
grad profesional superior în
cadrul SPCLEP. Data susţinerii
concursului este 22.08.2017, ora
10.00, proba scrisă, proba orală
urmând a fi stabilită ulterior.
Condiţiile generale de participare
la concurs sunt cele prevăzute de
art.54 din Legea nr.188/1999 -R,
privind Statutul funcţionarilor
publici, iar cele specifice sunt:
Pentru funcţia publică de
inspector grad profesional debutant în cadrul compartimentului
„Executări silite”: -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea ştiinţe
economice. Pentru funcţia
publică de inspector în cadrul
compartimentului „Resurse
umane”: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
specialitatea ştiinţe economice
sau administraţie. Pentru funcţia
publică de referent în cadrul
SPCLEP: -studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat;
-vechimea de 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice. Bibliografia
conţine Legea nr.188/1999,
privind Statutul funcţionarilor
publici, Legea nr.7/2004, privind
Codul de conduită a funcţionarilor publici. Dosarele se vor
depune la registratura instituţiei
în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la telefon: 0265.471.410.

CITAȚII
l Se citează Stănculescu Paul cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Canada, 909-88 Somerset Street
W, Ottawa Ontario K2P OH6
pentru data de 05.09.2017, ora
9,00 să se prezinte la Judecătoria
Costeşti, judeţul Argeş în calitate
de pârât dosar 334/214/2015,
reclamantă fiind Gheorghe
Florica Claudia, pentru partajarea terenurilor menţionate în
titlurile de proprietate nr.
97389/29.08.1997; 110208/
12.07.2000-autor Dedu (Stănculescu) S. Ion.
l Pintilii Natalia, cu domiciliul
necunoscut, este citată pentru
data de 04.08.2017, ora 12.00, la
sediul biroului notarului public
Agachi Cornelia din Botoşani,
România, strada Calea Naţională
nr. 103 A, în calitate de succesibil
în dosarul privind succesiunea
disfunctului Rotariu Petru,
decedat la data de 19.05.2005, cu
ultim domiciliu în Răuseni, jud.
Botoşani. Potrivit legii, succesibilul care nu se prezină la notariat
la termen sau nu trimite prin
orice mijloace de comunicare
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declaraţii de acceptare în
termenul legal de la deschiderea
acesteia, este prezumat că a
renunţat la moştenire.
l Admite cererea de chemare în
judecată formulată de reclamanta
Smău Maria Elisabeta, domiciliată în satul şi com.Popricani,
jud.Iaşi, astfel cum a fost precizată, în contradictoriu cu pârâtul
Smău Marian Ştefanică, domiciliat în Iaşi, bd. Poitiers, nr. 59, bl.
C17, sc. A, et. 1, ap. 8. Declară
desfăcută căsătoria părţilor
încheiată la data de 23.12.2009 şi
înregistrată sub nr.2662 în registrul de stare civilă al Primăriei
muncipiului Iaşi, din culpa exclusivă pârât. Dispune ca reclamanta
să revină la numele purtat anterior căsătoriei, acela de Popa.
Obligă pârâtul la plata către
reclamantă a sumei de 360Lei cu
titlu de cheltuieli de judecată, din
care suma de 260Lei reprezentând onorariu curator, iar suma
de 100Lei taxa judiciară de
timbru. Dosar nr. 28077/245/2016.

DIVERSE
l SC Ocolul Silvic Ialomicioara
SRL, titular al planului Amenajamentului Silvic UP II Negrița,
amplasat în comuna Runcu,
județul Dâmbovita, anunță
publicul interesat asupra deciziei
etapei de încadrare fără evaluare
de mediu sau evaluare adecvată.
Prima versiune a planului poate fi
consultată la sediul APM Dâmbovița din Târgoviste, Calea
Ialomiței, Nr. 1, judetul Dâmbovița, în zilele de luni –joi, între
orele 9.00 -15.00 și vineri între
orele 9.00 –13.00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dâmbovița, în
termen de 10 zile de la data publicării anuntului. SC Irisilva SRL
l SC OMV Petrom SA anunţă
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare: de a
nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu
se efectua evaluarea adecvată, în
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului şi/sau
de evaluare adecvată, pentru
proiectul „Conductă de amestec
de la sonda 521 Ticleni la claviatura PC 20”, propus a fi amplasat
în extravilanul orasului Ticleni,
judeţul Gorj, Titular proiect: S.C.
OMV PETROM S.A. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la sediul APM Gorj,
din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr.76,
în zilele de luni pînă vineri, între
orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://
apmgj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 08.08.2017.
l Subscrisa Pecunia IPURL, cu
sediul ales in Bucuresti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.1, ap.35, sector
3, reprezentata prin asociat unic
Flori Cretu, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei Asamblari Demontabile Metalice In
Constructii SRL, desemnata prin
incheierea de sedinta din data de
08.05.2017, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a
Civila in dosar nr.10840/3/2017
prin prezenta invitam evaluatorii

