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OFERTE SERVICIU
l Firma SC Extra Royal Pan SRL,
cu sediul în Tulcea, jud.Tulcea, str.
Isaccei, nr.12, complex 4 parter,
angajează 1 brutar şi 2 ambalatori
manuali vorbitori de limba engleză.
Pentru detalii suplimentare, apelaţi:
0773.330.269.
l Optimal Care ofera un loc de
munca in Germania pentru ingrijirea unui cuplu in zona Hannover.
Cautam o doamna cu experienta in
domeniu si germana la nivel incepator. Oferim contract, asigurare,
masa si cazare. Salariu 1300,--Euro
net. Pentru mai multe detalii sunati
la 0733978860.
l Spitalul Clinic de Urgenţă
„Bagdasar-Arseni”, cu sediul în
Bucureşti, Şos. Berceni nr. 12,
Sector 4, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post
vacant în cadrul serviciului de
Evaluare şi Statistică Medicală din
spital: 0,5 post statician medical
(M); - diplomă de bacalaureat;
minim 6 luni vechime în activitate;
- atestat de competenţe de operare
pe calculator. Concursul se va
desfăşura la sediul instituţiei şi va
cuprinde trei probe, astfel: 1. Proba
scrisă – 10.07.2017,ora 09:00, în
amfiteatrul Centrului de Excelenţă
în Neurochirurgie. 2. Proba practică
– 13.07.2017, ora 09:00, în cadrul
Serviciului de Evaluare şi Statistică
Medicală. 3. Interviul – 18.07.2017,
ora 09:00, în amfiteatrul Centrului
de Excelenţă înNeurochirurgie.
Persoanele interesate pot depune
dosarul de înscriere în perioada de
19.06.2017 – 30.06.2017 (inclusiv),
ora 15:00, la sediul spitalului –
Serviciul R.U.N.O.S. relaţii suplimentare şi pe site-ul spitalului
www.bagdasar-arseni.ro. Manager,
Dr. Oancea Violetă Carmen.
l Spitalul Clinic de Urgenţă
„Bagdasar-Arseni”, cu sediul în
Bucureşti, Sos. Berceni nr. 12,
Sector 4, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi
temporar vacanţe în cadrul structurilor organizatorice din spital după
cum urmează: 1. Secţia Clinică
Cardiologie: - 1 post Asistent
Medical Generalist Debutant (PL);
- diplomă de bacalaureat; - diplomă
de absolvire a şcolii sanitare postliceale; fără vechime în specialitatea
postului. 2. Secţia Clinică Ortopedie
şi Traumatologie. 1. Post brancardier:- diplomă Şcoală generală/
certificat absolvire şcoală generală;
- cunoştinţe minime în domeniul
sanitar. – cu sau fără vechime în
specialitate. Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va
cuprinde trei probe, astfel: 1. Proba
Scrisă – 10.07.2017, ora 09:00, în
amfiteatrul centrului de excelenţă în
Neurochirurgie. 2. Proba practică –
13.07.2017, ora 09:00, în cadrul
secţiilor. 3. Interviul – 18.07.2017,
ora 09:00, în amfiteatrul centrului
de excelenţă înneurochirurgie.
Persoanele interesate pot depune
dosarul de înscriere în perioada
19.06.2017-13.06.2017 (inclusiv),
ora 15:00, la sediulspitalului –
Serviciul R.U.N.O.S. relaţii
supliemnatre se pot obţine la telefon
021-334.30.25, interior 1122 şi 1123
Serviciul RUNOS şi pe site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.ro.
Manager, Dr. Oancea Violetă
Carmen.
l Spitalul Clinic Colentina scoate
la concurs în data de 11.07.2017,
ora 10.00, în cadrul pavilionului D,
1 post de şef Serviciu Achiziţii şi
Aprovizionare în cadrul Serviciul
Achiziţii şi Aprovizionare. Condiţii

specifice de participare la concurs:
-Pentru postul de şef Serviciu Achiziţii şi Aprovizionare: -diplomă de
licenţă în specialitatea serviciului;
-curs de specializare în domeniul
serviciului; -2 ani vechime în specialitatea Serviciului Achiziţii.
Termen de înscriere: Dosarele se vor
depune la Serviciul Runos până pe
data de 03.07.2017, ora 15.00. Informaţii suplimentare la telefon:
021.319.17.80.
l Colegiul Naţional „Al.D.Ghica”,
cu sediul în localitatea Alexandria,
str.Viitorului, nr.78, judeţul
Teleorman, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: Administrator
financiar, cu studii superioare, 1
post perioadă nedeterminată,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 11 iulie
2017, ora 11.00; -proba interviu în
data de 14 iulie 2017, ora 11.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: superioare economice; -vechime: minim 3
ani. 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
Colegiului Naţional „Al.D.Ghica”
Alexandria, Str.Viitorului, nr.78.
Relaţii suplimentare la sediul Colegiului Naţional „Al.D.Ghica”
Alexandria, persoană de contact:
Paterău Florina, telefon:
0247.312.925.
l Primăria Comunei Slatina-Timiș,
judeţul Caraş-Severin, organizează
concurs, în perioada 19-21.07.2017,
în vederea ocupării următoarelor
funcţii publice vacante: -1 post de
poliţist local, III, debutant, la
Compartimentul Serviciul public
Poliția locală, din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului
comunei Slatina-Timiș. Condiții de
participare: -studii liceale, respectiv
studii medii liceale finalizate cu
diplomă de bacalaureat; -să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei
funcţii publice, conform art.54 din
Legea nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici. Concursul se
va desfăşura la sediul Primăriei
Comunei Slatina-Timiș în data de
19.07.2017, ora 11.00 -proba scrisă
şi în 21.07.2017, ora 11.00 -proba
interviu. Dosarele de înscriere se
vor depune în termen de 20 de zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a. Relaţii suplimentare
se pot obţine la nr.telefon:
0255.260.844 sau la sediul Primăriei
Slatina-Timiş.
l Penitenciarul Mioveni scoate la
concurs din sursă externă patru
posturi vacante de funcționar
public cu statut special în sistemul
administrației penitenciare (agent
de penitenciare), astfel: -1 post
agent tehnic (electrician); -1 post
agent administrativ (gospodar); -1
post agent tehnic (conducător auto);
-1 post agent tehnic (mecanizator).
La concurs pot participa persoanele
care îndeplinesc condiţiile generale,
precum și condițiile specifice
postului. Anunţul de concurs este
afişat la avizierul Penitenciarului
Mioveni, pe site-ul propriu (www.
anp.gov.ro/web/penitenciarul-mioveni) și pe site-ul Administrației
Naționale a Penitenciarelor (www.
anp.gov.ro, secțiunea Carieră –
Concursuri din sursă externă –
Concursuri în curs de derulare).
Informații suplimentare se pot
obține de la structura de resurse
umane din cadrul Penitenciarului
Mioveni (telefon 0248/260000,
int.154).

