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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l SC Doly-Com Distributie
SRL, cu sediul în Botoşani,
Punct de lucru Abator
Roma-Botoşani, angajează
Agent vânzări -reţea distribuţie
carne. Cerinţe: minim studii
medii şi experienţă de cel puţin
trei ani în domeniu. Cererile şi
CV-urile se depun prin fax la:
0231.565.955
sau
e-mail: office@dolycom.ro.
Relaţii la telefon: 0231.565.970,
interior: 123.
l Casa de Asigurari de Sanatate Ialomita, cu sediul in
Slobozia, str. Matei Basarab,
nr.175, organizeaza concurs in
data de 22.03.2017– proba
scrisa si in data de 24.03.2017interviul pentru ocuparea
functiei publice posturi vacante
de: 1.Consilier, grad profesional
superior – Serviciul Buget,
Financiar, Contabilitate,
Evidență Asigurați, Carduri si
Concedii medicale; - Studii
universitare de licenta absolvite
cu diploma, respectiv studii
superioare de lunga durata,
absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta in domeniul
fundamental stiinte sociale
ramura de stiinte economice; Vechime in specialitate studiilor – minimum – 9 ani;
- Cunoştinţe operare PC; Cunostinte operare ERP /SIUI.
Relatii suplimentare se pot
obtine la telefon 0243 / 231665,
sau la sediul CAS Ialomita din
Municipiul Slobozia, Str. Matei
Basarab nr. 175.
l Comuna Valea Mare, cu
sediul în loc.Valea Mare, nr.319,
jud.Covasna, în baza HG
188/1999, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante pe perioadă
nedeterminată pentru funcție
publică: 1.Denumirea postului:
Inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul
compartimentului financiar
contabil, arhivă, impozite și
taxe; 2.Denumirea postului:
Consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul
compartimentului financiar
contabil, arhivă, impozite și
taxe; 3.Denumirea postului:
Inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul
compartimentului urbanism,
amenajarea teritoriului și achiziții publice; -nivelul studiilor:
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, în
domeniul administrației
publice sau ştiinţe economice,
necesare exercitării funcţiei
publice; -vechime în specialitatea studiilor nu este necesară.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: -proba
scrisă: data de 22 martie 2017,
ora 10.00, sediul Primăria
Valea Mare, jud.Covasna;
-interviul: 24 martie 2017, ora
10.00, sediul Primăria Valea
Mare, jud.Covasna. Dosarele
de înscriere se depun la sediul

instituţiei în termen de 20 de
zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial,
20.02.2017. Date contact:
tel.0267.344.653, e-mail:
pvaleamarecv@yahoo.com
l Primăria Comunei
Brezoaele, cu sediul în localitatea Brezoaele, sat Brezoaele,
nr.24, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale
vacante de administrator stație
epurare, în conformitate cu
art.7 din HG 286/2011.
Concursul se va desfășura
astfel: -proba scrisă în data de
14.03.2017, ora 10.00; -proba
practică în data de 15.03.2017,
ora 13.00. Pentru participarea
la concurs candidații trebuie să
îndeplinească următoarele
condiții: -diplomă de calificare
ca electrician; -cazier judiciar
fără mențiuni; -adeverință
medicală; -vechimea în muncă
minim 5 ani. Candidații vor
depune dosarele de participare
la concurs până la data de
06.03.2017, ora 16.00, la sediul
Primăriei Comunei Brezoaele.
Relații suplimentare se pot
obține la sediul Primăriei
Comunei Brezoaele, persoană
de contact: Ghita Adriana
Luminita, tel.0245.715.601 și
e-mail: primaria_brezoaele@
yahoo.com, precum și pe siteul: www.primariabrezoaele.ro
l Spitalul Clinic Nicolae
Malaxa Bucureşti organizează
la sediul spitalului concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante contractuale de
execuţie, perioadă nedeterminată: -1 asistent medical principal -PL -Compartiment ATI;
-1 asistent medical de radiologie -Lab.radiologie şi imagistică medicală, conform HG
286/2011. Condiţii de participare: -asistent medical principal -PL: diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau echivalentă, examen pentru obţinerea
gradului de principal, 5 ani
vechime ca asistent medical;
-asistent medical de radiologie:
diplomă de şcoală sanitară
postliceală, 6 luni vechime în
specialitate. Data concursului:
-14.03.2017, ora 10.00 -proba
scrisă; -17.03.2017 -interviul,
ora 10.00. Data-limită de depunere a dosarelor: 06.03.2017,
până la ora 15.00. Calendarul
de desfăşurare a concursului,
bibliografia şi tematica se
afişează la sediul şi pe site-ul
spitalului: www.spitalmalaxa.
ro. Date de contact: Ec.Anghel
Daniela, tel.021.255.50.85.
l Spitalul Municipal Olteniţa,
cu sediul în localitatea Oltenița,
str.Argeșului, nr.134, judeţul
Călărași, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, conform
HG 286/2011, astfel: -1 post de
economist II în cadrul Compartimentului Financiar contabil;
-1 post de registrator medical
debutant; -1 post cadru tehnic
PSI. Concursul se va desfăşura
la sediul spitalului menționat
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mai sus, astfel: -proba scrisă -în
data de 14.03.2017, ora 10.00;
-interviul -data de 16.03.2017,
ora 10.00. Condiţii generale
pentru participarea la concurs:
-are cetăţenie română;
-cunoaşte limba română; -are
vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; -are capacitatea deplină de exerciţiu, are o
stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează; -îndeplineşte
condiţiile de studii; -nu a fost
condamnat. Condiţii specifice:
1.pentru postul de economist
II: -diplomă licenţă în studii
economice; -minim 6 luni
vechime în specialitatea studiilor absolvite; -adeverinţă medicală care să ateste starea de
sănătate; 2.pentru postul de
registrator medical debutant:
-absolvent de liceu -cu diplomă
de bacalaureat; -adeverinţă
medicală care să ateste starea
de sănătate; -cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului; -vechimea în muncă nu
este necesară; 3.pentru postul
de cadru tehnic PSI: -absolvent
de liceu -cu diplomă de bacalaureat; -certificat de absolvire a
cursului de prevenire şi stingere
a incendiilor sau în curs de
efectuare; -adeverinţă medicală
care să ateste starea de sănătate; -vechimea în muncă nu
este necesară. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs până la data de
6.03.2017, ora 15.00. Relaţii
suplimentare la sediul spitalului, persoană de contact:
Topârceanu Emilia, telefon:
0242.515.931, int.237, fax:
0242.510.673.
l Primăria municipiului Satu
Mare organizează concurs de
recrutare, în data de
23.03.2017, ora 10, proba scrisă,
interviul în data de 29.03.2017,
ora 10, la sediul instituţiei Piaţa
25 Octombrie nr. 1, sala de
şedinţe în vederea ocupării pe
perioadă nedeterminată a
următoarelor funcţii publice de
execuţie: -referent, clasa III,
grad profesional asistent -1
post în cadrul Serviciului
Impunere Constatare Control.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 (r2) privind
Statutul funcţionarilor publici,
cu modificările şi completările
ulterioare; -cerinţe specifice
ocupării funcţiei publice de
referent asistent în cadrul
Serviciului Impunere Constatare Control - studii medii
absolvite cu diplomă. Vechime
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice este minimum 1 an.
Dosarele candidaţilor vor fi
preluate de către secretariatul
comisiei de concurs, parter,
camera 6 la sediul instituţiei,
P-ţa 25 Octombrie, nr. 1 în
termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării în
Monitorul Oficial. Informaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul instituţiei, la telefon
0261807561 sau pe site-ul insti-