autorizati ANEVAR, sa depuna
oferte in vederea evaluarii bunurilor mobile identificate in patrimoniul societatii debitoare
constand in 3 (trei) autoturisme.
Cei interesati, vor transmite ofertele pe adresa de e-mail: office@
pecunia-ipurl.ro sau la nr. de fax:
021.320.14.84/85, pana la data de
07.08.2017, ora 17.00.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. În conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.
297/2004, ale Regulamentului
CNVM nr. 1/2006 privind
emitenţii şi operaţiunile cu valori
mobiliare, ale Regulamentului
CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale
acţionarilor in cadrul adunărilor
generale ale societăţilor, modificat
şi completat prin Regulamentul
CNVM nr. 7/2010, Regulamentul
ASF nr.13/2014, şi Actului
Constitutiv, Consiliul de Administraţie al Romaero S.A. - cod
unic de inregistrare RO 1576401,
număr de ordine in Registrul
Comerţului J40/3940/1991 convoacă: Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor la
data de 4.09.2017 ora 16:00, la
sediul societăţii din Bucureşti,
Bulevardul Ficusului nr. 44,
Sector 1, pentru toţi acţionarii
inregistraţi in Registrul Acţionarilor la data de referintă de
22.08.2017 cu următoarea ordine
de zi: 1. Aprobarea modificării
actului constitutiv al ROMAERO
S . A . c o n f o r m O . U . G . n r.
1/04.01.2017 privind stabilirea
unor măsuri in domeniul administraţiei publice centrale şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, după
cum urmează: Art. 7 alin. (2)
litera (c) se reformulează şi va
avea urmatorul conţinut:„Ministerul Economiei - acţionar in
numele Statului Român persoană juridică română cu
sediul in Bucureşti, Calea Victoriei nr.152, sector 1, care deţine
3.241.752 acţiuni, reprezentând
8.104.380 lei, respectiv 51,90001%
din capitalul social total”; Se
mandatează Directorul General
al societăţii Romaero să semneze
Actul Constitutiv modificat. 2.
Aprobarea modificării actului
constitutiv al ROMAERO S.A.
după cum urmează: Art. 7 alin.
(2) litera (d) se reformulează şi va
avea următorul conţinut:„ Fondul
Proprietatea SA – persoană juridică română, cu sediul in Bucureşti, Str. Buzesti nr. 78-80,
clădirea Premium Point, etaj 7,
sector 1, care deţine 1.311.691
acţiuni, reprezentând 3.279.227,5
lei, respectiv 21% din capitalul
social total. Se mandatează Directorul General al societăţii
Romaero să semneze Actul
Constitutiv modificat. 3. Aprobarea ex-date de 25.09.2017 şi a
datei de 26.09.2017 ca dată de
înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora
se răsfrâng efectele hotărârilor
Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor din data de
4/5.09.2017, in conformitate cu
dispoziţiile art. 238 din legea
297/2004 privind piaţa de capital;
4. Împuternicirea Directorului
General al societăţii, să efectueze

