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OFERTE SERVICIU
l Primăria Municipiului Oltenița
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice
de execuție vacante ”referent clasa
III, grad profesional superior” în
cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor
Oltenița -Compartiment Evidența
persoanelor. Concursul constă în
proba scrisă (08.09.2017 -ora
10,00) și interviu (se va susține în
termen de maxim 5 zile lucrătoare
de la data susținerii probei
scrise), la sediul Primăriei municipiului Oltenița. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
până la data de 28.08.2017 la
sediul Primăriei municipiului
Oltenița -B-dul Republicii, nr.40.
Condițiile de participare la
concurs, bibliografia și actele necesare pentru dosarul de înscriere se
afișează la sediul Primăriei Oltenița și se publică pe site-ul acesteia. Relații suplimentare se pot
obține de la Serviciul Resurse
umane tel. 0242.515.770.
l Primaria comunei Gura Vitioarei, cu sediul in comuna Gura
Vitioarei, str. Principala, nr. 214,
judetul Prahova, organizează
concurs pentru ocuparea: functiei
contractuale vacante de guard, pe
perioada determinata -12
luni, compartiment administrativ-deservire: - proba scrisa – in
data de 06.09.2017, ora 10:00; interviul – in data de 07.09.2017,
ora 10:00; - termen depunere
dosare – 10 zile lucratoare de la
aparitia in M.Of., partea a III-a.
Condiţiile generale de participare:
cele prevazute la art. 3 din HG
286/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare. Condiţii
specifice de participare: studii
generale; vechime in munca minim 5 ani; Relaţii suplimentare
la sediul Primariei comunei Gura
Vitioarei, între orele 8:00 – 16:30,
la nr. tel 0244285067, int.105.
l Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti (UTCB), cu
sediul în Bucureşti, Bd. Lacul Tei,
nr. 122-124, Sectorul 2, organizează concurs, conf. HG nr.
286/2011, pentru ocuparea
postului contractual vacant de
secretar I (S) din cadrul Secretariatului Rectorat. Condiţii specifice:
absolvent cu studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă

de licenţă, cu vechime în muncă
de minimum 15 ani, vechime în
activitatea de secretariat de
minimum 10 ani, cunoaşterea
legislaţiei specifice învăţământului
superior, cunoştinţe de operare pe
calculator (MS Office, Internet
Explorer etc) -nivel mediu, cunoştinţe în domeniul biroticii şi secretariatului, noţiuni de comunicare
în relaţii publice, limbi străine:
engleză şi/sau franceză -nivel
mediu şi nu a încetat contractul
individual de muncă/raportul de
serviciu pentru motive disciplinare
în ultimii 5 ani. Constituie avantaj
şi absolvirea altor cursuri de specializare în domeniul postului scos
la concurs. Data-limită până la
care se pot depune actele pentru
dosarul de concurs este 25.08.2017,
la sediul UTCB, din Bd.Lacul Tei,
nr.122-124, Sectorul 2, Blocul
Administrativ, camera nr.33, în
intervalul orar: 08.00-15.30. Proba
scrisă va avea loc în data de
04.09.2017, ora 9.00, la sediul
UTCB, din Bd.Lacul Tei, nr.122124, sector 2, Blocul Administrativ, etajul 3, camera nr.104.
Data şi ora interviului vor fi anunţate după proba scrisă. Relaţii
suplimentare la sediul UTCB din
Bd.Lacul Tei, nr.122-124, Sectorul
2, Blocul Administrativ, camera
nr.33, pe: www.utcb.ro sau la
telefon: 021.242.12.08, persoană de
contact: Dragomir Margareta.
l Subscrisul Spitalul Orăşenesc
Sinaia, cu sediul în str.Spitalului,
nr.2, judeţul Prahova, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei
contractuale temporar vacante de
asistent medical, conform HG
286/2011: -Asistent medical, 1 post
(temporar vacant), normă întreagă
la Secţia Pediatrie. Condiţii de
participare asistent medical: -cetăţenia română; -studii de specialitate; -certificat membru
OAMGMAMR- valabil; -asigurare
malpraxis valabilă; -nu se solicită
condiţii de vechime. Concursul se
va desfăşura astfel: -proba scrisă
-28.08.2017, ora 10.00; -proba
practică -01.09.2017, ora 10.00;
-interviul -01.09.2017, ora 12.00.
Dosarele de participare la concurs
se depun la sediul Spitalului
Orăşenesc Sinaia, Biroul RUNOS,
până la data de 21.08.2017, ora
12.00. Relaţii suplimentare:
tel.0244.311.951/27, pers. contact:
Arzoiu Georgeta.
l Primăria Comunei Mateești, cu
sediul în localitatea Mateești, str.
Mateești, nr.580, jud.Vâlcea, în
baza HG 188/1999, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post vacant, pe perioadă
nedeterminată, pentru funcție
publică -denumirea postului: referent (Taxe şi Impozite), studii
medii, grad profesional debutant
-Compartiment Financiar-Contabil. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor:
studii medii liceale absolvite cu
diplomă; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării
postului: nu. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: -Proba
scrisă: data de 11.09.2017, ora
10.00, la sediul Primăriei Mateești;
-Interviul: data de 13.09.2017, ora
10.00, la sediul Primăriei Mateești.
Dosarele de înscriere se depun la

sediul instituției în termen de 20
de zile calendaristice de la data
publicării anunțului în Monitorul
Oficial. Date contact:
tel.0250.869.601, e-mail: primaria.
mateești@yahoo.com.
l Primăria Comunei Poiana
Stampei, județul Suceava, cu
sediul în comuna Poiana Stampei,
str. Principală, nr. 228, județul
Suceava, organizează concurs,
conform Legii nr.188/1999, privind
Statutul funcționarilor publici, cu
modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următorului
post vacant pe perioadă nedeterminată pentru funcția publică
vacantă de consilier juridic clasa I,
grad profesional asistent, în cadrul
Compartimentului Juridic. Denumirea postului: funcția publică
vacantă consilier juridic, grad
profesional asistent, în cadrul
Compartimentului Juridic. Condițiile de participare la concurs sunt

cele prevăzute la art. 54 din Legea
188/1999, privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv
persoana care candidează trebuie
să îndeplinească următoarele
condiții: a) are cetăţenia română şi
domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; c) are vârsta de minimum
18 ani împliniţi; d) are capacitate
deplină de exerciţiu; e) are o stare
de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen
medical de specialitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute
de lege pentru funcţia publică,
respectiv are studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, în
ştiințe juridice; g)îndeplineşte
condiţiile specifice pentru
ocuparea funcţiei publice; h) nu a
fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului sau

contra autorităţii, infracţiuni de
corupţie şi de serviciu, infracţiuni
care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie
care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei publice; i) nu a
fost destituită dintr-o funcţie
publică sau nu i-a încetat
contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în
ultimii 7 ani; j) nu a desfăşurat
activitate de poliţie politică, astfel
cum este definită prin lege. Data și
locul desfășurării concursului:
-Proba scrisă 18.09.2017, ora
10.00; -Proba de interviu: data de
20 09.2017, ora 10.00. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, și vor
conține în mod obligatoriu: a)
formularul de înscriere prevăzut
în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008;
b)copia actului de identitate; c)
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copiile diplomelor de studii şi ale
altor acte care atestă efectuarea
unor specializări; d)copia carnetului de muncă sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea
în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării
funcţiei publice; e) cazierul judiciar; f) adeverinţa care să ateste
starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de
către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) declaraţia pe
propria răspundere sau adeverinţa
care să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică. Datele
de contact: telefon: 0230.575.177,
interior: 17, e-mail: poiana_
stampei@yahoo.com
l Spitalul de Urgență Petroșani,
cu sediul în localitatea Petroșani,
str.1 Decembrie 1918, nr.137A,
judeţul Hunedoara, organizează

