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OFERTE SERVICIU

Angajăm ajutor bucătar în 
București, Sector 3. Nu este 
necesară experiență. Detalii 
la tel. 0722.988.918.

l Angajăm șoferi de TIR, 
Da n emarca  – N orv eg ia . 
Condiții de muncă și salarii 
avantajoase. Relații la telefon: 
+4528351103, +452341883. 
E-mail: job.drivers@intercar-
go-scandinavia.dk.

l Politia Locala Rm. Sarat, cu 
sediul in Rm. Sarat, str. Victo-
riei, nr. 95-107 scoate la 
concurs doua functii publice de 
executie vacante: - politist 
local, clasa III, grad profesi-
onal principal in cadrul Servi-
ciului  "Ordine Publica";  
- politist local, clasa I, grad 
profesional debutant in cadrul 
Serviciului "Disciplina si Sigu-
ranta Rutiera". Concursul va 
avea loc la sediul Politiei 
Locale Rm. Sarat dupa cum 
urmeaza :  -  25 .10 .2017-
31.10.2017 selectia dosarelor; - 
0 1 . 1 1 . 2 0 1 7  p r o b a 
sportiva(eliminatorie) ;  - 
02.11.2017 proba Scrisa;  - 
08.11.2017 proba interviu. 
Conditiile de participare, bibli-
ografia si continutul dosarelor 
vor fi afisate la sediul Politiei 
Locale si pe site. Dosarele de 
inscriere la concurs se pot 
depune in termen de 20 de zile 
de la data publicarii anuntului, 
la sediul Politiei Locale Rm. 
Sarat. Relatii suplimentare se 
pot obtine la sediul Politiei 
Locale Rm. Sarat sau la 
n u m a r u l  d e  t e l e f o n 
0238560101.

l Școala Gimnazială Nr.194, 
cu sediul în localitatea Bucu-
rești, B-dul Alexandru Obregia, 
nr.3A, Sector 4, organizează 
concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual 
aprobat prin HG nr.286/2011, 
modificat și completat de HG 
nr. 1027/2014 și  HG nr. 
427/2015, în cadrul instituției. 
Denumirea postului: Pedagog 
Școlar -post vacant contractual 
pe perioadă nedeterminată. 
Condiții specifice de partici-
pare la concurs: -Nivelul studi-
ilor:  medii;  -Vechime în 
s p ec i a l i t a t ea  s t ud i i l o r : 
minimum 10 ani. Data, ora și 
locul de desfășurare: -Proba 
scrisă: 26 octombrie 2017, ora 
9.00, la sediul școlii; -Proba de 
interviu: 30 octombrie 2017, 
ora 13.00, la sediul școlii. 
Data-limită până la care candi-
dații vor depune actele pentru 

dosarul de concurs este mier-
curi, 18 octombrie 2017, în 
intervalul orar 10.00-16.00, la 
sediul Școlii Gimnaziale 
Nr.194. Date contact: Școala 
Gimnazială Nr.194, telefon: 
021.461.07.90.

l U.A.T. Municipiul Sebeș 
organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe peri-
oadă determinată, până la data 
de 10.11.2017, a posturilor 
vacante din Unitatea de Mana-
gement și Implementare a 
proiectului „Sprijin pregătitor 
pentru elaborarea Strategiei de 
Dezvoltare Locală a Munici-
piului Sebeș” - cod proiect 
106138, respectiv a funcţiilor 
contractuale vacante de: -„soci-
olog” (cod COR 263201) -1 
post; -„facilitator de dezvoltare 
comunitară”  (cod COR 
341204) -2 posturi. Probele 
stabilite pentru concurs: probă 
scrisă și interviu. Data, ora și 
locul desfășurării concursului 
la proba scrisă: 25.10.2017, ora 
10:00, Mun. Sebeș, Parcul 
Arini, nr. 1 (sediul Primăriei 
Municipiului Sebeș). Data, ora 
și locul desfășurării interviului 
se vor anunţa odată cu afișarea 
rezultatelor la proba scrisă. 
Data-limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul 
de concurs: 18.10.2017, ora 
16:30. Nivelul studiilor nece-
sare ocupării posturilor pentru 
care se organizează concursul: 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în speci-
alitatea: sociologie pentru 
postul de „sociolog” și socio-
logie sau informatică pentru 
posturile de „facilitator de 
dezvoltare comunitară”. 
Vechimea în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
posturilor pentru care se orga-
nizează concursul: minim 3 
ani. Condiţiile de participare și 
bibliografia sau alte informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul instituţiei -Municipiul 
Sebeș, Parcul Arini, nr. 1, 
Compar t iment  Resurse 
Umane, secretariatul comisiei 
de concurs este asigurat de 
către Nicoleta -Simona Irimie.

l ROMAERO S.A. organi-
zează concurs în data de 
16.11.2017, pentru ocuparea 
următoarelor posturi în cadrul 
Centrului  de Cercetare, 
Dezvoltare și Inovare în Tehno-
logii Aerospaţiale: IDT - 
I N G I N E R  D E 
DEZVOLTARE TEHNOLO-
GICĂ - 3 posturi- COR 