tuţiei www.satu-mare.ro/ anunţuri ocupare posturi.
l Şcoala Gimnazială Buteni,
cu sediul în localitatea Buteni
nr. 5 judeţul Arad, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe
perioadă nedeterminata, de:
Administrator financiar de
patrimoniu cu studii medii,
compartimentul secretariat 0,50 norma. Concursul se va
desfăsura astfel: Proba scrisă în
data de 14 martie 2017, ora 10;
Proba practică în data de 15
martie 2017, ora 10. Concursul
se desfăşoară în baza prevederilor H.G.nr.286/2011 si
H.G.1027/2014; Condiţiile
specifice de participare la
concurs sunt: Studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; Vechime in munca :
minim 2 ani; Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs pana la data de: 10
martie, ora 12 la sediul unităţii
şcolare. Relaţii suplimentare la
sediul Scoala Gimnazială
Buteni cu sediul în localitatea
Buteni, persoana de contact:
Va n c i S o r i n a t e l e f o n :
0745564867.
l Consiliul Local Poienarii de
Muscel, județul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcții publice
vacante: 1.Funcţia publică de
execuţie vacantă de consilier,
clasa I, gradul principal
-compartimentul contabilitate,
financiar, taxe și impozite din
aparatul de specialitate al
primarului comunei Poienarii
de Muscel. Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, în
domeniul economic; -vechimea
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
-minim 5 ani; 2. Funcţia
publică de execuţie vacantă de
consilier, clasa I, gradul debutant -compartimentul agricol,
fond funciar din aparatul de
specialitate al primarului
comunei Poienarii de Muscel.
Condiţii specifice: -studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă. Concursul se
organizează la sediul Primăriei
Poienarii de Muscel, județul
Argeș, în data de 28 martie
2017 -ora 10.00 -proba scrisă și
30 martie 2017 -ora 10.00
-interviul. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.49 din HG
nr.611/2008, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul
şi pe site-ul instituției. Dosarele
de înscriere la concurs se depun
în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Poienarii de
Muscel, nr.476A, județul Argeș.

Informaţii suplimentare la
sediul Primăriei Poienarii de
Muscel şi la tel. 0248.546.603.
l Comuna Sadova, cu sediul
în localitatea Sadova, str.
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor publice
vacante de: -1 funcţie publică
de consilier, grad profesional
asistent -compartiment financiar-contabil; -2 funcţii publice
de consilier, grad profesional
debutant -compartiment
agricol; -1 funcţie publică
consilier, grad profesional
debutant -compartiment asistenţă socială; conform Legii
nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici, consolidată 2009. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba practică eliminatorie (verificare
cunoştinţe PC) -29.03.2017, ora
10.00; -proba scrisă în data de
29.03.2017, ora 11.00; -proba
interviu în data de 31.03.2017,
ora 10.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -pentru funcţia de
consilier -compartimentul
financiar-contabil: studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul:
finanţe, contabilitate, economie,
economie şi afaceri internaţionale, vechime 1 an; -pentru
funcţia de consilier -compartiment agricol -cadastru: studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul:
agricol, horticol, ingineria
mediului, juridic, finanţe,
contabilitate, economie,
economie şi afaceri internaţionale; -pentru funcţia publică de
consilier -compartiment asistenţă socială: studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de
la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Primăriei
Sadova, comuna Sadova, str.
Craiovei, nr.165. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
Sadova, persoană de contact:
Enache Nicolae, telefon:
0251.376.622.
l Liceul Pedagogic Taras
Șevcenko Sighetu Marmației
cu sediul în: localitatea Sighetu
Marmației, str. P-ța Libertății,
nr. 22, jud. Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea
a 2 posturi contractual aprobate prin H.G. nr. 286/2011.
Denumirea posturilor :- 1.
Ingrijitor curățenie – 1 post
vacant contractual pe perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: minim 10
clase -vechime în specialitatea