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Ploiești - Serviciul Executare Silită. Număr de operator de date cu
caracter personal 20002. Dosar executare 190. Nr. 21960/08.08.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna august,
ziua 08. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 24, luna august, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Ploiești, bd. București, nr. 39
A, clădirea Hippodrome Office Center, et. 1, județul Prahova, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului
SC EMON ELECTRIC SA, cu sediul în localitatea Câmpina, bd. Nicolae Bălcescu, nr. 1A, jud. Prahova, CUI 10415382, a treia licitație:
Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau
de pornire al licitației , exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit; Automobil mixt, tip 7120 F, nr. identificare UU4270094W0002328, capacitate cilindrică 549, serie motor 7243, motorină, culoare alb - gri metalizat, an fabricație 1998, nr.
înmatriculare PH-04-KUK, Nu se cunosc, 8.594 lei, 19%; Autospecială, scara hidraulică + furgon persoane, tip 16230 F, nr. identificare
UU4940003T0088543, capacitate cilindrică 10344, serie motor 22401, motorină, culoare rosu + gri, an fabricație 1996, nr. înmatriculare
PH-04-YIL, Nu se cunosc, 17.278 lei, 19%; Autoturism Volkswagen, berlină, 4 uși, tip Passat, nr. identificare WVWZZZ3BZYP048120,
capacitate cilindrică 1781, serie motor 027144, culoare albastru, benzină, an fabricație 1999, nr. înmatriculare PH-98-SOL, Nu se cunosc,
4.388 lei, 19%; Autoutilitară Mercedes Benz, furgon cabină 3 + 1 uși, tip Sprinter 2100-3550, nr. identificare WDB9024621P955092,
capacitate cilindrică 2874, serie motor 290359, motorină, culoare albă, an fabricație 1999, nr. înmatriculare PH-15-EMO, Nu se cunosc,
7.730 lei, 19%; Autoturism Volkswagen break, 4 + 1 uși, tip Golf Variant 1,9 TDI, nr. identificare WVWZZZ1JZ3W248676, capacitate
cilindrică 1898, serie motor 1535633, motorină, culoare gri metalizat, an fabricație 2002, nr. înmatriculare PH-11-EMO, Nu se cunosc,
5.547 lei, 19%; Autoturism Opel, berlină 4 uși, tip Vectra 2,2 DTI, nr. identificare WOLOZCF6931007814, capacitate cilindrică 2172, serie
motor 17D42703, motorină, culoare gri, an fabricație 2003, nr. înmatriculare PH-85-YNA, Nu se cunosc, 7.866 lei, 19%; Autoutilitară
marca Ford, furgon cabină integrată 3 + 1 dublă uși, tip variantă PU2/ Transit, connect, nr. identificare WFOUXXTTPU5K20400, capacitate
cilindrică 1753, serie motor 5k20400, motorină, culoare albă, an fabricație 2005, nr. înmatriculare PH-18-EMO, Nu se cunosc, 4.729,
19%; Semiremorcă Schmitz, camion platformă cu prelată, tip SCS 24, nr. identificare WSMS6980000066512, culoare roșu, an fabricație
1994, nr. înmatriculare PH-41-EMO, Nu se cunosc, 5.706 lei, 19%; Remorcă O2, metal car, caroserie Dc suprastructură deschisă, tip
2RPM-3,5 //, nr. identificare UXS215SUP6DEM0001, an fabricație 2006, culoare negru, nr. înmatriculare PH-43-EMO, Nu se cunosc, 3.342
lei, 19%; Autoturism m1, Volkswagen, caroserie AA berlină, tip 3C/AABKPXO/Passat, nr. identificare WVWZZZ3CZ6P162141, capacitate
cilindrică 1968, serie motor 092153, an fabricație 2006, motorină, culoare maro, nr. înmatriculare PH-01-EMO, Nu se cunosc, 12.095 lei,
19%; Remorcă, marca Mecanică Mârșa, caroserie platformă oblon metalic, tip ZDK120R, nr. identificare UVW2HZDK12R3DA001, an
fabricație 2003, culoare verde, nr. înmatriculare PH-44-EMO, Nu se cunosc, 8.730 lei, 19%; Tractor UTB, caroserie, cabină 2 uși/ cadru, tip
U683DT, nr. identificare UZTU0683468303132, capacitate cilindrică 3759, serie motor 5561, an fabricație 2006, motorină, culoare roșu,
nr. înmatriculare PH-45-EMO, Nu se cunosc, 17.619 lei, 19%; Autoturism m1, Volkswagen, caroserie ab berlină cu hayon, tip 1K/
ABBWAXO/ Golf, nr. identificare WVWZZZ1KZ7P011770, capacitate cilindrică 1984, serie motor 083740, an fabricație 2007, benzină,
culoare negru, nr. înmatriculare PH-33-AMS, Nu se cunosc, 11.845 lei, 19%; Remorcă specială O2, marca Rema, caroserie SG alte
activități, tip RTT 3500, nr. identificare ROO B66K3320038, an fabricație 2006, culoare gri, nr. înmatriculare PH-49-EMO, Nu se cunosc,
3.683 lei, 19%; Remorcă specială O2, marca Rema, caroserie SG alte activități, tip RTT 1750 RELIAN, nr. identificare ROOB66K3320039,
an fabricație 2006, culoare gri, nr. înmatriculare PH-50-EMO, Nu se cunosc, 2.137 lei, 19%; Remorcă specială O2, marca Rema, caroserie
SG alte activități, tip RTT 3500, nr. identificare ROOB66M3310038, an fabricație 2006, culoare gri, nr. înmatriculare PH-51-EMO, Nu se
cunosc, 3.683 lei, 19%; Remorcă specială O2, marca Rema, caroserie SG alte activități, tip RTT 1750, nr. identificare ROOB66M3320047,
an fabricație 2006, culoare gri, nr. înmatriculare PH-52-EMO, Nu se cunosc, 2.137 lei, 19%; Autoturism Volkswagen, caroserie 3 volume,
berlină, 4 uși, tip 1J/ Borra, nr. identificare WVWZZZ1JZ1W610431, capacitate cilindică 1595, serie motor 895518, an fabricație 2001,
benzină, culoare albastru, nr. înmatriculare PH-16-EMO, Nu se cunosc, 4.683 lei, 19%; Autoturism M1G BMW, caroserie AC Break, tip X5/
ZW61/ 5B/ X5xDrive 40 D, nr. identificare WBAZW61010L561764, capacitate cilindrică 2993, serie motor 21207568, an fabricație 2011,
motorină, negru, nr. înmatriculare PH-12-MAT, Nu se cunosc, 42.240 lei, 19%; Structură metalică susținere pod rulant tip șopron metalic,
suprafață 157.96 mp, înălțime maximă 6.19 m, nr. inventar 310621, Nu se cunosc, 119.971 lei, 19%; Pod rulant Elmas, utilaj de ridicat
funcționează în hala de turnare deservind două mese vibratoare. Are deschidere de 6.20 m și sarcină maximna de 5 t, nr. inventar 330178,
Nu se cunosc, 9.662 lei, 19%; Centrală termică Viessman Piromat; este o centrală ce funcționează pe material lemnos, în construcția de
fontă ce livrează apă caldă pentru rețeaua de încălzire a clădirilor din incintă, are puterea termică de 40 kw și un randament de 92%, nr.
inventar 310549, Nu se cunosc, 32.076 lei, 19%; Laborator Pram, este destinat măsurătorilor instalațiilor electrice, nr. inventar 320533,
Nu se cunosc, 28.608 lei, 19%; Masă turnare 13 x 3.5 m/ Avermann, număr de inventar 31-0399, Nu se cunosc, 50.116 lei, 19%; Masă
turnare 13 x 3.5 m/ Avermann, număr de inventar 31-0400, Nu se cunosc, 50.116 lei, 19%; Post tranformare PT 171, semi-mobil, în
carcasă din beton, trasportabil auto tip MJ/ JT, nr. inventar 31-0561, Nu se cunosc, 78.621 lei, 19%; Atelier mecanic în construcție
demolabilă, nr. inventar 31-0565, Nu se cunosc, 43.673 lei, 19%; Total: 586.871 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, reprezentând 10% din prețul
de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după
certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare
tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie
după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană
interpusă cu debitorul. Taxa de de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, se achită în contul RO
31TREZ5215067XXX013036 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Ploiești, cod de identificare fiscală 2844910. Cumpărătorului îi
revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național
sau altele asemenea,respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți
adresa la sediul nostru din localitatea Ploiești, bd. București, nr. 39 A, clădirea Hippodrome Office Center, et. 1, județul Prahova sau la
numărul de telefon 0244.700.931/ 123. Data afișării: 10.08.2017.
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concurs pentru ocuparea unor
funcţii contractuale vacante,
conform HG 286/23.03.2011, de:
-1 post kinetoterapeut, 8.5 posturi
asistent medical debutant, 2
posturi registrator medical debutant, 3 posturi infirmier debutant
şi 6 posturi îngrijitor curăţenie.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de
04.09.2017, ora 10.00; -proba
interviu în data de 06.09.2017, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-candidatul îndeplinește condițiile
prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România (are
cetăţenia română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România); -cunoaşte
limba română, scris şi vorbit; -are
vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; -are capacitate
deplină de exerciţiu; -are o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate; -îndeplineşte condiţiile de studii şi,
după caz, de vechime sau alte
condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs; -nu a fost
condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice pentru postul de
kinetoterapeut: -diplomă de
licenţă în specialitate; -minim 6
luni vechime în specialitate.
Condiţii specifice pentru posturile
de asistent medical debutant:
-studii postliceale sanitare;
-diplomă de bacalaureat;
-vechimea nu este necesară.
Condiţii specifice pentru posturile
de registrator medical debutant:
-diplomă de studii medii; -cunoştințe de operare pe calculator
dovedite prin atestat profesional;
-vechimea nu este necesară.
Condiţii specifice pentru posturile
de infirmier debutant: -şcoală
generală; -curs (dovada înscrierii
la curs) de infirmier organizat de
OAMGMAMR sau organizat de
furnizori autorizaţi de Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale cu aprobarea MS;