211111/211114 /214406/ 
214437- Domeniul programe 
complexe aeronave; IDT III – 
INGINER DE DEZVOL-
TARE TEHNOLOGICĂ 
GRADUL III- 5 posturi - COR 
211111/211114/ 214406/214437 
–  D o m e n i u l  p r o g r a m e 
complexe aeronave; ACTIVI-
TĂŢI SUPORT ȘI MANAGE-
MENTUL CONFIGURAŢIEI 
- 1 post.  – COR 214406/ 
214437. Angajările se vor face 
cu contract individual de 
muncă cu normă întreagă și pe 
perioadă nedeterminată. Docu-
mentele și informaţiile referi-
toare la concurs se găsesc pe 
site-ul societatii: www.romaero.
com,  Secţiunea Informaţii 
Publice, Angajări personal.

l Institutul Naţional de Geron-
tologie și Geriatrie „Ana 
Aslan”, cu sediul în București, 
str. Căldărușani, nr.9, sector 1, 
București, cod fiscal: 4283333, 
în  conformitate  cu HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant contractual, 
pe durată nedeterminată, cu 
respectarea condițiilor specifice 
prevăzute în Ordinul nr. 
1470/2011: -1 post economist 
specialist IA -Serviciul de 
management al calității servici-
ilor medicale: diplomă de 
licență, vechime minim 6 ani și 
6 luni ani în specialitate, va 
urma curs de pregătire în 
domeniul calităţii serviciilor 
medicale, recunoscut de Minis-
terul Sănătăţii, organizat de 
Școala Naţională de Sănătate 
Publică, Management și Perfec-
ţionare în Domeniul Sanitar 
București sau de Autoritatea 
Naţională pentru Califi-
cări.  Condițiile generale de 
ocupare a posturilor sunt 
prevăzute la art.3 din HG 
nr.286/2011. Proba scrisă se va 
desfășura în data 26.10.2017, 
ora 10.00, și interviul în data 
31.10.2017, ora 10.00, în str. 
Căldărușani, nr.9, Sector 1, 
București. Dosarele de concurs 
vor conține documentele prevă-
zute la art. 6 din HG 286/2011 
și se pot depune până la data de 
18.10.2017, ora 15.00, la sediul 
Institutului din str. Căldăru-
șani, nr.9, Sector 1. Informaţiile 
referitoare la organizarea și 
desfășurarea concursului, bibli-
ografia și, după caz, tematica, 
calendarul de desfășurare a 
concursului sunt afișate la 
sediul Institutului, pe pagina de 
internet: www.ana-aslan.ro și 
portalul: posturi.gov.ro. Relații 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l . 
031.805.93.01-05, int.144.

l Școala Gimnazială Sârbeni, 
cu sediul  în  local i tatea 
Sârbeni, strada Primăriei, 
numărul 1, judeţul Teleorman, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -muncitor calificat 
(fochist), 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 26 octombrie 
2017,  ora 10.00;  -Proba 
interviu în data de 26 octom-
brie 2017, ora 13.00; -Proba 
practică în data de 26 octom-
brie 2017, ora 15.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
medii; -vechime: 5 ani; -să nu 
fi suferit condamnări penale; 
-să nu fi avut sancţiuni disci-
plinare anterioare; -să aibă o 
sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candi-
dează, dovedită cu adeverinţă 
el iberată de medicul de 
familie. 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 
Școlii Gimnaziale Sârbeni. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Școlii Gimnaziale Sârbeni, 
persoană de contact: Iuga 
Mery, telefon: 0748.674.398.

l Școala Gimnazială „Balint 
Gabor”, cu sediul în localitatea 
Catalina, strada Principală, 
numărul 192, judeţul Covasna, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractual 
vacante de: -muncitor, normă 
întreagă, conform Hotărârii de 
Guvern 286/23.03 .2011. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba practică în data 
de 26.10.2017, ora 10.00; 
- I n t e r v i u l  î n  d a t a  d e 
26.10.2017, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -cetă-
țenie română; -studii minime; 
-capacitate deplină de exer-
cițiu; -stare de sănătate cores-
punzătoare; -vechime de cel 
puţin 1 an în domeniu. Candi-
daţii 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 Școlii Gimna-
ziale „Balint Gabor”, Catalina, 
strada Principală, numărul 
192. Relaţii suplimentare la 
sediul Școlii Gimnaziale 
„Balint Gabor”, Catalina, 
strada Principală, numărul 
192, persoană de contact: 
doamna Pusztai  Emese-

Noemi, telefon: 0741.432.539, 
fax: 0267.346.209, e-mail: 
scoalabalintgabor@yahoo.com

l Spitalul  Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, cu sediul 
în localitatea Alexandria, 
strada Libertăţii, număr 1, 
judeţul Teleorman, anunţă 
a m â n a r e a  c o n c u r s u l u i , 
conform Legii nr.95/2006, 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii, OMS nr.284/2007, 
privind aprobarea Metodologi-
ei-cadru de organizare și 
desfășurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea 
funcţiei specifice comitetului 
director din spitale publice 
modificat de art.1 din OMS 
nr.954/2017, ocuparea postului 
de director medical financiar 
contabil organizat iniţial: 
-Proba scrisă în data de 
17.10.2017, ora 10.00; -Susţi-
nerea orală a proiectului de 
s p e c i a l i t a t e  d a t a  d e 
19.10.2017, ora 10.00; -Inter-
viul de selecţie în data de 
19.10.2017, ora 14.00, astfel: la 
o dată care se va comunica 
ulterior. Prin acest anunţ 
venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial, 
P a r t e a  a  I I I - a ,  n u m ă r 
1337/25.09.2017, pagina 4, cod 
115399. Restul anunţului 
rămâne neschimbat.