l Penitenciarul București –Jilava
organizează concurs pentru
ocuparea din sursă externă a următoarelor posturi vacante: -1 post
agent administrativ (bucătar); -1
post asistent medical (generalist); -1
post agent tehnic (tehnician dentar).
Dosarele de candidat se depun la
sediul Penitenciarului București
-Jilava, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunțului. Taxa de participare la concurs
este de 85 de lei. Informații suplimentare se pot obține de la sediul
Penitenciarului București -Jilava,
telefon: 021.457.01.82, int.147, 148
sau 149 și accesând site-urile www.
anp.gov.ro/web/penitenciarul-bucuresti-jilava, Secțiunea Carieră și
www.anp.gov.ro, Secțiunea Carieră
– Concursuri din sursă externă.
l Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului şi
Adopţie, cu sediul în B-dul
Gheorghe Magheru nr.7, sector 1,
Bucureşti, scoate la concurs la
sediul Autorităţii, următoarele
posturi vacante: două posturi
vacante de consilier superior din
cadrul Direcției Generale Protecția
Drepturilor Copilului, respectiv
Serviciul Monitorizare un post
vacant și Serviciul Strategii
Programe un post vacant: Condiţiile specifice pentru ocuparea
funcţiilor publice vacante de consilier, gradul profesional superior:
-condiţiile de studii: a) studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul fundamental de ierarhizare -științe sociale, ramura:
stiințe juridice sau economice sau
sociologie sau psihologie, domeniu
de licență: drept sau asistență
socială/ sociologie sau psihologie,
sau ramura științe economice, b)
cursuri perfecționare/ specializare
privind scrierea/ elaborarea de
proiecte, accesarea de finanțări
externe nerambursabile (FEN),
implementarea și gestionarea
proiectelor aferente FEN accesate,
precum și în fundamentarea, elaborarea, implementarea și gestionarea
programelor de interes național.
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
minimum 9 ani. Dosarul de concurs
va conţine următoarele: a) formularul de înscriere prevăzut în anexa
nr.3 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare; b) copia
actului de identitate; c) 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. Copiile
de pe actele mai sus menţionate se
prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care
se certifică pentru conformitatea cu
originalul de către secretarul comisiei de concurs. Proba scrisă a
concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de
consilieri superiori se desfășoară în
data de 25.07.2017, orele 10:00.
Bibliografia se ridică de la sediul
Autorităţii în momentul depunerii
dosarului de concurs. Dosarele de

concurs se depun în termen de 20
de zile de la data publicării anunţului. Informaţii suplimentare se
obţin la telefon: 021/310.07.89.
l Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului şi
Adopţie, cu sediul în B-dul
Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1,
Bucureşti, scoate la concurs la
sediul Autorităţii, un post temporar
vacant de consilier juridic superior
din cadrul Serviciul Juridic Contencios: Condiţiile specifice pentru
ocuparea funcţiilor publice vacante
de consilier, gradul profesional
superior: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
fundamental de ierarhizare- științe
sociale, ramura: stiințe juridice,
domeniu de licență: drept; -vechime
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minimum 9 ani. Dosarul de concurs
va conţine următoarele: a) formularul de înscriere prevăzut în anexa
nr. 3 din H.G. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare; b) copia
actului de identitate; c) 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. Copiile
de pe actele mai sus menţionate se
prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care
se certifică pentru conformitatea cu
originalul de către secretarul comisiei de concurs. Proba scrisă a
concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de
consilieri superiori se desfășoară în
data de 19.07.2017, orele 10:00.
Bibliografia se ridică de la sediul
Autorităţii în momentul depunerii
dosarului de concurs. Dosarele de
concurs se depun în termen de 8 zile
de la data publicării anunţului.
Informaţii suplimentare se obţin la
telefon: 021/310.07.89.
l Primăria Comunei Vedea,
Judeţul Teleorman, organizează
concurs pentru ocuparea postului
contractual de execuţie temporar
vacant, pe perioadă determinată,
de funcționar I, în cadrul compartimentului Secretariat administrativ
deservire gospodărire. Concursul se
organizează la sediul Primăriei
Vedea, judeţul Teleorman, în data
de 05.07.2017, ora 10:00 proba
scrisă și 07.07.2017 interviul. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în intervalul 19/06/2017 –
28/06/2017. Dosarele de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art. 6 din HG nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de participare: Studii medii absolvite cu diploma
de bacalaureat; Toţi candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art. 3 din
anexa la HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările uterioare.
Bibliografia se afişează la sediul
primăriei şi pe site-ul www.primariavedea.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul primăriei Vedea

şi la nr. de telefon 0247337901 /
0769220403.

PROPUNERI AFACERI
Invenţie medaliată aur, energie
v e r d e , c a u t i n v e s t i t o r.
0749.601.787.