-vechimea nu este necesară.
Condiţii specifice pentru posturile
de îngrijitor curăţenie: -şcoală
generală; -vechimea nu este necesară. 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 din
Petroșani, str.1 Decembrie 1918,
nr.137A, judeţul Hunedoara.
Relaţii suplimentare la sediul
Spitalului de Urgență Petroșani,
tel.0254.543.318, int. 113.
l Primăria Comunei Petricani, cu
sediul în localitatea Petricani, str.
Principală, nr.-, judeţul Neamţ,
anunţă amânarea concursului,
conform Legii nr.188/1999, pentru
ocuparea posturilor prin promovare în clasa aferent funcţiilor
publice vacante de execuţie:
-consilier, clasa I, grad profesional
asistent, în cadrul Serviciului
financiar-contabil, impozite şi
taxe; -consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului financiar-contabil, impozite
şi taxe; -consilier, clasa I, grad
profesional asistent, în cadrul
Compartimentului de asistenţă
socială. Cât şi pentru ocuparea
funcţiilor publice de execuţie
vacante de: -consilier, clasa I,
debutant, Compartiment achiziţii
publice; -consilier, clasa I, debutant, Compartiment registru
agricol, organizat iniţial: -Proba
scrisă în data de 14.08.2017, ora
10.00, -Proba interviu în data de
17.08.2017, ora 10.00, Astfel:
-Proba scrisă în data de
16.08.2017, ora 10.00, -Proba
interviu în data de 17.08.2017, ora
10.00. Prin acest anunţ venim în
completarea celui publicat în
Monitorul Oficial, Partea a III-a,
nr.978 din 13 iulie 2017, pagina
2-3, cod 101.069. Restul anunţului
rămâne neschimbat.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Alexandria, în conformitate cu
Legea 95/2006 şi Ordinul MSP
284/2007, organizează pe data de
5.09.2017, ora 10.00, concurs/
examen pentru ocuparea funcţiei
specifice comitetului director
-de Director Medical. Criterii
generale pentru înscrierea la
concurs: au domiciliul stabil în
România; -nu sunt condamnaţi
penal sau în curs de urmărire
penală; -sunt apţi din punct de
vedere medical (fizic şi neuropsihic); -nu au vârsta de pensionare,
conform prevederilor Lg.263/2010,
privind sistemul unitar de
pensii publice. Criterii specifice:
-sunt absolvenţi de învăţământ
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universitar de lungă durată, cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în profil medicină; -sunt confirmaţi ca medic specialist sau
primar; -au cel puţin 5 ani
vechime ca medic specialist sau au
competenţă /atestat în managementul serviciilor de sănătate ori
sunt absolvenţă ai cursului de
management spitalicesc. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie să
conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere; b) copie de
pe actul de identitate; c) copie
legalizată de pe diploma de licenţă
sau de absolvire, după caz; d)
curriculum vitae; e) adeverinţa
care atestă vechimea în gradul
profesional sau în specialitatea
studiilor, după caz; f) cazierul
judiciar; g) copii de pe diplomele
de studii şi alte acte care atestă
calitatea de doctor în ştiinţe medicale, cadru didactic universitar de
predare, participarea la programe
de cercetare acreditate, efectuarea
unor specializări, cursuri, stagii,
competenţe/atestate etc; h) declaraţia pe propria răspundere
privind colaborarea cu Securitatea
înainte de anul 1989; i) adeverinţa
din care să rezulte că este apt
medical, fizic şi neuropsihic; j)
proiectul/ lucrarea de specialitate;
k) aprobarea managerului; l)
avizul consiliului de administraţie
al spitalului. Înscrierile se vor face
la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alexandria, str. Libertăţii,
nr. 1, dosarul de concurs se poate
depune, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii
concursului, la Serviciul RUNOS
al Spitalului, nr.de telefon:
0247.306.723.
l Direcţia Asistenţă Socială din
subordinea Consiliului Local
Buftea, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie,
vacante: 1. Un post -inspector,
clasa I, gradul profesional superior în cadrul Compartimentului
Asistenţă Socială. Condiţii de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială, sunt
cele prevăzute la art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare, la
care se adaugă: -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice minim 9 ani.
Dosarele de înscriere se pot
depune la sediul Direcţiei Asistenţă Socială din subordinea
Consiliului Local Buftea, în
termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
oficial, Partea a III-a şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din
H.G. nr. 611/2008, cu modificările
şi completările ulterioare. Proba
scrisă va avea loc în data de
14.09.2017 ora 10.00, iar interviul
va avea loc în data de 18.09.2017
ora 10.00 la sediul Direcţiei Asistenţă Socială. Relaţii suplimentare
şi bibliografia se pot obţine de la
sediul Direcţiei Asistenţă Socială,
telefon nr. 031/8241231, int. 110

sau pe site-ul Primăriei oraşului
Buftea.

CITAȚII
l Timofte Victor, cu ultimul
domiciliu cunoscut in sat Gârbești,
com. Țibana, jud. Iași este chemat
la Judecătoria Civilă Iași, complet
C36, dosar nr. 563/245/2017 în
13.09.2017, ora 8.30, divorț cu
minori.
l Nap Gavrila, soţia lui Farcas
Constantin, Bonda Vasile Tingo,
Vartan Simion, Vartan Maria, Nap
Maria, Nap Veronica, Oarga
Aurelia lui Tudor, Oarga Victoria
lui Tudor, Farcasan Constantin şi
soţia Farcasan Amalia, Culda
Costan lui Simion, Vartan Simion
lui Simion, Vartan Maria mar. Bus
Costan, Nap Zamfira, Nap
Gheorghe, Varga Ana, Nap Vasile,
Roba Victoria, Varga Ana, Nap
Vasile, Roba Victoria, Nap

Gheorghe, sunt citaţi pe data de
12.09.2017 la Judecătoria Turda în
dos. nr.4623/328/2013 în calitate
de pârâţi.
l Numitii: Argyelan Gyorgy,
Rednick Vaszalye, sunt citati la
Judecatoria Sighetu Marmatiei, in
dosarul 634/307/2017. Termen 6
septembrie, in proces cu Codrea
Petru si Codrea Ileana, ambii
domiciliati in Sat Berbesti,
Comuna Giulesti, nr:40.
l Numitii Borka Illies, Rednic
Mihai, Rednic Gheorghe, sunt
citati la Judecatoria Sighetu
Marmatiei, in dosarul
552/307/2017. Termen 6 septembrie, in proces cu Hotea Simona
Carmen si Hotea Stefan, ambii
domiciliati in Comuna Giulesti,
nr: 223
l Numitii Sima Peter si Sima
Gyorgy, sunt citati la Judecatoria

Sighetu Marmatiei, in dosarul
684/307/2017. Termen 4 Octombrie in proces cu Cupcea Marioara
Elena domiciliata in Comuna
Ocna Sugatag, Sat Breb, nr: 356

DIVERSE
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, din județul
Dolj, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr. 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, începând cu
data de 16.08.2017, pe o perioadă
de 60 de zile, la sediul Centrului
Social Goicea, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Dosar de
executare nr. 1650220151838. Nr. 88376/08.08.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor imobile/
ansamblu de bunuri imobile. Anul 2017, luna august, ziua 21. În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 21.08.2017, ora 12,00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166,
jud. Dâmbovița, se vor vinde la licitație publică (licitația II) următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului STAICU ROMEL NICOLAE cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ochiuri, com Gura Ocniței, nr. 41 ,
județ Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală -: Denumirea bunului imobil, descriere sumară, Drepturi
reale şi privilegii care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA
(lei)/buc, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit* 19%: Teren arabil în suprafaţă de 1499 m.p., situat în
intravilanul com. Gura Ocniţei, sat Ochiuri, jud. Dâmboviţa, tarlaua 4, parcela 58.14, teren ce poartă
nr. cadastral 544 şi este înscris în Cartea Funciară nr. 321 a com. Gura Ocniţei, -, 45674 lei. Total:
45674 lei. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor
imobile, sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările şi
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în
cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul ﬁxat în acest scop şi
până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun,
cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada
plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10%
din preţul de pornire a licitaţiei; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru
persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de oﬁciul registrului
comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f)
pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine,
copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care
certiﬁcă faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a
respecta prevederile legale speciale, cum ar ﬁ obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a
patrimoniului naţional sau altele asemenea. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: plata taxei de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei se va face în contul
RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgovişte. Pentru informaţii
suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru, la camera 308 sau la telefon numărul 0245/616779,
int. 641; persoană de contact: Iliescu Felicia. Data aﬁşării: 10.08.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 15691. Nr. 301917 din 09.08.2017. Anunț
privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 08, ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, alin.
(2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
vă face cunoscut că în ziua de 23 August 2017, ora 10.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor
Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor
vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC LUCSUNER COM SRL, licitația
3: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *; 1. Basculantă Volvo FL618, 5480 cmc, Su = 8050 kg, an 1998, funcțională,
20.316 lei, 19%; 2. Microbuz Renault Master, 2464 cmc, 16 locuri, an 2008, funcțional, 14.736 lei,
19%; * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare. 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 cel târziu în data
de 26 Iunie 2017, ora 16.30, să prezinte: 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 RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiesti, CIF 29511925, deschis la Trezoreria
municipiului Slobozia; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru
persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f).
pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine,
copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarație pe proprie răspundere a ofertantului prin care
certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a
respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a
patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru
cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la
telefon numărul 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării: 10.08.2017.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
l S.C. Roxmad Soft S.R.L.–
C.U.I. 38040584, com. Vidra, sat
Sinteşti, str. Principală nr. 433, jud.
Ilfov, titular al activităţii Comerţ
cu ridicata al deşeurilor şi resturilor anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
obţinere a autorizaţiei de mediu
pentru activitate. Informaţiile
privind potenţialul impact asupra
mediului al activităţii pot fi
consultate la sediul A.P.M. Ilfov,
str. Lacul Morii nr. 1, sector 6,
Bucureşti, tel./ fax 340.15.21/
0746248440 în zilele de luni- joi
între orele 9-13. Propuneri sau
contestaţii se pot depune la sediul
A.P.M. Ilfov în termen de 10 zile
de la data publicării prezentului
anunţ.