studiilor necesare ocupării
postului:- 1 an. 2. Administrator financiar – 1/2 post
vacant contractual pe perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii superioare de specialitate; -vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:- 5 ani.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba
scrisă:- data de: 27.03.2017, ora:
10.00, la sediul liceului; Proba
de interviu:- data de
27.03.2017, ora 14.00, la sediul
liceului; Data limită până la
care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de
concurs este: 20.03.2017, la
sediul liceului. Date contact:
L i c e u l P e d a g o g i c Ta r a s
Șevcenko Sighetu Marmației,
str. P-ța Libertății, nr. 22, tel./
fax. 0262317164, email: tarassevcenko@yahoo.com.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 cu sediul în Str.
Parfumului, nr. 2-4, anunţă
organizarea unui concurs de
recrutare pe o funcție publică
de execuţie în data de
23.03.2017: 1. Consilier clasa I
gradul asistent –Biroul Corp
Control: a. pregătire de specialitate: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; b. vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minim 1 an; 2. Consilier clasa I
gradul principal –Biroul Corp
Control: a. pregătire de specialitate: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; b. vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minim 5 ani; 3. Referent clasa
III gradul asistent –Biroul
Corp Control: a. pregătire de
specialitate: studii medii liceale,
finalizate cu diplomă de bacalaureat; b. vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minim 1 an; 4. Consilier clasa I
gradul debutant –Serviciul
Finanţe Buget: a. pregătire de
specialitate: studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; b. vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: nu
se solicită; 5. Consilier clasa I
gradul principal –Serviciul
Finante Buget: a. pregătire de
specialitate: studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; b. vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minim 5 ani; 6.Consilier clasa I
gradul principal –Serviciul
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Finanţe Buget: a. pregătire de
specialitate: studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; b. vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minim 5 ani; 7. Consilier clasa I
gradul principal -Serviciul
Relaţii cu Societatea Civilă în
Domeniul Asistenţei Sociale: a.
pregătire de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; b. vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minim 5 ani; Condiţiile prevăzute de lege pentru angajarea
pe o funcție publică de
executie, conform art. 54 din
Legea nr. 188/1999 (r2), privind
Statutul funcţionarilor publici,
cu modificările şi completările
ulterioare sunt: 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;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei
publice; h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei
infracţiuni contr a 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. Condiţiile de desfăşurare ale concursului: -perioada
de înscriere –20.02.2017
–13.03.2017 –20 zile de la data
publicării; -instituţia publică la
care se depun dosarele de
înscriere –D.G.A.S.P.C Sector
3, Str. Parfumului, nr. 2–4,
Sector 3. -data organizării
concursului de recrutare
–23.03.2017 –proba scrisă;
-începând cu data de
28.03.2017 –interviul (nu mai
târziu de 5 zile lucrătoare de la
susţinerea probei scrise).
l Primăria comunei Sîntana
de Mureş organizează concurs
pentru unei ocuparea funcției
publice temporar vacante de
consilier clasa I gradul principal din cadrul Compartimentului Agricol. Condiţiile de
desfăşurare a concursurilor:
data până la care se pot depune
dosarele de înscriere: în termen

de 10 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României– partea a
III-a, respectiv până în data de
data de 27 februarie 2017 la
registratura primăriei. Data,
ora şi locul organizării probei
scrise: 02 martie 2017, ora
10.00, la sediul Primăriei
comunei Sîntana de Mureș, str.
Morii, nr.26. Interviul se va
susţine cu respectarea prevederilor art.56 alin.(1) din HG
nr.611/2008. Condiţiile de participare la concurs: pentru
funcția publică vacantă de
consilier clasa I gradul principal din cadrul Compartimentului Agricol: condiţii generale:
candidaţii trebuie să întrunească condițiile generale
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999 privind statutul
funcționarilor publici, republicată 2, cu modificările și
completările ulterioare; condiţii
specifice: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în științe administrative,
ingineria resurselor vegetale şi
animale; vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde documente prevăzute de art.49 din HGR
nr.611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi
completată. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
primăriei comunei Sîntana de
Mureş, telefon 0265.323.517.
Primar, Moldovan Dumitru.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Subscrisa SC Coseli SA, Iaşi,
anunţă vânzarea imobilului
situat în intravilanul judeţului
Iaşi, comuna Movileni, compus
din teren în suprafaţă de
50.000mp având nr. cadastral
60.366, la preţul de 17.060 Lei.
0232.270.997.

CITAȚII
l Se citează numitul Gherasim
Ionuţ, în calitate de pârât în
dosarul nr. 9821/318/2016 al
Judecătoriei Tg-Jiu, având ca
obiect divorţ, în contradictoriu
cu reclamanta Gherasim Oana
Alexandra, pentru termenul de
judecată din data de
08.03.2017, ora 11:30.
l Numitele, Bojin Cristina
Florentina Alexandra şi Bojin
Cosmina Mădălina, ambele cu
domiciliul în comuna Morunglav, judeţul Olt, sunt citate la
Judecătoria Balş pe data de
08.03.2017, ora 8,30, în calitate
de pârâte în Dosarul
nr.2352/184/2015, în proces cu
reclamantul Rădoi Constantin.
l Mălăncioiu Daniela Elena cu
ultimul domiciliu cunoscut în
P i t e ş t i , s t r. A l e x a n d r u
Odobescu nr. 7, judeţul Argeş
este citată în data de
16.03.2017, ora 10,00 la Jude-

cătoria Piteşti, complet C4-3,
Camera 2, din Piteşti, b-dul
Eroilor nr. 5, jud. Argeş, în calitate de pârâtă în dosarul nr.
24640/280/2012, în contradictoriu cu Toma Elena şi Stoica
Emil Sorin.
l Angelescu Maria cu ultimul
domiciliu cunoscut în Piteşti,
str. Trivale, nr. 49, judeţul Argeş
este citată în data de
16.03.2017, ora 10,00 la Judecătoria Piteşti, completul C4-3,
camera 2, din Piteşti, B-dul
Eroilor nr. 5, jud. Argeş, în calitate de pârâtă în Dosarul nr.
24640/280/2012, în contradictoriu cu Toma Elena şi Stoica
Emil Sorin.
l Pană M. Oana Adriana în
calitate de pârâtă sunteţi
chemată în instanţă, complet 3
civil în data de 29 martie 2017,
ora 8,30, dosar 4831/292/2016
în proces cu Pană St. Ion la
judecătoria Roşiori de Vede,
Teleorman.
l Manea Nicuşor în calitatea
de pârât este chemat la Judecătoria Cornetu, în dosarul nr.
2929/1748/2016 având ca obiect
de divorţ în contradictoriu cu
reclamanta Manea Ionela la
termenul din data de
29.03.2017, ora 8,30.
l Numitul Bîrzu Eugen cu
ultim domiciliu cunoscut în
Iași, str. Decebal nr.1, bl.
Cantemir, et.2, ap.56, jud. Iași
este chemat la Judecătoria Iași,
Complet C02m, în ziua de
23.03.2017, ora 9.00 în calitate
de pârât în proces cu Bîrzu
Petronela, în calitate de reclamantă, acțiune de divorț, dosar
nr. 29754/245/2016.
l Numitul Lăutaru Nicolae
domiciliat în Municipiul
Ploieşti, Aleea Biruinţei, nr 134,
Bl.134, Sc.A, Ap.2, Judeţul
Prahova, fără forme legale în
Comuna Bărcăneşti, Sat Româneşti, nr. 510, Judeţ Prahova, la
familia Sima Maria, este citat în
calitate de pârât la data de
08.03.2017, sala 6, orele 08:30, în
dosarul civil nr. 9190/281/2016
al Judecătoriei Ploieşti, obiect
divorţ, reclamantă Lăutaru
Nicoleta Crenguţa
l Numitul Mîrza Dumitru,
cetăţean moldovean domiciliat
în Satul Gura Galbenei,
Raionul Cimişlia, Republica
Moldova cu reşedinţa în Regiunea IRKUTSK, oras
UST-KUT, Rusia Siberia este
citat în calitate de pârât la data
de 07.03.2017, sala 6, orele
08:30, în dosarul civil nr.
9529/281/2016 al Judecătoriei
Ploiesti, având ca obiect tăgadă
paternitate, reclamant Mîrza
Robert Mihai
l Numitul Iliescu Viorel Cristian, cu ultimul domiciliu în
Craiova, str. Aleea 1 Castanilor,
nr.28, bl.65A2, sc.2, ap. 26, jud.
Dolj, este citat pentru data de
24.02.2017, ora 10.00, pentru
efectuarea expertizei tehnice

