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OFERTE SERVICIU
Angajăm bonă/a 2-a bunicuţă
pentru Iustinelul nostru de 1 an
jumătate. Am vrea să înceapă
din mai, cu 5 ore, iar apoi
programul va fi 9.00-18.00, L-V.
Zona: Piaţa Veteranilor Militari
-la 5 min.de metrou. Rugăm
seriozitate! Tel. 0726.113.953.
l Societate de pază angajează
agenți de securitate și intervenție
atestați pentru control trafic CFR
și însoțire transporturi de bunuri
pe cale ferată (gardare). Vârsta
maximă 40 ani. Relații la nr.de
tel. 0785.285.972.
l Angajăm şoferi tir, Danemarca- Norvegia. Persoană
contact: Puiu Silviu. Telefon:
0045/25351103, 0040/743160861.
E-mail: vmafdeling@intercargo-scandinavia.dk
l SC Nordin Consulting Prest
SRL angajeaza pentru sediul din
Ploiesti, comisioner pe perioada
nedeterminata. Cerinte: lb.
engleza, lb. ebraica, diploma
absolvire Harvard Business
School. CV-urile se primesc pana
la data de 25.04.2017. Relatii
suplimentare la telefon
0728455226.
l Inspectoratul Teritorial pentru
Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Braşov, conform
HG 286/2011, organizează
concurs pentru ocuparea postului
de șofer, astfel: în data de
16.05.2017, ora 11.00, proba
scrisă, în data de 18.05.2017, ora
11.00, interviu. Concursul va
avea loc la sediul instituţiei, str.
Ecaterina Varga nr. 2. Condiţii de
participare: studii medii, vechime
conducere autovehicul 3 ani,
carnet de conducere categoria B

și C. Data limită de depunere
este 11.05.2017. Relaţii la telefon:
0268/413724.
l Primăria comunei Cernica,
județul Ilfov organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcției contractuale de execuție
vacantă de şofer -Compartimentul Gospodărie Comunală
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cernica, județul Ilfov. Concursul
se organizează la sediul Primăriei
comunei Cernica, județul Ilfov, în
data de 22 mai 2017, la ora 11.00
-proba scrisă şi 24 mai 2017
-interviul şi proba practică. 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,
la sediul Primăriei comunei
Cernica, județ Ilfov. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din
H.G. nr. 286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare. Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul
Primăriei comunei Cernica, județ
Ilfov. Cerințe: studii generale,
permis auto, categoria B- minim
2 ani vechime. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Cernica, județ Ilfov
şi la nr. de telefon (021)369.53.08,
persoanã de contact: Simion
Paula Claudia.
l Comuna Goruia, jud.
Caraș-Severin, organizează
concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante: 1) Consilier, grad profesional debutant. Condiţii specifice: -studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în specialitatea științe economice; -abilităţi de comunicare; -cunoştinţe
de operare pe calculator. 2)
Condiţii de desfăşurare a concursului: a) Concursul se desfăşoară
la sediul Comunei Goruia, sat
Goruia, nr. 211, astfel: -proba
scrisă în data de 24 mai 2017, ora
10.00; -interviul în data de 26 mai
2017, ora 13.00; b) Condiţiile de
participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere
sunt afişate la sediul Comunei
Goruia. Dosarele de înscriere se
pot depune în termen de 20 de
zile de la publicarea anunţului.
Pentru relaţii suplimentare la
telefon: 0255.234.501. Selecţia
dosarelor va avea loc în termen
de 5 zile de la data încetării depunerii dosarelor de înscriere.
l Comuna Goruia, jud.
Caraș-Severin, organizează
concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante: 1)Referent, grad profesional asistent. Condiţii specifice:
-studii medii, absolvite cu
diplomă de bacalaureat;
-vechime minimă în specialitatea
studiilor absolvite -6 luni; -abilităţi de comunicare; -cunoştinţe
de operare pe calculator. 2)
Condiţii de desfăşurare a concursului: a) Concursul se desfăşoară
la sediul Comunei Goruia, sat
Goruia, nr.211, astfel: -proba
scrisă în data de 24 mai 2017, ora

10.00; -interviul în data de 26 mai
2017, ora 13.00; b) Condiţiile de
participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere
sunt afişate la sediul Comunei
Goruia. Dosarele de înscriere se
pot depune în termen de 20 de
zile de la publicarea anunţului.
Pentru relaţii suplimentare la
telefon: 0255.234.501. Selecţia
dosarelor va avea loc în termen
de 5 zile de la data încetării depunerii dosarelor de înscriere.
l Comuna Goruia, jud.
Caraș-Severin, organizează
concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante: 1) Referent, grad profesional debutant. Condiţii specifice: -studii medii, absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -abilităţi
de comunicare; -cunoştinţe de
operare pe calculator. 2) Condiţii
de desfăşurare a concursului: a)
Concursul se desfăşoară la sediul
Comunei Goruia, sat Goruia, nr.
211, astfel: -proba scrisă în data
de 24 mai 2017, ora 10.00; -interviul în data de 26 mai 2017, ora
13.00; b) Condiţiile de participare
la concurs, bibliografia şi actele
solicitate candidaţilor pentru
dosarul de înscriere sunt afişate
la sediul Comunei Goruia. Dosarele de înscriere se pot depune în
termen de 20 de zile de la publicarea anunţului. Pentru relaţii
suplimentare la telefon:
0255.234.501. Selecţia dosarelor
va avea loc în termen de 5 zile de
la data încetării depunerii dosarelor de înscriere.
l Căminul pentru Persoane
Vârstnice, cu sediul în localitatea
Sebeș, str.Peneș Curcanu, nr.17,
judeţul Alba, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale temporar vacante
de: Infirmieră, număr posturi=1,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de
10.05.2017, ora 10.00; -proba
practică în data de 11.05.2017,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii -minim 10 clase;
-vechime -nu necesită vechime.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs până la
data de 02.05.2017, ora 13.00, la
sediul Căminului pentru
Persoane Vârstnice Sebeș. Relaţii
suplimentare la sediul: Căminului pentru Persoane Vârstnice
Sebeș, persoană de contact:
Bumbu Nicoleta, telefon:
0258.734.999, fax: 0258.731.772,
e-mail: cpv_sebes.alba@yahoo.
com.
l Primăria Crevedia Mare, cu
sediul în localitatea Crevedia
Mare, Str.Principală, Nr.68,
Judeţul Giurgiu, organizează
concurs privind ocuparea pe
durată nedeterminată a unei
funcţii publice vacante, şi
anume: referent, clasa III, grad
profesional superior, în cadrul
compartimentului contabilitate,
din aparatul de specialitate al
primarului comunei Crevedia
Mare, judeţul Giurgiu. Probele
stabilite pentru concurs sunt:
selecţia dosarelor, proba scrisă şi
interviul. Condiţii generale de