toate demersurile necesare în
vederea înregistrării hotărârilor
Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor şi îndeplinirii
tuturor formalităţilor necesare in
faţa autorităţilor competente,
incluzând, dar fără a se limita la,
Oficiul Registrului Comertului,
Autoritatea de Supraveghere
Financiară. Mandatarul sus
menţionat va putea delega puterile acordate conform celor de
mai sus oricărei persoane după
cum consideră necesar. Unul sau
mai mulţi acţionari reprezentând,
individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social au
dreptul: de a introduce pana la
data de 17.08.2016 puncte pe
ordinea de zi a adunării generale
extraordinare a acţionarilor, cu
condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală
extraordinară a acţionarilor; de a
prezenta până la data de
17.08.2016 proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale
extraordinare. Fiecare acţionar
are dreptul să adreseze întrebări
privind punctele de pe ordinea de
zi a adunării generale. Societatea
comercială are obligaţia de a
răspunde la întrebările adresate
de acţionari, sub condiţia respectării art. 13 (2) din Regulamentul
CNVM nr. 6/2009. Drepturile
prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise
prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice). Documentele şi informaţiile referitoare la
problemele incluse pe ordinea de
zi precum şi proiectul de hotărâre
supus dezbaterii şi aprobării
A.G.E.A. sunt disponibile la
sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., incepând cu data
de 2.08.2017, precum şi pe website-ul societăţii ROMAERO S.A.:
www.romaero.com. Participarea
la şedinţa adunării generale a
acţionarilor se face conform legislaţiei specifice in vigoare şi
Actului Constitutiv
al
ROMAERO S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire generală/specială.
Formularele de împuternicire
generală/specială pentru reprezentare in A.G.E.A. şi buletinele
de vot prin corespondenţă se pot
obţine: la Secretariatul A.G.A.
precum şi pe website-ul societăţii
ROMAERO S.A.: www.romaero.
com, secţiunea Legături –
Romaero Info – Informaţii acţionari, începând cu data de
2.08.2017 şi vor fi depuse până la
data de 1.09.2017. În situaţia în
care la prima convocare nu se
întrunesc condiţiile legale de
reprezentare, A.G.E.A. se reprogramează pentru data de
5.09.2017, în acelaşi loc, la
aceeaşi ora, cu aceeaşi ordine de
zi. Informaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 021/599.41.04 ;
fax 021/599.41.05. Preşedinte
C.A. Mircea Modran.
l Convocator. În conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.
297/2004, ale Regulamentului
CNVM nr. 1/2006 privind
emitenţii şi operaţiunile cu valori
mobiliare, ale Regulamentului

CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale
acţionarilor in cadrul adunărilor
generale ale societăţilor, modificat
şi completat prin Regulamentul
CNVM nr. 7/2010, Regulamentul
ASF nr.13/2014 şi al Actului
Constitutiv, Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. - cod
unic de înregistrare RO 1576401,
număr de ordine in Registrul
Comerţului J40/3940/1991 convoacă: Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor la data de
4.09.2017 ora 14, la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul
Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru
toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la data de
referinţă de 22.08.2017 cu următoarea ordine de zi: 1. Stabilirea şi
aprobarea Bugetului de Venituri
şi Cheltuieli şi a Planului de
Investiţii pentru anul 2017; 2.
Declanşarea procedurii de selecţie
a membrilor Consiliului de Administraţie al Romaero S.A. cu
aplicarea prevederilor art. 3 pct. 7
din Ordonanţa de Urgenţă nr.
109/2011 privind guvernanţa
corporativă a intreprinderilor
publice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.
111/2016, respectiv Ministerul
Economiei va propune candidaţi
pentru funcţiile de membri in
Consiliul de Administraţie, in
baza unei selecţii prealabile efectuate de o Comisie de selecţie. 3.
Aprobarea ex-date de 25.09.2017
şi a datei de 26.09.2017 ca dată de
înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora
se răsfrâng efectele hotărârilor
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor din data de
4/5.09.2017, in conformitate cu
dispoziţiile art. 238 din legea
297/2004 privind piaţa de capital;
4. Împuternicirea Directorului
General al societăţii, să efectueze
toate demersurile necesare în
vederea înregistrării hotărârilor
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor şi îndeplinirii tuturor
formalităţilor necesare in faţa
autorităţilor competente, incluzând, dar fără a se limita la,
Oficiul Registrului Comerţului,
Autoritatea de Supraveghere
Financiară, Bursa de Valori Bucureşti. Mandatarul sus menţionat
va putea delega puterile acordate
conform celor de mai sus oricărei
persoane după cum consideră
necesar. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce până la data de 17.08.2017
puncte pe ordinea de zi a adunării
generale ordinare a acţionarilor,
cu condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală
ordinară a acţionarilor; de a
prezenta până la data de
17.08.2017 proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale
ordinare. Fiecare acţionar are
dreptul să adreseze întrebări
privind punctele de pe ordinea de
zi a adunării generale. Societatea
comercială are obligaţia de a
răspunde la întrebările adresate
de acţionari, sub condiţia respectării art. 13 (2) din Regulamentul
CNVM nr. 6/2009. Drepturile
prevăzute anterior pot fi exerci-