j u d i c i a r e î n D o s a r n r.
8223/215/2015- Expert Judiciar
Cojocaru Ştefana.
l Se citează German Micsa, cu
domiciliul necunoscut, pentru
data de 6 martie 2017, la Judecătoria Arad, camera 146, ora
8:30, în calitate de pârât, în
dosarul 12615/55/2016, având
obiect declararea judecătorească a morții, reclamant fiind
Jula Darius Cristian.
l Numiții Sandu Georgeta,
Sandu Constantin și Sandu
Milica- Paraschiva cu ultimul
domiciliu cunoscut în satul
(comuna) Valea Lupului, strada
Zorilor nr.5, județul Iași, sunt
rugați să se prezinte la sediul
Biroului Individual Notarial
V.Popica- Loghin din mun.
Iași, strada Elena Doamna
nr.24, bloc 2, ap.9, parter, în
ziua de marți, 07 martie 2017,
ora 11:00, în calitate de succesibili pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale
notariale după defunctul
DUMITRIU PETRU, decedat
la data de 19.09.2015, cu
ultimul domiciliu în satul
Rediu, coumna Valea Lupului,
județul Iași.

DIVERSE
l SC Elton Corporation SA
anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Hală Depozitare, Platforme Betonate, Branşamente la Utilităţi” propus a fi
amplasat în Str.Câmpului, nr.5,
NC.111218, Pantelimon,
Judeţul Ilfov. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului
Ilfov, din Bucureşti, str.Aleea
Lacul Morii, nr.1, sector 6, şi la
sediul Elton Corporation SA,
d i n S t r. C â m p u l u i , n r. 5 ,
NC.111218, Pantelimon,
Judeţul Ilfov. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Ilfov.
l Subsemnata Micsunescu
Marioara, cu domiciliul in in
str.Anton Colorian, nr.77, sector
4 Bucuresti, titular al PUZ
"Imobil Comert, Servicii si
Locuinte colective S+P+
11E"-amplasat str.Povestei
nr.15, 15D, 17A,19 sector 4,
Bucuresti anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de
mediu pentru planul mentionat
si declansarea etapei de incadrare.Prima versiune a
planului poate fi consultata la
sediul Agentiei APM Bucuresti
din Aleea Lacul Morii nr.1 (in
spatele benzinariei Lukoil),
sector 6, de luni pana joi intre
orele 9.00-11.00. Observatii/
comentarii si sugestii se
primesc in scris la sediul
A.P.M.B.,in termen de 15zile de
la data publicarii anuntului.
l VIA INSOLV SPRL Ploieşti,
str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc.

B, ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numită administrator judiciar
conform sentinței nr. 184 din
data de 14.02.2017 pronunţată
de Tribunalul Prahova în
dosarul 7683/105/2015, anunţă
intrarea in procedura generala
a falimentului a debitoarei
Amira Romtrade SRL, Mizil,
str. Tase Dumitrescu, nr. 39-41,
jud. Prahova, J29/900/2011,
CUI 28556155. Termenul
limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor
nascute dupa data deschiderii
procedurii, in vederea intocmirii tabelului suplimentar este
30.03.2017. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, de
întocmire si publicare a tabelului suplimentar al acestora
este 28.04.2017. Termenul
limita pentru solutionarea
eventualelor contestatii si de
intocmire a tabelului definitiv
consolidat este 29.05.2017.
l SC Casa de Pensii Private
Global SRL, SC Luxfarm SRL,
Radulescu Maria, Alexandrescu Liuba, Plavetii Ana
Maria, prin reprezentant:
Andrei Mlenajek, titulari ai
planului P.U.Z.-,,construire
ansamblu locuinte colective
mici si individuale, comert-servicii’’, in localitatea Snagov,
T133, P460/2/4-18, P460/3/48,10-12, 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: 09:0011:00. Observatii si sugestii se
primesc/in scris/la sediul
A.P.M.ILFOV in termen de
15.zile de la data publicarii
anuntului.
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paratei Bitan Mariana, CNP
2680611184980, cu domiciliul
in Comuna Bailesti, sat
Cornesti, Jud. Gorj. Obliga
parata sa plateasca reclamantei
suma de 244.04 lei, reprezentand contravaloare marfa
livrata, si suma de 497.84 lei
reprezentand penalitati de
intarziere. Ia act de renuntarea
reclamantei SC Infinity SRL la
judecarea actiunii civile avand
ca obiect pretentii formulata
impotriva paratei Anghelescu
Emilia Andreea, cu ultimul
domiciliul in Turcinesti, sat
Horezu, nr. 150, jud. Gorj,
citata prin publicitate, prin
afisarea citatiei la ultimul
domiciliu cunoascut, la usa
instantei, pe portalul instantei,
prin publicarea citatiei intr-un
ziar central si prin avocat
curator Ladaru Ion Eduard, cu
sediul in Targu Jiu, str. Pictor
Nicolae Grigorescu, bl. 2, sc. 2,
ap. 17, jud. Gorj. Obliga parata
Bitan Mariana sa plateasca
reclamantei suma 59.76 lei cu
titlu de cheltuieli de judecata.
Cu drept de apel in termen de
30 zile de la comunicare,
cererea de apel urmand sa se
depuna la Judecatoria Targu
Jiu. Pronuntata in sedinta
publica din 07.11.2016, la Judecatoria Targu Jiu.

