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OFERTE SERVICIU
l Angajam electrician sau
automatist, experienta minim 5
ani, lucru in 3 schimburi, zona
Militari Bucuresti.
0745.989.709
l Angajăm șoferi de TIR,
Danemarca –Norvegia.
Condiții de muncă și salarii
avantajoase. Relații la telefon:
+45/25351103, +40/743160861.
E-mail: job.drivers@intercargo-scandinavia.dk. SASS
LOGISTICS SRL.
l SC Halis Kamer SRL din
Arad angajeaza manipulant
marfuri. Cunostiinte de limba
engleza si araba constituie
avantaj. Cei interesati sunr
rugati sa trimita CV la adresa
de email mengrup@yahoo.com
pana la data de 11.08.2017.
l Şcoala Gimnazială Caţa, cu
sediul în localitatea Caţa, str.
Principală, nr.37, judeţul
Brașov, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de:
-Administrator financiar:
0,50% normă la Şcoala Gimnazială Caţa și 0,25% normă la
Şcoala Gimnazială Drăușeni,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de
01.09.2017, ora 9.00; -Proba
interviu în data de 06.09.2017,
ora 11.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: superioare
absolvite cu diplomă de licenţă
în domeniul economic;
-vechime: cel puţin 5 ani în
sistemul bugetar. 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 Şcolii
Gimnaziale Caţa. Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Caţa, persoană de contact:
Danciu Maria, telefon:
0268.248.610, fax:
0268.248.610, e-mail: scoalagenerala_cata@yahoo.com

l Şcoala Gimnazială Caţa, cu
sediul în localitatea Caţa, str.
Principală,nr.37, judeţul
Brașov, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -Îngrijitor, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 01.09.2017, ora
9.00; -Proba interviu în data de
06.09.2017, ora 9.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii:
generale sau medii; -vechime:
nu este cazul. 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 Şcolii
Gimnaziale Caţa. Relaţii suplimentare la sediul: Şcolii
Gimnaziale Caţa, persoană de
contact: Danciu Maria, telefon:
0268.248.610, fax:
0268.248.610, e-mail: scoalagenerala_cata@yahoo.com
l Şcoala Gimnazială Caţa, cu
sediul în localitatea Caţa, str.
Principală, nr.37, judeţul
Brașov, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de:
-Şofer transport preșcolari și
elevi, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 01.09.2017,
ora 9.00; -Proba interviu în
data de 06.09.2017, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: generale sau medii;
-vechime: nu este cazul.
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 Şcolii Gimnaziale Caţa. Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale
Caţa, persoană de contact:
Danciu Maria, telefon:
0268.248.610, fax:
0268.248.610, e-mail: scoalagenerala_cata@yahoo.com

l Primăria Comunei Nereju,
judeţul Vrancea, organizează
concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie
vacante de referent II în cadrul
Biroului financiar-contabil și
achiziţii publice. Pentru a
ocupa un post contractual
vacant sau temporar vacant,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
generale, conform art.3 al
Regulamentului-cadru aprobat
prin Hotărârea Guvernului
nr.286 din 23 martie 2011, cu
modificările și completările
ulterioare: a)are cetăţenia
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European
și domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și
vorbit; c)are vârsta minimă
reglementată de prevederile
legale; d)are capacitate deplină
de exerciţiu; e)are o stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate; f)
îndeplinește condiţiile de studii
și, după caz, de vechime sau
alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la
concurs; g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei,
de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni
săvârșite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiţiile specifice
necesare în vederea participării
la concurs și a ocupării funcţiei
contractuale sunt: a)studii
liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat; b)vechime în
muncă: cel puţin 1 an; c)cunoștințe de operare PC -nivel
mediu. Concursul se va orga-