CITAȚII
l Se citează pârâta Despina Cristiana, la Judecătoria Piteşti, la
termenul din 05.09.2017, ora 8,30,
Complet C2-2, în Dosarul nr.
19154/280/2012*, având ca obiect
rezoluţiune contract, în proces cu
Stanciu Ioana – prin procurator
Stanciu Constantin.
l Numitele Bojin Cristina Florentina Alexandra şi Bojin Cosmina
Mădălina, cu domiciliul în comuna
Morunglav, jud. Olt, sunt citate la
Judecătoria Balş pe data de
0 5 . 0 7 . 2 0 1 7 , î n d o s a r u l n r.
2352/184/2015.
l Se citează Veveron Ionel CNP
1731025225632 cu ultimul domiciliu cunoscut la adresa din Iaşi, str.
Atelierului, nr.1, bl.A9 colţ, sc.A,
ap.3, jud. Iaşi, la Judecatoria
Oradea pe data de 06.09.2017,
Camera 8, ora 11:00, complet C18,
în calitate de intervenient forţat în
dosarul nr.1449/271/2017, în contradictoriu cu Muntean Maria în calitate de reclamant, şi Societatea de
Asigurări Centraal Beheer Achmea,
prin corespondentul său în
România societatea Vig Management Service SRL, în calitate de
pârât, cauza având obiect pretenţii.
l Flaviromprest SRL, J
05/614/2003, CUI 15448224, cu
ultimul sediu în judeţul Bihor, Mun.
Oradea, Piaţa Bucureşti nr.4, Ap.
33, cod poştal 3700, prin administrator Olteanu Radu, este chemată
la Tribunalul Bucureşti, din Splaiul
Independenţei nr. 319 L, Clădirea
B, sector 6, Bucureşti, Secţia a VI-a
Civilă, camera E 26, c2- fond, în
ziua de 07 septembrie 2017, ora
9:30, în calitate de pârât, în proces
cu IMSAT SA, în calitate de reclamant şi alţii, pentru Fond– Actiune
în constatare şi pretenţii *Rejudecare Dosar nr. 26988/3/2005, în
cadrul Dosarului nr. 13219/3/2017.
l Prin sentinţa civilă nr.7485 din 31
mai 2017 pronunţată în dosar
nr.35682/245/2016 al Judecătoriei
Iaşi s-a dispus: "Pentru aceste
motive, în numele legii hotărăşte:
Admite acţiunea exercitată de către
reclamantul Zaionciuc-Roşca
Octav, CNP 1411116227789, cu
domiciliul în sat şi comuna Tomeşti,
bl.2, sc. A, parter, jud.Iaşi şi cu
domiciliul procedural ales la
Cabinet de Avocat Popa Mihaela
Cristina din Iaşi, bd. Ţuţora nr.9B,
bl.G2, parter, ap.6, jud.Iaşi în
contradictoriu cu pârâţii Pînzaru
Maria, CNP 2420924221196, cu
reşedinţa în Iaşi, Aleea Rozelor,
nr.34, bl.A11, sc.A, et.4, ap.4,
ap.159, jud.Iaşi (la familia Stoian
Constantin, sora pârâtei), Lipsa
Liliana, cu ultimul domiciliu în Iaşi,
str.Vlădiceni, nr.14, bl.Cămin 1,
tr.II, et. 2, ap. 39, jud.Iaşi, Șchiopu
Mariana, cu ultimul domiciliu în
Iaşi, str.P.Halipa, nr.15, bl.G2, sc.A,
ap.5 şi fără forme legale în Iaşi, str.
Vlădiceni, nr.14, et.2, camera 29,
cămin Moldova, Cofariu Vasile, cu
ultimul domiciliu în Iaşi, str.
Tabacului nr.1A, bl.253-254, tr.IV,
et.1, ap.3, jud.Iaşi, Lucescu
Dumitru, cu ultimul domiciliu în
Iaşi, sat Cîrlig, com.Popricani şi
fără forme legale în Iaşi, str.Martha,
nr.12, Ciornei Ilie, cu ultimul domiciliu în Iaşi, bd.Tudor Vladimirescu
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nr.105, bl.105, sc.A, et.2, ap.12,
judeţul Iaşi, Grădinaru Adrian, cu
ultimul domiciliu în Iaşi, bd.
Alexandru cel Bun, nr.1, bl.X12,
sc.A, et.4, ap.30, jud.Iaşi, Anton
Florin, cu ultimul domiciliu în Iaşi,
bd.Alexandru cel Bun, nr.51, bl.Y2,
et.7, ap.35, jud.Iaşi, Timofte
Anişoara, cu ultimul domiciliu în
oraş Paşcani, str.W.Mărăcineanu,
nr.15, jud.Iaşi, Rădeanu Liviu
Ciprian, cu ultimul domiciliu în
oras Paşcani, str.W.Mărăcineanu,
nr.15, Buca Elena, cu ultimul domiciliu în Iaşi, Șoseaua Nicolina, nr.59,
bl.978, et.6, ap.35, jud.Iaşi, Lazarine
Neculai, cu ultimul domiciliu în
Tomeşti, bl. 47, tr.II, parter, ap.3,
jud.Iaşi şi Mihăiţă Constantin, cu
ultimul domiciliu în Iaşi, Aleea
Muşatini, nr.10, bl. A19 bis, et.7,
ap.46, jud.Iaşi. Constată că pârâţii
Lucescu Dumitru şi Mihăiţă
Constantin nu mai sunt titularii
dreptului de a solicita punerea în
executare silita a sentinţei penale
nr.2944 din 12.06.2003 pronunţată
de către Judecătoria Iaşi în cauza
cu nr.31658/2002, ca urmare a recuperării prejudiciului prin executarea silita a părătei debitoare
Pînzaru Maria. Constată intervenită prescripţia dreptului de a cere
executarea silită a sumelor datorate
de către pârâta Pînzaru Maria, cu
titlu de despăgubiri, pârâtilor Lipşa
Liliana, Șchiopu Mariana, Cofariu
Vasile, Ciornei Ilie, Grădinaru
Adrian, Anton FLorin, Timofte
Anişoara, Rădeanu Liviu Ciprian,
Buca Elena, Lazarine Neculai,
conform sentinţei penale nr.2944
din 12.06.2003 pronunţată de către
Judecătoria Iaşi în cauza cu
nr.31658/2002. Dispune rectificarea
cărţii funciare nr.60170-C1-U5
UAT Tomeşti deschisă cu privire la
imobilul situat în Tomeşti, bl.2,
sc.A, parter, ap. 3/1, jud.Iaşi, proprietatea reclamantului Zaionciuc
Octav în sensul radierii din
cuprinsul acestei carţi funciare a
sechestrului asigurator înscris în
baza procesului verbal încheiat la
data de 01.11.2002 emis de catre
Poliţia Municipiului Iaşi Secţia a
IV-a (dosar de urmărire penală
nr.405.798 şi nr.414.925 din 2002,
ordonanţa de luare a măsurii asiguratorii din dosar nr.405798 din 2002,
adresa din data de 01.11.2002
nr.414925 IPJ Iaşi, Poliţia Municipiului Iaşi secţia a IVa) până la
concurenţa sumei de 220.000.000
ROL, înscris în registrul de inscripţiuni sub nr.2493/04.11.2002. Cu
drept de apel în termen de 30 de zile
de la comunicare, cererea de apel
urmând a fi depusă la Judecătoria
Iaşi. Pronunţată astăzi, 31.05.2017,
prin punerea soluţiei la dispoziţia
părtilor prin mijlocirea grefei
instanţei în condiţiile art.396 alin.2
cod procedură civilă." Urmează
semnăturile şi parafa instanţei.

DIVERSE
l Numitul Csergo Lajos din
comuna Lupeni, jud. Harghita, prin
prezentul anunt imi cer scuze in
mod public fata de numitul Barabas
Lorant, pentru fapta de lovire
savarsita impotriva acestuia, la data
de 01.12.2016. Totodata precizez
faptul ca regret cele intamplate.
l Just Insolv SPRL notifica
intrarea debitorului în procedura
simplificată și începerea procedurii
falimentului in Dosarul nr.
7691/105/2015, conform Sentintei
nr. 553 din 09.06.2017, privind pe
debitoarea SC Concept Airnature
SRL cu sediul social în Breaza, str.
Națiunii, nr.8, judetul Prahova.
l Mlenajek Andrei, in calitate de
reprezentant al beneficiarilor
proiectului P.U.Z-,,introducere

14

ANUNȚURI

teren in intravilan, dezmembrare,
construire locuinte individuale
P+2+M’’, in Judet Ilfov, Oras
Otopeni, T11, P243/29, 212, 212/21,
212/23 anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima
versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia
Mediului.Ilfov din Aleea Lacul
Morii, nr.1 (in spatele benzinariei
Lukoil), sector 6, de luni pana joi
intre orele: 09:00-11:00. Observatii
si sugestii se primesc in scris la
sediul A.P.M.ILFOV in termen de
15 zile de la data publicarii anuntului.
l Dosarul civil nr. 3010/55/2017
aflat pe rolul Judecatoriei Arad se
află în curs de soluţionare, acţiunea
civilă are ca reclamanţi pe Potoreţ
Gligor şi Potoreţ Mărioara şi pârâţi
Singer Elisabeta cu domiciliul necunoscut şi Comuna Zimandul Nou,
cu sediul în Zimandul Nou, Str.
Principală, nr. 248, Jud. Arad,
având ca obiect prescripţia extinctivă a dreptului pârâtelor asupra
creanţelor de 5409 euro şi 1174
euro. Cu termen de judecată la
29.06.2017.
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse
Și Asociații SPRL notifică creditorii
cu privire la deschiderea procedurii
simplificate a insolvenței prevăzuta
de Legea nr.85/2014, împotriva
debitoarei SC Smandy Prorom
Security SRL cu sediul în București,
Str. Volumului, Nr.32, Sector 1,
J40/7179/2010, CUI 27220490, în
dosarul 16416/3/2017 aflat pe rolul
Tribunalului București, Secția
a-VII-A Civilă. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanțelor asupra averii
debitorului -11.07.2017, termenul
de verificare a creanțelor, de întocmire, afișare și comunicare a tabelului preliminar de creanțe