l Savulescu Cornel anuntă
elaborarea primei versiuni a
planului/ programului P.U.Z.
Construire locuinte individuale
in regim de inaltime D+P+M
sau P+1E+M , şi declanşarea
etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a
planului/ P.U.Z. Construire
locuinte individuale in regim
de inaltime D+P+M sau
P+1E+M, str. C. Brancoveanu
nr. 129, zilnic între arele 8,30
-12. Comentariile şi sugestiile
se vor transmite în scris la
sediul APM Arad, Splaiul
Muresului FN, jud. Arad, în
termen de 15 zile calendaristice
de la data ultimului anunt.

l Aceasta informare este efectuata de OMV Petrom SA
/ Expert Petroleum Solutions
SRL titular al proiectului, “lucrari de suprafata
pentru resapare sonda 779
Ticleni”, cu sediul in Bucuresti str. Coralilor nr. 22, Sector
1, ce intentioneaza sa solicite de
la Administratia Bazinala de
Apa Jiu, aviz de gospodarire a
apelor pentru realizarea lucrarilor de “lucrari de suprafata
pentru resapare sonda 779
Ticleni”, propus a fi amplasat in
oras Ticleni, extravilan, jud.
Gorj. Aceasta investitie este
existenta. Ca rezultat al procesului de productie nu vor rezulta
ape uzate. Aceasta solicitare de
aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile
ulterioare. Persoanele care
doresc sa obtina informatii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a
apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa
solicitantului sau la SC Expert
Serv SRL, cu sediul in str. Mihai
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti,
jud. Prahova, cod postal
100329, tel/fax: 0244-513233.

l Judecatoria Targu Jiu, a
pronuntat in Dosarul
16540/318/2015, sentinta civila
n r. 8 4 8 4 d i n d a t a d e
07.11.2016 cu urmatorul dispozitiv: “Admite actiunea civila
avand ca obiect pretentii
formulata de reclamanta S.C.
Infinity S.R.L., CUI R
17713068, cu sediul in Ploiesti,
str. Targovistei, nr. 11, et. 2,
judetul Prahova, impotriva

l SC OMV Petrom SA anunţă
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare: de
a nu se efectua evaluarea
impactului asupra mediului şi
de a nu se efectua evaluarea
adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului şi/sau de
evaluare adecvată, pentru
proiectul „Conductă de
amestec sonda 128 Călugă-
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reasa la manifold sondele 117,
118 Călugăreasa”, propus a fi
amplasat în comuna Prigoria,
sat Călugăreasa, judeţul Gorj,
Titular proiect: S.C. OMV
PETROM S.A. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la sediul APM Gorj,
din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr.
76, în zilele de luni pînă vineri,
între orele 9 - 14, precum şi la
următoarea adresă de internet
http://apmgj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare, până la
data de 26.02.2017.
l S.C. OMV Petrom S.A.
anunţă publicul interesat
asupra depunerii raportului
privind impactul asupra
mediului pentru proiectul
„Lucrări de suprafaţă pentru
foraj si echipare sonda 128
Călugăreasa” propus a fi
amplasat în comuna Prigoria,
sat Călugăreasa, extravilan,
judeţul Gorj. Tipul deciziei
posibile luate de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Gorj
poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la
sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Gorj din
municipiul Tg. Jiu, strada
Unirii, nr. 76 în zilele de luni
până vineri, între orele 09:00 14:00. Documentul menţionat
este disponibil şi la următoarea
adresă de internet: http://anpm.
apmgj.ro. Dezbaterea publică a
raportului privind impactul
asupra mediului va avea loc la
sediul primăriei Prigoria, în
data de 14.03.2017, începând

cu orele 1300. Publicul interesat
poate transmite în scris observaţii privind documentele
menţionate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Gorj
din municipiul Tg.Jiu, strada
Unirii, nr. 76, până la data de
14.03.2017.

ADUNĂRI GENERALE
l completare ordine de zi
Consiliul de administratie al
S.C. Libra Internet Bank S.A.,
societate bancara inregistrata
in Registrul bancar sub nr.
RB-PJR-40-037/1999, cu sediul
in Str. Semilunei, nr. 4-6, sector
2, Bucuresti, avand cod unic de
inregistrare R8119644 si
numarul de ordine in Registrul
Comertului J40/334/1996, La
solicitarea actionarului Metex
Big SA formulata in baza
dispozitiilor art. 117 indice 1
din Legea nr. 31/1990, republicata,de completare a ordinii de
zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
29.03.2017/30.03.2017
(conform anuntului publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei,
P a r t e a a I V- a , n r.
413/07.02.2017), decide
completarea convocarii cu
urmatoarele puncte: 7. Evaluarea performantelor anuale ale
membrilor neexecutivi ai
Consiliului de Administratie
Presedintele Consiliului de
Administratie al Libra Internet
Bank S.A. Ovidiu Petre Melinte
l S.C. Eurosantis Com Invest
S.A. Constanţa, B-dul Mamaia
nr. 160, Subsol. J13/1893/2013,
CUI 32155844. Convocare.
Subsemnatul, Capraru Ionel, în

LUNI / 20 FEBRUARIE 2017
calitate de administrator unic
al societăţii Eurosantis Com
Invest S.A., convoacă
Adunarea generală ordinară a
acţionarilor Societăţii Eurosantis Com Invest S.A.(“Societatea”), persoană
juridică română, cu sediul în
Constanţa, B-dul Mamaia nr.
160, Subsol, judeţul Constanţa,
înregistrată la O.R.C. de pe
lângă Tribunalul Constanţa sub
nr. J13/1893/2013, având CUI
32155844, în data de
23.03.2017, ora 10:00 pentru
Adunarea Generală Ordinară,
la sediul societăţii din
Constanţa, b-dul Mamaia nr.
160, Subsol, judeţul Constanţa,
cu următoarea ordine de zi: 1.
discutarea şi aprobarea raportului administratorului, pentru
exerciţiul financiar 2016; 2.
discutarea şi aprobarea raportului comisiei de cenzori; 3.
discutarea şi aprobarea bilanţului contabil pentru exerciţiul
financiar 2016, şi a contului de
profit şi pierderi; 4. descărcarea
de gestiune a administratorului
pentru exerciţiul financiar
2016; 5. discutarea şi aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercitiul financiar
2017; 6. numirea administratorului unic, după prezentarea
cererii de demisie de către
actualul administrator Capraru Ionel; 7. numirea
comisiei de cenzori; 8.diverse.
În cazul în care la data şi la ora
precizate se constată că nu sunt
îndeplinite condiţiile necesare
pentru desfăşurarea Adunării
Generale Ordinare, se
convoacă o nouă Adunare
Generală Ordinară cu aceeaşi
ordine de zi şi în acelaşi loc, în