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice.
Dosar de executare nr. ... Nr. 87 451/03.08.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/
ansamblului de bunuri imobile. 22.08.2017. 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 22 august 2017, ora 12.00, în localitatea Târgoviște, Calea Domneasca, nr. 166,
se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane
CAVALCA GIAMPAOLO, prima licitație: a). Casă, în suprafață de 202 mp, compusă din cinci camere, o
bucătărie, o cămară, o baie, WC serviciu, spălătorie, trei holuri și construită din fundație de beton,
zidărie din cărămidă, planșeu de beton, învelitloare din tablă, situată în comuna Bucșani, sat Bucșani,
str. Drumul Taberei, nr. 753, preț de evaluare 184 100 lei (exclusiv TVA *)), grevate de următoarele
drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; Nu este cazul. 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 sa prezinte oferte de cumpărare. Pentru
participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, ora 13.00,
următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice
române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e).
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie de
pe actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta
prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după
caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0245.616.779, int. 640. Data afișării: 09.08.2017.

niza conform calendarului
următor: -1 septembrie 2017,
ora 10.00 -proba scrisă; -4
septembrie 2017, ora 14.00
-interviul. Dosarele de înscriere
se depun la sediul instituţiei în
termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului.
Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri
publice, pentru înscrierea la
concurs candidaţii vor prezenta
un dosar de concurs care va
conţine următoarele documente: a.cererea de înscriere la
concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice organizatoare; b.copia
actului de identitate sau orice
alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.copiile documentelor care să
ateste nivelul studiilor și ale
altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum și
copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice ale postului solicitate
de autoritatea sau instituţia
publică; d.carnetul de muncă
sau, după caz, adeverinţele care
atestă vechimea în muncă, în
meserie și/sau în specialitatea
studiilor, în copie; e.cazierul
judiciar sau o declaraţie pe
propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia
pentru care candidează; f.
adeverinţă medicală 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.curriculum vitae. Adeverinţa
care atestă starea de sănătate
conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului și calitatea

acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul în care candidatul
depune o declaraţie pe proprie
răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care
este declarat admis la selecţia
dosarelor, acesta are obligaţia
de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la
data desfășurării primei probe
a concursului. Copia actului de
identitate, copiile documentelor
de studii și carnetul de muncă
sau, după caz, adeverinţele care
atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea
verificării conformităţii copiilor
cu acestea. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Primăriei
Comunei Nereju, judeţul
Vrancea, telefon: 0237.266.200.
l Primăria Comunei Rebricea,
cu sediul în localitatea
Rebricea, comuna Rebricea,
judeţul Vaslui, în baza Legii
nr.188/1999, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post vacant pe perioadă
nedeterminată pentru funcţie
publică: Denumirea postuluiReferent, clasa III, grad profesional asistent, în cadrul
Compartimentului Agricultură,
fond funciar și registrul agricol
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Rebricea, judeţul Vaslui.
Condiţii specifice de participare la concurs: -studii medii
liceale, respectiv, studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 6 luni.
Concursul conţine 3 etape: 1.
Selecţia dosarelor de concurs se
va face în termen de maximum
5 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a dosarelor; 2.Proba scrisă
a concursului va avea loc în
data de 08.09.2017, ora 10.00;
3.Interviul va avea loc în data
de 11.09.2017, ora 10.00. Dosarele de înscriere se depun la
sediul instituţiei în termen de
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20 de zile calendaristice de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial. Date
contact: tel.0757.049.076,
e-mail: comunarebricea@
yahoo.com.
l Primăria Comunei Răucești,
cu sediul în localitatea
Răucești, str. Principală, nr. 59,
jud. Neamț, organizează
concurs pentru ocuparea
postului contractual vacant de
referent la Compartiment
transporturi și mediu. Condiții:
a.studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; b.
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
contractuale: minimum 2 ani;
c.cunoștințe de operare PC
(Microsoft Office: Word, Excel,
Power Point) -nivel mediu;
d.abilități în utilizarea mijloacelor moderne de comunicare
(Internet, E-mail, fax). Selecţia
dosarelor de concurs va avea
loc la data de 28 august 2017;
Proba scrisă în data de 1
septembrie 2017, ora 10.00;
Proba interviu în data de 5
septembrie 2017, ora 10.00.
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 Primăriei
Răucești. Relaţii suplimentare
la sediul Primăriei Răucești,
persoană de contact: Borcilă
Petronica, telefon:
0233.788.003, fax:
0233.788.239, e-mail: primariaraucesti@yahoo.com
l Şcoala Gimnazială Poieni,
cu sediul în loc.Poieni, str.Principală, nr.55, jud.Cluj, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual
aprobat prin HG nr.286/2011,
modificat și completat de HG
nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei. Denumirea postului: Îngrijitor (0,50 normă) Şcoala Valea
Drăganului, post contractual
vacant temporar/perioadă
determinată. Condiţii specifice
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de participare la concurs:
-nivelul studiilor: şcoală generală sau studii medii; -vechime
-nu necesită. Data, ora şi locul
de desfăşurare a concursului:
-Proba scrisă: data de
28.08.2017, ora 09.00, la sediul
Şcolii Gimnaziale Poieni;
-Proba practică: data de
28.08.2017, ora 12.00, la sediul
Şcolii Gimnaziale Poieni;
-Interviul: data de 28.08.2017,
ora 14.00, la sediul Şcolii
Gimnaziale Poieni. Data-limită
până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul
de concurs este 18.08.2017, ora
14.00, la sediul Şcolii Gimnaziale Poieni. Date contact:
To d i t a A l e x a n d r u ,
tel.0264.255.020, scpoieni@
gmail.com
l Societatea Naţională a Sării
SA, Sucursala Salina Slănic,
cu sediul în oraşul Slănic, str.
Cuza-Vodă, nr.22, judeţul
Prahova, organizează concurs
pentru ocuparea unui post de
expert SSM şi a unui post de
inginer constructor. Concursul
se organizează la sediul sucursalei şi va consta în proba
scrisă şi interviul. Data organizării concursului: 21 august,
ora 10.00 -proba scrisă, 24
august -interviul. Dosarele de
concurs se pot depune până la
data de 16 august, inclusiv, ora
15.00. Cerinţele postului de
expert SSM: -studii superioare
de licenţă şi/sau master absolvite cu diplomă în ştiinţe inginereşti; -vechime: minim 5 ani;
-program de formare profesională pentru ocupaţia de expert
în securitatea şi sănătatea în
muncă de cel puţin 80 de ore;
-curs postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, cu o durată de cel
puţin 180 de ore, sau master/
doctorat în acest domeniu.
Cerinţele postului de inginer
constructor: -studii superioare
de licenţă şi/sau master absolvite cu diplomă în specializarea construcţii civile,
industriale; -vechime: minim 5
ani; -cunoştinţe pentru întoc-