participare: conform art.54 din
Legea nr.188/1999, privind
Statutul funcţionarilor publici,
republicată (2), cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii
specifice de participare la
concurs: -studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat; -9 ani
vechime în specialitate; -cunoştinţe de operare PC -avansat.
Condiţii de desfăşurare a concursului: Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul Primăriei Crevedia Mare, str.Principală, nr.68, jud.Giurgiu, în
termen de 20 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, a anunţului. Concursul se va desfăşura
la sediul Primăriei Crevedia
Mare în două etape, astfel:
-proba scrisă va avea loc în data
de 26 mai 2017, ora 10.00; -interviul va avea loc în data de 29 mai
2017, ora 11.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Crevedia Mare, persoană de
contact: Mindricel Florentina,
telefon: 0246.264.155 sau
0728.853.579, fax: 0246.264.266,
e-mail: primariacrevediagr@
yahoo.com.
l Direcția Județeană pentru
Cultură Buzău, cu sediul în loc.
Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr.
48, jud. Buzău, organizează
concurs, conform Legii nr.
188/1999, pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție:
consilier, grad profesional principal. Concursul se va desfășura
astfel: -proba scrisă va avea loc în
data de 24.05.2017, ora 9.00;
-proba interviu se va desfășura în
data de 26.05.2017, ora 12.00.
Pentru participarea la concurs
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-condițiile generale prevăzute de
art.54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare; -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în ramura de științe: științe
economice, domeniul de licență:
contabilitate, specializarea: contabilitate și informatică de gestiune;
-vechime în specialitatea studiilor:
minim 5 ani; -cunoștințe operare
PC nivel mediu. Candidații vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de la
data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Direcției Județene
pentru Cultură Buzău. Relații
suplimentare se obțin la sediul
Direcției Județene pentru Cultură
Buzău, persoană de contact:
Savulescu Daniela sau la telefon:
0238.723.050.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Brăila, judeţul Brăila, organizează
concurs pentru ocuparea a 6
posturi contractuale vacante de
asistenţi medicali generalişti debutanţi, conform HG 286/2011,
după cum urmează: 4 posturi
vacante asistenţi medicali debutanţi -Secţia Oncologie şi 2 posturi
vacante asistenţi medicali debutanţi -Compartiment Hematologie. Pentru ocuparea posturilor
contractuale vacante de asistenţi
medicali generalişti debutanţi
sunt necesare: diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau echivalentă, certificat de membru
valabil, eliberat de OAMGMAMR
şi fără vechime. Concursul se
organizează la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Brăila,
astfel: -proba scrisă, 17.05.2017,
ora 10.00; -proba interviului,
22.05.2017, ora 10.00. Dosarele se
depun în perioada 25.04.201709.05.2017, între orele 08.00-15.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la telefon: 0239.692.222, int.2106,
persoană de contact: Jr. Gegea
Tanta -Biroul Juridic.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Brăila, judeţul Brăila, organizează
concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant de Tehnician sanitar (PL) la Staţia Hemodializă, conform HG 286/2011.
Pentru ocuparea postului contractual vacant de Tehnician sanitar
(PL) sunt necesare: diplomă de
studii medii în specialitate, 5 luni
vechime în specialitate ca tehnician în sectorul sanitar şi pregătire
de bază: electronică, electromecanică, automatică (medicală sau
nu) şi atestat de specializare
pentru tipul de aparate din folosinţa unităţii, conform specificaţiilor producătorului şi
normativelor în vigoare.
Concursul se organizează la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Brăila, astfel: -proba scrisă,
26.05.2017, ora 10.00; -proba
interviului, 31.05.2017, ora 10.00.
Dosarele se depun în perioada
25.04.2017-09.05.2017, între orele
08.00-15.00. Relaţii suplimentare
se pot obţine la telefon:
0239.692.222, int.2174, persoană
de contact: Ref.Ene Monica
Laura -Serv.RUNOS.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Brăila, judeţul Brăila, organizează
concurs pentru ocuparea a 3
posturi contractuale vacante de
infirmiere debutante la Staţia
Hemodializă, conform HG
286/2011. Pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de
infirmiere debutante sunt necesare: şcoală generală, curs de
infirmiere organizat de OAMGMAMR sau curs de infirmiere
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organizat de furnizori autorizaţi
de Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale cu aprobarea
Ministerului Sănătăţii -Direcţia
generală resurse umane şi certificare şi fără vechime. Concursul se
organizează la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Brăila,
astfel: -proba scrisă, 18.05.2017,
ora 10.00; -proba interviului,
23.05.2017, ora 10.00. Dosarele se
depun în perioada 25.04.201709.05.2017, între orele 08.00-15.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la telefon: 0239.692.222, int.2106,
persoană de contact: Jr.Gegea
Tanta -Biroul Juridic.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Brăila, judeţul Brăila, organizează
concurs pentru ocuparea a 2
posturi contractuale vacante de
îngrijitoare curăţenie la Staţia
Hemodializă, conform HG
286/2011. Pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de
îngrijitoare curăţenie sunt necesare: şcoală generală şi fără
vechime. Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenă Brăila, astfel:
-proba scrisă, 19.05.2017, ora
10.00; -proba interviului,
24.05.2017, ora 10.00. Dosarele se
depun în perioada 25.04.201709.05.2017, între orele 08.00-15.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la telefon: 0239.692.222, int.2174,
persoană de contact: Ref.Ene
Monica Laura -Serv.RUNOS.
l Spitalul Județean de Urgență
Brăila, județul Brăila, organizează concurs pentru ocuparea a
2 posturi contractuale vacante
de asistenți medicali generaliști
principali (PL) la Stația de
Hemodializă, conform HG
286/2011. Pentru ocuparea
posturilor contractuale vacante
de asistenți medicali generaliști
principali (PL) sunt necesare:
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, examen
pentru obținerea gradului de
principal, certificat de membru
valabil, eliberat de OAMGMAMR, minim 5 ani vechime ca
asistent medical și specializare
în hemodializă și dializă peritoneală, atestare obținută prin
examen, după curs și stagiu de
cel puțin 6 săptămâni, în centre
autorizate, conform normativelor în vigoare. Concursul se
organizează la sediul Spitalului
Județean de Urgență Brăila,
astfel: -proba scrisă, 17.05.2017,
ora 10.00; -proba interviului,
22.05.2017, ora 10.00. Dosarele
se depun în perioada 25.04.201709.05.2017, între orele 08.0015.00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon:
0239.692.222, int.2106, persoană
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de contact: Ref.Ene Monica
Laura -Serv.RUNOS.
l Muzeul Civilizaţiei Dacice şi
Romane organizează la sediul său
din loc. Deva, B-dul 1 Decembrie,
nr. 39, jud. Hunedoara, concurs
pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a postului contractual de execuție vacant de Cercetător Științific gradul III, studii
superioare, domeniul Istorie,
specializarea Istorie Modernă,
normă întreagă, în cadrul Secției
de Istorie şi Artă Deva (1 post).
Concursul va avea loc în data de
30.05.2017, ora 10:00 - proba
orală. Dosarele de participare la
concurs vor fi depuse până la data
de 23.05.2017, ora 9:00 la sediul
instituției, biroul Resurse Umane.
Condiţiile de participare şi alte
informaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, telefon:
0254-216750, int. 2023, persoană
de contact Popescu Adriana Cristina şi de pe site-ul instituţiei
(www.mcdr.ro).
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, cu sediul în
Craiova, str. C.S. Nicolaescu-Plopşor, nr.4, jud. Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea unui
post temporar vacant, corespunzător funcţiei contractuale de
execuţie de asistent registrator
principal gr.I (contract individual
de muncă pe perioadă determinată, până la revenirea titularului
postului), la Serviciul Publicitate
Imobiliară din cadrul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Dolj, în temeiul HG
286/23.03.2011, modificată şi
completată. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 10.05.2017, ora 10.00;
-proba interviu în data de
15.05.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
sau studii universitare cu diplomă
de licenţă, specializarea drept,
vechime în specialitate: minim 3

ani şi 6 luni. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de
02.05.2017, inclusiv, ora 16.00, la
sediul OCPI Dolj, cam.104.
Relaţii suplimentare la sediul
OCPI tel. 0251.413.128/
0251.414.286, int.118, fax:
0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.ro.
l Primaria comunei Gheorghe
Lazar, cu sediul in localitatea
Gheorghe Lazar str. Matei
Basarab, nr. 46, judetul Ialomita
organizeazã concurs de recrutare
pentru functia publica de executie
vacanta: -inspector, clasa I, grad
profesional asistent -compartiment contabilitate -1post.
Concursul se va desfasura la
sediul primariei Gheorghe Lazar,
strada Matei Basarab, nr. 46,
judetul Ialomita dupa urmatorul
calendar: -proba scrisa in data de
26.05.2017, ora 10 , -proba
interviu in data de 30.05.2017, ora
10. Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in
termen de 20 zile de la publicarea
anuntului in Monitorul Oficial,
Partea a III-a la sediul Primariei
Gheorghe Lazar. Dosarul de
inscriere la concurs trebuie sa
contina documentele prevazute la
art. 49 din Hotararea Guvernului
nr. 611/2008 cu modificarile si
completa rile ulterioare.Conditiile
de participare la concurs si bibliografia se afiseaza la sediul Primariei Gheorghe Lazar, judetul
Ialomita si pe site-ul primariagheorghelazar.ro. Conditiile generale
de participare la concurs sunt cele
prevazute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 actualizata. Actele
pentru dosarul de concurs se
depun in perioada 26.04.201715.05.2017. Relatii suplimentare
la sediul: Primaria comunei
G h e o r g h e L a z a r, t e l e f o n :
0243241510, fax; 0243241510,
e-mail: primariagheorghelazar@
gmail.com.
l Consiliul Naţional al Audiovizualului organizează la sediul său
din Bucureşti, Bd. Libertăţii nr.
14, sector 5, concurs pentru

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Dialog Total Progresiv SRL - Pitești, după cum
urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; BB furgon marca
Mercedes Benz 903,6 Ka Sprinter 313 CDI, serie șasiu
WDB9036631R218675, an fabricație 2000, AG-74-DTP, 14.866
lei; BB furgon marca Mercedes Benz 903,6 Ka Sprinter 313 CDI,
serie șasiu WDB9036631R406425, an fabricație 2002, AG-22ALO, 7.602 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru
bunurile menționate, ofertanții vor depune, cu cel puțin o zi
înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de
cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii
garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul
IBAN RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș, cod de identificare fiscală
4469213, deschis la Trezoreria Pitești; c). ... g). acte de identificare prevăzute la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală; h). declarația pe proprie răspundere a
ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană
interpusă cu debitorul. Licitația va avea loc în data de 09.05.2017,
ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș, mezanin 2, cam. 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot afla de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș, mezanin 2, cam. 5, tel. 0248.211.511 - 3252.

LUNI / 24 APRILIE 2017
ocuparea funcţiei contractuale
vacantă de: - expert, grad profesional I - 1 post, din cadrul Biroului
Cancelaria Consiliului - Direcţia
Secretariat General. Condiţiile
specifice de participare la concurs:
-studii de specialitate: studii superioare de lungă durată; -vechime
în specialitate: minimum 3 ani şi 6
luni; -cunoştinţe de operare pe
calculator: nivel mediu. Date de
desfăşurare a concursului: -17 mai
2017, proba scrisă, ora 10.00; -23
mai 2017, proba interviu, ora
10.00; Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune la sediul
Consiliului Naţional al Audiovizualului, până la data de 8 mai
2017, inclusiv, ora 17,00 şi trebuie
să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute de art. 6
din Regulamentul cadru aprobat
prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile generale de participare
la concurs, conţinutul dosarului
de concurs şi bibliografia se
afişează la sediul şi pe site-ul
Consiliului Naţional al Audiovizualului www.cna.ro, precum şi
pe portalul www.posturi.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la Biroul Resurse Umane,
Protecţia Muncii şi Arhivă,
persoană de contact Ungureanu
Steluţa - consilier, telefon:
021/305.53.45 şi pe site-ul CNA:
www.cna.ro.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov organizează,
în temeiul HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea
unor posturi vacante pe perioadă
determinată de timp, de 36 luni,
repartizate de la bugetul din venituri proprii, corespunzătoare
funcţiilor contractuale de
execuţie, pentru implementarea
P ro g ra m u l u i N a ţ i o n a l d e
Cadastru şi Carte Funciară la
Serviciul Cadastru, Biroul Înregistrare Sistematică din cadrul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, după cum
urmează: -1 post consilier
cadastru gr.IA. Cerinţele specifice
pentru ocuparea postului: -studii
universitare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență
-specializarea geodezie, cadastru,
topografie; -vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani și 6
luni; -abilităţi comunicare; -cunoştinţe operare calculator, programe
de tip CAD și pachetul Microsoft
Office. -2 posturi de referent tr.I.
Cerinţele specifice pentru
ocuparea postului: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă minim 3
ani şi 6 luni; -abilităţi comunicare;
-disponibilitate de a se perfecționa; -cunoştinţe operare calculator, pachetul Microsoft Office. -3
posturi de referent tr.II. Cerinţele
specifice pentru ocuparea
postului: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime
în muncă: între 6 luni și 3 ani și 6
luni; -abilităţi comunicare; -disponibilitate de a se perfecționa;
-cunoştinţe operare calculator,
pachetul Microsoft Office. -2
posturi de asistent registrator
principal gr.IA. Cerinţele specifice
pentru ocuparea postului: -studii
de specialitate: studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă, profilul ştiinţe
juridice, specializarea drept;