l Școala Gimnazială Maliuc, 
com. Maliuc organizează 
concurs, în baza HG 286/2011 
și HG 1027/2014, la sediul 
școlii structură - Școala 
Gimnazială „Ioan Nenițescu” 
Partizani, sat Partizani, com. 
Maliuc, judeţul Tulcea, în data 
de 20.10.2017, ora 11:00-  
proba scrisă, ora 13,00 -  proba 
prac t i că  ș i  în  da ta  de 
22.10.2017, ora 12:00 pentru 
interviu, pentru ocuparea 
postului contractual vacant pe 
perioadă nedeterminată, de: 
Îngrijitor  școala  – 0.50 post. 
Condiţii de participare: - 
nivelul studiilor: generale si 

medii; - vechime în funcţia de 
îngrijitor: nu necesită. Dosarele 
de înscriere la concurs se 
depun la sediul unității, în 
termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial Partea a 
III-a. Condiţiile de participare 
la concurs și bibliografia stabi-
lită se afișează la sediul  Școlii 
Gimnaziale ,,Ioan Nenițescu 
„Partizani, sat Partizani, com. 
Maliuc, județul Tulcea. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de 
la sediul școlii, nr. telefon: 
0240546523 

CITAȚII  
l Numita Viţel Maricela, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
sat Poiana de Sus, comuna 
Țibana, judetul Iași, este citată 
la Judecătoria Iași pe data de 
Vineri, 20.10.2017, ora 08.30, 
completul C24m, camera 05, în 
calitate de pârâtă dosarul civ. 
nr. 7037/245/2017, în procesul 
de divorţ, exercitatea autori-
tăţii părintești, stabilire domi-
c i l iu  minor i ,  pens ie  de 
întreţinere cu reclamantul Viţel 
Petru.

l Gaja Iounas, Gazsa Ianos, 
G azsa  F lo r ika ,  F arkas 
Dumitru Dungi,  Farkas 
Flavika, Farkas Borbara, 
Farkas Janos, Farkas Vazul, 
Popa Iusti, Popa Ana, Popa 
Vasile, Popa Gligor, Farcas 
Gligor A Lui Gheorghe A Lui 
Sintian, Farcas Ioan a lui 
Gheorghe a lui Sintian, Farcas 
Anuta a lui Gheorghe a lui 
S in t ian ,  sunt  c i ta t i  in 
17.10.2017, la 08.30, la Judeca-
toria Turda, In Dosar Civil Nr. 
1756/328/2017 Pentru Succe-
siune.

l Numita Zamfir Niculina, 
domiciliată în comuna Dobro-
sloveni, Jud.Olt, este citată în 
dosar nr. 2104/207/2017 la 
Judecătoria Caracal pentru 
data de 10.10.2017, ora 08.30, 
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având ca obiect partaj bunuri 
comune.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului 
Bucureşti, în temeiul Legii nr. 
421/2002, citează public propri-
etarul/deţinătorul vehiculelor, 
af late pe domeniul public, 
pentru luarea măsurilor de 
eliberare a domeniului public, 
pentru vehiculul: Ford, culoare 
gri, fără plăcuţe de înmatricu-
lare, aflat în Aleea Covasna, nr. 
2A, sector 4, Bucureşti. În caz 
contrar se va dispune inventari-
erea, expertizarea, ridicarea, 
transportarea şi depozitarea 
într-un loc special amenajat, 
respectiv Şoseaua Berceni, Fort 
nr. 5, Sector 4, Bucureşti.

l Se citează pârâţii Trăistaru 
Camelia şi Dincă Daniel la 
Judecătoria Filiaşi în dosar nr. 
194/230/2016, cu termen de 
judecată la 08.11.2017, având 
ca obiect partaj judiciar.

DIVERSE  
l Mihail Maria, Nicolae Petre, 
Niţă Roxana, şi urmaşii aces-
tora sunt invitaţi să-şi mani-
feste posesia faţă de cota în 
indiviză, Parcela 7 -183 cimi-
tirul “Sfânta Vineri” Bucureşti.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită administrator judiciar 
conform sentinta nr.354 din 
data de 28.09.2017,pronunţată 
de Tribunalul Dambovita, 
Secţia a II-a Civilă, în dosarul 
4554/120/2017, anunţă deschi-
derea procedurii generale a 
insolventei impotriva debi-
toarei Mado Impex SRL, cu 
sediul in loc.Targoviste, B-dul 
Unirii, bl. 67, sc. A, et. 3 ap. 12, 
jud. Dambovita, J15/506/2004, 
CUI 16514610.  Termenul 
limită pentru depunerea cere-
rilor de admitere a creantelor 
este  26.10.2017. Termenul 
limită pentru verificarea crean-
ţelor,întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preli-
m i n a r  a l  c r e a n ţ e l o r 
este  13.11.2017.  Termenul 
pentru solutionarea contestati-
ilor si pentru afisarea tabelului 
definitiv al creanţelor este 
13.12.2017.Prima adunare a 
c red i tor i lor  la  data  de 
20.11.2017, ora 15:30 la sediul 
administratoruluii judiciar.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită administrator judiciar 
conform sentinta din data de 