mirea cărţilor construcţiilor;
-cunoştinţe pentru întocmirea
devizelor, antemăsurători,
normarea şi urmărirea lucrărilor de construcţii (diriginte
de şantier); -urmărirea
comportării în timp a
construcţiilor; -întocmirea şi
urmărirea programului de
investiţii al sucursalei. Dosarul
de înscriere va conţine: -cerere
pentru participare la concurs;
-copia actului de identitate;
-curriculum vitae; -copie
diplomă de studii şi eventuale
specializări; -certificatul de
cazier judiciar; -adeverinţă de
la medicul de familie din care
să rezulte starea de sănătate;
-copia cărţii de muncă sau
adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi în specialitate. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon:
0244.240.994-995, int.136.
l Spitalul Orăşenesc Segarcea,
cu sediul în Loc.Segarcea, jud.
Dolj, str.Unirii, nr.50, face
următoarea rectificare la
anunţul publicat în ediţia
Jurnalului Naţional din data
de 08.08.2017, după cum
urmează: în loc de „1 post de
director medical, proba scrisă
în data de 31 august 2017” se
va citi „1 post de director financiar contabil”. Restul anunţului
rămâne neschimbat.
l Primăria comunei Cernica,
județul Ilfov organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcției publice de
execuție vacantă de referent
principal -Compartimentul
Urbanism şi Disciplină în
Construcții din cadrul Primăriei comunei Cernica.
Concursul se organizează la
sediul Primăriei comunei
Cernica, județul Ilfov, în data
de 19 septembrie 2017, la ora
11.00 -proba scrisă şi 21
septembrie 2017 -interviul.
Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în
termen de 20 zile lucrătoare de
la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul

MIERCURI / 9 AUGUST 2017
Primăriei comunei Cernica,
j u d e ț I l f o v. D o s a r u l d e
înscriere la concurs trebuie să
conțină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.
49 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificările şi completările
ulterioare. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia
se afişează la sediul Primăriei
comunei Cernica, județ Ilfov.
Cerințe: studii medii liceale
absolvite cu diplomă de bacalaureat şi 5 ani în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice, pentru
ocuparea funcţiilor publice de
execuţie de grad profesional
principal din clasa III. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei comunei
Cernica, judeţ Ilfov şi la nr. de
telefon (021)369.51.55.
l Primăria comunei Cernica,
județul Ilfov organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcției contractuale
de execuție vacantă de guard –
Compartiment Gospodărie
Comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cernica, județul
Ilfov. Concursul se organizează
la sediul Primăriei comunei
Cernica, județul Ilfov, în data
de 4 septembrie 2017, la ora
11.00 -proba scrisă şi 6 septembrie 2017 -interviul şi proba
practică. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în
termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul
Primăriei comunei Cernica,
județ Ilfov. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conțină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 6 din H.G. nr.
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul
Primăriei comunei Cernica,
județ Ilfov. Cerințe: studii generale, minim 2 ani vechime.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei
comunei Cernica, județ Ilfov şi
la nr.de telefon (021)369.53.08,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile, licitația a - III-a. În temeiul
art. 250 alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 23 august 2017, ora 11.00, la sediul S.F.O.
Bolintin Vale din orașul Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin
licitație publică deschisă, următorul bun mobil, proprietatea debitoului PETRE ILIE cu domiciliul ﬁscal
în satul Trestieni, comuna Ulmi, județul Giurgiu. Denumire bunuri mobile - descriere sumară:
Mercedes Benz 603.6 culoare alb, an fabricație 2001, serie șasiu WDB9036621R238478, număr
înmatriculare GR-03-GCC; Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (lei): 5730 lei. Bunurile mobile
nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte
de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în
contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895,
deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, cu mențiunea „taxă participare licitație 10%”;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie 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 207/2015, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea 205/2015, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru
sau la telefon numărul 0246/270520, persoana de contact: Stanciu Gheorghe Gigel.

persoană de contact: Simion
Paula Claudia.

CITAȚII
l Pârâtul Feraru Ionite, domiciliat în sat Şerboteşti, com.
Soleşti, jud.Vaslui, este citat la
Judecătoria Vaslui, în dosar nr.
3264/333/2016, având ca obiect
declararea judecătorească a
morţii, în contradictoriu cu
reclamantul Feraru Sorin,
pentru termenul din
22.09.2017, ora 8.30.
l Se citează numita Dumitru
Ionela Daniela cu domiciliul în
Piteşti , str. Cuza Vodă, bl. 43,
sc. C, ap. 1 pentru data de
08.09.2017 la Judecătoria
Piteşti, sala 3, cam. C5-4V, ora
11,00, în dosarul nr
11248/280/2017 în calitate de
pârâtă la interogatoriu în
contradictoriu cu reclamantul
Dumitru Gheorghe, având ca
obiect ordonanţă preşedinţială
stabilire domiciliu minor.
l Se citeaza pratul Goman
Valentin cu ultimul domiciliu
cunoscut in Ciacova, str. Traian
Vuia, nr.24, jud. Timis, la Judecatoria Arad, in dosar nr.
6999/55/2017, pentru data de
12.09.2017, ora 8.30, sala 215,
avand ca obiect divort.
l Subsemnaţii Gogu Ana şi
Gogu Ioan sunt citaţi la Judecătoria Iaşi -proces civil pentru
t u t e l ă î n d o s a r u l n r.
550/245/2017 termen
23.08.2017 pentru a se autoriza
delegarea temporară a autorităţii părinteşti (tutelă) pentru
cei trei minori ai acestora la
bunicii paterni Gogu Anghelica
şi Constantin.