-vechime în specialitatea studiilor:
minim 6 ani și 6 luni; -abilităţi
comunicare; -cunoştinţe operare
calculator. -1 post asistent registrator principal gr.II. Cerinţele
specifice pentru ocuparea
postului: -studii de specialitate:
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă,
profilul ştiinţe juridice, specializarea drept; -vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni;
-abilităţi comunicare; -cunoştinţe
operare calculator. -1 post asistent
registrator principal debutant.
Cerinţele specifice pentru
ocuparea postului: -studii de
specialitate: studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă, profilul ştiinţe juridice,
specializarea drept; -vechime în
specialitatea studiilor:-; -abilităţi
comunicare; -cunoştinţe operare
calculator. Data-limită de depunere a dosarelor de concurs este
10.05.2017, inclusiv, ora 16.00, la
sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Ilfov.
Concursul se va desfăşura la
sediul OCPI Ilfov, Şos.Kiseleff,
nr.34, sector 1: -proba scrisă: în
data de 18.05.2017, ora 09.00;
-interviul: în data de 22.05.2017,
de la ora 09.00. Date de contact:
telefon: 021.224.60.85, interior:
173, e-mail: if@ancpi.ro. Temei
legal: art.7, alin.(4) din HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
l Primăria Comunei Ciorani, cu
sediul în Comuna Ciorani, sat
Cioranii de Jos, nr.1287bis, judeţul
Prahova, organizează concurs,
conform Legii nr.188/1999, pentru
ocuparea funcțiilor publice
vacante de: -1 inspector, clasa I,
grad profesional principal -asistență socială; -1 polițist local, clasa
I, grad profesional debutant; -1
inspector, clasa I, grad profesional
debutant -resurse umane; -1
inspector, clasa I, grad profesional
debutant -urbanism. Concursul se
va desfășura astfel: -proba scrisă
în data de 24.05.2017, ora 10.00;
-proba interviu în data de
26.05.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidații
trebuie să îndeplinească: Condiții
generale: Candidații trebuie să
îndeplinească condițiile prevăzute
de art. 54 din Legea nr.188/1999,
privind Statutul funcționarilor
publici, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice: 1.Inspector,
clasa I, grad profesional principal
-asistență socială: 1. Studii superioare absolvite cu diplomă de
licență sau echivalent; 2. Vechime
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice -5 ani.
2.Polițist local, clasa I, grad profesional debutant: 1. Studii superioare absolvite cu diplomă de
licență sau echivalent în domeniul
științelor juridice sau administrative. 3.Inspector, clasa I, grad
profesional debutant -resurse
umane: 1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau
echivalent în științe economice; 2.
Curs de formare profesională în
specialitatea de inspector resurse
umane autorizat dovedit cu certificat autorizat de MENCS; 3.
Cunoștințe operare PC -nivel
mediu. 4.Inspector, clasa I, grad
profesional debutant -urbanism:
1.Studii superioare absolvite cu
diplomă de licență sau echivalent;

2. Curs de formare profesională în
specialitatea tehnician proiectant
urbanism, amenajarea teritoriului.
Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 20 zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea
III-a, la sediul Primăriei Comunei
Ciorani. Relații suplimentare la
sediul Primăriei Comunei
Ciorani, persoană de contact:
doamna Nina Mirică, telefon:
0244.462.025, fax: 0244.462.025,
e-mail: administrator@primariaciorani.ro.
l În baza prevederilor art. 57,
alin. (4) din Legea nr.188/1999,
privind Statutul Funcționarilor
Publici (r2), cu modificările și
completările ulterioare, și art. 22 și
art. 39, alin.(1) din HG nr.
611/2008, pentru aprobarea
Normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor
publici, modificată și completată
de HG nr. 1173/2008, Primăria
Comunei Breasta, județul Dolj,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcții
publice de execuție vacante, după
cum urmează: -una funcție
publică de execuție vacante de
consilier, clasa I, grad profesional
principal la Compartimentul
Administrație publică; -una
funcție publică de execuție
vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional debutant la Compartimentul Financiar-Contabil.
Concursul se desfăşoară astfel:
-24.05.2017, ora 10.00 -proba
scrisă; -26.05.2017, ora 10.00
-proba interviu; la sediul Primăriei
Comunei Breasta, str. Constantin
Argetoianu, nr. 11, județul Dolj.
Dosarele se vor depune în termen
de 20 de zile de la data publicării
anunțului în MO al României,
Partea a III-a, la compartimentul
secretariat. Dosarul de concurs va
conține următoarele documente:
-formularul de înscriere; -copia
actului de identitate; -copiile
diplomelor de studii și ale altor
acte care atestă efectuarea unor
specializări; -copia carnetului de
muncă sau adeverință care să
ateste vechimea în muncă și, după
caz, în specialitatea studiilor nece-

sare ocupării funcției publice;
-cazier judiciar; -adeverință care
să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul
de familie; -declarație pe proprie
răspundere sau adeverință care să
ateste că nu a desfășurat activități
de poliție politică; -dosar plic.
Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului,
bibliografia și alte date necesare
desfășurării concursului se
afișează la sediul autorității cu 30
de zile înainte de data concursului. Informații se pot obține la
nr.de telefon: 0251.455.016 sau la
sediul Primăriei Comunei
Breasta, str. Constantin Argetoianu, nr.11, județul Dolj.
l Autoritatea Feroviara Romana-AFER, institutie publica
finantata din venituri proprii,cu
sediul in Calea Grivitei, nr. 393,
Sector 1, Bucuresti, in conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.
286/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea,pe durata nedeterminata, a
unor functii contractuale de
executie vacante.Conditiile
generale pe care trebuie sa le
indeplineasca candidatii sunt
prevazute la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG
nr. 286/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare. Functiile
contractuale de executie pentru
care se organizeaza concurs si
conditiile specifice potrivit cerintelor posturilor sunt urmatoarele: 1. Inspector de stat gradul
IA, 1post la Inspectoratul de
Siguranta Feroviara Craiova din
cadrul Autoritatii de Siguranta
Feroviara Romana -ASFR:
-studii universitare tehnice
absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta; -experienta
necesara executarii operatiunilor
specifice postului: -minimum
15ani vechime in specialitate in
domeniul feroviar; -experienta
in exercitarea atributiilor specifice AFER; -cunostinte operare
PC; -activitatea se desfasoara pe
raza Inspectoratului de Siguranta Feroviara Craiova. 2.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Business of Informațional Technology SRL Pitești, după cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA];
Auto Fiat 223/ AXG1A/ Doblo, serie șasiu ZFA22300005326230,
an fabricație 2005, AG-09-XYP, 3.717 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata
inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor depune, cu cel puțin o zi înainte de data licitației,
următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada
plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma
scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire
al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Argeș, cod de identificare fiscală 4469213,
deschis la Trezoreria Pitești; c). ... g). acte de identificare
prevăzute la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală; h). declarația pe proprie răspundere a
ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană
interpusă cu debitorul. Licitația va avea loc în data de 08.05.2017,
ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș, mezanin 2, cam. 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot afla de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș, mezanin 2, cam. 5, tel. 0248.211.511 - 3252.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Expert gradul IA, 1post la Serviciul Incercari, Teste Vehicule
Feroviare -din cadrul Organismului Notificat Feroviar Roman
-ONFR: -studii universitare
absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta, specializarea
chimie; -experienta necesara
executarii operatiunilor specifice
postului: -minimum 15ani
vechime in specialitate; -cunostinte operare PC. 3. Tehnician
treapta IA, 1post la Serviciul
Incercari, Teste Vehicule Feroviare -din cadrul Organismului
Notificat Feroviar Roman
-ONFR: -studii medii: absolvent
al invatamantului liceal cu
diploma de bacalaureat; -absolvent al unui program de formare
profesionala in ocupatia de
lacatus (in domeniul feroviar),
in cazul in care nu a obtinut
aceasta calificare prin sistemul
de invatamant; -experienta
necesara executarii operatiunilor
specifice postului: minimum
5ani vechime in specialitate. 4.
Expert debutant, 1post la Serviciul Incercari, Teste Subsisteme
Structurale, I, CCS Cale si
Energie -din cadrul Organismului Notificat Feroviar Roman
-ONFR: -studii universitare
tehnice absolvite cu diploma de
licenta sau echivalenta, specializare: fizica/electric/ electrotehnic/energetic; -cunostinte
operare PC; -deprinderi si
cunostinte de utilizare a unei
limbi de circulatie internationala. 5. Tehnician treapta IA,
1post la Serviciul Incercari,
Teste Subsisteme Structurale, I,
CCS Cale si Energie -din cadrul
Organismului Notificat Feroviar
Roman -ONFR: -studii medii:
absolvent al invatamantului
liceal cu diploma de bacalaureat; -absolvent al unui program
de formare profesionala in
ocupatia de lacatus,in cazul in
care nu a obtinut aceasta calificare prin sistemul de invatamant; -experienta necesara
executarii operatiunilor specifice
postului: minimum 5ani
vechime in specialitate. 6.
Expert gradul IA, 1post la Serviciul Verificare "CE"/NNTR
Vehicule -din cadrul Organismului Notificat Feroviar Roman
-ONFR: -studii universitare
tehnice absolvite cu diploma de
licenta sau echivalenta, specializarea material rulant de cale
ferata; -experienta necesara
executarii operatiunilor specifice
postului: -minimum 15ani
vechime in specialitate in activitatea de constructia, modernizarea, exploatarea, intretinerea
si repararea materialului rulant,