SOMAȚII
l Emisa in temeiul art. 130 din
Decretul-Lege nr. 115/1938, astfel
cum s-a dispus prin Incheierea de
sedinta din data de 20.07.2017.
prin cererea inregistrata sub dosar
nr. 1040/246/2017, petentul Nan
Constantin, cu domiciliul in Arad,
Str. Crisului Nr. 60, jud. Arad,
solicita sa inscrierea dreptului de
proprietate pe titlu de uzucapiune,
in cota de 1/1 parti asupra imobilului inscris in CF nr. 302567 Beliu
(provenit din CF vechi 71 Secaci),
cu nr. top 129, 130, 131, compus
din casa cu numar administrativ
78, teren intravilan, in suprafata
de 7247 mp, unde apare inscris ca
si proprietar tabular pavel Simion
casatorit Nica Eva, de sub B1,
decedat la data de 17.04.1936.

Petentul Nan Constatin sustine ca
foloseste acest imobil de peste 20
de ani, de la moartea proprietarului tabular. In urma acesteia
sunt somatii, in baza art. 130 din
Decretul-Lege nr. 115/1938, toti cei
interesati de indata sa inainteze
opozitie la Judecatoria Ineu deoarece in caz contrar, in termen de o
luna de la aceasta ultima publicare
se va proceda la solutionarea
cererii. Prezenta somatie se va
afisa timp de o luna la Tabla de
afisare a Judecatoriei Ineu si la
Primaria Comunei Beliu.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare Adunare Generală a
Acţionarilor în temeiul Legii
31/1990 republicată, administratorul special al S.C. General

Construct S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Făinari nr.1, sector 2,
convoacă A.G.O.A. la 14.09.2017
ora 13 la sediul societăţii. În cazul
neîndeplinirii cvorumului
A.G.O.A. va fi convocată cu
aceeaşi ordine de zi pe 29.09.2017
la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.
Ordinea de zi: 1. Alegerea administratorilor; 2. Alegerea cenzorilor; 3. Diverse. Documentele
informative privind problemele
incluse în ordinea de zi pot fi
consultate la sediul societăţii zilnic
între orele 12-14, începând cu data
de 10.08.2017.
l Convocare a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor societăţii
SC Unitatea SA, cu sediul în
Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 76,
sector 4, J40/10834/1999, CUI:
12534959 şi punct de lucru în

Sighetu Marmaţiei, str. DragoşVodă, nr. 69-71, judeţ Maramureş.
În temeiul Legii societăţilor
nr.31/1990, în forma aflată astăzi
în vigoare cu respectarea art.117 şi
având în vedere şi disp. Art. 111,
precum şi prevederile Statutului
societăţii Unitatea SA, respectiv
Art. 14, paragraf 6, pct.a), Preşedintele Consiliului de Administraţie convoacă la punctul de lucru
al societăţii din Str. Dragoş-Vodă,
nr. 69-71, Sighetu Marmaţiei, Jud.
Maramureş, acţionarii societăţii
înregistraţi în Registrul de
Evidenţă al Acţionarilor Societăţii
la data de referinţă 01.09.2017 să
participe la adunarea generală
ordinară a acţionarilor, ce va avea
loc la data de 18 septembrie 2017,
ora 12.00, pentru prima convocare, respectiv 19 septembrie 2017,
ora 12.00, pentru a doua convo-
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care, cu următoarea ordine de zi:
1.Completarea compunerii comisiei de cenzori desemnată prin
AGA Ordinară din data de 03 iulie
2017 cu următorul cenzor
supleant: Amalia Ambrozie, CNP:
2761027100038, cu domiciliul în
Bucureşti. 2. Aprobarea situaţiilor
financiare de redeschidere a activităţii, precum şi a situaţiilor financiare pentru anii 2012-2016,
inclusiv. 3. Desemnarea D-nei
Elena Dinu, preşedinte al Consiliului de Administraţie, pentru
efectuarea tuturor demersurilor
pentru aducerea la îndeplinire şi
înregistrarea la organele competente a hotărârilor de mai sus. 4.
Diverse. Acţionarii deţinători de
acţiuni nominative au dreptul să
participe la adunarea generală
prin simpla prezentare a identităţii, după verificarea calităţii de

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii
Ploiești - Serviciul Executare Silită. Număr de operator de date cu caracter personal 20002. Dosar
executare 2995939. Nr. 21989/08.08.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna
august, ziua 08. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 23, luna
august, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Ploiești, bd. București, nr. 39 A, clădirea Hippodrome Office
Center, et. 1, județul Prahova, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului SC SOS SERVICE SRL, cu sediul în localitatea Băicoi, str. Înfrățirii, nr. 85, CUI 2995939, a
III - a licitație: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei),
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit; Excavator pe șenile Liebher 912 LC-24TO, seria 248-119, culoare
portocalie, an fabricație 1994, Nu sunt, 39071 lei, 19%; Distribuitor asfalt marca Dynapac F 14C seria
755158, culoare portocaliu și verde, an fabricație 1995, Nu sunt, 64194 lei, 19%; Distribuitor material
antiderapant Hilltip HTS7500, an fabricație 2012, seria 01136, culoare gri - inox, Nu sunt, 36250 lei,
19%; Autospecială pentru deszăpezire MAN 4 x 4 seria WMAM082556Y018957, culoare roșu - portocaliu, an fabricație 1995, diesel, tracțiune integrală, nr. înmatriculare PH-15-SFH, Nu sunt, 34179
lei, 19%; Total: 173693 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație
ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de
cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de
identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația
pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea,
respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru din localitatea Ploiești, bd. București, nr. 39 A, clădirea
Hippodrome Office Center, et. 1, județul Prahova sau la numărul de telefon 0244.700.931/ 123. Data
afișării: 10.08.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Dosar de
executare nr. 1620326151825. Nr. 88424/08.08.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor imobile/
ansamblu de bunuri imobile. Anul 2017, luna august, ziua 22. În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 22.08.2017, ora 12,00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166,
jud. Dâmbovița, se vor vinde la licitație (licitația II) următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului ZORILA NICULAE cu domiciliul ﬁscal în localitatea Băleni, Str. Lunca Mică, nr. 18, județ
Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală -: Denumirea bunului imobil, descriere sumară, Drepturi reale şi
privilegii care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei)/buc,
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit* 19%: Teren extravilan categoria de folosinţă arabil, situat în comuna
Băleni sat Băleni Sârbi, jud. Dâmboviţa în suprafaţă de 1728 mp, -, 7424 lei; Teren intravilan categoria
de folosinţă arabil, situat în comuna Băleni sat Băleni Sârbi, jud. Dâmboviţa în suprafaţă de 672 mp, -,
18699 lei. Total: 26123 lei. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru
vânzarea bunurilor imobile, sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015, privind Codul
Fiscal, cu modiﬁcările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul ﬁxat în
acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie
ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de
cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de
garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; c) împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de oﬁciul registrului comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de
identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia
pe proprie răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă faptul că nu este persoană interpusă cu
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar ﬁ
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea. Alte
informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: - plata taxei de participare reprezentând 10% din
preţul de pornire a licitaţiei se va face în contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria
Municipiului Târgovişte. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru, la camera
308 sau la telefon numărul 0245/616779, int. 641; persoană de contact: Iliescu Felicia. Data aﬁşării:
10.08.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu . Serviciul Fiscal
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile, licitația a III - a. În temeiul art.
250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 23 august 2017, ora 12.00, la sediul S.F.O.
Bolintin Vale, din orașul Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B 5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin
licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei Gheorghe Oana Maria,
cu domiciliul fiscal în municipiul București, str. Aleea Săndulesti, nr. 5, bloc E 15, scara A, apartament
1, sector 6: Denumire bunuri imobile - descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației
(lei); Clădire C1 (construcție de locuințe) în suprafață de 75 mp, suprafață utilă de 106,94 mp, P + 1,
teren aferent acesteia, în suprafață de 500 mp conform cărții funciare nr. 31541, cota de 6/100 din
suprafață de 972 mp - drum de servitute, număr cadastral 31543, situate în comuna Joița, tarlaua
260/19, județul Giurgiu, deținute în baza act notarial nr. 916/29.11.2017, 152550 lei. Bunurile imobile
nu sunt grevate de sarcini. 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 prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte
de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în
contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895,
deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, cu mențiunea „taxă participare licitație 10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română,
copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele
fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și
bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că
nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 205/2015, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul
nostru sau la telefon numărul 0246.270.520, persoană de contact: Radut Alexandrina, Stanciu
Gheorghe Gigel.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 12915. Nr. 301919 din 09.08.2017. Anunț
privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 08, ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, alin.
(2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
vă face cunoscut că în ziua de 23 August 2017, ora 11,30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor
Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor
vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC PLG CONSTRUCT SRL, licitația
1: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *; 1. Autotractor MAN 18463 TG460A FLS, 12816 cmc, an 2002, funcțional,
26.276 lei, 19%; 2. Semiremorcă Menci SA700R basculantă, an 2007, funcțională, 40.666 lei, 19%; 3.
Basculantă AB 26230DFK, 10344 cmc, an 1996, funcțională, 13.480 lei, 19%; 4. Motostivuitor Linde
H35D Lansing, an 1996, funcțional, 18.125 lei, 19%; * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 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 cel târziu în data de 26 Iunie 2017, ora 16.30, să prezinte: 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
RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiesti,
CIF 29511925, deschis la Trezoreria municipiului Slobozia; c). împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de
identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarație
pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare,
vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării:
10.08.2017.
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ANUNȚURI