-18.07.2017, termenul de definitivare a tabelului creanțelor
-01.08.2017. Următorul termen de
judecată a fost fixat pentru data de
11.04.2017. Pentru relații:
021.318.74.25.
l Tolea Elena, Vasile Angelica,
Stoica Ion, Conteanu Maria, Ghenu
Gherghina , Grigore Aurica, Petre
Florina, Grigore Niculae, Mokhtari
Anca, Rosu Ion, Lazar Florentina,
Rosu Maria, Grigore Gheorghe,
avănd sediul în localitatea Berceni,
titular ai planului PUZ locuinţe
individuale, anexe şi utilităţi din
com. Berceni, Tarlaua 12, Parcela
32/2 /4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, anunţă
publicul interest asupra depunerii
solicitării de obţinere a avizului de
mediu pentru planul menţionat şi
declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi
consultată la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Ilfov din Aleea
Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni
pâna joi între orele 09.00-13.00.
Observaţii/comentarii şi sugestii se
primesc în scris la sediul A.P.M.
Ilfov, tel.121/4301523,021/4301402,
în termen de 18 zile de la data
publicării anunţului.
l Anunt Public 2. Primăria
Comunei Clinceni cu sediul în
comuna Clinceni, str.Principală, nr.
107A, judetul Ilfov, titular al
planului “Reactualizare Plan Urbanistic General Comuna Clinceni,
judet Ilfov’, anunţă publicul interest asupra depunerii solicitării de
obţinere a avizului de mediu pentru
planul menţionat şi declanşarea
etapei de încadrare. Prima versiune
a planului/programului poate fi
consultată la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Ilfov din Aleea
Lacul Morii nr.1,sector 6, de luni
pană joi între orele 09.00-13.00.
Observaţii/comentarii şi sugestii se
primesc în scris la sediul A.P.M.
Ilfov, tel.021/4301523, 021/4301402,
în termen de 15 zile de la data
publicării anunţului.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de administraţie al S.C.
Iptana S.A. cu sediul în Bucureşti,
bd. Dinicu Golescu nr.36, sector 1,
C.U.I. 1583816, Nr.Înregistrare
Registrul Comerţului
J/40/1747/1991, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor în ziua de 10 iulie 2017,
ora 10.00, la sediul IPTANA S.A.,
din Bucureşti, bd. Dinicu Golescu
nr.36, sector 1, pentru toţi acţionarii
înregistrati în Registrul acţionarilor
la sfârşitul zilei de 7 iulie 2017, cu
urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea încetării mandatului actualului Consiliu de administraţie,
începând cu data de 12.07.2017 şi a
mandatului Directorului General,
urmare a cererilor de încetare a
contractelor de administrare şi de
management înregistrate la societate, alegerea unui nou Consiliu de
administraţie format din trei
membrii şi stabilirea remuneraţiei
acestora; 2. Diverse. Dacă la prima
convocare nu se întruneşte majoritatea conform Legii nr.31/1990,
şedinţa se reconvoacă la data de 11
iulie 2017, în acelaşi loc la ora 15.00.
Formularele de procuri se pot
obţine de la sediul IPTANA S.A.
începând cu data de 15 iunie 2017 şi
se vor depune completate şi
semnate la sediul societăţii până la
data de 7 iulie 2017, inclusiv. Preşedintele Consiliului de Administraţie, dr.ing.Cornel Martincu.
l Convocarea nr. 2/15.06.2017
Adunării Generale Ordinare a acţionarilor S.C.Minersort S.A. S.C.
Minersort S.A. cu sediul în, Bucureşti, Sector 3, str. Nicolae Rosu,

LUNI / 19 IUNIE 2017
nr.2F, clădirea DEFG, biroul
1,C.U.I. 1630896, J40/10784/2013 la
solicitarea administratorului
special, dl. Mircioiu Adrian, legitimat cu C.I. seria RR nr.687878 ,
CNP 1610619400594 eliberat de
SPCEP S1 biroul 5, la data de
23.06.2010, în temeiul prevederilor
Legii 3l/990 republicată şi modificată şi al Actului constitutiv,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Minersort
S.A. pentru data de 20.07.2017
(prima convocare), ora 14.00, la
sediul S.C. Minersort S.A. din
Bucureşti, Sector 3, str. Nicolae
Rosu, nr.2F, clădirea DEFG, biroul
1, pentru toţi acţionarii societăţii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor
, la sfârţitul zilei de 04.07.2017
considerată data de referinţă, cu
următoarea ordine de zi: Aprobarea planului de reorganizare al
societaţii Minersort S.A. conform
Legii nr.85/2006 astfel cum a fost
propus de Administratorul special
al societăţii dl. Mircioiu Adrian şi
înregistrarea acestuia la instituţiile
abilitate. Aprobarea mandatării
dlui Mircioiu Adrian domiciliat în
Bucureşti, strada Bucegi nr.43,
sector 1, legitimat cu CI seria RR
nr.687878, CNP 1610619400594
eliberat de SPCEP S1 biroul 5, la
data de 23.06.2010, să efectueze
toate procedurile şi formalităţile
prevăzute de lege pentru ducerea la
îndeplinire a Hotărârii A.G.O.A., să
depună si să semneze în acest scop
în numele Societătii, în relatiile cu
Oficiul Registrului Comerţului,
precum şi alte entităti publice sau
private. Mandatarul sus menţionat
va putea delega puterile acordate
conform celor de mai sus, oricarei
persoane după cum consideră
necesar.În cazul în care nu se întruneşte condiţia de cvorum se
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Minersort
S.A. pentru data de 21.07.2017 (a
doua convocare), ora 14.00, la
sediul S.C. Minersort S.A. din
Bucureşti, Sector 3, str. Nicolae
Rosu, nr. 2F, cladirea DEFG, biroul
1.SC Minersort S.A. prin administrator special Mircioiu Adrian.

LICITAȚII
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Olt organizează licitaţie publică cu
strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a unor spaţii în
suprafaţă totală de 3mp, aflate în
Slatina, str.Mihai Eminescu, nr.
19-21, în incinta sediului Centrului
de Reţinere şi Arestare Preventivă,
după cum urmează: 1 mp în camera
nr.6, 1 mp în camera nr.11 şi 1 mp
în camera de aşteptare şi percheziţie corporală la încarcerare, în