fabricarea si reconditionarea
subansamblurilor si pieselor de
schimb utilizate la revizia si
repararea materialului rulant;
-cunostinte operare PC. 7.
Expert gradul IA, 1post la Serviciul Licente Operatori de Transport Feroviar din cadrul
Organismului de Licente Feroviare Roman -OLFR: -studii
universitare tehnice absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta; -experienta necesara
executarii operatiunilor specifice
postului: -minimum 15 ani
vechime in specialitate in domeniul feroviar -tehnica transporturilor; -cunostinte operare PC.
8. Sofer treapta I, 1post la
Compartimentul Auto: -studii
medii: absolvent al invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat; -posesor de permis de
conducere categoria B; -vechime
in munca: minimum 5ani in
functia de sofer (conducator
auto);-stare de sanatate corepunzatoare exercitarii functiei
cu atributii in siguranta transporturilor dovedita cu documente medicale eliberate de
unitatile sanitare abilitate.
Dosarul de concurs trebuie sa
contina documentele prevazute
la art. 6 din Regulamen tul-cadru aprobat prin HG nr.
286/2011,cu modificarile si
completarile ulterioare. Candidatii vor depune dosarul de
concurs la Serviciul Resurse
Umane din cadrul AFER, Calea
Grivitei, nr. 393, Sector 1, Bucuresti, camera 43; termenul limita
de depunere a dosarului de
concurs este 05.05.2017, ora
12,00.Relatii suplimentare:
adresa mentionata anterior,
telefon 0213077918. Proba scrisa
se va sustine in data de
11.05.2017,ora 10,00;interviul se
va sustine in data de 17.05.2017,
incepand cu ora 10,00.Locul de
desfasurare a concursului: sediul
Autoritatii Feroviare Romane-AFER, Corp B, parter,
camera 101. Tematica si bibliografia de concurs, aferenta
fiecarei functii,precum si alte
informatii necesare pot fi
studiate pe site-ul AFER (http://
www.afer.ro/) sectiunea Informatii/ Anunturi/ Cariera.

PRESTĂRI SERVICII
l Campania "Stiu care sunt drepturile mele". Daca sunteti
persoana juridica sau chiar
persoana fizica, trebuie sa stii care
sunt drepturile tale juridice. Noi
te ajutam! In 2017 sunt schimbari
majore in legislatia din Romania.
Va putem ajuta cu intelegerea

legislatiei destul de stufoase si
complexe. Campanie sustinuta de
avocat Coltuc Marius. www.
coltuc.ro; email: avocat@coltuc.ro;
Puteti sa scrieti pe whatsapp
0745.150.894.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez vilă în Herăstrău,
S+P+1, mobilă de lux Fendi,
12.000Euro/lunar. 0755.056.800.

CITAȚII
l Citatie privindu-l pe Birta
Pascu, CNP si domiciliu necunoscut, pentru a participa la
dezbaterea procedurii succesorale
a defunctei sale fiice Birta Florentina, decedata la data de 04.ianuarie.2012, cu ultimul domiciliu in
municipiul Bucuresti, str.Spiru
Haret nr.9A, ap.1, sector 1. Dezbaterea va avea loc la data de 12
iunie 2017, ora 10:00,la sediul
Societatii Profesionale Notariale
"Mentor", din municipiul Bucuresti, str. Polona nr.28-30, sector 1.
l Judecatoria Sannicolau Mare,
jud.Timis, dosar 67/295/2017
parata Marta Adina Nicoleta, cu
ultimul domicilu cunoscut in
Jimbolia str Avram Iancu nr 36 la
fam Stanici, este chemata la
aceasta instanta pentru data de
24.05.2017, ora 9.00, complet C3,
in proces cu reclamantul Marta
Dorel pentru divort. Presedinte,
Csaba Bela Nasz; Grefier, Liliana
Nutas.
l Dinculeanu Maria, din Com.
Murgaşi, sat Murgaşi, Str. Popa
Murgăşanu, nr. 39, Dolj, este
chemată la Judecătoria Craiova,
la data de 25.05.2017, ora 10.30,
complet c17, în calitate de pârâtă
în dosar 37878/215/2016, în proces
cu Duval Nistor şi Duval
Emanuela Delia.
l Pârâtul Danci Petre, domiciliat
în Borşa, str.Independenţei, bl. 8,
sc. B, ap. 7, jud. Maramureş, este
citat la Judecătoria Vaslui pentru
termenul din 24.05.2017, ora 9.30,
în dosar nr. 7466/333/2016, având
ca obiect divorţ fără copii, în
contradictoriu cu reclamanta
Danci Nicoleta-Carmen.
l Olteanu Ramona cheamă în
judecată pe numitul Olteanu
Gheorghe Bogdan în data de
11.05.2017, dosar 6282/327/2017
la Judecătoria Tulcea pentru
divorţ cu copii.

l Reclamanta Parohia Orăşti a
chemat în judecată UAT Frumuşani în dosarul nr. 6307/269/2016,
la Judecătoria Olteniţa, la data de
 4VCTDSJTB-*$&7(361413-DVTFEJVMTPDJBMÔO3FǵJǹB TUS)PSFB CM
05.05.2017, ora 08.30, pentru
"  QBSUFS  KVE $BSBǵ4FWFSJO /S ÔOSFHJTUSBSF 6/1*3 3'0 **
 5FM'BY   OPUJöDǊ EFTDIJEFSFB QSPDFEVSJJ uzucapiune teren intravilan în
suprafaţă de 2.491 (douămiipaTJNQMJöDBUF B JOTPMWFOǹFJ ÔNQPUSJWB EFCJUPSVMVJ 4$ 5% "35 -0564
trusutenouăzecişiunu)mp cvartal
43-  QSJO 4FOUJOǹB DJWJMǊ OS  +4$$ EJO EBUB EF 
8, parcele 293, 294 şi 2.850 (douăQSPOVOǹBUǊ EF 5SJCVOBMVM $BSBǵ4FWFSJO  4FDǹJB B **B $JWJMǊ  ÔO %PTBSVM
miioptsutecincizeci)mp cvartal 9,

parcele 293, 294.
 %FCJUPSVM4$5%"35-056443-BSFPCMJHBǹJBDBÔOUFSNFOEF
[JMFEFMBEFTDIJEFSFBQSPDFEVSJJTǊEFQVOǊMBEPTBSVMDBV[FJEPDVNFO
UFMFQSFWǊ[VUFMBBSUBMJO  EJO-FHFBQSJWJOEQSPDFEVSBJOTPMWFOǹFJ l Covaci Iuliu şi soţia Covaci
Adela sunt citaţi pe data de
 $SFEJUPSJJ EFCJUPSVMVJ 4$ 5% "35 -0564  43- DV TFEJVM TPDJBM ÔO
18.05.2017, la Tribunalul Cluj, în
3FTJUB #EVM.VODJJ OS TD BQKVE$BSBǵ4FWFSJO /VNǊSEFPSEJOF
dos. nr. 4306/328/2013, în calitate
ÔOSFHJTUSVMDPNFSǹVMVJ+ $6*USFCVJFTǊQSPDF
de pârâţi.
EF[FMBÔOTDSJFSFBMBNBTBDSFEBMǊBBDFTUVJBQSJOEFQVOFSFBDFSFSJJEF
BENJUFSFBDSFBOǹFJMB5SJCVOBMVM$BSBǷ4FWFSJOQÉOǊMBUFSNFOVMMJNJUǊ
l Bulea Vasile, Tolan Danila,
EJOEBUBEF$FSFSJMFUSFCVJFÔOTṔJUFEFUBYBEFUJNCSVÔO
Tolan Ioan, Tolan Gavrila, Zapra
WBMPBSFEFMFJ
Vasile sunt citaţi pe data de

18.05.2017, la Judecătoria Turda,
în dos. nr. 2439/328/2016, în calitate de pârâţi.

DIVERSE
l Promoţia 1967 a Liceului 4
Brăila are întâlnirea de 50 de ani
la restaurant "Orient" Brăila în 26
mai, ora 13.00. Contact
0757/576578, 0728/857391.
l Municipiul Râmnicu Sărat
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Amenajare spaţii verzi
în cartierele Anghel Saligny şi
Extindere Slam Râmnic şi realizarea unor investiţii adiacente în
infrastructura de acces către
acestea” propus a fi amplasat în
Râmnicu Sărat, cartier Anghel
Saligny (zona 1 şi zona 2), cartier
Extindere Slam Râmnic (zona 3),
str. Banu Mihalcea, jud. Buzău.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11 şi la sediul Primăriei
din Râmnicu Sărat, str. N.
Bălcescu, nr. 1, jud. Buzău.
l Prin prezenta anunțăm că s-a
deschis procedura de declarare
judecătorească a morții numitului
Lifu Săndel, cu ultimul domiciliu
în sat Ciungetu, comuna Malaia,
j u d e ț u l Vâ l c e a , C N P
1680408372238, dispărut la data
de 17 octombrie 2014. Invităm
orice persoană să comunice
i n s t a n ț e i - î n d o s a r n r.
373/90/2017, al Judecătoriei
Brezoi – datele pe care le cunoaște
în legătură cu numitul de mai sus.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentată prin asociat
coordonator Liscan Aurel, în
calitate de lichidator judiciar al
Ropial Concept SRL desemnat
prin incheierea de sedinta din
data de 19.04.2017, pronunţată
de Tribunalul Bucureşti - Secţia
a VII - a Civilă, în dosar nr.
8693/3/2017, notificã deschiderea
falimentului prin procedură
simplificată prevazută de Legea
nr. 85/2014 împotriva Ropial
Concept SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, Strada Argentina, Nr. 13, Parter, Camera NR.
3, CUI 33635891, nr. de ordine în
registrul comerţului
J40/11285/2014. Persoanele
fizice şi juridice care înregistrează un drept de creanţă împotriva Ropial Concept SRL, vor
formula declaraţie de creanţă
care va fi inregistrată la grefa
Tribunalul Bucureşti - Secţia a
VII - a Civilă, cu referire la
dosarul nr. 8693/3/2017, în urmatoarele condiţii: a) termenul
limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor
în tabelul creanţelor 02.06.2017;
b) termenul limita pentru verificarea creanţelor, intocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor
12.06.2017; c) termenul limita
pentru definitivarea tabelului
creanţelor la 06.07.2017; d) data
primei şedinţe a adunarii generale a creditorilor 16.06.2017, ora
14.00 ; e) adunarea generală a
asociaţilor Ropial Concept SRL
la data de 02.05.2017, ora 14.00
la sediul lichidatorului judiciar.