acţionar şi a numărului de acţiuni
deţinute, conform Registrului de
Evidenţă al Acţionarilor Societăţii
la data de referinţă 01.09.2017.
Documentele şi materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi se pot
consulta şi procura la punctul de
lucru al societăţii în zilele lucrătoare, între orele 8.00-12.00,
conform reglementărilor legale în
vigoare. Pentru acţionarii care
doresc să fie reprezentaţi în
adunarea generală se vor solicita
procuri speciale de reprezentare
pentru respectiva adunare generală întocmite potrivit legii şi
Statutului societăţii. Procurile se
completează în 2 exemplare originale, unul pentru reprezentant şi
unul pentru societate. Exemplarul
pentru societate se depune la
punctul de lucru al societăţii, cu
minimum 48 de ore înainte de
AGA, sub sancţiunea pierderii
dreptului de vot în respectiva

AGA. Accesul în sală şi prezenţa
la adunarea generală se vor face
astfel: pentru acţionari, pe baza
actului de identitate, pentru reprezentanţi, cu prezentarea procurii
de reprezentare pentru respectiva
adunare generală în original şi a
actului de identitate, iar pentru
moştenitorii acţionarilor decedaţi,
pe baza actelor legale doveditoare
ale succesiunii. SC Unitatea SA,
preşedinte Consiliu de Administraţie, Dinu Elena.
l Convocare a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor
societăţii SC Unitatea SA, cu
sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii,
nr. 76, sector 4, J40/10834/1999,
CUI: 12534959 şi punct de lucru
în Sighetu Marmaţiei, str. DragoşVodă, nr. 69-71, judeţ Maramureş.
În temeiul Legii societăţilor
nr.31/1990, în forma aflată astăzi
în vigoare, cu respectarea Art.117
şi având în vedere şi disp.Art.113,

JOI / 10 AUGUST 2017
precum şi prevederile Statutului
societăţii Unitatea SA, respectiv
Art.14, paragraf 6, pct.a), Preşedintele Consiliului de Administraţie convoacă la punctul de lucru
al societăţii din Str.Dragoş-Vodă,
nr.69-71, Sighetu Marmaţiei, Jud.
Maramureş, acţionarii societăţii
înregistraţi în Registrul de
Evidenţă al Acţionarilor Societăţii
la data de referinţă 01.09.2017 să
participe la adunarea generală
extraordinară a acţionarilor, ce va
avea loc la data de 18 septembrie
2017, ora 14.00, pentru prima
convocare, respectiv 19 septembrie
2017, ora 14.00, pentru a doua
convocare, cu următoarea ordine
de zi: 1.Modificarea Art.1.4 din
Statutul societăţii în ceea ce
priveşte sediul social al societăţii,
acesta urmând să fie următorul:
„Bucureşti, Str. Johann Strauss,
Nr.2A, etaj 6, camera 9C, Sector
2”. 2.Confirmarea tipului societăţii
ca fiind societate pe acţiuni de tip

închis, acţiunile emise fiind în
formă dematerializată -cu modificarea art. 1.3, după cum urmează:
„Societatea Unitatea SA este societate de închisă, acţiunile emise
fiind în formă dematerializată”. 3.
Modificarea Art.4 din Statutul
societăţii în sensul conversiei în
RON a valorii capitalului social de
5.414.050.000 ROL. Forma modificată a art.4 va fi: „Capitalul social
al societăţii care este integral
vărsat este de 541.405LEI RON,
împărţit în 216.562 acţiuni nominative”. 4.Modificarea Art. 8,
după cum urmează: Alin.1 şi
alin.2 rămân neschimbate. Aliniatele 3 şi 4 din Statut vor fi înlocuite
cu noul alin.3, care va avea următorul conţinut: „Acţionarii convin
ca în ipoteza în care unul din ei
intenţionează să cesioneze parţial
sau total acţiunile sale, cesiunea
către un alt acţionar sau către un
terţ se va efectua şi înregistra în
evidenţele societăţii în conformi-

tate cu disp.Art.98 din Legea
31/1990, nefiind necesară nici o
altă formalitate”. 5.Art. 18 se va
modifică după cum urmează:
„Societatea are 3 (trei) cenzori şi 1
(un) cenzor supleant, iar durata
mandatului este de trei ani”. 6.
Unificarea prevederilor statutului
şi contractului de societate într-un
singur document intitulat actul
Constitutiv al societăţii Unitatea
SA, în conformitate cu disp. art.5
(3) din Legea 31/1990, acest document urmând să încorporeze toate
modificările operate prin acte
adiţionale, cât şi modificările de la
punctele 1-5 de mai sus. 7. Desemnarea D-nei Elena Dinu, Preşedinte CA, pentru efectuarea
tuturor demersurilor necesare
aducerii la îndeplinire a hotărârilor de mai sus. 8.Diverse. Acţionarii deţinători de acţiuni
nominative au dreptul să participe
la adunarea generală prin simpla
prezentare a identităţii, după veri-

ficarea calităţii de acţionar şi a
numărului de acţiuni deţinute,
conform Registrului de Evidenţă a
Acţionarilor Societăţii la data de
referinţă. Documentele şi materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de
zi se pot consulta şi procura la
punctul de lucru al societăţii între
orele 8.00-12.00, conform reglementărilor legale în vigoare.
Pentru acţionarii care doresc să fie
reprezentaţi în adunarea generală
se vor solicita procuri speciale de
reprezentare pentru respectiva
adunare generală întocmite
potrivit legii şi Statutului societăţii. Procurile se completează în 2
exemplare originale, unul pentru
reprezentant şi unul pentru societate. Exemplarul pentru societate
se depune la punctual de lucru al
societăţii, cu minimum 48 de ore
înainte de AGEA, sub sancţiunea
pierderii dreptului de vot în
respectiva AGEA. Accesul în sală