scopul implementării unui sistem
de efectuare a convorbirilor telefonice pentru persoanele private de
libertate, conform art.133 şi art.246
din HG nr.157/2016 privind regimul
de aplicare a Legii nr.254/2013.
Persoanele interesate se vor
prezenta la sediul unităţii din
Slatina, str.Primăverii, nr.15, jud.
Olt, de unde, în perioada
09-26.06.2017, orele 08.00-11.00,
pot solicita în scris fişa de date a
achiziţiei, care se obţine contra
sumei de 5.00 lei.
l Comuna Valea Călugărească
organizează procedura de licitaţie
pentru vânzarea următoarelor
terenuri: 1. Teren cu suprafaţa de
431mp, domeniul privat al comunei
Valea Călugărească, sat Dârvari, cu
nr. cadastral 21993, situat în
tarlaua 113, aflat în intravilanul
localităţii. Terenul are destinaţia
pentru construcţii de locuinţe şi
dotări complementare pentru
următoarele utilizări: -locuinţe cu
partiu obişnuit; -locuinţe individuale cu restricţii în zone de
protecţie; -servicii profesionale şi
sociale; -comerţ cu amănuntul;
-activităţi nepoluante care nu necesită volum mare de transporturi;
-anexe gospodăreşti cu regim de
înălţime P şi maxim P+1; -activităţi
manufacturiere nepoluante;
-construcţii aferente echipării
tehnico-edilitare. Valoarea totală
minimă a terenului este de
2.802Euro, respectiv 6,5Euro/mp.
Procedura se va desfăşura la
Primăria Valea Călugărească în
ziua de 03.07.2017, ora 10.00. Ofertele se vor depune la Primăria
Valea Călugărească până la data de
03.07.2017, ora 9.30. Caietul de
sarcini se va achiziţiona contra
sumei de 200Lei. Garanţia de participare la licitaţie este în cuantum
de 120Lei. 2. Teren cu suprafaţa de
5.000mp, situat în intravilanul
comunei Valea Călugărească,
tarlaua 78, parcela A 5839, nr.
cadastral 22038, sat Arva. Destinaţia stabilită este pentru zonă
funcţiuni mixte- unităţi agricole şi
unităţi industriale şi de depozitare.
Valoarea totală minimă a terenului
este de 20.000Euro, respectiv 4
Euro/mp. Procedura se va desfăşura la Primăria Valea Călugărească în ziua de 03.07.2017, ora
13.00. Ofertele se vor depune la
Primăria Valea Călugărească până
la data de 03.07.2017, ora 12.30.
Caietul de sarcini se va achiziţiona
contra sumei de 200Lei. Garanţia
de participare la licitaţie este în
cuantum de 900 Lei. Informaţii
suplimentare se obţin de la
Primăria Valea Călugărească,
tel.0244.235.444.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Natională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul
Fiscal Orășenesc Mioveni 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 DIACONU RETEVOIESTI SRL - Pietrosani, după cum urmează:
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism Renault Megane,
serie șasiu VF1K1G0646910211, serie motor D279703, an
fabricație 2012, nr. înmatriculare AG47DCN, 18 903 lei. Prețurile
menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în
contul RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria
Mioveni, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală republicat,
până în ziua de 11.07.2017, ora 14.00. Licitația va avea loc în data
de 12.07.2017, ora 11.00, la Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni.
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 află de la Serviciul Fiscal
Orășenesc Mioveni, telefon nr. 0248.260.665.

l Alexander Events Plaza in faliment, vinde la licitatie publica cu
strigare: Aparate telefonice, minicentrale telefonice , 39 buc - 1200
lei; Diverse accesorii telecomunicatii, cabluri telecomunicatii, interfata conversie semnal; Consola
display - 115 lei; Mini centrala - 750
lei; Kit rack server - 780 lei; Cisco
Dram - 780 lei; Switch access
CISCO - 400 lei; 5 Buc ACCES
POINT CISCO - 1100 lei; UP
SMART - 600 lei; Server IT complet
- 400 lei. Bunurile se pot vedea la
adresa debitoarei din Voluntari,
Oraş Voluntari, Bdul. PIPERA, Nr.
1/VI, Imobil I, Et. 2, Cam. 210.
Persoana de contact dl. Budeanu
Petre, tel. 0722240417. Licitatiile se
vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar Al. Emil Botta nr.4 bl.
M104 sc. 1, apt.5, Sector 3, Bucuresti in fiecare zi de vineri ora 14:00.
Tel. 0722 316 892.
l Turnătoria Centrala Orion SA,
societate in faliment, prin lichidator
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
scoate la vanzare urmatoarele
bunuri mobile: autoturism Daewoo
Cielo TF19Y, an fabricatie 1999, nr.
inmatriculare PH-15-TCO- 760
euro; autoturism Porsche Cayenne,
an fabricatie 2008, km 51.000 –
15.200 euro, autoturism Mercedes
300 SE, an fabricatie 1992, nr.
inmatriculare PH-20-TCO - 5.985
euro; autoturism Nubira, an fabricatie 2003, nr. inmatriculare
PH-35-TCO - 950 euro; autoutilitara Iveco Daily 65C15, an fabricatie 2008, nr. inmatriculare
PH-36-TCO - 5.605 euro; autoutilitara Iveco Daily 65C15, an fabricatie 2004, nr. inmatriculare
PH-33-TCO - 3.800 euro; autotractor Volvo FM12-420, an fabricatie 2004, nr. inmatriculare
PH-31-TCO - 12.635 euro; semiremorca Schmitz SKI24, an fabricatie
2004, nr. inmatriculare PH-32-TCO
- 7.695 euro. Pretul bunurilor nu
includ TVA. Licitatiile se vor organiza in data de 20.06.2017 ora
12:00, iar in cazul in care bunurile
nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de
21.06.2017, 22.06.2017, 23.06.2017,
24.06.2017, 26.06.2017, 27.06.2017,
28.06.2017, 29.06.2017, 30.06.2017,
la aceeasi ora si aceeasi adresa.
Dosarul de prezentare si conditiile
de participare se pot obtine numai
de la sediul lichidatorului judiciar.
Te l e f o n / f a x : 0 7 2 8 . 4 8 5 . 6 0 5 /

0244.597.808, email office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
l Control Trading S.R.L., societate
in faliment, prin lichidator judiciar
Andrei Ioan IPURL, vinde urmatoarele bunuri: - stoc de marfa,
compus din: cabina metalica; motor
mech. t630 110/130vdc; celule
medie tensiune; repartitor 160a 1p;
tablou electric; set piese schimb jt;
cutie de trecere la motor 95m; limit.
de cursa; cutie alim 500a capat
dreapta; centrala de masura pm500;
reanclansor pt. disj. rdb90; releu
intermediar 10a 230vac 11pini;
cablu cuprucyeaby-f 3x50; releu
intermediar, cu clapeta; busbar
support sem/ol400; cutie de joncţiune 95306sp "d; cablu semnal
26987fla 18x0.75; auxiliar temporizare contact;; întrerupător automat
ns630n 3p sd; intreruptor automat
c6qn 4p 63a c;, etc., la un pret diminuat cu 60 % fata de pretul de
evaluare. Lista completa a bunurilor, poate fi consultata la sediul
sau pe site-ul lichidatorului judiciar
www.andreiioan.ro. - stoc de marfa,
compus din: ampermetre, becuri
halogen, cabluri aluminiu, aplice,
banda izolatoare, consola jgheab
metalic, bride, bec vapori
mercurhqi, lampa f luorescenta,
papuci electrici, detector miscare,
tablou echipat, sigurante, tarod de
mana, jgheab cabluri, corp iluminat
stradal, caseta semnalizare, intrerupatoare, prize, bloc legaturi, set
repere, surse alimentare, corpuri
iluminat, prize, tranformatoare,
cabluri cupru, cabina metalica,
caramida, tabla, teava, sarma
sudura, repartitoare, doze rigips,
conectori, intrerupatoare automate,
celule medie tensiune, cetrala de
masura, cleme de legatura, cutie
metalica, motor mecanism, module
protectie, tripolare, monopolare,
variator de tensiune, variator
rotativ, suport pentru doza, scurtcircuitor mobil, tuburi neon, la un
pret diminuat cu 80 % fata de
pretul de evaluare. Lista completa
a bunurilor, poate fi consultata la
sediul sau pe site-ul lichidatorului
judiciar www.andreiioan.ro. Licitatia se va tine in data de 20.06.2017
ora 11:30, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, iar in cazul in
care bunurile nu vor fi adjudecate,
licitatia se va tine in data de
21.06.2017, 22.06.2017, 23.06.2017,
24.06.2017. Dosarul de prezentare si
conditiile de participare se pot
obtine numai de la sediul lichidato-