SOMAȚII
l Se aduce la cunoştinţă că pe
rolul Judecatoriei Arad se afla
dosarul nr. 3594/55/2017, cu
termen de solutionare data de
08.06.2017, avand ca obiect
cererea formulată de reclamantul
Novac Vilmos, pentru constatarea dobandirii prin uzucapiune
a dreptului de proprietate asupra
imobilului situat in Curtici, str.
Vasile Goldis nr. 95, jud. Arad,
proprietatea defunctilor Puspok
Matei Mihai in cota de 1/3 parte,
Puspok Mihail in cota de1/3 parte
si a Statului Roman in cota de 1/3,
compus din suprafata de1440 mp.
teren intravilan cu casa, inscris in
CF 303472 Curtici, (CF vechi
4151), nr. top 3149/1b. Persoanele interesate pot face opozitie la
numarul de dosar indicat mai sus
in termen de o luna de la data
publicarii prezentei somatii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare Consiliului de
Administraţie al S.C.
”GIRUETA” S.A., persoană juridică română, având CIF 477558,
atribut fiscal RO şi număr de
ordine la Registrul Comerţului
J23/1589/2004, cu sediul în
comuna Jilava, şos. Giurgiului nr.
3-5, judeţul Ilfov, în temeiul
prevederilor Actului Constitutiv
al societăţii şi a prevederilor art.
117 din Legea 31/1990 republicată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
societăţii pentru data de
29.05.2017, ora 12.00. Şedinţa
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor va avea loc la sediul
societăţii din comuna Jilava, şos.
Giurgiului nr. 3-5, judeţul Ilfov.
La Adunarea Generală Ordinară
sunt invitaţi să participe toţi acţionarii aflaţi în evidenţa Registrului
Acţionarilor şi Registrului de
Acţiuni la data de 19.05.2017. Pe
ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare sunt înscrise următoarele probleme: 1. Prezentarea
raportului Consiliului de Administraţie al societăţii pentru anul
2016; 2. Prezentarea raportului
auditorului financiar al societăţii
pentru anul 2016; 3. Discutarea,
aprobarea sau modificarea, după
caz, a situaţiilor financiare anuale
ale societăţii, pe baza raportului
Consiliului de Administraţie şi ale
auditorilor şi fixarea dividendului
pe anul 2016; 4. Pronunţarea
asupra gestiunii şi activităţii
Consiliului de Administraţie al
societăţii pe anul 2016, precum şi
descărcarea de gestiune a acestuia; 5. Stabilirea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2017; 6. Stabilirea
programului de activitate al
societăţii pentru exerciţiul financiar 2017; 7. Desemnarea auditorului financiar şi fixarea duratei
minime a contractului de audit
financiar; 8. Aprobarea datei de
14.06.2017 ca data de înregistrare,
conform art. 238 din Legea nr.
297/2004. În situaţia în care
Adunarea Generală nu va putea
delibera şi vota în mod valabil, o a
doua Adunare Generală Ordinară
este convocată pentru ziua de
30.05.2017, la ora 12.00, în acelaşi
loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
După publicarea convocării, acţionarii reprezentând, individual
sau împreună, cel puţin 5% din
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capitalul social are/ au dreptul: a)
de a introduce puncte pe ordinea
de zi a adunării generale, în
termen de cel mult 15 zile de la
data publicării convocării, cu
condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală; şi
b) de a prezenta proiecte de hotărâre, în termen de 15 zile de la
data publicării convocării, pentru
punctele incluse sau propuse spre
a fi incluse pe ordinea de zi a
adunării generale. Aceste drepturi
pot fi exercitate numai în scris
(transmise prin servicii de curierat
sau prin mijloace electronice). Se
precizează că acţionarii ce vor fi
împiedicaţi de anumite împrejurări să participe la Adunarea
Generală vor putea mandata, în
conformitate cu art. 125 din
Legea 31/1990 republicată, printr-o procură specială o terţă
persoană care să participe şi să
voteze în numele lor şi pentru ei,
în Adunarea Generală, în condiţiile legii. Procurile speciale pot fi
ridicate de la sediul societăţii
începând cu data convocării şi vor
fi depuse spre înregistrare la
secretariatul adunării până cel
târziu la data de 27.05.2017.
Procurile speciale vor putea fi
transmise spre înregistrare şi pe
fax sau email în format pdf.,
reprezentantul acţionarului fiind
obligat ca la data adunării generale să aibă asupra sa procura în
original. Acţionarii au dreptul să
formuleze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării
Generale în condiţiile art. 13 din
Regulamentul CNVM 6/2009,
după ce acţionarii vor fi identificaţi sau dacă buna desfăşurare şi
pregătire a adunărilor generale
precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale a
societăţii, permite acest lucru.
Documentele privind problemele
incluse în ordinea de zi a Adunării
Generale pot fi consultate la
sediul societăţii sau pe pagina de
internet www.gyrueta.ro, începând cu data convocării. Documentele aferente sedinţelor,
inclusiv propunerile de hotărâre şi
procurile speciale pot fi obţinute
de la dna. Tapai Mihaela –tel.
021/4501773. Se propune ca dată
de înregistrare, conform art. 238
din Legea nr. 297/2004, data de
14.06.2017. Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C.
GIRUETA S.A., Milos Jovicic.
l Convocare. Consiliul de Administraţie al Societăţii IMSA SA
Bucureşti, persoană juridică
română înregistrată la ORC
Bucureşti sub nr. J40/194/1991,
având CUI: RO1568956 şi sediul
social în Bucureşti, Sectorul 1,
Calea Victoriei, nr. 168, în temeiul
art. 111 din Legea nr.31/1990,
republicată şi modificată, a Legii
nr. 297/2004 şi dispoziţiilor
Actului constitutiv convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor, care va avea loc în
data de 25.05.2017, ora 10.00, la
sediul social al societăţii din Bucureşti, Sector 1, Calea Victoriei,
nr.168. Au dreptul să participe şi
să voteze în cadrul AGOA toţi
deţinătorii de acţiuni înregistraţi
nominal în Registrul Acţionarilor
la sfârşitul zilei de 11.05.2017,
care este dată de referinţă. În
cazul în care la prima convocare
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nu vor fi întrunite condiţiile de
cvorum, Adunarea Generală
Ordinară se reprogramează pe
data de 26.05.2017, ora 10.00, în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de
zi. Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor are următoarea
ordine de zi: 1.prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului
Consiliului de Administraţie şi
descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru
exerciţiul financiar 2016, precum
şi ratificarea tuturor hotărârilor
Consiliului de Administraţie luate
în anul 2016; 2.prezentarea şi
aprobarea situaţiilor financiare în
conformitate cu prevederile legale
pentru exerciţiul financiar al
anului 2016. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea bilanţului
contabil, a contului de profit şi
pierderi şi a anexelor bilanţului pe
anul 2016; 3. prezentarea, dezbaterea şi aprobarea raportului
auditului financiar pentru exerciţiul financiar al anului 2016; 4.
prezentarea, dezbaterea şi aprobarea proiectului bugetului de
venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate al societăţii
pentru anul 2017; 5.alegerea
auditorului financiar, fixarea
duratei contractului de audit
financiar şi stabilirea retribuţiei
acestuia; 6.validarea contractelor
de închiriere şi/sau asociere încheiate de societate până la data de
25.05.2017, ratificarea înstrăinării
unor active şi/sau imobile efectuate până la data de 25.05.2017,
precum şi aprobarea tuturor
operaţiunilor efectuate în temeiul
Legii nr. 10/2001 de către IMSA
SA de la intrare în vigoare a legii
şi până în prezent. 7.aprobarea
datei de 14.06.2017 ca dată de
înregistrare pentru identificarea
acţionarilor asupra cărora se
resfrâng efectele AGOA; 8. împuternicirea Consiliului de Administraţie cu vânzarea, ipotecarea sau
gajarea unor amplasamente şi/sau
active ale IMSA SA; 9.împuternicirea d-lui Abbasali Khosroyar,
Preşedintele Consiliului de Administraţie, să efectueze toate formalităţile necesare, să încheie şi să
semneze toate actele juridice

necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA;
10.diverse. Drepturile acţionarilor
de a introduce puncte pe ordinea
de zi şi de a prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse
pe ordinea de zi pot fi exercitate în
termen de cel mult 15 zile de la
data publicării prezentului convocator. Dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi poate fi exercitat
până cel târziu la data de
18.05.2017. Solicitarea de completare a ordinii de zi pentru AGOA
se va face potrivit legii şi va fi
transmisă în scris în original, prin
poştă, la sediul societăţii, însoţită
de copia actului de identitate al
acţionarului persoană fizică/reprezentant legal al acţionarului
persoană juridică şi de dovada
calităţii de acţionar, emisă de către
Depozitarul Central. Acţionarii
pot participa şi vota la AGOA
direct sau prin reprezentanţi şi
prin alte persoane decât acţionarii
pe bază de procură specială, care
va fi depusă direct la sediul societăţii, în original, cu 24 de ore
înainte de termenul fixat pentru
ţinerea adunării. Procurile
speciale vor fi completate şi
semnate de către acţionar în trei
exemplare originale. Formularele
de procură specială se pot obţine
la cerere începând cu data de
10.05.2017 de la sediul societăţii.
Materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot
fi procurate de către acţionari, la
cerere contra cost, de la sediul
societăţii din Bucureşti, Calea
Victoriei, nr. 168, sector 1, începând cu data de 11.05.2017.
Accesul în sala de şedinţă este
permis acţionarilor numai pe baza
de CI pentru persoanele fizice, iar
pentru persoanele juridice, în baza
dovezii calităţii de reprezentant
legal sau împuternicit al acestora.
În situaţia persoanelor fizice şi
juridice reprezentate, mandatarii
vor prezenta şi copia procurii
speciale. Informaţii suplimentare
se pot obţine zilnic, între orele
10.00-14.00, la sediul societăţii,
după publicarea în Monitorul
Oficial. Preşedintele Consiliului de
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Administraţie, Abbasali Khosroyar.