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal Orășenesc
Boldești Scăeni, în temeiul art. 250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, organizează licitații publice deschise în vederea vânzării bunurilor sechestrate după cum urmează: 1. În ziua de 29
august 2017, ora 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului BADEA ADRIAN NICOLAE, licitația a-II-a: - clădire în
suprafață de 34 mp, teren intravilan curți construcții în suprafață de 35 mp, tarlaua 4, parcela 149, situat în localitatea Bucov, sat. Bucov, jud. Prahova, preț de pornire al licitației este de 12.735 lei (exclusiv TVA). 2. În
ziua de 30 august 2017, ora 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului BOBOC LUCIAN, licitația a III-a: - teren
intravilan în suprafață de 4500 mp, situat în intravilanul com. Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova, tarla 29, parcela 136/4, nr. Cadastral 24275 și înscris în cartea funciară cu nr. 24275 a localității Ariceștii Rahtivani, preț de
pornire al licitației 53.590 lei (exclusiv TVA). 3. În ziua de 05 septembrie 2017, ora 10, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului PUCHENII MARI SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM, licitația a III-a: - spațiu comercial, în suprafață de 130 mp, cu destinația magazine, situat în comuna Gorgota, sat Poienarii Apostoli, Jud. Prahova,
preț de pornire al licitației 38.394 lei (exclusiv TVA); terenul pe care este amplasat imobilul este proprietate de stat. 4. În ziua de 5 septembrie 2017, ora 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr.
3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului TUDORACHE GABRIEL, licitația a-I-a. - auto Skoda Fabia 6 Y, SCASYX01, nr. înmatriculare PH-11-UUJ, nr. Identiﬁcare
TMBNF46Y533868121 preț de pornire al licitației este de 6.608 lei (exclusiv TVA). 5. În ziua de 7 septembrie 2017, ora 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 3, se vor vinde la licitație
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului DOI NEPOTI PROD SRL, licitația a-I-a. - Autoutilitară MERCEDES BENZ, culoare alb, nr. identiﬁcare WDF63960313073102, nr. înmatriculare B-05-BUN, an
fabricație 2004, cilindree 2148 cmc, combustibil motorină, preț de pornire al licitației 24.663 lei (exclusiv TVA). 6. În ziua de 12 septembrie 2017, ora 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 3,
se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului BARCANESTI SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM, licitația a I-a: - clădire în suprafață de 134 mp, compusă din sală de vânzare 33 mp;
magazie marfă 15 mp; magazie metal I 50 mp; magazie metal II - locuință construită din beton și cărămidă, situată în Bărcănești, sat Pușcași, nr. 118 A, jud. Prahova preț de pornire al licitației 37.001 lei (exclusiv TVA),
terenul pe care este amplasat imobilul este proprietate de stat. 7. În ziua de 13 septembrie 2017, ora 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului CONSTANTOIL PROD SRL, licitația a-II-a: - Autotractor, marca Iveco Magirus, an fabricație 1999, PH60CST, preț de pornire al licitației 18.748 lei (exclusiv TVA); - Platformă cu obloane
metalice, marca Schwarzmuller, fab 1995, PH61CST, preț de pornire al licitației 13.727 lei (exclusiv TVA); - Semiremorcă cisternă lichide petroliere, marca UMM, an fabricație 1999, PH56CST, preț de pornire al licitației
21.027 lei.(exclusiv TVA). 8. În ziua de 13 septembrie 2017, ora 10, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului ITALROM
TIMBER SRL, licitația a II-a: - Teren arabil în suprafață de 8.910 mp, situat în intravilanul localității Gorgota, sat Potigrafu, județul Prahova, tarlaua 43, parcela A 432, având nr. cadastral provizoriu 10272, ﬁind înscris în
cartea funciară nr. 20575 a localității Gorgota, preț de pornire al licitației 277.710 lei (exclusiv TVA), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii: Somația nr. 4/20.01.2014 emisă de BEJ Samoila Liliana Minodora,
în favoarea creditoarei SC EVOLUTIE LEMN SRL. 9. În ziua de 14 septembrie 2017, ora 10, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate
a debitorului GUTT CAR S IMPEX SRL, licitația a II-a: - Teren în suprafață de 4.253 mp, situat în intravilanul localității Puchenii Moșneni, județul Prahova, având nr. cadastral 1296, ﬁind înscris în cartea funciară nr.
21162 a localității Puchenii Mari, preț de pornire al licitației 124.332 lei (exclusiv TVA), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii: drept de ipotecă în favoarea Credit Europe Bank Romania SA. 10. În ziua de 14
septembrie 2017, ora 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, situate în localitatea Boldești Scăeni, județul Prahova, proprietate a
debitorului TACHE CONSTANTIN LUCIAN, și TACHE CORNELIA CLEOPATRA, licitația a II-a: a) cramă în suprafață de 515,52 mp, preț de pornire al licitației 158.616 lei (exclusiv TVA); b) distilerie în suprafață de 139,80
mp, preț de pornire al licitației 60.266 lei (exclusiv TVA); c) cramă în suprafață de 475,70 mp, preț de pornire al licitației 93.295 lei (exclusiv TVA); d) magazie lemn în suprafață de 68,20 mp, preț de pornire al licitației
14.424 lei (exclusiv TVA); e) hală viniﬁcație în suprafață de 146,64 mp, preț de pornire al licitației 29.173 lei (exclusiv TVA); f) magazie zid în suprafață de 155,20 mp, preț de pornire al licitației 40.400 lei (exclusiv
TVA); g) cântar auto în suprafață de 29,45 mp, preț de pornire al licitației 9.419 lei (exclusiv TVA); h) bazin în suprafață de 56,49 mp, preț de pornire al licitației 15.965 lei (exclusiv TVA); i) WC în suprafață de 4,12 mp,
preț de pornire al licitației 537 lei (exclusiv TVA); j) vase beton în suprafață de 76,25 mp, preț de pornire al licitației 11.413 lei (exclusiv TVA); k) vase beton în suprafață de 76,25 mp preț de pornire al licitației 11.413 lei
(exclusiv TVA); l) vase beton în suprafață de 26,40 mp, preț de pornire al licitației 3.952 lei (exclusiv TVA); m) vase beton în suprafață de 26,40 mp, preț de pornire al licitației 3.952 lei (exclusiv TVA); n) birouri în
suprafață de 129,53 mp, preț de pornire al licitației 45.013 lei (exclusiv TVA); o) vase beton în suprafață de 14,52 mp, preț de pornire al licitației 1.553 lei (exclusiv TVA); p) teren intravilan în suprafață de 7777 mp
situat în localitatea Boldești Scăeni, județul Prahova, preț de pornire al licitației 368.743 lei (exclusiv TVA). Bunurile sunt grevate de următoarele drepturi reale și privilegii: Marﬁn Bank Romania SA - Somația nr.
13/20.10.2015, Libra Internet Bank - Somația nr. 3/16.06.2016, Piraeus Bank Romania SA - Hot. Jud. nr. 37629/281/2014. 11. În ziua de 19 septembrie 2017, ora 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62,
camera nr. 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile situate în comuna Ariceștii Rahtivani, proprietate a debitorului SC MONTES TOUR SRL, licitația a-III-a: Cameră congelare nr inventar 11, preț de pornire
al licitației 4.130 lei (exclusiv TVA); Cameră congelare nr inventar 12, preț de pornire al licitației 3.375 lei (exclusiv TVA); Cameră creștere pește 1, nr inventar 21, preț de pornire al licitației 150 lei (exclusiv TVA);
Camera creștere pește 2, nr inventar 22, preț de pornire al licitației 150 lei (exclusiv TVA); Cameră creștere pește 3, nr inventar 23, preț de pornire al licitației 150 lei (exclusiv TVA); Cameră creștere pește 4, nr inventar
24, preț de pornire al licitației 150 lei (exclusiv TVA); Cameră creștere pește 5, nr inventar 25, preț de pornire al licitației 150 lei (exclusiv TVA); Cameră creștere pește 6, nr inventar 26, preț de pornire al licitației 150 lei
(exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii: Contract de Finanțare nerambursabilă nr. 47/18.11.2010. Bunurile se aﬂă pe terenul situat în com. Ariceștii Rahtivani, nr. Cad 20511 tarla 1,
parcele1/1,1 concesionat de la Primăria Ariceștii Rahtivani, Jud. Prahova. 12. În ziua de 20 septembrie 2017, ora 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 3, se vor vinde la licitație următoarele
bunuri imobile, proprietate a debitorului SC SOHO BUSINESS SRL, licitația a III-a: - teren arabil, extravilan, în suprafață de 4629 mp, din măsurători (4673 mp din acte), situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat
Stoenești, nr 344, județul Prahova, în T 86, P. A 450/57, cu număr cadastral 20051, intabulat în cartea funciară nr. 20051 a localității Ariceștii Rahtivani. Prețul de pornire al licitației este de 87.726 lei, exclusiv TVA,
grevat de următoarele drepturi reale și privilegii: BEJ Musat Mihaela Alina - Act administrativ 702/15 din 17.06.2015. 13. În ziua de 21 septembrie 2017, ora 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62,
camera nr. 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului ENERGY SOURCES ITALIA SRL, licitația a II-a: - teren intravilan în suprafață de 7500 mp, situat în comuna Cocorăștii Colț, sat
Cocorăștii Colț, nr tarla 85, nr. Parcela 606/130, categoria de folosință curți construcții, nr. cadastral 21302, înscris în cartea funciară nr. 21302. Prețul de pornire a licitației este de 50.737 lei, exclusiv TVA. Drepturi
reale și sarcini care grevează bunul mobil sus menționat: intabulare drept de servitute de trecere pentru : Energy Donato SRL, Energy Rosella SRL, Energy Emma SRL, Energy Margherita SRL, Energy Irene SRL;
Somația nr. 91/C din 17.02.2015, emisă de Executor Judecătoresc Tanase Dragoș Iulian în favoarea creditoarei SC Fotowatt Plus SRL; Act administrativ nr. 2/2015 din 08.04.2015, se notează urmărirea silită imobiliară
în favoarea creditorului SC Securit Force SRL, la cererea Executorului Judecătoresc Grecu Ovidiu Alexandru; - teren intravilan în suprafață de 5767 mp, situat în comuna Cocorăștii Colț, sat Cocorăștii Colț, nr. tarla 85,
nr. Parcela 606/140, categoria de folosință arabil, nr. cadastral 21111, înscris în cartea funciară nr. 21111, Prețul de pornire a licitației este de 40.965 lei, exclusiv TVA. Drepturi reale și sarcini care grevează bunul mobil
sus menționat: intabulare drept de servitute de trecere pentru Energy Donato SRL, Energy Rosella SRL, Energy Emma SRL, Energy Margherita SRL, Energy Irene SRL; Somația nr. 91/C din 17.02.2015, emisă de
Executor Judecătoresc Tanase Dragoș Iulian în favoarea creditoarei SC Fotowatt Plus SRL; Act administrativ nr. 2/2015 din 08.04.2015, emis de Executor Judecătoresc Grecu Ovidiu Alexandru - se notează urmărirea
silită imobiliară în favoarea creditorului SC Securit Force SRL; - teren intravilan în suprafață de 5000 mp, situat în comuna Cocorăștii Colț, sat Cocorăștii Colț, nr. tarla 85, nr. Parcela A 606/132, categoria de folosință
curți construcții, nr. cadastral 21392, înscris în cartea funciară nr. 21392. Prețul de pornire a licitației este de 35.516 lei, exclusiv TVA. Drepturi reale și sarcini care grevează bunul mobil sus menționat: Somația nr. 91/D
din17.02.2015, emis de Executor Judecătoresc Tanase Dragoș Iulian în favoarea creditoarei SC Fotowatt Plus SRL; Act administrativ nr. 2/2015 din 08.04.2015, emis de Executor Judecătoresc Grecu Ovidiu Alexandru se notează urmărirea silită imobiliară în favoarea creditorului SC Securit Force SRL; - teren intravilan în suprafață de 4400 mp, situat în comuna Cocorăștii Colț, sat Cocorăștii Colț, nr. tarla 85, nr. Parcela A 606/139,
categoria de folosință arabil, nr. cadastral 21303, înscris în cartea funciară nr. 21303. Prețul de pornire a licitației este de 31.254 lei, exclusiv TVA. Drepturi reale și sarcini care grevează bunul mobil sus menționat:
Somația nr. 91/D din17.02.2015, emisă de Executor Judecătoresc Tanase Dragoș Iulian favoarea creditoarei SC Fotowatt Plus SRL; Act administrativ nr. 2/2015 din 08.04.2015, emis de Executor Judecătoresc Grecu
Ovidiu Alexandru - se notează urmărirea silită imobiliară în favoarea creditorului SC Securit Force SRL; - teren în suprafață de 2500 mp, situat în comuna Șirna, sat Șirna, nr. tarla 85, nr. Parcela A 606/139, categoria de
folosință arabil, extravilan, nr. cadastral 21787, înscris în cartea funciară nr. 21787. Prețul de pornire a licitației este de 7.002 lei, exclusiv TVA. Drepturi reale și sarcini care grevează bunul mobil sus menționat: Somația
nr. 91/D din 17.02.2015, emisă de Executor Judecătoresc Tanase Dragoș Iulian în favoarea creditoarei Fotowatt Plus SRL; Act administrativ nr. 2/2015 din 08.04.2015, emis de Executor Judecătoresc Grecu Ovidiu
Alexandru - se notează urmărirea silită imobiliară în favoarea creditorului SC Securit Force SRL; - teren intravilan în suprafață de 2500 mp, situat în comuna Cocorăștii Colț, sat Cocorăștii Colț, nr. tarla 85, nr. Parcela A
606/131, categoria de folosință curți construcții, nr. cadastral 21268, înscris în cartea funciară nr. 21268. Prețul de pornire a licitației este de 18.603 lei, exclusiv TVA. Drepturi reale și sarcini care grevează bunul mobil
sus menționat: Somația nr. 91/D din 17.02.2015, emisă de Executor Judecătoresc Tanase Dragoș Iulian în favoarea creditoarei Fotowatt Plus SRL; Act administrativ nr. 2/2015 din 08.04.2015, emis de Executor
Judecătoresc Grecu Ovidiu Alexandru - se notează urmărirea silită imobiliară în favoarea creditorului Securit Force SRL. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul ﬁxat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte
de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției
sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, în contul RO05TREZ5395067XXX000748, cod ﬁscal beneﬁciar 2844936 - SFO Boldești Scăeni, indicându-se pe documentul de plată al
acestei taxe, denumirea completă a ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat
de Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice
străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta
prevederile legale speciale, cum ar ﬁ obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: nu este
cazul. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244/512879. Data aﬁșării:10.08.2017.
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şi prezenţa la adunarea generală
se vor face astfel: pentru acţionari,
pe baza actului de identitate,
pentru reprezentanţi, numai cu
prezentarea procurii de reprezentare pentru respectiva adunare
generală în original şi a actului de
identitate, iar pentru moştenitorii
acţionarilor decedaţi, pe baza