Ministerul Finanțelor Publice. 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 NATALUHA ARTE
CONSTRUCT SRL - Pitești, după cum urmează: Denumire, Valoare
[lei, fără TVA]; Autoturism Renault - Megane, an fabricație 2006,
rulaj 286365 km, serie șasiu VF1LMRC536241601, AG-30-NAT,
10834 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima 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 30.06.2017, ora 11.00, la sediul
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2,
camera 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,
camera 5, tel. 0248.211.511 - 3252.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
r u l u i j u d i c i a r. Te l e f o n / f a x :
0244597808; mobil: 0723357858;
www.andreiioan.ro.
l Trebor Exim SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică teren
intravilan in suprafata de 5.857 mp
si indiviz in suprafata de 161 mp,
situate în Băicoi, jud. Prahova la
pretul de evaluare redus cu 50 %,
respectiv 58.850 lei. Licitaţia va
avea loc în data de 28.06.2017, ora
14/00 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 05.07.2017,
aceeaşi oră, în acelaşi loc
l Universal Construct Prod SA
prin lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunurile debitoarei la
pretul de evaluare redus cu 50%:
teren în suprafaţă de 12.389 mp şi
sediu administrativ în suprafaţă de
1.800 mp; hala productie în suprafaţă de 1.500 mp, casa pompe si
bazin apa în suprafaţă de 64 mp,
situata în situat in Comuna Bacia,
jud. Hunedoara la pretul de 160.000
lei; magazie (hală) cu s.d. 1250 mp
și teren aferent cu suprafața de
1.381 mp, situată în com. Bacia,
jud. Hunedoara, la pretul de
119.500 lei fără TVA; teren în
suprafață de 3.195 mp situat în
com. Bacia, jud. Hunedoara la
pretul de 23.500 lei. Licitaţia va
avea loc în data de 28.06.2017, ora
13/30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 05.07.2017,
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Vlamar 4U SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică bunuri
mobile la prețurile de evaluare
reduse cu 50 %: masina taiat beton
(1.577 lei), autoturism Peugeot
Partner (6.759 lei), opturator pneumatic (219 lei). Preturile nu contin
TVA. Licitaţia va avea loc în data
de 23.06.2017, ora 14/00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800.
l Primăria Comunei Necşeşti organizează la data de 14.07.2017, ora
12.00, la sediul Primăriei, licitaţie
publică pentru concesionarea
suprafeţei construite de 37,75mp
din cadrul Dispensarului Uman
Gârdeşti. Caietul de sarcini şi
întreaga documentaţie poate fi achiziţionată până la data de
10.07.2017, ora 16.00, de la
Primăria Necşeşti, iar înscrierile la
licitaţie se fac la sediul Primăriei
Necşeşti, până la data de
14.07.2017, ora 10.00.
l Euroconturi SPRL, administrator judiciar la SC Fepa SA
Bârlad, conform aprobării Adunării
Generale a Creditorilor, anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a
imobilelor terenuri și clădiri
conform Publicației de Vânzare
nr.987 din 12.06.2017, afișată la
sediul debitoarei. Preţul de pornire
a licitaţiei este de 1.987.773,00Euro
transformat în lei, la cursul zilei, la
data licitației, la care se adaugă
TVA. Licitaţia va avea loc în data
de 27.06.2017, ora 12.00, la sediul
SC Fepa SA, din Municipiul
Bârlad, str.Republicii, nr. 316, jud.
Vaslui. Toţi cei care sunt interesați
de achiziționarea acestor imobile
vor depune o garanţie reprezentând
10% din preţul de pornire a licitaţiei, o taxă de licitație de 5.000,00Lei
și contravaloarea caietului de
sarcini în sumă de 1.000,00Lei în

c o n t u l d e l i c h i d a r e n r.
RO50BRDE340SV42643213400,
deschis la BRD Suceava. În caz de
neadjudecare, licitaţia se va repeta
în data de 12.07.2017 şi 27.07.2017,
la ora 12.00. Relaţii la telefon:
0754.023.892.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Consiliul Local al Municipiului
Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 49-51,
tel.0246.213.588 /213.747, fax:
0246.215.405, e-mail: primarie@
primariagiurgiu.ro, cod fiscal:
4852455, cont IBAN:
RO04TREZ32121300205XXXXX
-Direcţia Patrimoniu. 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Obiectul concesiunii îl
constituie suprafeţele de teren,
denumite în continuare „locaţii”,
aparţinând domeniului public al
Municipiului Giurgiu unde
urmează să se desfăşoare activitatea
de publicitate stradală (outdoor).
Redevenţa totală minimă anuală
este de 24.000 Euro. Redevenţa se
calculează astfel: RX40% în anul 1.
RX70% în anul II. RX100% în anul
III. Criteriul de atribuire a contractului este cel mai mare punctaj
acumulat: În cazul ofertelor care au
depăşit pragul preselecţiei, departajarea se realizează astfel: a) gradul
de calificare şi numărul de personal
propriu care asigură desfăşurarea
activităţilor specifice =10 puncte; b)
dovada deţinerii unor contracte sau
precontracte de publicitate pentru
minim 40% din numărul locaţiilor
licitate, pentru primele 12 luni =10
puncte; c)cea mai consolidată experienţă în domeniu = 10 puncte,
dintre care 2 pentru fiecare an; d)
condiţii specifice, particulare şi
atractive oferte =20 puncte. Departajarea în funcţie de Revedenţa
minimă stabilită se realizează astfel:
R =Revedenţa minimă =20 puncte.
R =Revedenţa minimă+½ din revedenţa minimă =30 puncte. R =
Revedenţa minimăx2 (sau mai
mult) =50 puncte. Ponderea criteriilor prevăzute este de 51% faţă de
49% (revedenţa). Durata concesiunii va fi de 6 ani, cu posibilitatea
prelungirii cu încă ½ din durata
iniţială cu acordul părţilor. Contravaloarea studiului de oportunitate
va fi suportată de viitorul concesionar. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: În
co nfo rmit a t e cu H CLM nr.
452/18.12.2014. 3.1.Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se
va obţine de orice persoană juridică
de drept privat român interesată, pe
suport de hârtie, de la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, şos.
Bucureşti, nr.49-51, în baza unei
solicitări depuse la Registratură.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia Patrimoniu -Compartiment Urmărire,
Executare Contracte, Primăria
Municipiului Giurgiu, Şos.Bucureşti, nr.49-51. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:
Valoarea documentaţiei este de
100Lei, la care se adaugă TVA.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor+ora: 11.07.2017, ora
10.00. 4.Informaţii privind ofertele:
ofertele se depun în limba română.
4.1.Data-limită de depunere a ofer-