data de 24.03.2017, ora 10:00.
La Adunarea Generală Ordinară vor participa toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la data de
14.02.2017, stabilită ca dată de
referinţă. Acţionarii pot participa la adunare direct sau prin
mandatari împuterniciţi cu
procură specială, ce se va
depune la sediul societăţii până
la data de 22.03.2017. Administrator Unic, Capraru Ionel.
l S.C. Veronica’95 S.A.
Constanţa, B-dul Al. Lăpuşneanu nr. 107, bloc LV.40, sc. B,
ap. 22. J13/2299/1995, CUI RO
7657424. Convocare. Subsemnatul, Dumbrava Stefan
Ciprian, în calitate de administrator unic al societăţii Veronica’95 S.A., convoacă
Adunarea generală ordinară şi
extraordinară a acţionarilor
S o c i e t ă ţ i i Ve r o n i c a ’ 9 5 S.A.(“Societatea”), persoană
juridică română, cu sediul în
Constanţa, B-dul Alexandru
Lăpuşneanu nr. 107, bloc
LV.40, sc. B, ap. 22, judeţul
Constanţa, înregistrată la
O.R.C. de pe lângă Tribunalul
C o n s t a n ţ a s u b n r.
J13/2299/1995, având CUI RO
7657424, în data de 23.03.2017,
Adunarea Generală Ordinară
la ora 12:00, iar Adunarea
Generală Extraordinară la ora
15:00, la sediul societăţii din
Constanţa, b-dul Alexandru
Lăpuşneanu nr. 107, bloc
LV.40, sc. B, ap. 22, judeţul
Constanţa, cu următoarea
ordine de zi: Pentru Adunarea
Generală Ordinară: 1. Prezentarea şi aprobarea Raportului
Administratorului pe anul
2016; 2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori
privind situaţia financiară
anuală la 31.12.2016. 3. Discutarea şi aprobarea situaţiei
financiare anuale pe anul 2016;
4. Descărcarea de gestiune a
administratorului pentru anul

2016; 5. Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru exerciţiul
financiar 2017; 6. Diverse.
Pentru Adunarea Generală
Extraordinară: 1. Discutarea şi
aprobarea divizării parţiale a
societăţii “Veronica’95” S.A.
prin desprinderea unei părţi
din patrimoniul societăţii Veronica’95 S.A. şi transmiterea
acestuia către una sau mai
multe societăţi nou înfiinţate
sau deja existente. În cazul în
care la data şi la ora precizate
se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru
desfăşurarea Adunării Generale Ordinare sau Adunării
Generale Extraordinare, se
convoacă o nouă Adunare
Generală Ordinară, cu aceeaşi
ordine de zi şi în acelaşi loc, în
data de 24.03.2017, ora 12:00 şi
o nouă Adunare Generală
Extraordinară, cu aceeaşi
ordine de zi şi în acelaşi loc în
data de 24.03.2017 ora 15:00.
La Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară vor
participa toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
la data de 14.02.2017, stabilită
ca dată de referinţă. Acţionarii
pot participa la adunare direct
sau prin mandatari împuterniciţi cu procură specială, ce se
va depune la sediul societăţii
până la data de 22 .03.2017.
Administrator Unic,
Dumbrava Stefan Ciprian.

LICITAȚII
l Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC Anvelos SRL
din Ploiesti jud. Prahova, organizeaza in data de 24.02.2017,
03.03.2017, 10.03.2017,
17.03.2017, 24.03.2017,
31.03.2017 ora 12:00 la sediul
lichidatorului licitatie publica
cu strigare pentru vanzarea
bunurilor debitoarei constand
in imobil situat in Ploiesti str.
Eroilor nr. 29 = 53.700 euro

fara TVA, autospecializata
Mitsubishi – furgoneta frigorifica = 1.000 EURO. Relatii la
telefon 0723880617 sau
0723281559.
l Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC Savtrans SRL,
organizeaza in data de
03.03.2017, 10.03.2017,
17.03.2017, 24.03.2017,
31.03.2017 ora 12:00 la sediul
lichidatorului licitatie publica
cu strigare pentru vanzarea in
bloc a bunurilor debitoarei
situate in jud. Valcea, com.
Budesti, sat Racovita, Punct
Poligon, constand in cladire
(restaurant+microhotel) si
teren constructii 2200 mp.
Relatii la telefon 0723880617.
l Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC Ank Coffee
Service SRL din Ploiesti jud.
Prahova, organizeaza in data
de 24.02.2017, 03.03.2017,
10.03.2017, 17.03.2017,
24.03.2017, 31.03.2017 ora 13 la
sediul lichidatorului licitatie
publica cu strigare pentru
vanzarea bunurilor debitoarei
constand in echipamente IT si
de birou, echipamente pentru
depozit si aparate de cafea la
pretul de 47.044 lei fara TVA.
Licitatia este publicata si pe
UNPIR.RO – licitatii practicieni. Relatii la telefon
0723880617.
l SNGN Romgaz SA -Sucursala Ploieşti vinde autoturism
Volkswagen Passat, cu preţ de
pornire 11.250Lei, ce poate fi
vizionat în incinta Sucursalei
Ploieşti. Licitaţia publică cu
strigare va avea loc la sediul
vânzătorului, Ploieşti, str.Ghe.
Gr.Cantacuzino, nr.184, în data
de 09.03.2017, ora 13.00, termenul-limită de depunere a cererii
şi a documentelor de participare fiind 09.03.2017, ora
12.00. Taxa de participare este
de 20Lei, garanţia de partici-