27.09.2017, pronunţată de 
Tribunalul Dambovita, Secţia a 
I I -a  Civ i lă ,  în  dosaru l 
5514/120/2017, anunţă deschi-
derea procedurii generale a 
insolventei impotriva debi-
toarei  Danrei International 
SRL, cu sediul in loc. Targo-
viste, str. Dinu Lipatti, nr. 22, 
e t .  M,  jud.  Dambovita , 
J 1 5 / 3 1 5 / 2 0 1 0 ,  C U I 
27047846.  Termenul limită 
pentru depunerea cererilor de 
admitere a creantelor este 
06.11.2017. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor,în-
tocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor este 28.11.2017. 
Termenul pentru solutionarea 
contestatiilor si pentru afisarea 
tabelului definitiv al creanţelor 
este 14.12.2017.Prima adunare 
a  c r e d i t o r i l o r  l a  d a t a 
de  04.12.2017, ora 13:00  la 
sediul administratoruluii judi-
ciar 

l SC Emma Stylle SRL, titular 
al proiectului anunta publicul 
interesat asupra depunerii soli-
citarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul "insta-
latie de fabricare sucuri din 
fructe şi legume" propus a fi 
realizat in comuna Itesti, sat 
Itesti, judetul Bacau. Informa-
tiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agen-
tiei Pentru Protectia Mediului 
Bacau, Str.Oituz, nr.23, Bacau 
si la sediul Primariei Itesti, in 
zilele de luni- vineri, intre orele 
08-14. Observatiile publicului 
se primesc zilnic la sediul APM 
Bacau.

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii gene-
rale de insolventa in dosarul nr. 
4959/105/2017,  Tribunal 
Prahova, conform sentintei nr. 
749 din data de 15.09.2017 
privind pe SC Atlantic Enado 
SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță 30.10.2017, 
întocmirea tabelului preliminar 
al creanțelor 20.11.2017, întoc-
mirea tabelului definitiv 
15.12.2017, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in 
data 27.11.2017, orele 12.00 la 
sediul administratorului judi-
ciar din Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu, bl. 33S1, et.7, cab. 7B.

l S.C. Trattoria Piccolo cu 
sediul in str. Cornliu Coposu, 
nr. 53, sector 3 Bucuresti, inre-
g i s t ra ta  la  O .N.R.C.  – 
J40/5165/2017 cu C.U.I. Nr 
37385070 informeaza pe cei 
interesati ca s-a depus solici-
tarea pentru emiterea autoriza-
tiei de mediu pentru activitatea 

restaurant Desfasurata in str. 
Pridvorului,nr. 24, sector 4 
Bucuresti. Informatii se pot 
solicita la sediul Agentiei 
Pentru Protectia Mediului 
Bucuresti din sectorul 6, Aleea 
Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul 
Morii – in spatele benzinariei 
Lukoil), intre orele  900-1200, 
de luni pana vineri. Propuneri 
sau contestatii se pot depune la 
sediul A.P.M. Bucuresti in 
termen de 10 zile de la data 
publicarii prezentului anunt. 

l Primăria Comunei Clinceni 
cu sediul în comuna Clinceni, 
str. Principală, nr. 107A, judeţul 
Ilfov, titular al planului “Reac-
tualizare Plan Urbanistic 
General Comuna Clinceni, 
judet Ilfov”, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii soli-
citării de obţinere a avizului de 
mediu pentru planul menţionat 
şi declanşarea etapei de înca-
drare.  Prima versiune a 
planului poate fi consultată la 
s ed iu l  Agenţ i e i  pent ru 
Protecţia Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 
6, de luni până joi între orele 
9.00-13.00. Observaţii/ comen-
tarii şi sugestii se primesc în 
scris la sediul A.P.M. Ilfov, (tel. 
021/4301523, 021/4301402) în 
termen de 18 zile de la data 
publicării anunţului.

ADUNĂRI GENERALE  
l Completare convocator. 
Administratorul Unic al S.C. 
ICPET ECO S.A. Bucureşti –
cu sediul social în Bucureşti, 
sector 4, şos. Berceni nr. 104, 
C.U.I. RO16951894, Nr. Ord. 
Reg. Com. J40/18841/2004 
completează ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor din S.C. 
ICPET ECO S.A. care a fost 
convocată pentru data de 17 
octombrie 2017 –ora 12.00 –la 
sediul social din Bucureşti, 
sector 4, şos. Berceni nr. 104 
(prima convocare) sau la data 
de 18 octombrie 2017 (a doua 
convocare) la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc conform Anunţ 
Convocator nr. 0289 din 
12.09.2017 publicat în Moni-
torul Oficial al României, 
partea a IV-a nr. 3284 din data 
de 13 septembrie 2017, în 
Jurnalul Naţional din data de 
13 septembrie 2017/ nr. 7267 şi 
afişat la loc vizibil în societate, 
conform Art. 117 indice 1 din 
Legea nr. 31/1990 (cu modifică-
rile şi completările ulterioare). 
Ordinea de zi se completează 
cu următoarele puncte: 7. 
Prezentarea Raportului Comi-
siei Acţionarilor Semnificativi 

privind activitatea S.C. ICPET 
ECO S.A. Bucureşti până la 
data de 30 septembrie 2017. 8. 
Diverse.