tate numai în scris (transmise
prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice). Documentele şi informaţiile referitoare la
problemele incluse pe ordinea de
zi precum şi proiectul de hotărâre
supus dezbaterii şi aprobării
A.G.O.A. sunt disponibile la
sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data
de 3.08.2017, precum şi pe website-ul societăţii ROMAERO S.A.:
www.romaero.com. Participarea
la şedinţa adunării generale a
acţionarilor se face conform legislaţiei specifice in vigoare şi
Actului Constitutiv al
ROMAERO S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de împuternicire generală/specială.
Formularele de împuternicire
generală/specială pentru reprezentare in A.G.O.A. şi buletinele
de vot prin corespondenţă se pot
obţine: la Secretariatul A.G.A.
precum şi pe website-ul societăţii
ROMAERO S.A.: www.romaero.
com, secţiunea Legături –
Romaero Info – Informaţii acţionari, începând cu data de
2.08.2017 şi vor fi depuse până la
data de 1.09.2017. În situaţia în
care la prima convocare nu se
întrunesc condiţiile legale de
reprezentare, A.G.O.A. se reprogramează pentru data de
5.09.2017, în acelaşi loc, la aceeaşi
ora, cu aceeaşi ordine de zi. Informaţii suplimentare se pot obţine
la telefon 021/599.41.04 ; fax
021/599.41.05. Preşedinte C.A.
Mircea Modran.
l Convocare a adunării generale
extraordinare a acţionarilor S.C.
Piata de Gross Agroalimentara
1912 S.A. cu sediul în Bucureşti,
str. Fântânica nr. 36, sector 2, C.U.I
612, J40/623/1991, în temeiul art.
113 şi art. 117 din Legea nr.
31/1990, republicată, consiliul de
administraţie al societăţii comerciale Piaţa de Gross Agroalimentara 1912 S.A. cu sediul în
Bucureşti, str. Fântânica nr. 36,
sector 2, C.U.I 612, J40/623/1991,
întrunit în şedinţa din 31.07.2017,
în conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1990, republicată,
convoacă Adunarea Generală
Extraordinară în data de
04.09.2017, ora 12:00, având urmatoarea ordine de zi: 1. Reluarea
activităţii societăţii ca urmare a
încetării perioadei de suspendare.
Conform prevederilor Legii nr.
31/1990 republicată, şi a statului
societăţii, participă la adunarea
generală extraordinară acţionarii
persoane fizice şi juridice. Persoanele juridice vor fi reprezentate
prin reprezentanţii legali, pe bază
de împuternicire scrisă. Persoanele
fizice care nu au posibilitatea să
participe, sunt rugate să desemneze prin procură persoana care să
le reprezinte, persoană respectivă
neputând fi dintre administratorii
sau funcţionarii societăţii.Lucrările
adunării generale vor avea loc la
sediul S.C. Piata de Gross Agroalimentara 1912 S.A. din Bucureşti,
str. Fântânica nr. 36, sector 2. În
situaţia neîndeplinirii cvorumului
necesar pentru prima convocare,
Adunarea Generală Extraordinară
se reprogramează pentru data de
05.09.2017, ora 12:00 la aceeaşi
adresă. Informaţii suplimentare la
secretariatul societăţii sau la tel.
0769.330.000, între orele 09:00–
17:00.
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LICITAȚII
l Consiliul Judeţean Argeş, cu
sediul în Pitesti, Piaţa Vasile
Milea, nr. 1, telefon 0248/217800,
CUI 4229512, organizează licitaţie publică cu strigare în
vederea atribuirii unui
contract de închiriere a unui
imobil/spațiu comercial format
din “clădiri: C1 în suprafață de
163 mp, C2 în suprafață de 67
mp și teren aferent în suprafață
de 2412 mp” situat în comuna
Izvoru, judeţul Argeş. Documentele solicitate de autoritatea
contractantă prevăzute în documentatia de atribuire vor fi
redactate în limba română şi vor
fi depuse la sediul Consiliului
Judeţean Argeş, Piata Vasile
Milea nr. 1, Registratură-parter.
Licitatia va avea loc la sediul
Consiliului Judeţean Argeş, Piaţa
Vasile Milea nr. 1, etajul V, cam.
186, în ziua de 24.08.2017, ora
10,00, în prezenţa reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor.
Documentaţia de atribuire se
poate obţine de la sediul Consiliului Judeţean Argeş, Piaţa
Vasile Milea nr. 1, cam. 95, Serviciul Evidența Administrare
Patrimoniu și Devize, telefon:
0248/217800, începând cu data
02.08.2017 între orele 8,30 –
13,00, costul acesteia fiind de 50
lei. Garanţia de participare va fi
constituită în cuantum de 250 lei.
l Subscrisa C.I.I Pohrib Ionela,
cu sediul ales în Iaşi, str. Vasile
Lupu nr.43 Jud. Iaşi, desemnată
în calitate de lichidator judiciar
al SC Dulghestar SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite conform Sentintei Comerciale nr.
1106/2011 din data de 20.09.2011
pronunţată de Tribunalul Iaşi, în
dosarul nr. 1816/99/2011 (nr.in
format vechi 115/2011), anunţă
că, prin procesul verbal al
adunării creditorilor din data de
31.07.2017, s-a aprobat oferta dl.
Rotaru Petrica în sensul vânzării
imobilului la pretul de 7.500
euro, la cursul euro/leu din ziua
plătii, a activelor debitoarei S.C.
Dulghestar S.R.L., respectiv
imobilul situat in sat Lespezi,
corp de cladire cu destinatia de
spatiu de productie, constructia
fiind situata in intravilanul
satului Lespezi, com. Lespezi,
jud. Iasi, inscrisa in Cartea
Funciara cu nr. 394, nr. cadastral
524. Activele supuse vânzării
prin negociere directă se valorifică liber de sarcini. Bunurile
supuse vânzării prin negociere
directă nu vor putea fi înstrăinate
sau grevate de sarcini înainte de
plata integrală a preţului. Cei
interesaţi vor putea supraoferta
pentru activul proprietate imobiliara funciara de la preţul minim
de 7.500 euro la cursul euro/leu
din ziua plătii, pasul de supraofertare a fost stabilit la valoarea
de 375 euro fără T.V.A., pentru
activul corp de cladire cu destinatia de spatiu de productie,
constructia fiind situata in intravilanul satului Lespezi, com.
Lespezi, jud. Iasi, inscrisa in
Cartea Funciara cu nr. 394, nr.
cadastral 524, iar data până la
care sunt acceptate supraoferte
este de 02.09.2017. Supraofertele
vor fi depuse la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str.
Vasile Lupu, nr. 43, jud. Iaşi.