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 ale lui Chitu Mariana - Avia
(licitația a-V-a). În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr.207/2005 privind Codul de Procedură
Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 07, luna 03, anul 2017, ora 14.00, în localitatea Bolintin Vale, str.
Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele
bunuri mobile, proprietatea debitorului Chitu Mariana-Avia, cu domiciliul ﬁscal în sat Bicu, com. Joița,
județul Giurgiu. Denumire bunuri imobile - descriere sumară: Bun Imobil - Teren extravilan, situat în
sat Bicu, com. Joița, jud. Giurgiu, Tarla 58, nr. cadastral 755, C.F. 31659, în suprafață de 9150 mp.
Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, (exclusiv TVA): 208.600 lei. Total: 208.600 lei. Bunul
imobil nu este grevat 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 a licitației (inclusiv TVA), 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 de pe 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 de pe actul de identitate; pentru persoanele străine,
copie de pe actul de identitate/ pașaport; dovada emisă de organele ﬁscale că nu are obligații ﬁscale
restante (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj,
bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și respectiv, la bugetul local); declarație
pe propria răspundere cu privire la faptul că nu participă la licitație în numele debitorului executat silit.
Cererea de înscriere însoțită de documentația mai sus menționată se depune numai la Registratura
Serviciului Fiscal Orășenesc Bolintin-Vale, situat în județul Giurgiu, oraș Bolintin-Vale, Str.Republicii,
Bloc B5,parter,ofertantii urmand sa se prezinte la data stabilita 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 207/2005. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit.
d) din Legea 207/2005, 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 0246.270520, persoană de contact: Vlad Marian.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
pare este de 100Lei. Condiţiile
de participare şi modul de
desfăşurare a licitaţiei sunt
stabilite în caietul de sarcini,
care poate fi ridicat de la sediul
Sucursalei Ploieşti, până în
data de 06.03.2017, ora 15.00.
Persoană de contact: Moise
Madalina, tel.0749.333.720.
l Societatea Complexul Energetic Oltenia SA cu sediul în
Targu-Jiu, str. A.I. Cuza, nr. 5,
judeţul Gorj, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului J18/311/2012, C.U.I.
30267310, organizează în data
de 03/03/2017, ora 11:00, licitatie publica cu oferta de pret
in plic inchis pentru vanzarea
de „bunuri valorificabile – ulei
uzat”. Cantitatea de ulei uzat
pentru care se organizează licitaţie este de 122.771,14 kg.
Preţul minim de pornire este de
1,20 lei/kg. Tipul licitaţiei:
deschisă, cu o etapă de calificare şi cu o etapă de licitaţie, în
runde succesive cu ofertă de
preţ în plic închis. Documentaţia de valorificare se poate
procura doar in baza unei solicitari la adresa e-mail iustin.
stiuca@ceoltenia.ro, persoana
de contact: Iustin Marian
Stiuca, tel: 0372.819765. Data
limită de depunere a ofertelor
este 03.03.2017, ora 09:00.
l Debitorul Justnec SRL societate în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: Autoturism Mercedes 190D, an
fabricație 1992, preț pornire
licitație -375,00Euro exclusiv
TVA; Prețul de pornire al licitațiilor pentru autoturimul
Mercedes 190D, reprezintă
75% din valoarea de piață
exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare. Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în
c o n t u l
n r .
RO48BREL0002001351570100
deschis la Libra Internet Bank
-Ploiești până la orele 14.00 am

din preziua stabilită licitaţiei, a
garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; Pentru autoturimul Mercedes 190D prima
ședință de licitație a fost fixată
în data de 24.02.2017, ora
15.00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată,
următoarele ședințe de licitații
vor fi în data de, 03.03.2017;
10.03.2017; 17.03.2017,
24.03.2017 ora 15.00. Toate
ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiești, Str. Elena Doamna
nr.44A, Județ Prahova. Pentru
relații suplimentare sunați la
telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru
relații suplimentare și vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan. Anunțul poate
fi vizualizat și pe site www.
dinu-urse.ro
l Debitorul S.C. Panital
Construct S.R.L. societate în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: 1.
Imobil “construcție C2” în
suprafață construită de
348,41mp, aflat în patrimoniul
societății debitoare Panital
Construct SRL, ce se af lă
edificat pe teren în proprietatea
Mihalache Ion Lucian, situat în
Mun. Ploiești, Str. Ștrandului
nr.3, Județ Prahova. Prețul de
pornire al licitației
-222.245,00Lei exclusiv TVA.
2.Alte mijloace fixe aparținând
S.C. Panital Construct S.R.L.
Prețul caietului de sarcini
pentru imobil (clădire) aflat în
proprietatea S.C. Panital
Construct S.R.L este de 1000 lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire
al licitației pentru imobil
“construcție C2” și mijloacele
fixe, reprezintă 70% din
valoarea de piață exprimată în
Raportul de Evaluare exclusiv
TVA. Listele cu mijloace fixe și
Caietul de sarcini pentru imobil
“construcție C2” pot fi obținute
de la lichidatorul judiciar cu un

telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO87BITRPH1RON037769CC01 deschis
la Veneto Banca SCPA Italia
Montebelluna Suc. București
-Ag. Ploiești, până cel târziu cu
24 ore înainte de ședința de
licitație, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației;
-achiziționarea până la aceeași
dată a Caietelor de sarcini și a
Regulamentelor de licitație
pentru proprietatea imobiliară
și pentru mijloace fixe, de la
sediul lichidatorului judiciar.
Pentru proprietatea imobiliară
și mijloacele fixe, prima ședință
de licitatie a fost fixată în data
de 28.02.2017 ora 11:00, iar
dacă bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data
07.03.2017; 17.03.2017;
21.03.2017; 28.03.2017 ora
11.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul
lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiești, Str. Elena Doamna nr.
44A, Județ Prahova. Pentru
relații sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații
suplimentare și vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl
Cristian Ciocan. Anunțul poate
fi vizualizat și pe site www.
dinu-urse.ro
l Debitorul Plantis -Agro SRL
societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Și
Asociații SPRL, scoate la
vânzare: 1.Motocicletă Kawasaki, tip (varianta) ZXT 40A/
ZZR1400, an fabricație 2006,
(45.000Km), preț pornire licitație -27.000Lei inclusiv TVA.
2.Tractor rutier CASE 9200.25,
an fabricație 1996, preț pornire
licitație -81.000,00Lei inclusiv
TVA; 3.Plug Regent 5 brazde
-preț pornire licitație
-20.000,00Lei inclusiv TVA;
4.Semănătoare păioase
Maschio -preț pornire licitație

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 mobile/ Licitația a-IV-a. Anul 2017,
Luna 03, Ziua 03, Ora 11.00. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr.207/2005 privind Codul de
Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 03, luna 03, anul 2017, ora 11.00, în localitatea
Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă,
următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului S.A. Dimbovnicul, cu domiciliul ﬁscal în com.
Mârșa, județul Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală 3587946. Denumirea bunului imobil, descriere
sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: - Magazie cereale din cărămidă nr.
1, suprafața 114,9 mp, 8.000 lei; - Magazie cereale din cărămidă nr. 2, suprafața 369,3 mp, 25.700 lei;
- Pistă betonată suprafața 200 mp, 4350 lei. Total: 38.050 lei. Cota TVA *): (24%). *) cota de taxă pe
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevazute de Legea nr. 227/2005
privind Codul Fiscal. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale si privilegii. 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 a licitației (documentul ﬁind întocmit astfel: beneﬁciar A.J.F.P.
Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea:
„taxă participare licitație 10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe 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 de pe 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
nr.207/2005, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Legea nr. 207/2005, privnd Codul de Procedură Fiscală, 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 0246.270520, persoană de contact: Vlad Marian.