DIVERSE
l Această informare este efectuată de: CN CF „CFR” SA
Bucureşti- Sucursala Regională
CF Craiova, Bulevardul
Decebal, nr.1, Municipiul
Craiova, Judeţul Dolj, telefon:
0351.403.287, ce intenţionează

să solicite de la Administraţia
Naţională Apele RomâneAdministraţia Bazinală de Apă
Jiu, aviz de gospodărire a
apelor pentru realizare
”Lucrări de reabilitare la pod
CF km 15+550 şi lucrări de
amenajare albie”, amplasat în
localitatea Corcova, Judeţul
Mehedinţi, această investiţie
este existentă. Persoanele care
doresc să obţină informaţii
suplimentare cu privire la solicitarea avizul de gospodărire a
apelor, pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi
recomandări se pot adresa solicitantului.
l Această informare este efectuată de: CN CF „CFR” SA
Bucureşti- Sucursala Regională
CF Craiova, Bulevardul
Decebal, nr.1, Municipiul
Craiova, Judeţul Dolj, telefon:
0351.403.287, ce intenţionează
să solicite de la Administraţia
Naţională Apele RomâneAdministraţia Bazinală de Apă
Jiu, aviz de gospodărire a
apelor pentru realizare
”Lucrări de reabilitare la pod
CF km 20+698 şi lucrări de
amenajare albie”, amplasat în
localităţile: Broşteni, judeţul
Mehedinţi şi Samarineşti,
judeţul Gorj, această investiţie
este existentă. Persoanele care
doresc să obţină informaţii
suplimentare cu privire la solicitarea avizul de gospodărire a
apelor, pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi
recomandări se pot adresa solicitantului.
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii generale de insolventa in dosarul nr.
5852/105/2017, Tribunal
Prahova, conform Incheierii
din data de 04.08.2017 privind
pe SC Fulya Tekstil SRL, cu
termenele: depunere declarații
creanță20.09.2017, întocmirea
tabelului preliminar al crean-

țelor 11.10.2017, întocmirea
tabelului definitiv 06.11.2017,
prima Adunare a Creditorilor
avand loc in data 18.10.2017,
orele 12.00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti,
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et.
7, cab. 7B.
l În temeiul art. 99 alin. (3)
din Legea 85/2014 comunicăm
deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului
SC Net Integration Technologies SRL, CIF: 15029366,
J40/11857/2002, dosar nr.
23504/3 anul 2017-Tribunalul
Bucuresti. Termen pentru
depunerea cererilor de creanţă
la 14.08.2017; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 04.09.2017;
Termen pentru depunerea
eventualelor contestații este de
7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi
pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la
20.09.2017. Administrator
judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL

NOTIFICĂRI
l Subscrisa Darada Insolv
I.P.U.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului
S.C. Vib Dual S.R.L., conform
Sentinţei Civile nr. 195/JS din
data de 13.07.2017, pronunţată
de către Tribunalul Caraş-Severin în dosarul
n r.
1083/115/2017, în temeiul art.
99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art.
100, alin.(1) şi urm. din Legea
nr. 85/2014, coroborate cu art.
71 alin. (2) sau, după caz, art.
73 alin. (1) din acelaşi act
normativ. Notifică: Deschiderea procedurii falimentului
– procedura generala - împotriva debitoarei S.C. Vib Dual
S.R.L. Debitorul S.C. Vib Dual
S.R.L. - Resita, are obligaţia
predării gestiunii către lichidatorul judiciar, împreună cu lista
actelor şi operaţiunilor efec-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr.
56080/08.08.2017. 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 21, luna
08, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării, nr. 188, se va vinde prin licitație
următorul bun imobil, proprietate a debitorului S.C. TES COM S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea
Alexandria, jud. Teleorman, cod unic de înregistrare 6690813: - Spațiu comercial, situat în localitatea
Alexandria, str. București, bl. 704 DE, parter - prețul de pornire, reprezentând prețul de evaluare
diminuat cu 50% pentru a patra licitație = 255.450 lei (exclusiv TVA), grevat de următoarele drepturi
reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; A.J.F.P. Teleorman, Nu sunt. *) 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 al licitatei, achitată în contul
IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128, deschis la Trezoreria municipiului Alexandria; c).
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie
după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române,
copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/
pașaport; h). declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este
persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale
speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele
asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru comparator, după caz: - dovada emisă de
organele fiscale, că nu au obligații fiscale restante. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la
sediul nostru sau la telefon 0247.421.176, int. 352.