telor+ora: 12.07.2017, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: ofertele se depun la sediul
Primăriei Municipiului Giurgiu,
Şos.Bucureşti, nr.49-51, Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
Fiecare participant depune o
singură ofertă în două exemplare
(original şi copie). 5.Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa publică
de deschidere a ofertelor+ora:
12.07.2017, Primăria Municipiului
Giurgiu, Şos.Bucureşti, nr. 49-51,
sala Parter, ora 13.00. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: litigiile apărute între
părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar, potrivit Legii
Contenciosului Administrativ,
Tribunalul Giurgiu- secţia Contencios Administrativ Fiscal, str.
Episcopiei, nr.13, tel. 0246.212.725,
fax: 0337.819.940, e-mail: alina.
ciobanu@just.ro
l Primăria Oraşului Videle, cu
sediul în Videle, str. Republicii, nr. 2,
judeţul Teleorman, organizează
licitaţie publică deschisă cu strigare
în vederea închirierii imobilului
Baltă HB 946 - în suprafaţă de
32200 mp, amplasat în tarla 43 și
tarla 99, în vederea desfășurării de
activităţi de piscicultură. Documentaţiile pentru participare la licitaţie
pot fi achiziţionate contra sumei de
30 lei de la sediul Primăriei oraşului
Videle, începând cu data de
20.06.2017, zilnic între orele 9.00 16.00. Data limită de depunere a
ofertelor este 13.07.2017, ora 16:00.
Locul de depunere a ofertelor sediul Primăriei oraşului Videle.
Deschiderea ofertelor se va face la
sediul Primăriei oraşului Videle în
data de 14.07.2017, ora 10:00.
l S.C. Carasana Piata S.A. Resita
- în faliment anunta vanzarea prin
licitatie publica a bunului imobil,
reprezentand imobil/anexa locuinta,
situat in comuna Valiug, nr. 375,
Jud. Caras - Severin, evidentiat in
C.F. nr. 31935/Valiug. Pretul de
pornire al licitatiei este de 42.036
Lei + T.V.A. Caietele de sarcini se
pot achizitiona de la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Resita,
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7,
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin,
telefon 0355-429 116, pretul caietelor de sarcini fiind de 350 lei +
T.V.A. Licitatia va avea loc in data
de 30.06.2017, orele 12.00, la sediul
ales al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918,
nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
SCR Best Construct SRL desemnat
prin hotărârea din data de
27.09.2016, pronuntata in dosar nr.
32668/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la vanzare
prin licitatie publica a bunului
mobil aflat in proprietatea SCR
Best Construct SRL, constad in
autoutilitară Ford Transit, an fabricatie 2011, combustibil Motorină,
capacitate cilindrica 2198 cm3,
putere 92 kw, culoare Alb- Gri,
174569 kilometri, stare tehnica
bună, in valoare totala de 5.600
euro exclusiv TVA. Vanzarea
bunului mobil apartinand societatii
falite se va organiza in data de
26.06.2017 ora 14.00, prin licitatie
publica. In cazul in care bunului nu
se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 4
(patru) licitatii saptamanale, în
datele de 03.07.2017, 10.07.2017,

17.07.2017 și 25.07.2017, la aceeasi
ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a
licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, 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 bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare
a acestora se pot obtine din caietul
de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se pot
achizitiona la sediul lichidatorului
judiciar sau prin virament bancar.
Costul unui caiet de sarcini este de
400 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 Lichidator judiciar, societăţi
profesionale de insolvenţă, asociate
prin contract, Yna Consulting
SPRL şi Consultant Insolventa
SPRL, cu sediul procesual ales în
Drobeta-Turnu-Severin, str.Mărăşeşti, nr.18, jud. Mehedinţi, anunţă
licitaţie publică cu strigare pentru
vânzarea bunurilor imobile existente în proprietatea debitoarei SC
Izometal-Magellan SRL, cu sediul
în Drobeta-Turnu-Severin, str.
I.C.Brătianu, nr. 11, parter, camera
2, judeţul Mehedinţi, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului
Mehedinţi sub nr. J25/276/2012,
având cod de identificare fiscală
nr.6633311, aflată în procedura de
faliment, conform sentinţei
nr.177/2016 din şedinta publică din
data de 16.05.2016 pronunţată de
Tribunalul Mehedinti în dosar
nr.6902/101/2012, după cum
urmează: 1.*Teren Extravilan cu S=
510.100mp, (cu destinaţia de
Exploatare Balastieră), situat în
Zona Vladimirescu-Aluniş-Terasa,
Judeţul Arad*, având următoarele
numere de carte funciară şi numere
cadastrale: nr.crt. /Carte Funciară /
Nr.cadastral /Suprafaţa mp:
1/305261/ 305261/7700; 2/307700/
307700/5000; 3/304783/304783/4300;
4/ 305582 /305582 /4400; 5/307678
/307678/6300; 6/306920/306920/2700;
7/307126/307126/1900; 8/306911/
306911/1900; 9/306029 /306029/4200;
10 /306929 /306929/1800;
11/305424/305424/2300; 12/303591/
179/981 /2/51/1800; 13/306934/
306934/2400; 14/305241/305241/
3200; 15 /306910 /306910/8500;
16/307740 /307740 /4100;
17/307714/307714/8400; 18/307698/
307698/10000; 19/305255 /305255
/6100; 20 /305377 /305377/1400;
21/300147/300147/1500; 22/307708/
307708/6800; 23/300218 /300218
/3000; 24/ 307732/307732/1200; 25
/305434 /305434/2200; 26/305248
/305248/ 4700; 27/307693 /307693
/5000; 28/305266/3593;
179.981/2/9/3900; 29/307684 /307684
/2200; 30/307722 /307722 /3600; 31/
307706/307706/900; 32/305263/
305263/1500; 33/305382
/305382/2000; 34/307757/ 307757/
8800; 35/300142 /300142/2700;
36/307657 /307657/1600; 37/305276
/305276/1400; 38 /305410/
305410/2800; 39/305245/305245/
3000; 40/ 307730 /307730/4700;
41/307789 /307789/ 5400; 42
/300150/300150/2300; 43/307736
/307736/2800; 44/305436
/305436/3300; 45/ 305281
/305281/2800; 46/305254/305254/
1200; 47/307696 /307696/7700;
48/307711 /307711/5200; 49
/305270/305270/3900; 50/307682
/307682 /6800; 51/301152
/301152/4100; 52/307680/ 307680
/3100; 53/307119/307119/2600;
54/306030 /306030/1900; 55/306928