LICITAȚII
l Inspectoratul de Poliție Județean Bihor organizează în data de
03.05.2017, ora 10.00, licitaţie
publică cu strigare pentru atribuirea următorului contract de
închiriere: suprafața de 1mp la
parterul imobilului situat în mun.
Oradea, str.Calea Aradului, nr.5,
în scopul amplasării unui automat
bancar. Persoanele interesate se
vor prezenta la sediul unităţii din
Oradea, Calea Republicii, nr.50,
de unde, în perioada 25.0426.04.2017, între orele 8.00-15.00,
pot solicita în scris fişa de date a
achiziţiei, care se obţine contra
sumei de 3Lei.
l Valea Calugareasca, Sat Ursoii
- lichidator judiciar, organizeaza
licitatie publica cu strigare pentru
valorificarea imobilului-teren in
suprafata de 728 mp, situat in
Comuna Valea Calugareasca, sat
Ursoii, judetul Prahova la pretul de
19.087 lei cu TVA Inclus. Licitatia
va avea loc la data de 09.05.2017,
ora 11.00, in Ploiesti, P-ta Victoriei,
nr.7, bl. A Est, ap. 51, jud. Prahova.
In cazul in care bunul imobil nu se
vinde, licitatia va fi reluata in
datele de 12.05.2017 (ora 10),
16.05.2017 (ora 11), 19.05.2017
(ora 10.00), 23.05.2017 (ora 11.00),
26.05.2017 (ora 10.00), 30.05.2017
(ora 11.00), 02.06.2017 (ora 10.00),
06.06.2017 (ora 11.00), 09.06.2017
(ora 10.00). Informatii suplimentare la tel. 0744920534 si www.
tempoinsolv.ro.
l În conformitate cu Hotărârea
nr. 38/2017 a Consiliului Local,
Municipiul Sfântu Gheorghe
organizează licitaţie publică
deschisă fără preselecţie cu oferte
în plicuri sigilate, pentru vânzarea
imobilului „ Hotel Bodoc” situat
în str. 1 Decembrie 1918 nr. 1,
proprietate privată a municipiului
Sfântu Gheorghe. Documentaţia
poate fi studiată şi procurată la
sediul Primăriei, Biroul Relaţii cu
Publicul, Informaţii, Registratură.

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. 1049. Nr. 9985/19.04.2017. Anunțul privind vânzarea
bunurilor mobile. Anul 2017, luna mai, ziua 10. 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 10, luna mai, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor
vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Rimalis Prescom SRL, CUI
8098070, ședința a II - a: 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; Aparat geometrie roți - IR W8, Bunul mobil nu este grevat de sarcini,
1.930 lei, 19%; Aparat sudură Trimig Sinegic Co, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 1.704 lei,
19%; Calculator Dell, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 101 lei, 19%; Casă de marcat Datecs DP
50, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 35 lei, 19%; Centrală termică Viadrus U22, Bunul mobil nu
este grevat de sarcini, 854 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 perosanele 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: Plata taxei de participare, reprezentând 10 % din
prețul de pornire al licitației, se va face în contul: RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la
Trezoreria Municipiului Târgoviște. 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:
24.04.2017.

Ofertele pot fi depuse până la data
de 28.04.2017, ora 9:00. Autoritatea contractantă: Municipiul
Sfântu Gheorghe cu sediul în
Sfântu Gheorghe, str.1 Decembrie
1918 nr.2, jud. Covasna, fax:
0267/311-243, e-mail info@sepsi.
ro, tel: 0267/316-957, interior 114.
l Consiliul Local al Municipiului
Giurgiu, Bd.Bucureşti, nr. 49-51,
tel.0246.213.747, fax:
0246.215.405, cod fiscal:
R4852455, organizează procedura
de negociere directă privind
„Concesionarea terenului în
suprafaţă de 50,00mp, din Municipiul Giurgiu, adiacent imobilului din strada Portului, nr.5,
aparţinând domeniului privat al
municipiului Giurgiu”, pe data de
04.05.2017, ora 13.00. Durata de
concesionare este de 25 ani. Redevența valorică a concesiunii va
avea o valoare de pornire la licitaţie de 104Euro/an. Participanţii
la concesionare vor prezenta
oferte conform prevederilor Legii
50/1991, republicată și modificată,
privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții și ale
Hotărârii Consiliului Local nr.
37/2011, privind aprobarea
Planului Urbanistic General al
Municipiului Giurgiu. Actele
doveditoare privind calităţile şi
capacităţile cerute ofertanţilor
sunt prezentate în caietul de
sarcini, care constituie anexa 3 la
HCLM nr. 232/24.06.2015. Caietul
de Sarcini se ridică de la Biroul
Proceduri Achiziţii -Contracte,
începând cu data 24.04.2017.
Ofertele se depun la Registratura
Primăriei Municipiului Giurgiu,
Bd. Bucureşti, nr. 49-51, până la
data de 04.05.2017, ora 10.00.
Eventualele litigii se vor soluţiona
la instanţa competentă de pe raza
municipiului Giurgiu. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefonul: 0246.213.588, int. 183,
Biroul Proceduri Achiziţii
-Contracte.
l Anunţ de negociere directa
privind atribuirea contractului de
concesiune: „Concesionarea
suprafetei de 313 ha pasune
comunala, aflata in administrarea
Consiliului Local al comunei
Raucesti, judetul Neamt” 1. informaţii generale privind concedentul: Comuna Raucesti,
localitatea Raucesti, judetul
Neamt, tel: 0233/788003, fax
0233788239, cod Fiscal: 2614236,
e-mail: primariaraucesti@yahoo.
com. 2. informaţii generale
privind obiectul concesiunii:
Concesionarea suprafetei de 313
ha pasune, aflata in administrarea
Consiliului Local al comunei
Raucesti, judetul Neamt. 3. informaţii privind ofertele: 3.1. data
limită de depunere a ofertelor:
28.04.2017, ora 10.00; 3.2. adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Primaria Raucesti, judetul
Neamt; 3.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original.
4. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere
a ofertelor: 28.04.2017, ora 11.00,
la sediul Primariei Raucesti,
judetul Neamt.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentata legal prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de administrator

judiciar al Integra SRL, desemnat
prin incheierea de sedinta nr. 59
din data de 27.01.2015 pronuntata
in Dosar nr. 253/93/2015, aflat pe
rolul Tribunalului Ilfov – Sectia
Civila, anunta scoaterea la
vanzare a bunului imobil aflat in
proprietatea Integra SRL
constand in teren intravilan in
suprafata de 5.000 mp identificat
cu nr.cadastral 540 situat in
orasul Chitila, judetul Ilfov in
valoarea de 500.000 euro exclusiv
TVA. Vanzarea bunului imobil
apartinand societatii aflate in
reorganizare se va efectua in data
de 03.05.2017 ora 13,00 prin licitatie publica cu strigare. In cazul
in care bunul nu se va vinde la
primul termen de licitatie, se vor
organiza inca 2 (doua) licitatii, în
zilele de 15.05.2017 si 26.05.2017,
la aceeasi ora, in acelasi loc si in
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul administratorului judiciar
din Bucureşti, Blvd. Mircea Vodă,
nr. 35, bl. M27 et. 4, ap. 10, sector
3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei,
ora 12.00. Date despre starea
bunului, pretul acestuia, conditiile
de inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se
pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de administratorul judiciar. Caietul de sarcini se poate
achizitiona de la sediul administratorului judiciar din Bucureşti,
Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27
et. 4, ap. 10, sector 3. Costul caietului de sarcini este de 2000 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie
pentru toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot obtine
la tel. 021.227.28.81.
l Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL reprezentata
legal prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de administrator judiciar al INTEGRA
SRL, desemnat prin incheierea de
sedinta nr. 59 din data de
27.01.2015 pronuntata in Dosar
nr. 253/93/2015, aflat pe rolul
Tribunalului Ilfov – Sectia Civila,
anunta scoaterea la vanzare a
bunului imobil aflat in proprietatea INTEGRA SRL constand in
teren intravilan in suprafata de
5.000 mp identificat cu nr.cadastral 541 situat in orasul Chitila,
judetul Ilfov in valoarea de
500.000 euro exclusiv TVA.
Vanzarea bunului imobil apartinand societatii aflate in reorganizare se va efectua in data de
03.05.2017 ora 13,30 prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in
care bunul nu se va vinde la
primul termen de licitatie, se vor
organiza inca 2 (doua) licitatii, în
zilele de 15.05.2017 si 26.05.2017,
la aceeasi ora, in acelasi loc si in
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul administratorului judiciar
din Bucureşti, Blvd. Mircea Vodă,
nr. 35, bl. M27 et. 4, ap. 10, sector
3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei,
ora 12.00. Date despre starea
bunului, pretul acestuia, conditiile
de inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se
pot obtine din caietul de sarcini