l Administratorul Unic al S.C. 
ICPET- Generatoare Abur S.A. 
cu sediul social în Bucureşti, 
şos. Berceni nr. 104, sector 4, 
înregistrată la ORCTB sub nr. 
J40/18840/2004, având C.U.I. 
R O 1 6 9 5 1 8 8 6 ,  c o n v o a c ă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor S.C. 
ICPET- Generatoare Abur S.A. 
pentru data de 08.11.2017 ora 
13.00, la sediul social al socie-
tăţii situat în Bucureşti, şos. 
Berceni nr. 104, sector 4, cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Prelungirea valabil i tăţi i 
contractului de facilitate de 
linie de credit încheiat de socie-
tate cu ALPHA Bank Romania 
S.A., precum şi a garanţiilor 
aferente pentru garantarea 
plăţii obligaţiilor angajate prin 
facilitatea de linie de credit 
contractată. 2. Contractarea 
unei noi facilităţi de linie de 
credit  pentru refinanţarea 
liniei de credit existent la o 
societate bancară alta decât 
ALPHA Bank Romania S.A. 
precum şi a garanţiilor aferente 
pentru garantarea plăţii obliga-
ţiilor angajate prin facilitatea 
de linie de credit contractată. 3. 
Aprobarea constituirii drep-
tului de uzufruct asupra 
proprietăţii închiriate de 
Telekom Romania S.A. pe 

terasa blocului turn către 
DaciaAntena. 4. Desemnarea 
persoanei care să reprezinte cu 
puteri depline societatea în 
vederea negocierii condiţiilor 
contractuale, îndeplinirii 
tuturor formalităţilor necesare 
pentru încheierea documen-
telor precizate la pct. 1, 2 şi 3 şi 
semnării în numele societăţii a 
acestor documente. 5. Desem-
narea persoanei care să repre-
z inte  soc ie tatea  pentru 
efectuarea menţiunilor la 
ORCTB cu privire la hotărârea 
acţionarilor şi publicarea în 
Monitorul Oficial al României 
Partea a IV-a. La Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţi-
onarilor SC ICPET- Genera-
t o a r e  A b u r  S . A .  s u n t 
îndreptăţiţi să participe şi să 
voteze toţi acţionarii înregis-
trati în Registrul Acţionarilor 
la sfârşitul zilei de 01.10.2017 
sau reprezentanţii acestora, 
considerată ca dată de refe-
rinţă. Dreptul de vot se poate 
exercita direct sau prin repre-
zentant, în condiţiile legii. În 
cazul în care la prima convo-
care nu sunt întrunite condiţiile 
legale, a doua convocare este 
fixată în data de 09.11.2017 la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

LICITAȚII  
l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/

sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria 
Piatra Neamț, Ştefan cel Mare 
nr.6-8, Piatra Neamt, judeţul 
Neamț, telefon 0233218991, 
fax 0233215374, email prima-
riapn@yahoo.com. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descri-
erea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesi-
onat: Concesionare  terenuri 
aparținând  municipiului 
Piatra Neamț în vederea reali-
zarii de rețele de canalizații  
subterane  pentru rețelele de 
comunicații prin cablu. Conce-
sionarea se va face pe o peri-
oadă de 25 ani cu posibilitatea 
prelungirii cu încă 24  ani la 
solicitarea  concesionarului, cu 
cel puțin un an înainte de expi-
rarea  contractului şi aprobarea 
prealabilă a consiliului Local al 
Municipiului Piatra Neamț.  
Redevența este de minim 15 % 
din valoarea  tuturor  tarifelor 
de acces la sistemele de canali-
zație subterană pentru rețelele 
de comunicații prin cablu, 
c o n f o r m  H C L  n r . 
221/24.08.2017. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atri-
buire: 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: La 
Primăria municipiului Piatra 
Neamț, Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport. 3.2. 
Denumirea şi adresa servi-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția generală executări 

silite cazuri speciale. Direcția operativă de valorificare bunuri confiscate. Compartimentul de 

valorificare bunuri confiscate regional. Nr. A_VPL 174 din 29.09.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor mobile. Anul 2017, luna septembrie, ziua 29. În temeiul prevederilor art. 9, alin. (1) din 

Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a 

bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, coroborat cu art. 20, 

alin. (1), art. 23 și art. 30, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 14/2007, se face cunoscut că în localitatea Ploiești, 

strada Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 6, camera 608, județ Prahova, la sediul Compartimentului de 

valorificare bunuri confiscate regional Ploiești, se vor vinde prin licitație publică următoarele 

autovehicule în ziua de 17, luna octombrie, anul 2017, ora 10.00, astfel: 1. Audi Q7, 4L XBTRQ1, cu 

hayon, an 2008, 4.200 cc, motorină, km bord 205.537, ss WAUZZZ4L18D012312, culoare alb, 240 

kw, nr. înmatriculare IL-82-SNA, preț de pornire 60.987 lei (TVA inclus); 2. Audi A6, 4F LBDWF1, an 