Relatii suplimentare se pot obtine
de la lichidatorul judiciar la telefoanele: 0232.240890;
0742.109899.
l SC Elbama Star SRL prin
administrator judiciar, anunta
vanzarea la licitatie publica a
bunurilor mobile aflate in patrimoniul societatii debitoare,
respectiv: 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); Autobena Man
PH-12-ELB la pretul de 126.071
lei (fara TVA) si Autobena Man
PH-13-ELB la pretul de 123.550
lei (fara TVA). Aceste bunuri
mobile sunt identificate in
Raportul de evaluare intocmit de
evaluator Ciocoiu Petre si incuviintat de Adunarea Creditorilor
din 26.06.2017. Vanzarea la licitatie publica se efectueaza
conform hotararii Adunarii
Creditorilor din data de
16.02.2017. 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:
08.08.2017, 17.08.2017,
21.08.2017 si 23.08.2017, orele
11.00 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 SC Elbama Star SRL prin
administrator judiciar, anunta
vanzarea la licitatie publica a
bunurilor mobile aflate in patrimoniul societatii debitoare,
respectiv: Wolla Liebherr + cupa.
fr. 5 mc, an fabricatie 2000 la
pretul de 94.992 lei (fara TVA),
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).
Aceste bunuri mobile sunt identificate in Raportul de evaluare
intocmit de evaluator Ciocoiu
Petre si incuviintat de Adunarea
Creditorilor din 30.08.2016.
Vanzarea la licitatie publica se
efectueaza conform hotararii
Adunarii Creditorilor din data de
16.02.2017. 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:
08.08.2017, 17.08.2017,
21.08.2017 si 23.08.2017, orele
11.00 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 SC Rovit SA, societate aflata
in reorganizare judiciara, prin
administrator judiciar anunta
vanzarea la licitatie urmatorului
activ aflat in patrimoniul debitoarei, respectiv Spațiului comercial Incinta „Magazin Vinuri”
Valea Calugărească, situat in
com. Valea Calugărească, jud.