/306928 / 9200; 56/307127
/307127/2400; 57/303800/
303800/1300; 58/304793
/304793/2300; 59/305646/ 305646/
1700; 60/ 307109/ 307109 /5600;
61/301154/ 301154/4400; 62/305661/
305661/ 10000; 63/306908 /306908
/3200; 64/305648/ 305648/6400;
65/304799 /304799 /5200; 66/300136
/300136 /1800; 67/305251 /305251
/5400; 68/303797 /303797/1200;
69/311485 /311485/ 3600; 70/311550
/311550 /2600; 71 /300398 /300398/
10000; 72/311493 /311493/1500;
73/300391 /300391/3100; 74/303602
/303602/ 5400; 75/311488/ 311488/
2300; 76/311492/ 311492 /2400; 77
/311507 /311507 /3500; 78/307750 /
307750/1700; 79/311548/
311548/2500; 80/305594 /305594
/2000; 81/ 304797 /304797/ 2600; 82
/304784/ 304784/2900; 83 /311484
/311484/1500; 84/ 311541/
311541/5000; 85/311547 /311547
/1900; 86/303978/303978/1400;
87/311514 /311514/12500;
88/307803 /307803/2900; 89/305239/
305239/2200; 90/306932/ 306932
/3900; 91 /305381/305381/7500;
92/305244/ 305244/ 3800; 93
/300198/300198/3100; 94/305257
/305257/4200; 95/306915 /306915
/1500; 96 /307676 /307676 /3800;
97/306909/ 306909 /4800; 98/
306916/ 306916/3800; 99/ 300139
/300139/9900; 100/300155 /300155
/7400; 101/305649/ 305649 /5000;
102 /305380 /305380/10000; 103
/311549 /311549/4300; 104/ 304796/
304796/2600; 105/ 303783
/ 303783/ 5900; 106 / 303785/
303785/2000; 107/ 307159 /307159
/3300; 108/300405 /300405 /2500;
109/300149 /300149/9400; 110/
306912 / 306912/ 2100; 111 /306924
/306924/1700; 112/305279 /305279
/5600; 113/ 307738/ 307738/1000;
114/ 307686 /307686 /1300;
115/305383 /305383/4300; 116/
300234/ 300234/ 13800; 117/
307688/307688/1300; 118 /305386
/305386/3100; 119/307727 /307727
/10000; 120/ 307724/ 307724/5400;
121/ 307765 /307765/ 5700;
122/307763 /307763/2300; 123/
304797/ 304797/2600; 124/ 304796
/304796 /2600; 125/303398
/303398/10000, la preţul de pornire
a licitaţiei de 816.160,00 Euro (echivalentul în lei la cursul BNR din
ziua plăţii), valoarea nu include
TVA; 2.*Teren Extravilan cu S=
303.770mp, (cu destinaţia de
Exploatare Balastieră), situat în
Zona Criciova-Jdioara, Judeţul
Timiş*, având următoarele numere
cadastrale: Nr. Crt./ Nr. cadastral/
Suprafata mp: 1/400575 /8.700;
2/400520/9.700; 3/ 400591/3.846; 4
/400603 /4.812; 5/400593/5.800;
6/400594 /5.800; 7/400588/5.800;
8/400580/5.800; 9/ 400581 /11.547;
10/ 400613/ 2.900; 11/400579/4.300;
12 /400595 /11.283;13/400515/5.800;
14 /400590 /20.399; 15/400651/5.800;
16/400571/5.800; 17 /400582 /8.700;
18/400576/6.100; 19/ 400583/5.800;
20/ 400650/5.800; 21/400577/2.900;
22 /400587 /11.550; 23/400585/2.760;
24 /400584/4.270; 25/ 400596/11.600;
26/400194/17.400; 27 /400635/
83.078; 28/400573/5.800; 29
/400578/11.541; 30/ 400572/5.624;
31/400615/2.760, la preţul de
pornire a licitaţiei de 413.120,00
Euro (echivalentul în lei la cursul
BNR din ziua plătii), valoarea nu
include TVA. Licitaţia va avea loc la
punctul de lucru al debitoarei situat
în localitatea Timişoara, str.Enric
Baader, nr.13, jud.Timiş, la data de
27.06.2017, ora 13.00, iar în cazul în
care bunurile nu vor fi valorificate,
licitaţia va fi reluată, în aceleaşi
condiţii, la data de 11.07.2017, ora
13.00, la data de 25.07.2017, ora
13.00, la data de 08.08.2017, ora
13.00, la data de 22.08.2017, ora
13.00, respectiv la data de
05.09.2017, ora 13.00. Participarea
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la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini şi
consemnarea unei cauţiuni de 10%
din preţul de pornire al licitaţiei,
până la începerea licitaţiei în contul
unic de insolvenţă deschis la Banca
Comercială Carpatica, sub nr. RO 98
CARP 0360 0076 6158 RO01.
Invităm pe toţi cei care vor să se
prezinte la şedinţa de licitaţie la
termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop şi până la acel termen să
depună oferte de cumpărare.
Somăm pe toţi cei care pretind vreun
drept asupra imobilelor să anunţe
lichidatorul judiciar înainte de data
stabilită pentru vânzare în termen,
sub sancţiunea prevăzută de lege.
Informaţii suplimentare, privind
bunurile scoase la licitatie, la telefoanele: 0252.328.293, 0744.528.869,
0252.354.399, 0742.592.183,
0256.220.827 sau 0745.267.676 şi pe
site-urile: www.ynaconsulting.ro şi
www.consultant-insolventa.ro

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional transport marfuri periculoase (ADR) pe
numele de Hazota Toader, cu urmatoarea adresa: Borsa, str. Independentei, bl.28, sc.B, ap.4, jud.
Maramures. Il declar nul.
l Pierdut carte de munca pe numele
Mavrodin Ioan. Declar nula.
l Pierdut carnet de comercializare
seria MH nr.23991281/05.11.2016
eliberat de Primăria Oraşului
Strehaia pe numele Drăgoi
Constantin, Drăgoi Florentina,
Drăgoi Victor Constantin. Se
declară nul.
l Pierdut certificat constatator
punct de lucru nr.21526 al SC
Power Standard Central SRL, CUI:
35787292; J24/367/2016. Il
declarăm nul.
l Expediate cu Poşta Română
“Recomandată: cu conformare de
primire, de la Bucureşti la Craiova,
carnetul de membru CAR 1044/4
eliberat de UNCMRR – Buc.,
câteva chitanţe pe numele Prie
Zinica-Ileana şi formularele necompletate: cerere de retragere şi delegaţie, s-au pierdut. Le declar nule.
l Pierdut foi de parcurs cu numerele 110960, 110961, 110962,
110963, 110964, 110965, pe numele
Dinu Gheorghe, maşina
B-18-XMK. Le declar nule.
l Pierdut foi de parcurs cu numerele 110623, 110624, 110625,
110626, 110627, 110628, pe numele
Năstase Ion, maşina B-30-AHF. Le
declar nule.
l Pierdut foi de parcurs cu numerele 44986, 44987, 44988, 44989,
44990, 44991, 44992 pe numele
Bratu Gheorghita, maşina
B-53-XUC. Le declar nule.
l Pierdută şi declarată nulă carte de
intervenţii casa de marcat, model
Sapel Shop, seria DO 101519/03,
serie fiscală GR0007000234, ale
firmei S.C. Alcedo S.R.L.,cu sediul în
Bucureşti, str .Alexandru Constantinescu nr.63, identificată cu
J40/2896/1991, C.U.I. RO350278.
l Subscrisa Garden Team Consult
S.R.L., ce are C.U.I.29030107 şi
J40/10273/2011, prin administrator
declară pierdute următoarele documente ale societăţii: Cerificat de
Înregistrare seria B nr.2934444,
certificat constatator
nr.194876/29.05.2014, certificat
constatator emis pentru activităţile
desfăşurate la sediu, în data de
29.05.2014. Le declar nule.