2005, 2.393 cc, benzină, 130 kw, ss WAUZZZ4F25N011010, km bord 146.354, gri, nr. înma- 

triculare IL-89-VPG, preț de pornire 20.658 lei (TVA inclus); 3. Audi A4 Quattro 1,8 T, an 2003, 1.781 

cc, benzină, 140 kw, ss WAUZZZ8E73A327640, km bord 162.460, portocaliu, nr. înmatricula-             

re CJ-50-FOX, preț de pornire 11.522 lei (TVA inclus); 4. Citroen Berlingo GCWYB, an 2004, 1.868 

cc, motorină, ss VF7GCWJYB94121493 , km bord 298.065, alb, nr. înmatriculare B-82-DDB,        

preț de pornire 11.408 lei (TVA inclus); 5. Renault Scenic, an 2000, 1.898 cc, motorină, ss 

VF1JAONN520936821, km bord 277.480, verde, nr. P 1522 BB, înmatriculată Bulgaria, preț de 

pornire 2.364 lei (TVA inclus). Pasul de licitație se stabilește în procent de 5% din prețul de pornire al 

licitației. Persoanele interesate de cumpărarea bunurilor sunt invitați să depună la registratura 

D.G.R.F.P. Ploiești din strada Aurel Vlaicu, nr. 22, municipiul Ploiești, județ Prahova, până în ziua 

precedentă termenului de vânzare, 11.10.2017, următoarele documente: cerere de înscriere la 

licitație; dovada plății garanției de participare la licitație, reprezentând cel puțin 10% din valoarea 

de pornire a licitației, în contul RO92TREZ521500529X014956, deschis la Trezoreria Ploiești, 

beneficiar D.G.R.F.P. Ploiești, CUI RO23828496; copie act de identitate (pentru persoanele fizice 

române); copie pașaport sau carte de identitate (pentru persoane fizice străine); copie certificat 

unic de înregistrare eliberat de O.R.C. (pentru persoanele juridice române); act de înmatriculare 

tradus în limba română și legalizat (pentru persoanele juridice străine); împuternicirea persoanei 

care îl reprezintă pe ofertant (dacă este cazul) și dovada emisă de creditorii fiscali că nu sunt 

obligații fiscale restante (buget de stat și buget local). Lipsa oricărui document duce la neacceptarea 

ofertantului la licitație. Relații suplimentare se pot obține la sediul C.V.B.C. regional Ploiești, la 

adresa de mai sus sau la nr. telefon 0244.407.710, int. 753.
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ciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atri-
buire:  Biroul  Relați i  cu 
Publicul. Ghișeul Serviciului 
Patrimoniu, Autorizări și 
Transport, zilnic între orele 
8,00-16,30. 3.3. Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006: 1000 
lei. 3.4. Data limită pentru soli-
c i t a r e a  c l a r i f i c ă r i l o r : 
25.10.2017, ora 16,30, la Biroul 
Relații cu Publicul, Ghișeul 
Serviciului Patrimoniu, Autori-
zări și Transport, sau la telefon 
0233 218991, int. 122. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
26 octombrie 2017, ora 16,30. 
4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria 
municipiului Piatra Neamț, str. 
Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul 
Relații cu Publicul, Ghișeul 
Serviciului Patrimoniu, Autori-
zări și Transport. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Original 
și copie. 5. Data și locul la care 
se va desfășura sedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 27 
octombrie 2017, ora 14, în Sala 
de ședințe a Primăriei munici-

piului Piatra Neamț, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 6-8. 

l Consiliul Local Colti, cu 
sediul în comuna Colti, judeţul 
Buzău, tel. 0238/502501, fax 
0238/502501, organizează în 
data de 30 octombrie 2017, 
orele 10.00 licitaţie publică 
deschisă pentru ÎNCHIRI-
EREA  imobilului (fostul 
magazin și bufet) si terenului 
aferent aflat in intravilanul 
satului Colți, identificat potrivit 
caietului de sarcini, in scopul 
desfășurării de activităţi 
comerciale, bunuri aparţinând 
domeniului public, respectiv 
privat, de interes local. Durata 
închirierii este de 10 de ani. 
Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor si transmiterea 
răspunsurilor este 26 octombrie 
2017 orele 10.00. Caietul de 
sarcini se poate procura, contra 
cost, de la sediul Consiliului  
Local Colți. Actele doveditoare 
privind calităţile și capacităţile 
cerute ofertanţilor sunt prevă-
zute în caietul de sarcini. Ofer-
tele se depun la sediul Consiliul 
Local Colți până în ziua de 26 
octombrie 2017, orele 10:00. 
Ofertanţii rămân angajaţi prin 
termenii ofertelor lor, de la data 
deschiderii ofertelor până la 
semnarea contractelor de 
concesiune. Eventualele contes-
taţii se depun la sediul Consi-
liul Local Colți , în termen de 5 
zile calendaristice de la 
primirea procesului verbal de 
evaluare a ofertelor.