Prahova, in suprafata de 72 mp,
P+1E, in incinta gradinitei de
copii, la pretul de 92400 lei fara
TVA. Constructia nu este intabulata in Cartea funciara, fiind
edificata pe un teren care nu este
proprietatea SC Rovit SA. Daca
cumparatorul este o societate
neplatitoare de TVA, va opera
taxarea inversa, iar pretul nu va
fi purtator de TVA. Licitatia
publica are loc in baza hotararilor Adunarii Creditorilor din
09.03.2011, 30.05.2013 si
27.07.2017 si a regulamentului de
participare la licitatie. Sedintele
de licitatii vor avea loc pe data
de: 10.08.2017, 21.08.2017,
11.09.2017, 25.09.2017,
09.10.2017, 23.10.2017,
08.11.2017, 22.11.2017,
05.12.2017 si 19.12.2017, orele
12.00, la sediul administratorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7,
cab. 7B. Vanzarea se face
conform caietului de sarcini
intocmit de administratorul judiciar in cuantum de 500 lei +
T VA . R e l a t i i l a t e l e f o n
0344104525.
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
Săcălășeni, sat Săcălășeni,
strada Unirii, nr.87, județul
Maramureș, CIF: 3627390, cod
poștal: 437280, tel.0262.289.333,
fax: 0362.780.129, e-mail:
primaria_sacalaseni@yahoo.
com, www.sacalaseni.ro. 2.Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea
şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat:
Concesionare teren în suprafaţă
de 400.000mp, aparţinând
domeniului public al Comunei
Săcălășeni, identificat din
CF50607, amplasat în sat Săcălăşeni, judeţul Maramureş, în
vederea realizării investiției:
Fermă afini de cultură. 3.Informaţii privind documentaţia de
atribuire: Ofertanţii vor prezenta
documentele de calificare și
oferta financiară, conform documentaţiei de atribuire.
3.1.Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin cerere, de la sediul
Comunei Săcălășeni, sat Săcălășeni, strada Unirii, nr.87, județul
Maramureș. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartimentul
Administrare patrimoniu şi
gestionare proiecte locale din
cadrul Biroului Financiar-Contabil şi Execuţie Bugetară al
Comunei Săcălășeni, zilnic, între
orele 08.00-13.00. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: Gratuit.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.08.2017,
ora 13.00. 4.Informaţii privind
ofertele: Ofertele vor fi întocmite
conform documentaţiei de atribuire. 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 25.08.2017, ora
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: sediul Comunei

Săcălășeni, sat Săcălășeni,
strada Unirii, nr.87, județul
Maramureș. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar original și un exemplar în
copie. 5.Data şi locul la care se
va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor:
28.08.2017, ora 10.00, sediul
Comunei Săcălășeni, sat Săcălășeni, strada Unirii, nr.87, județul
Maramureș. 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: Tribunalul Județean
Maramureș, Bd. Republicii, nr.
2A, Baia Mare, telefon:
0262.218.235, fax: 0262.218.209,
adresă e-mail: tribunalmm@just.
ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării
rezultatului licitației, cu condiția
obligatorie de notificare în acest
termen a Comunei Săcălășeni. 7.
Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
01.08.2017.