-16.875,00Lei inclusiv TVA;
.5.Lamă deszăpezire -preț
pornire licitație -12.150,00Lei
inclusiv TVA; 6.Disc lățime 6M
-preț pornire licitație
-15.075,00Lei inclusiv TVA.
Prețul Regulamentului de licitație pentru motocicletă și
utilaje aflate în patrimoniul
debitoarei SC Plantis -Agro
SRL este de 1.000,00Lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire
al licitațiilor pentru bunurile
mai sus prezentate, aparținând
patrimoniului debitoarei
Plantis -Agro SRL, reprezintă
100% din valoarea de piață
inclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun în parte, iar listele
cu aceste bunuri pot fi obținute
de la lichidatorul judiciar cu un
telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO39UGBI0000802003738
RON deschis la Garanti Bank
SA Ploiești până la orele 14.00
am din preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației;
-achiziționarea până la aceeași
dată a Caietului de sarcini și
Regulamentului de participare
la licitație pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la
sediul lichidatorului judiciar.
Pentru motocicletă și utilaje
prima ședință de licitație a fost
fixată în data de 01.03.2017,
ora 12.00, iar dacă bunurile nu
se adjudecă la această dată,
următoarele ședințe de licitații
vor fi în data de 08.03.2017,
15.03.2017, 22.03.2017,
29.03.2017, ora 12.00. Toate
ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiești, Str. Elena Doamna
nr.44A, Județ Prahova. Pentru
relații suplimentare sunați la
telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru
relații suplimentare și vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan. Anunțul poate
fi vizualizat și pe site www.
dinu-urse.ro.

l 1.Informaţii generale privind
concedentul: Primăria
Segarcea, Str.Unirii, nr.52, jud.
Dolj, CUI:4554467, tel.
0251/210.750. 2.Informaţii
generale privind obiectul
concesiunii: 1mp teren intravilan ce aparţine domeniului
public al Oraşului Segarcea,
jud.Dolj, situat la intersecţia
strada Unirii cu strada Republicii, având vecinii: N- teren
domeniul public, E- teren
domeniul public, V- teren
domeniul public, S- teren
domeniul public; 1mp teren
intravilan ce aparţine domeniului public al oraşului
Segarcea, jud.Dolj, situat pe
strada Unirii, lângă BRD, cu
vecinătăţile: N- teren domeniul
public, S- teren domeniul
public, E- teren domeniul
public, V- teren domeniul
public. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: 3.1.
Modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: -sediul
concedentului- Primăria
Segarcea, jud. Dolj, str. Unirii,
nr.52, tel.0251/210.750; 3.2.
Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia
de atribuire: Compartimentul
juridic din cadrul Primăriei
Segarcea. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
unui exemplar: taxa pentru
obţinerea documentaţiei de
atribuire: 100 Lei. Această taxă
se va achita în numerar la casieria concedentului. 3.4.Data
limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.03.2017, ora 14.00.
4.Informaţii privind ofertele.
4.1.Data limită pentru depunerea cererilor de participare/
ofertelor: 21.03.2017, ora 14.00.
4.2.Adresa la care trebuie
depuse cererile de participare/
ofertele: Primăria Segarcea, str.
U n i r i i , n r. 5 2 , j u d . D o l j .
4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depuse: un exemplar. 5. Data şi locul la care se
va desfăşura şedinţa publică de
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strigare a ofertelor: 22.03.2017,
ora 10.00, la sediul concedentului din Segarcea, str. Unirii,
nr. 52, jud. Dolj. 6. Denumirea
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Dolj, secţia Contencios Administrativ.

PIERDERI
l SC Bucharest Industrial
Park SRL,cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Buzesti,
nr.50-52, modul 31, etaj 11,
CUI RO14219826, declar pierduta Autorizatia de construire
nr.210 din 27.11.2014 emisa de
Primaria Comunei Domnesti,
judetul Ilfov, si documentatia
vizata spre neschimbare
aferenta.Le declar nule.
l Subsemnata Pop Oana-Codruta declar pierdut si nul
certificatul de membru CMDR
cu seria AGB.23 emis in
22.02.2007
l Am pierdut carnet de
student. UBB, Facultatea de
Litere, Chineza-Engleza, Jeong
Jinwoo, Anul III. Declar nul.
l Pierdut atestat profesional
transport marfă eliberat de
A.R.R. Argeş pe numele
Năstase Ion Cătălin, cu domiciliul în Câmpulung, jud.Argeş.
Se declară nul.
l Pierdut Certificat Constatator
nr. 4157/15.11.2013, eliberat de
ORC Arad, pentru Sc Max
Sevacom SRL. Il declar nul.
l Pierdut legitimaţie nevazător
C.F.R. eliberată de Direcţia
Socială Sector 2 Bucureşti pe
numele Coacă Dorel, o declar
nulă.
l Chelariu Dan -Dumitru,
domiciliat în com. Popricani,
jud. Iași anunță pierderea atestatului de taxi, seria CPTx nr.
119752, valabil 07.02.2015
–06.02.2020, eliberat de A.R.R.
Iași. Se declară nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. 436/Titu. Nr. 4715 din 14.02.2017. Anunț privind vânzarea
bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna Februarie, Ziua 14. 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 07, luna martie, ora 10.00, anul
2017, în localitatea Titu, str. Gării nr. 79, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului/ terței persoane SC RO Diesel Prod Com SRL, licitația a I-a: a) Clădire în
suprafață de 60,25 mp, situata în sat Sălcuța, nr. 156 E, oraș Titu, județ Dâmbovița, construită în baza
Autorizației de construire nr. 17/04.05.2006, preț de pornire al licitației 106.780 lei (exclusiv TVA),
grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: A.J.F.P. Dâmbovița - SFO Titu.
Sarcini: P.V. Sechestru Asigurator - Nr. 50669/21.11.2014. În conformitate cu prevederile Titlului VII
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota
de TVA 19)/ 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 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; 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. Pentru
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651112. Data
aﬁșării: 20.02.2017.