intocmit de administratorul judiciar. Caietul de sarcini se poate
achizitiona de la sediul administratorului judiciar din Bucureşti,
Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27
et. 4, ap. 10, sector 3. Costul caietului de sarcini este de 2000 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie
pentru toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot obtine
la tel. 021.227.28.81.
l Evrika Insolvency IPURL
desemnat lichidator judiciar
pentru American ATV SRL,
anunta vanzarea prin negociere
directa a imobilului af lat in
proprietatea societatii debitoare
compus din: teren intravilan in
suprafata de 9400mp, înscris în
Cartea Funciară nr. 51715, cu Nr.
Cadastral 51715, Tarla 96,
Parcela 354/2, situat in loc.
Buftea, jud. Ilfov, după ieșirea din
localitatea Chitila, cu deschidere
la DN 7. Pretul de pornire la
negociere a bunului imobil este de
326.341 lei exclusiv TVA. Pentru
participarea la negocierea directa
potentialii ofertanti vor depune cu
24 de ore inainte de data si ora
stabilite pentru negocierea directa
ofertele lor la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea
Vodă, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3. Negocierea se va desfasura la sediul lichidatorului judiciar in data de 03.05.2017 ora
14.00. In cazul in care imobilul nu
este valorificat la aceasta data,
urmatoarele negocieri vor avea loc
la intervale de 2 saptamani, in
fiecare zi de miercuri ora 14.00
pana la valorificarea imobilului.
Garantia de participare este de
10% din pretul de pornire la negociere a imobilului ofertat si se
achita la sediul lichidatorului
judiciar, sau prin transfer bancar.
Caietul de sarcini se poate
procura de la sediul lichidatorului
judiciar dupa achitarea contravalorii acestuia care este in cuantum
de 500 lei exclusiv TVA. Cei interesati vor depune la sediul lichidatorului judiciar din in Bucuresti,
Bd. Mircea Vodă, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3, oferta de
cumparare, dovada achitarii Caietului de sarcini, dovada achitarii
garantiei de participare la negociere precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Caietul
de sarcini, pana cel tarziu cu 24 de
ore anterior zilei si orei stabilite
pentru deschiderea plicurilor si
negocierea directa.Informatii
suplimentare se pot obtine la telefonul 021.227.28.81.
l Debitorul Vialis Edil SRL societate în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: 1.Autoturism Fiat Barcheta, an fabricație 1995, preț pornire licitație
-2.400,00Euro exclusiv TVA; 2.
Mijloace fixe, aparținând Vialis
Edil SRL în valoare de
70.134,30Lei exclusiv TVA. Prețul
de pornire al licitațiilor pentru
autoturism și mijloacele fixe aparținând Vialis Edil SRL reprezintă
100% din valoarea de piață
exclusiv TVA, arătată în Raportul
de Evaluare pentru fiecare bun în
parte, iar listele cu aceste bunuri
pot fi obținute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon în prealabil
la 021.318.74.25. Participarea la
licitație este condiționată de:
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-consemnarea în contul nr.
RO24BITR003010065395RO01
deschis la Veneto Banca SpA -Suc.
București, Ag. Ploiești până la
orele 14.00 am din preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10%
din prețul de pornire a licitației;
-achiziționarea până la aceeași
dată a Regulamentului de licitație
pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru autoturism
și mijloacele fixe, prima ședință de
licitație a fost fixată în data de
04.05.2017, ora 11.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data de 11.05.2017;
18.05.2017; 25.05.2017;
08.06.2017, ora 11.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești, Str. Elena
Doamna nr.44A, Județ Prahova.
Pentru relații suplimentare sunați
la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru
relații suplimentare și vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l Debitorul SC Egea Prod SRL
societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.
Teren situat în Mun. Ploiești, Str.
Valeni Nr.31B, Județ Prahova,
având suprafața de 289mp. Prețul
de pornire al licitației este de
36.420,00Euro exclusiv TVA;
2.Mijloace fixe în valoare de
8.350,00Lei. Prețul caietului de
sarcini pentru imobil “teren“ aflat
în proprietatea SC Egea Prod
SRL este de 1000Lei exclusiv
TVA. Prețul de pornire al licitaților pentru imobil, reprezintă
30% din valoarea de piață exclusiv
TVA, din Raportul de evaluare;
Prețul de pornire al licitațiilor
pentru mijloacele fixe reprezintă
45% din valoarea de piață,
prezentatată în Raportul de
evaluare pentru fiecare bun în
parte, iar listele cu aceste bunuri
pot fi obținute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon în prealabil
la 021.318.74.25. Participarea la
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO88BITR003010035250RO01
deschis la Veneto Banca S.P.C.A.
Ag. Ploiești până la orele 14.00 am
din preziua stabilită licitaţiei, a
garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea
până la aceeași dată a Caietului
de sarcini și a Regulamentelor de
licitație pentru proprietatea
imobiliară și mijloacele fixe de la
sediul lichidatorului judiciar.
Pentru proprietatea imobiliară și
mijloacele fixe, prima ședință de
licitație a fost fixată în data de
04.05.2017 ora 15:00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data 18.05.2017;
08.06.2017; 22.06.2017;
06.07.2017; 20.07.2017;
03.08.2017; 17.08.2017 ora 15:00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul lichidatorului
judiciar din Mun. Ploiești, Str.
Elena Doamna nr.44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare cu un telefon în prealabil
dl. Cristian Ciocan 0753.999.028.
Anunțul poate fi vizualizat și pe

site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC Rups SA societate în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: 1.Proprietate imobiliară „Teren arabil” în
suprafață de 16.163,80mp, situat
în intravilanul Orașului Darmanesti, Județ Bacău, având nr.
cadastral 390-730-731-732-733734-735-740-988. Preț pornire
licitație 9.698,25Euro exclusiv
TVA. 2.Proprietate imobiliară
„Teren arabil” în suprafață de
4.581mp, situat în intravilanul
Comunei Dofteana, Județ Bacău,
având nr. cadastral 1030. Preț
pornire licitație 2.508,00Euro
exclusiv TVA. Prețul caietului de
sarcini pentru imobilele “Terenuri“ aflate în proprietatea SC
Rups SA este de 1.000,00 lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitațiilor pentru imobilele “Terenuri“ aparținând SC RUPS SA
reprezintă 75% din valoarea de
piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare. Participarea la licitație este condiționată
de: -consemnarea în contul nr.
RO53BITRPH1RON038212CC01
deschis la Veneto Banca SCPA
Italia Montebelluna Suc. București, Ag. Ploiești, până la orele
14.00 am din preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a
Caietului de sarcini pentru proprietățile imobiliare, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
imobilele “Terenuri“ prima
ședință de licitație a fost fixată în
data de 28.04.2017, ora 14.00, iar
dacă proprietățile imobiliare nu se
adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în
data de 05.05.2017, 12.05.2017,
19.05.2017, 26.05.2017, ora 14.00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna nr.44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat și pe
site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC Vigomarm SRL
-în lichidare, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL,
scoate la vânzare următoarele: 1.
Teren 499mp +1/100 cotă indiviză
teren 4,023mp situat în Com.
Bărcănești, Sat Tatarani, Jud.
Prahova. Preț pornire licitație
1.077,90Euro exclusiv TVA. 2.
Autoutilitară Dacia Pick-up
Double Cab, proprietatea SC
Vigomarm SRL, preț pornire licitație -1.044,00Lei exclusiv TVA.
3.Mijloace fixe și obiecte de
inventar aparținând SC Vigomarm SRL în valoare de
7.096,80Lei exclusiv TVA. Prețul
de pornire al licitațiilor pentru
teren, autoutilitară, mijloace fixe
și obiecte de inventar aparținand
SC Vigomarm SRL reprezintă
30% din valoarea de piață exclusiv
TVA, arătată în Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun în
parte, iar listele cu aceste bunuri
pot fi obținute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon în prealabil
la 021.318.74.25. Participarea la
licitație este condiționată de:

-Consemnarea în contul nr.
RO51BITRPH1RON031682CC01
deschis la Veneto Banca s.p.c.a
Agenția Ploiești până la orele
14.00 am din preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a
Regulamentelor de licitație pentru
bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru proprietatea
imobiliară, autoutilitară, mijloacele fixe și obiectele de inventar
prima ședință de licitație a fost
fixată în data de 27.04.2017 ora
14.00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în
data de 04.05.2017; 11.05.2017;
18.05.2017; 25.05.2017 ora 14.00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna nr.44A, Jud.
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare cu un telefon în prealabil
dl. Cristian Ciocan, 0753.999.028.
Anunțul poate fi vizualizat și pe
site www.dinu-urse.ro.
l SC Grup XL Company SRL,
prin lichidator judiciar C.I.I.
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la
vânzare a activelor societăţii debitoare, după cum urmează: Activul
nr.1: Hala de depozitare si birouri
administrativ- compus din teren
cu suprafata de 3.127 mp si
constructii cu suprafata utila de
2.454 mp. situat in Iasi, Calea
Chisinaului nr.35. Pretul de
vanzare fiind in cuantum de
2.353.126,80 lei (respectiv 531.000
Eur) (60% din valoarea de
evaluare fara TVA). Activul nr.2:
Proprietate imobiliara - teren
situat in Zona Antibiotice, jud.Iasi
cu front la E583, avand suprafata
de 8.558 mp. Pretul de vanzare
fiind in cuantum de 682.619,40lei
(respectiv 154.038EUR) (60% din
valoarea de evaluare fara TVA).
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt
până la data de 27.04.2017, orele
11.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr.
43, jud. Iaşi, in data de 27 aprilie
2017 orele 12:00 şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de
24.03.2017. Adjudecarea se va
face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei,
Regulament ce poate fi consultat
atat la dosarul cauzei cat si la
sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului
de adjudecare in termenul stabilit
prin Regulamentul de organizare
şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati sa depuna,
pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare la licitatie
in procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se
va depune in numerar, prin plata
in contul indicat de lichidator.