actelor legale doveditoare ale
succesiunii. SC Unitatea SA,
preşedinte Consiliu de Administraţie, Dinu Elena.
l Societatea Debrocons SA, societate pe acţiuni, de tip închis, cu
sediul social în Judeţul Galaţi, str.
Henri Coandă, nr. 5, cam. 15,

Judeţul Galaţi, înmatriculată la
Registrul Comerţului de pe lângă
Tr i b u n a l u l G a l a ţ i s u b n r.
J17/1389/2004 şi cod unic de înregistrare 16732517 (denumită în
continuare „Societatea”), prin
administrator unic și actionar,
conform Legii nr.31/1990 privind
societăţile, republicată, cu modifi-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 12406. Nr. 301918 din 09.08.2017. Anunț
privind vânzarea bunurilor imobile. Anul 2017, luna 08, ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, alin.
(2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,vă face cunoscut că în ziua de 23 August 2017, ora 14.00, la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Ialomița, localitate Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud.
Ialomița, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei CONSUMCOOP
COCORA SOCIETATE COOPERATIVĂ, licitația 1: Denumirea bunului imobil, descriere sumară (se vor
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al
licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Clădire “Birouri” în Sc = 238 mp,
fundație piatră, zidărie portantă din cărămidă, uzură avansată, 7.299 lei, scutit; 2. Clădire “Hală
tăbăcărie” în Sc = 184 mp, fundație beton, zidărie portantă din cărămidă, uzură avansată, 13.859 lei,
scutit; racordate la electricitate, apă și canalizare, situate în intravilanul localității Cocora, str.
Principală, nr. 108, pe teren dat în folosință de către proprietarul UAT Cocora. Imobilele nu sunt
grevate de drepturi reale și privilegii. Imobilele nu sunt înscrise în cartea funciară. * Regimul și cotele
de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele în conformitate cu
prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare operațiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/ scutită/ neimpozabilă. 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 cel târziu în data de 21 august 2017, ora 16.30,
să prezinte: 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 RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiesti, CIF 29511925, deschis la Trezoreria municipiului Slobozia; c). împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul
unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine,
actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul
de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h).
declarație pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă
cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare,
vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării:
10.08.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 16573. Nr. 301916 din 09.08.2017. Anunț
privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 08, ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, alin.
(2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
vă face cunoscut că în ziua de 23 August 2017, ora 09.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor
Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor
vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei ASOCIAȚIA STAI - ȘANSE
PENTRU TINERI ANTREPRENORI INDEPENDENȚI, licitația 3: Denumirea bunului mobil, descriere
sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de
pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Compresor aer cu piston
Nuair FC2/24, an 2010, funcțional, 191 lei, neimpozabil; 2. Presă plană SHP-15LP2, an 2010,
funcțională, 657 lei, neimpozabil; 3. Presă insigne, an 2010, funcțională, 209 lei, neimpozabil; 4.
Presa ECH-400, 1.144 lei, neimpozabil; 5. Imprimantă EpsoN L1800, 646 lei, neimpozabil; 6.
Rezistență, 8 bucăți, 369 lei, neimpozabil; 7. Mese lucru Forma Ideale, 4 bucăți, 209 lei, neimpozabil;
8. Scaune lucru, 9 bucăți, 131 lei, neimpozabil; 9. Role sublimare 33 * 34, 332 bucăți, 14.934 lei,
neimpozabil; 10. Role sublimare 43 * 34, 348 bucăți, 19.504 lei, neimpozabil; 11. Cerneală sublimare,
170 bucăți, 4.461 lei, neimpozabil; 12. Căni, 76 bucăți, 181 lei, neimpozabil; 13. Lenjerie, 1,5 * 2,15
m, 50 bucăți, 1.923 lei, neimpozabil; 14. Lenjerie 2 * 2,15 m, 19 bucăți, 776 lei, neimpozabil; 15.
Lenjerie 2,15 * 2,30 m, 26 bucăți, 1.150 lei, neimpozabil; 16. Cutii lemn cu placă ceramică, 44 bucăți,
599 lei, neimpozabil; 17. Sacoșă sublimare, 74 bucăți, 201 lei, neimpozabil; 18. Puzzle magnetic A5,
60 bucăți, 189 lei, neimpozabil; 19. Puzzle magnetic mijlociu, 20 bucăți, 150 lei, neimpozabil; 18.
Puzzle magnetic A4, 15 bucăți, 61 lei, neimpozabil; 18. Puzzle normal A4, 40 bucăți, 164 lei,
neimpozabil; 22. Puzzle normal A3, 100 bucăți, 613 lei, neimpozabil; 23. Hârtie sublimare A4, 420
bucăți, 15.570 lei, neimpozabil; 24. Hârtie sublimare A3, 75 bucăți, 4.549 lei, neimpozabil; 25. Spray
sublimare, 34 bucăți, 1.572 lei, neimpozabil; 26. Casete de lemn decorate, 100 bucăți, 789 lei,
neimpozabil; 27. Lumânări parfumate decorate 100 bucăți, 394 lei, neimpozabil; * Regimul și cotele
de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările și completările ulterioare. 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 cel târziu în data de 21 August 2017, ora 16.30,
să prezinte: 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 RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiesti, CIF 29511925, deschis la Trezoreria municipiului Slobozia; c). împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul
unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine,
actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul
de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h).
declarație pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă
cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare,
vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării:
10.08.2017.