l Camexip S.A. societate in 
reorganizare, sub suprave-
gherea administratorului judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, vinde 
la licitatie, bunurile proprie-
tatea societatii, compuse din: 
Strung Frontal DP4, nr. 
inventar 40788, la pretul de 
99.000 euro, fara TVA; Strung 
Carusel SC4000, nr. inventar 
40610, la pretul de 44.100 euro, 
fara TVA. Vanzarea se efectu-

eaza la licitatie, prima licitatie 
fiind programata pentru data 
de 18.10.2017 ora 15:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitatia se va tine 
l a  u r m a t o a r e l e  d a t e : 
20 .10 .2017 ;  25 .10 .2017 ; 
27 .10 .2017 ;  01 .11 .2017 ; 
03 .11 .2017 ;  08 .11 .2017 ; 
10 .11 .2017 ;  15 .10 .2017 ; 
17 .11 .2017 ;  22 .11 .2017 ; 
24.11.2017; 29.11.2017, la 
aceeasi ora. Ofertele se primesc 
numai la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiesti, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Jud. Prahova. Costul unui caiet 
de sarcini este de 500 lei plus 
TVA si se achita in contul nr. 
RO92BTRL03001202U76619XX, 
deschis la Banca Transilvania 
SA, sucursala Ploiesti, benefi-
ciar fiind Andrei Ioan IPURL, 
CIF RO26526344. Mai multe 
relatii se pot obtine de la admi-
nistratorului judiciar, la adresa 
mai sus mentionata, la nume-
r e l e  d e  t e l e f o n 
0723357858/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau 
pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Debitorul SC Ortoptimed 
SRL cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. B - dul Carol I, nr. 
7 3 ,  j u d .  M e h e d i n ţ i , 
J25/173/1996, CIF: 8347596, 
aflata  în procedură de faliment 
in bankruptcy, en faillite în 
dosar nr. 5772/101/2013 prin 
lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentata 
de Popescu Emil, cu sediul ales 
în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
ţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
raportat la hotararea comite-
tului creditorilor nr. 336 din 
data de 13.06.2017 si a hota-
rarii adunarii creditorior din 
data de 28.06.2017 inchirieaza 
in tot sau in parte: - proprietate 
imobiliară de tip rezidenţial 
casă cu regim de înălţime S+P 
în suprafaţă construită de 
467,88 mp si suprafata utila in 
suprafata de 339.47 mp 
formată din subsol avand 2 
camere, 2 debarale, hol si casa 
scării in suprafata utilă de 
65,05 mp, parter:4 camere, 
vestibul, salon, 2 debarale, hol, 
cămară, bucătărie, logie, birou, 
degajament și 2 grupuri sani-
tare, și teren aferent construc-
ţiei de 758,00 mp situată în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. B 
– dul Carol I, nr. 73, jud. Mehe-
dinţi, CF nr. 52433. Invităm 
toate persoanele interesate de 
inchirierea in tot sau in parte a 
bunului imobil descris anterior 
să depună oferte de până la 
data de 25.10.2017 orele 16,00 
la biroul lichidatorului judiciar, 
din localitatea Dr. Tr. Severin, 

str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
Mehedinţi sau pe adresa de 
email office@consultant-insol-
venta.ro. Ofertele de inchiriere 
in tot sau in parte a bunului 
imobil Dr. Tr. Severin, str. B – 
dul Carol I, nr. 73, jud. Mehe-
dinţi trebuie sa cuprinda suma 
oferita, perioada de timp 
pentru care se solicita inchiri-
erea precum si scopul inchiri-
e r i i .  R e l a ţ i i  l a  s e d i u l 
lichidatorului judiciar din loc. 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, 
nr. 7A, jud. Mehedinţi, telefon 
0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 ,  t e l . / f a x   : 
0252354399 sau la adresa de 
email: office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consul-
tant-insolventa.ro. 

l Lichidatorul societăţii Nazac 
Trade SRL -în lichidare volun-
tară, vinde prin licitaţie publică 
cu strigare bunuri mobile și 
imobile (teren în extravilanul 
orașului Galaţi și terenuri în 
intravilanul orașului Aleșd și 
sat Chistag, judeţul Bihor). 
Caietul de sarcini cuprinzând 
descrierea bunurilor, preţul de 
pornire la licitaţie și regula-
mentul de vânzare pot fi obţi-
nute de la sediul lichidatorului 
zilnic, între orele 12.00-16.00. 
Licitaţia va avea loc la sediul 
lichidatorului din Galaţi, 
str.B-dul Dunărea, nr.21, Bl.
A12B, Ap.3,  la  data de 
06.10.2017, ora 14.00. În caz de 
neadjudecare, licitaţiile se vor 
relua la sediul din Galaţi, 
str.B-dul Dunărea, nr.21, Bl.
A12B, Ap.3, cu același preţ de 
pornire, la data de: 13.10.2017, 
20.10.2017 și 27.10.2017, ora 
14.00. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0236.321.896 sau 
0742.036.395.