PIERDERI
l Pierdut certificat de membru
CMDR: R.U. seria AKV, nr.14,
pe numele Uliliuc Adrian Cornel.
Il declar nul.
l Pierdut Card tahograf şi
Atestat profesional transport
marfă, eliberate de ARR Argeş,
pe numele Anton Iulian, cu
domiciliul în com. Suseni, sat
Ţuţuleşti, jud. Argeş. Se declară
nule.
l Pierdut Proces verbal anexa la
C o n t r a c t c o n s t r u i r e n r.
1941/1/1981, pe numele Marinica
Maria. Il declar nul.
l Pierdut Proces verbal din
3.02.1972, pe numele Badescu
Nicolae. Il declar nul.
l Pierdut Contract vanzare
cumparare apartament, pe
numele Opris Liana Sanda. Il
declar nul.
l Pierdut Contract vanzare
cumparare nr. 478/3/1991, pe
numele Voiculescu Ileana Anca.
Il declar nul.

l Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, județul Botoșani, cu sediul în Dorohoi, str.
Grigore Ghica nr. 34, județul
Botoșani, concesionează prin
licitație publică delegarea de
gestiune a serviciului public
local de persoane prin curse
regulate pentru: Traseu nr. 1
Dealu Mare – B-dul Victoriei –
D. Pompeiu – G. Enescu – Mihai
Viteazu(Dealu Morii). Traseul
nr. 2 Dumbrava Roșie - Calea
Plevnei - Duzilor - B-dul Victoriei – D. Pompeiu – G. Enescu –
V.Alecsandri - Poștei - Olinescu
-1 Decembrie - Cimitir. Traseul
nr. 3 Centru - D. Pompeiu – CD
Gherea – Sf. Ioan Românul Loturi Enescu. Licitația va avea
loc în data de 04.09.2017, ora
1100, la sediul Primariei Municipiului Dorohoi str. Grigore
Ghica nr. 34, județul Botoșani.
Caietul de sarcini se poate
obține de la Direcția Patrimoniu- Compartimentul ULM,
contra sumei 250,00 lei începând cu 01 august 2017. Taxa de
participare la licitație este de
250 lei, iar garanția de participare la licitație este în cuantum
de 300,00 lei. Data limită pentru
înscrierea la licitație și pentru
depunerea ofertelor este 31
august 2017, ora 1600 la sediul
Primăriei Municipiului Dorohoi.

l Pierdut Dovada achitare integrala imobil, pe numele Sandu
Vasile. O declar nula.

l Comuna Miroslava, judeţul
Iaşi organizează licitaţie publică
deschisă în data de 2.08.2017:
-orele 9.00 pentru concesionare
teren în suprafaţă de 397mp
pentru folosinţă agricolă situat în
Valea Adâncă, NC 81392. Data
limită pentru depunerea ofertelor: 1.08.2017, orele 16.00.
-orele 10.00 pentru vânzare teren
în suprafaţă de 1430mp ce reprezintă amprenta la sol a unei
clădiri existente situat în localitatea Miroslava. Data limită
pentru depunerea ofertelor:
1.08.2017, orele 16.00. Caietul de
sarcini poate fi obtinut de la
Biroul Achiziţii Publice din
cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi. Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.

l Domani Investments SRL
i d e n t i f i c a t a
c u
J40/1975/01.02.2007, CUI
20919670, cu sediul in Bucuresti,
strada Fagaras, nr.6, camera 16,
etaj.1, sector 1, declar pierdute si
nule urmatoarele documente:
certificatul de inregistrare Seria B
Nr.3114389 eliberat la data de
22.07.2015 si certificatul constatator emis la data de 20.07.2015.

l Pierdut Proces verbal anexa la
Contract construire 86/1969, pe
numele Voiculescu Dumitru si
Voiculescu Maria. Il declar nul.
l Pierdut Contract construire
1153/9/1979 si Proces verbal din
9.08.1980, pe numele Ianuc
Corneliu si Maria. Il declar nul.
l Pierdut Contract vanzare
cumparare nr. 302/1975 si Proces
verba din 25.12.1975, pe numele
Stanciulescu Petre. Le declar
nule.