cările şi completările ulterioare,
precum şi ale Actului Constitutiv
al Societăţii, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
pentru data de 11.09.2017, ora
10:00, în B-dul.George Coşbuc,
nr.2 (incinta Cosbuc Business
Center), etajul 2, camera 211,
Galaţi, Judeţul Galaţi. În situaţia
neîndeplinirii condiţiilor legale
pentru ţinerea AGOA la data
primei convocări, se convoacă o
nouă AGOA pentru data de
12.09.2017, ora 10:00, având
aceeaşi ordine de zi. Adunarea
Generală Extraordinara a Acţionarilor pentru data de 11.09.2017,
ora 12:00, în B-dul.George Coşbuc,
nr.2 (incinta Cosbuc Business
Center), etajul 2, camera 211,
Galaţi, Judeţul Galaţi. În situaţia
neîndeplinirii condiţiilor legale
pentru ţinerea AGEA la data
primei convocări, se convoacă o
nouă AGEA pentru data de
12.09.2017, ora 12:00, având
aceeaşi ordine de zi. Au dreptul să
participe și să voteze în cadrul
adunării generale toți acţionarii
înregistraţi înregistrati în evidenţele Societăţii- în registrul acţionarilor şi în evidenţele Oficiului
Registrului Comerţului la sfârşitul
zilei de 24.08.2017, considerată, în
conformitate cu prevederile art.
123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990
privind societăţile, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, drept Dată de Referinţă
pentru ţinerea Adunărilor.
Ordinea de zi AGOA: 1. Discutarea privind reînnoirea/prelungirea
mandatului
administratorului unic pe o perioadă de 4 ani, de la 11.09.2017 la
11.09.2021. 2. Stabilirea formei
contractului de mandat şi a remuneraţiei administratorului unic. 3.
Punerea în discuție a valorii asigurării de răspundere profesională a
ad min istratoru lu i u n ic. 4.
Alegerea auditorului financiar al
societăţii şi fixarea duratei
contractului de audit. 5.Descărcarea de gestiune a administratorului curent. 6. Punerea în discuție
privind împuternicirea, cu posibilitate de substituire a doamnei Ala
Procopenco să redacteze şi să
semneze hotărârea AGOA adoptată şi să efectueze orice formalităţi necesare pentru a menţiona/
înregistra hotărârea la Oficiul
Registrului Comerţului şi pentru
publicarea hotărârii în Monitorul
Oficial al României- Partea a IV-a.
Ordinea de zi AGEA: 1.Punerea în
discuție privind delegarea exerciţiului atribuţiilor prevăzute de

art.113 lit.b şi lit.c din Legea
31/1990 privind societăţile comerciale către administratorul unic
până la expirarea mandatului
acestuia. 2.Modificarea/completarea Actului Constitutiv: 2.1.Înlocuirea în Actul Constitutiv al
sintagmei „societate comercială”
cu sintagma „societate” ca urmare
a modificărilor legislative intervenite şi încheierea unui act constitutiv în forma actualizată. 2.2.
Articolul 4 alin. 11 ,,Administratorul unic poate fi autorizat ca
într-o perioadă ce nu poate depăşi
5 ani de la data înmatriculării
societăţii să majoreze capitalul
social subscris până la o valoare
nominală determinată (capital
autorizat), prin emiterea de noi
acţiuni în schimbul aporturilor”
devine: ,,Administratorul unic este
autorizat ca într-o perioadă de 4
ani de la data înregistrării modificării actului constitutiv „să majoreze capitalul social subscris până
la o valoare nominală determinată
(capital autorizat), prin emiterea
de noi acţiuni în schimbul aporturilor”. 3. Punerea în discuție
privind împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a d-nei Ala
Procopenco pentru a redacta şi
semna hotărârile AGEA adoptată,
precum şi forma modificată şi
actualizată a Actului Constitutiv şi
orice alte documente în legătură
cu acestea şi să efectueze orice
formalităţi necesare pentru a
menţiona /înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comertului şi
pentru publicare hotărârii în
Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. Acţionarii se vor
putea prezenta personal sau îşi pot
numi reprezentant la adunările
generale. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte
persoane decât acţionarii, pe bază
de procuri speciale. Procurile
speciale și buletinele de vot prin
corespondență completate și
semnate de către acționar se vor
depune în original la sediul Societăţii până cel târziu la data de
09.09.2017, ora 10.00, prin înregistrarea acestora sau prin poștă cu
confirmare de primire, astfel încât
să poată fi înregistrate la societate
până la data și ora anterior menționate. Informaţiile suplimentare,
precum și solicitările se pot obţine
/transmite prin email: procopencoala@yahoo.com

LICITAȚII
l BDO Business Restructuring
SPRL, lichidator judiciar al debi-
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toarei Confort S.A. anunță organizarea vânzării, prin licitație
publică, în data de 16.08.2017, ora
15:00, a următoarului activ:
“Apartament 3 camere, în suprafață utilă de 63.84mp, suprafață
totală de 68.98mp, și balcon în
suprafață de 2.76mp, situat în
Galați, Mun. Galați, str. Măgura,
nr.4, bl.K9A, sc.1, et.4, ap.6.”.
Prețul de pornire al licitației este
de 31.125EUR, exclusiv TVA.
Ofertanții care doresc să participe
la procedura de vânzare prin licitație publică au obligația de a
depune până, cel mai târziu, în
data de 14.08.2017, ora 16:00, la
sediul organizatorului, din București, str. Învingătorilor, nr.24,
clădirea Victory Business Center,
oferta în vederea achiziționării
activului, în original, precum și
documentele specificate în
cuprinsul caietului de sarcini, ce
poate fi achiziționat de la sediul
lichidatorului judiciar pentru
suma de 100Lei +TVA. Pentru
informații suplimentare vă rugăm
să ne contactați la numărul
021.319.94.76.

PIERDERI
l Pierdut card avocat pe numele
Iancu Gh. Vlad Alexandru eliberat
de Baroul Bucursti. Declar nul.
l XPO Supply Chain Beverage
Romania SRL, cu sediul în sat
Dragomireşti-Deal, comuna
Dragomireşti-Vale, DE287/1,
Bucharest West Logistics Park,
Clădirea A, Unităţile nr. A-19,
A-20 şi A-21, jud. Ilfov, nr.de înregistrare în Registrul Comerţului
J23/1020/2015, cod unic de înregistrare: RO34098087, declară
pierdut chitanţier cu următoarele
file necompletate: de la Seria SD
Nr. 1426727 la Seria SD Nr.
1426750. Le declarăm nule.
l Pierdut atestat profesional de
transport marfă, atestat ADR și
card tahograf eliberate de ARR
Vâlcea pe numele Brănescu
Cladiu-Dumitru. Se declară nule.
l Declar pierdut contract de
parcare emis de Circa Financiară
str. Străduinţei nr. 1 Sector 4 pentru
domnul Avram Ghe. Marian din
str. Tătuleşti nr. 9, bl. 85, sc.2, ap.
30, sect. 4. Îl declar nul.
l Pierdut cartelă tahograf nr.
0000000008977000 eliberat pe
numele Chivu Nicolae. O declar
nulă.

DECESE
Cu nespusă tristeţe, la
plecarea sa din această viaţă,
aduc un pios omagiu şi un
gand de profundă
recunoştinţa
Prof. Univ. Dr. Doc.
NICOLAE URSEA,
cel care a pus bazele
Nefrologiei din România şi a
contribuit decisiv la
formarea mea profesională.
Dumnezeu să îl odihnească
în pace! Sincere condoleanţe
familiei îndoliate.
Dr. Cristina Capusa. Capusa.