l SC Martin Prod S.R.L. prin 
lichidator judiciar, anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică, 
în data de 20.10.2017 ora 12.00, 
a următorului activ: -imobil 
-teren arabil, în suprafaţă de 
3.774mp, compus din 6 loturi, 
situat în extravilanul satului 
Bicu, comuna Joiţa, jud. 
Giurgiu, la preţul de 25.000 
Euro (107.695 Lei). Licitaţia se 
va repeta în data de 27.10.2017 
ora 12.00, 03.11.2017 ora 12.00, 
si 10.11.2017 ora 12.00. Infor-
maţii suplimentare, lichida-
t o r u l  j u d i c i a r  t e l : 
021-322.35.32/26. Cererile de 
înscriere se  vor depune 
împreună cu dovada achitării 
cauţiunii până în ziua anterioră 
licitaţiei, ora 16.00.

l Comuna Miroslava, judeţul 
Iași, organizează procedura de 
negociere directă în data de 

25.10.2017, orele 12.00 pentru 
concesionare spaţiu în supra-
faţă de 17,94 mp situat în 
imobil Școala Valea Adâncă, 
comuna Miroslava. Caietul de 
sarcini poate fi obţinut de la 
Biroul Achiziţii Publice din 
cadrul Primăriei comunei 
Miroslava, judeţul Iași. Costul 
Caietului de sarcini este de 50 
Lei. Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 25.10.2017, 
orele 10.00. 

PIERDERI  
l Pierdute Atestat profesional 
transport Marfa si Persoane si 
Card Tahograf emise pe 
numele Postolache Enoh. Le 
declar nule.

l Pierdut Atestat profesional 
transport marfă, pe numele 
Nebunescu Sorin Georgică, 
eliberat de A.R.R. Argeș. Se 
declară nul.

l Pierdut legitimatie reducere 
transport pe numele Zaharia 
Arhraf Andrei, fac. E.A.M. 
Declar nula. 

l Pierdut legitimatie reducere 
transport pe numele Gavrila 
Florin Alexandru, fac. E.A.M. 
Declar nula. 

l Pierdut prioces verbal de 
p u n e r e  p o s e s i e  n r . 
20554/13.12.2005 emis de 
C.G.M.B Afi pe Stanculescu 
Zoe Ioana Iolanda pentru teren 
situat in str. Primaverii nr. 34, 
sector 1, Bucuresti. Declar nul. 

l Pierdut legitimatie student si 
legitimatie reducere transport 
pe numele Șonc Anabela 
Maria, emise de ASE. Declar 
nule. 

l Pierdut legitimatie student 
pe numele Ionescu Roxana 
Mihaela emisa de ASE. Declar 
nula. 

l Quadrivium International 
Retail Consultants SRL, 
J40/8930/2003, RO 15555778, 
declar pierdut certificat consta-
tatator eliberat în baza declara-
ţiei pe propria răspundere nr. 
151849, eliberat la data de 
09.04.2010 privind activităţile 
autorizate la sediul social. Îl 
declar nul. 

l Arcade Development SRL, 
sediul in Brasov, str. N.Titu-
lescu, nr. 19, cam. 2, jud. 
Brasov, J08/1898/2012, CUI: 
22943101, declara pierdute si 
nule; Certificat de Inregistrare 
seria  B nr. 2684456/2012 si  

Certificatul Constatator de la 
sediul social.

l Pierdut Autorizaţie tradu-
cător limba engleză nr.20208 pe 
numele Pîrvu Mihaela, emisă 
în 2012 de către Ministerul 
Justiţiei. O declar nulă.

l Pierdut atestat CPI pe 
numele Catarau Radu, cu 
numarul 0189240000, eliberat 
de A.R.R. Iași. Îl declar nul.

l Pierdut atestat bord aparți-
nând pontonului 2050– S.C. 
SEVERNAV S.A. Se declară 
nul.

l Pierdut atestat CPI marfă și 
atestat A.D.R. eliberate de 
A.R.R. Mehedinți pe numele 
Andronie– Roman Ion. Se 
declară nule.

l Pierdut certificat de înregis-
trare seria B nr. 1113681 și 
certificat constatator de autori-
zare eliberate de O.N.R.C. 
pentru Medieval Travel & Arts 
S.R.L., J40/21200/2007, C.U.I. 
22724802, Calea Victoriei nr. 
124, sector 1, București. Le 
declarăm nule.

l Pierdut certificat A.D.R., 
deţinător Ambrosie Cezar- 
Cosmin, eliberat de A.R.R. 
Ilfov –str. Frunzei nr. 41, sector 
2, București.

l Pierdut autorizaţie ISCIR 
(control nedistructiv) nr. 5475 
pe numele Radu Viorel. O 
declar nulă.

l Pierdut carnet și legitimaţie 
student eliberate de Universi-
tatea de Aritectură și Urbanism 
„Ion Mincu”, Facultatea de 
Urbanism, Specializarea 
Amenajarea și Planificarea 
Peisajului, pe numele Ciobanu 
Silvia Ramona.

l Pierdut legitimaţie student 
U.P.B., F.A.I.M.A., eliberată pe 
numele Geonea Florentin- 
Claudiu.

l Pierdut Proces verbal nr. 
16130/3/1992, pe numele 
Mihalcea Lucian si Mihalcea 
Ana. Il declar nul.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare nr. 16805/3/1991, pe 
numele Dumitru Ioana. Il 
declar nul.

l Pierdut Contract construire 
nr. 201/1969 si Proces verbal 
anexa la Contract, pe numele 
Grosu Ioan si Grosu Iosefina. Il 
declar nul.
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