l Pierdut Proces verbal predare
primire nr. 132/19.11.1983, pe
numele Gheorghita Ioan si
Gheorghita Steliana. Il declar nul.
l Pierdut chitanțier cu seria BC
ESD de la 0011301 la 0011350,
aparținând SC Estrade Distribution SRL. Le declar nule.
l Likaci Investments SRL identificata cu J40/7624/07.07.2009,
CUI 25750768, cu sediul in
Bucuresti, strada Fagaras, nr.6,
camera 18, subsol, sector 1,
declar pierdute si nule urmatoarele documente: certificatul de
inregistrare Seria B Nr.3008902
eliberat la data de 12.12.2014 si
certificatul constatator emis la
data de 10.12.2014.

l Lamescou SRL identificata cu
J40/9781/05.08.2013, CUI
32101470, cu sediul in Bucuresti,
strada Fagaras, nr.6, camera 1,
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subsol, sector 1, declar pierdute si
nule urmatoarele documente:
certificatul de inregistrare Seria B
Nr.3008842 eliberat la data de
12.12.2014 si certificatul constatator emis la data de 11.12.2014.
l Arania Investments SRL identificata cu J40/13971/20.07.2007,
CUI 22147305, cu sediul in
Bucuresti, strada Fagaras, nr.6,
camera 12, etaj.1, sector 1, declar
pierdute si nule urmatoarele
documente: certificatul de inregistrare Seria B Nr.3114388
eliberat la data de 22.07.2015 si
certificatul constatator emis la
data de 20.07.2015.
l Pierdut atestat taxi Seria
CPTx, nr. 116058, eliberat la data
de 11.10.2014 de ARR Iași pe
numele: Marin SergiuConstantin. Se declară nul.
l Pierdut certificat de identificare, anexă la C.I. nr. 0320 şi
livretul aeronavei ULM YR-5185.
Le declar nule.
l Subsemnatul Stoian Mihai
-administratorul societăţii
S T O M I VA L M I V L A C O M
S.R.L., C.U.I. 37325931,
J40/4596/2017, declar pierdute
certificatele constatatoare emise
de O.R.C.T.B. pentru sediu fără
activitate, respectiv activităţi la
terţi.
l Pierdut atestate profesionale
transport marfă ADR şi CPI,
eliberate de A.R.R. Bucureşti, pe
numele Fătu Florin. Le declar
nule.
l S.C. Global Plast S.R.L. C.U.I.
RO 15906240, J40/15334/2003,
adresa Sold. Tina Petre nr. 3, sect.
3 Bucureşti, declară pierdut certificat de înregistrare fiscală seria
A nr. 1025702.
l Pierdut aparat fiscal marca
SUPER-TAX, cu seria 5427/04
instalat pe maşina cu nr.
B-50-RIK, al P.F.A. Didei Florica,
str. Liveni nr.16, et.1, sect. 4, autorizaţie taxi 2405, C.U.I.
20254151, pierdut adresa
D.G.F.P. eliberată Secţia Financiară Sect. 4 cu nr. de ordine M.B.
0242064033, pierdut declaraţii
instalare la memoria fiscală
instalată pe maşina B-50-RIK.
l Asociaţia International Royal
Art cu sediul în Bucureşti, sector
6, str. Sg. Gheorghe Lăţea nr. 18,
bl. C37, sc. B, et. 7, ap. 100,
înscrisă în Registrul Special al
Asociaţiilor şi Fundaţiilor–Judecătoria Sectorului 6- Bucureşti,
declară pierdut şi nul certificatul
de înscriere a persoanei juridice
fără scop patrimonial nr. 42 din
14.04.2014.
l Pierdut certificat constatator
cu cod unic de înregistrare
24792625 din data 26.11.2008,
emis de Registrul Comerţului cu
numărul de ordine
F40/3829/2008. Documentul
a p a r ţ i n e P. F. A . D o g a r u
Constantin Cristian. Pierdut
certificat de înregistrare
31660367, emis pe data de
26.11.2008 şi eliberat la data
27.11.2008. Documentul aparţine
P.F.A. Dogaru Constantin Cristian, C.U.I. 24792625.