Pentru participarea la licitaţie,
potenţialii cumpărători trebuie să
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, până la
data de 27.04.2017, orele 11.00.
Relaţii suplimentare se pot
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la
telefoanele: 0232.240890;
0742.109899, Fax 0232.240890.
l C.N. Administraţia Porturilor
Dunării Fluviale S.A. Giurgiu
organizează, în data de
17.05.2017, ora 10ºº, la sediul
companiei din Giurgiu, şos.
Portului nr.1, licitaţie publică
deschisă cu strigare pentru închirierea suprafeţei de 7717 mp teritoriu portuar pe care se află o
platformă pietruită în suprafaţă
de 6550 mp din Portul Regie
Ostrov, judeţul Constanţa. Închirierea teritoriului portuar se va face
pentru desfăşurarea de activităţi
portuare, prin licitaţie publică
deschisă cu strigare în conformitate cu prevederile: -H.G. nr.
520/1998 privind înfiinţarea C.N.
A.P.D.F. S.A. Giurgiu, modificată
şi completată cu H.G nr. 596 /
13.05.2009; -O.G.nr. 22/1999 republicată, privind administrarea
porturilor şi căilor navigabile,
utilizarea infrastructurilor de
transport naval aparţinând domeniului public al statului, precum şi
desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile
navigabile interioare; -Ordinul
M.T.I nr.1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind
închirierea infrastructurii de
transport naval care aparţine
domeniului public al statului şi
este concesionată administraţiilor
portuare şi/sau de căi navigabile
interioare. Documentaţia de licitaţie, în valoare de 100 lei, la care
se adaugă T.VA, poate fi achiziţionată de la sediul C.N. A.P.D.F.
S.A. Giurgiu, şos.Portului, nr.1,
începând cu data de 25.04.2017,
iar ofertele pot fi depuse la sediul
C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu din
Municipiul Giurgiu, şos.Portului
nr.1, până la data de 16.05.2017,
ora 15:00. Precizăm că nu se
percepe taxă de participare la licitaţie. Informaţii suplimentare pot
fi obţinute la telefon nr.
0246/213003, fax 021/3110521,
e-mail patrimoniu@apdf.ro.
l C.N. Administraţia Porturilor
Dunării Fluviale S.A. Giurgiu
organizează, în data de
17.05.2017, ora 13ºº, la sediul
companiei din Giurgiu, şos.
Portului nr.1, licitaţie publică
deschisă cu strigare pentru închirierea suprafeţei de 930 mp teritoriu portuar din Portul de
Pasageri Drobeta Turnu Severin.
Închirierea teritoriului portuar se
va face pentru desfăşurarea de
activităţi comerciale, prin licitaţie
publică deschisă cu strigare în
conformitate cu prevederile: -H.G.
nr.520/1998 privind înfiinţarea
C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu, modificată şi completată cu H.G nr.
596/13.05.2009; -O.G.nr. 22/1999
republicată, privind administrarea
porturilor şi căilor navigabile,
utilizarea infrastructurilor de
transport naval aparţinând domeniului public al statului, precum şi
desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile
navigabile interioare; -Ordinul
M.T.I nr.1286/2012 pentru apro-

barea Regulamentului privind
închirierea infrastructurii de
transport naval care aparţine
domeniului public al statului şi
este concesionată administraţiilor
portuare şi/sau de căi navigabile
interioare. Documentaţia de licitaţie, în valoare de 100 lei, la care
se adaugă T.VA, poate fi achiziţionată de la sediul C.N. A.P.D.F.
S.A. Giurgiu, şos.Portului, nr. 1,
începând cu data de 25.04.2017,
iar ofertele pot fi depuse la sediul
C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu din
Municipiul Giurgiu, şos.Portului
nr.1, până la data de 16.05.2017,
ora 15:00. Precizăm că nu se
percepe taxă de participare la licitaţie. Informaţii suplimentare pot
fi obţinute la telefon nr.
0246/213003, fax 021/3110521,
e-mail patrimoniu@apdf.ro.
l C.N. Administraţia Porturilor
Dunării Fluviale S.A. Giurgiu
organizează, în data de
18.05.2017, ora 10ºº, la sediul
companiei din Giurgiu, şos.
Portului nr.1, licitaţie publică
deschisă cu strigare pentru închirierea suprafeţei 1500 mp teritoriu
portuar din Portul Calafat,
judetul Dolj. Închirierea teritoriului portuar se va face pentru
desfăşurarea de activităţi
portuare, prin licitaţie publică
deschisă cu strigare în conformitate cu prevederile: -H.G.
nr.520/1998 privind înfiinţarea
C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu, modificată şi completată cu H.G nr.
596/13.05.2009; -O.G.nr. 22/1999
republicată, privind administrarea
porturilor şi căilor navigabile,
utilizarea infrastructurilor de
transport naval aparţinând domeniului public al statului, precum şi
desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile
navigabile interioare; -Ordinul
M.T.I nr.1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind
închirierea infrastructurii de
transport naval care aparţine
domeniului public al statului şi
este concesionată administraţiilor
portuare şi/sau de căi navigabile
interioare. Documentaţia de licitaţie, în valoare de 100 lei, la care
se adaugă TVA, poate fi achiziţionată de la sediul C.N. A.P.D.F.
S.A. Giurgiu, şos.Portului, nr.1,
începând cu data de 25.04.2017,
iar ofertele pot fi depuse la sediul
C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu din
Municipiul Giurgiu, şos.Portului
nr.1, până la data de 17.05.2017,
ora 15 :00. Precizăm că nu se
percepe taxă de participare la licitaţie. Informaţii suplimentare pot
fi obţinute la telefon nr.
0246/213003, fax 021/3110521,
e-mail patrimoniu@apdf.ro.
l C.N. Administraţia Porturilor
Dunării Fluviale S.A. Giurgiu
organizează, în data de
18.05.2017, ora 13 :00, la sediul
companiei din Giurgiu, şos.
Portului nr.1, licitaţie publică
deschisă cu strigare pentru închirierea suprafeţei 750 mp teritoriu
portuar din Moldova Veche,
judetul Caraş-Severin. Închirierea
teritoriului portuar se va face
pentru desfăşurarea de activităţi
portuare, prin licitaţie publică
deschisă cu strigare în conformitate cu prevederile: -H.G.
nr.520/1998 privind înfiinţarea
C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu, modificată şi completată cu H.G nr.
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596/13.05.2009; -O.G.nr. 22/1999
republicată, privind administrarea
porturilor şi căilor navigabile,
utilizarea infrastructurilor de
transport naval aparţinând domeniului public al statului, precum şi
desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile
navigabile interioare; -Ordinul
M.T.I nr.1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind
închirierea infrastructurii de
transport naval care aparţine
domeniului public al statului şi
este concesionată administraţiilor
portuare şi/sau de căi navigabile
interioare. Documentaţia de licitaţie, în valoare de 100 lei, la care
se adaugă T.VA, poate fi achiziţionată de la sediul C.N. A.P.D.F.
S.A. Giurgiu, şos.Portului, nr.1,
începând cu data de 25.04.2017,
iar ofertele pot fi depuse la sediul
C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu din
Municipiul Giurgiu, şos.Portului
nr.1, până la data de 17.05.2017,
ora 15:00. Precizăm că nu se
percepe taxă de participare la licitaţie. Informaţii suplimentare pot
fi obţinute la telefon nr.
0246/213003, fax 021/3110521,
e-mail patrimoniu@apdf.ro.
l Primăria comunei Dorna
Candrenilor, judeţul Suceava,
anunţă organizarea procedurii de
licitaţie publică, privind închirierea trupurilor de păşune comunală în suprafată totală de 160,69
ha, după cum urmează: 1. Poiana
de sub Batca - 2,05 ha. 2. Trupul
Nicolae a lui Irimei - 1,17 ha. 3.
Tatarca I - 4,82 ha. 4. Tatarca II 3,00 ha. 5. Preluca la Tarani - 5,31
ha. 6. Poiana la Martin - 1,33 ha.
7. Cătunul Tatarca - 4,45 ha. 8.
Poiana la Cruce - 2,38 ha. 9. Valea
Tatarca Mica - 0,54 ha. 10. Valea
Tatarcii Mari - 3,29 ha. 11. Suhard
trup 1A - 67,56 ha. 12. Suhard
trup 1B - 58,32 ha. 13. Suhard
trup 2 - 6,47 ha. Cererea de
înscriere împreună cu documentele de calificare, vor fi depuse la
registratura Primăriei comunei
Dorna Candrenilor, în plic sigilat,
până la data de 15.05.2017, orele
10:00. Data deschiderii licitaţiei
publice: 15.05.2017, orele 12:00.
Caietul de sarcini, precum şi orice
alte informaţii le puteţi solicita la
sediul autorităţii contractante,
respectiv Primăria comunei
Dorna Candrenilor, judeţul
Suceava, tel/fax. 0230-575005,
0230-575167.

PIERDERI
l Pierdut document control
transport rutier persoane prin
servicii ocazional –naţional, seria
21920 din 17.05.2012 şi 40979 din
04.06.2013, eliberate de ARR
Argeş aparţinând SC ASS Travel
Nice SRL, CUI 13899996, cu
sediul în Mioveni, jud. Argeş. Se
declară nule.
l Pierdut atestat taxi, eliberat de
ARR Vâlcea, pe numele Fugăroiu
Constantin-Marius din comuna
Frîncești, județul Vâlcea. Se
declară nul.
l Declar pierdut RCA seria
RO1071R71YD, nr. 115583127,
emis în data 08.12.2016 de Alliantz
Tiriac Asigurări, pe numele Studio
Panacee S.R.L., C.U.I. 11619976,
adresa str. Mihail Cioranu nr.6,
bloc 70, etaj parter, ap. 1, sector 5.