ANUNȚURI
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tuate după deschiderea procedurii, până la data de
14.08.2017. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra
averii debitoarei este:
28.08.2017. Termenul limită de
verificare a creanţelor, de admitere, afişare şi comunicare a
Tabelului suplimentar al creanţelor este: 28.09.2017. Termenul
pentru întocmirea şi afişarea
Tabelului definitiv consolidat al
creanţelor admise este:
30.10.2017.

ADUNĂRI GENERALE
l Debitorul Stații Spălare
Va g o a n e C i s t e r n ă C F R
SSVAC SA societate în insolvență, cu sediul în Ploieşti, Str.
Rezervoarelor, nr.2, Județ
Prahova, Municipiul Ploieşti,
Str. Ghighiului, nr.51, Județul
Prahova, înregistrată la O.R.C.
sub nr.J29/259/1999, având
CUI 11679382, prin administrator judiciar Dinu, Urse Și
Asociații SPRL şi administrator special Dobre Marian, în
conformitate cu Legea 31/1990
privind societățile, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare şi Actul constitutiv
al societății, convoacă
Adunarea Generală a Acționarilor în data de 16.08.2017, ora
12.00, la sediul societății debitoare. Adunarea Generală a
Acționarilor societății Stații
Spălare Vagoane Cisternă
CFR SSVAC SA, va avea
următoarea ordine de zi: 1.
Discutarea şi aprobarea situațiilor financiare aferente perioadei, 01 Ianuarire 2017 -30
Iunie 2017. 2.Stabilirea

persoanei împuternicite să
efectueze formalitățile legale
privind publicarea şi înregistrarea hotărârilor Adunării
Generale a Acționarilor şi să
semneze toate actele şi documentele necesare pentru
aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate. În cazul în
care la data menționată mai
sus, ca fiind data primei
convocări nu se întrunesc
condițiile de validitate prevăzute de Legea 31/1990 legea
societăților sau/şi de Actul
Constitutiv al societății,
Adunarea Generală a Acționarilor este convocată pentru
data de 17.08.2017, ora 12:00
la sediul societății şi cu aceeaşi
ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la sediul
societății şi la numărul de
telefon: 0723.216.493.

LICITAȚII
l Liceul Tehnologic „Nicolae
Bălcescu” Olteniţa, str.Portului,
nr.3, organizează licitaţii
publice deschise cu strigare, în
vederea închirierii a 2 (două)
spaţii comerciale de 13,5mp
fiecare, în data de 07 septembrie 2017, ora 10.00, pentru
local B şi, respectiv, 08 septembrie 2017, ora 10.00, pentru
local C. Preţul minim de
pornire este de 3Euro/mp/lună.
Persoanele interesate să participe trebuie să achiziţioneze
contra cost caietul de sarcini şi
instrucţiunile de participare la
licitaţie, să achite taxa şi
garanţia de participare la licitaţie. Data-limită de depunere
a ofertelor este 05 septembrie
2017, la sediul Liceului Tehnologic „Nicolae Bălcescu”.
Relaţii suplimentare la
tel.0786.156.358 sau la sediul
liceului, compartimentul
Contabilitate.
l Alexander Events Plaza in
faliment, vinde prin negociere
directa: Aparate telefonice,
minicentrale telefonice, 39 buc;
Diverse accesorii telecomunicatii, cabluri telecomunicatii,
interfata conversie semnal;

Consola display; Mini centrala
telefonica; Kit rack server;
Cisco Dram; Switch access
CISCO; 5 Buc acces point
cisco; UPS smart; server IT
complet. Bunurile se pot vedea
la adresa debitoarei din Voluntari, Oraş Voluntari, B-dul
pipera, Nr. 1/VI, Imobil I, Et. 2,
Cam. 210. Persoana de contact
dl. Budeanu Petre tel. 0722 240
417. Oferta de achizitie se va
transmite la sediul lichidatorului judiciar Al. Emil Botta
nr.4 bl. M104 sc.1 apt. 5, Sector
3, Bucuresti email: office@
sumainsolvency.ro sau prin fax
0372895818. Tel. Contact 0722
316 892.
l SC Electroexpert 96
Construct SRL, in faliment,
anunta vanzarea la licitatie
publica a bunurilor din patrimoniu, pret de pornire diminuat cu 50% din valoarea de
evaluare. Sedintele de licitatie
vor avea loc saptamanal in
fiecare zi de vineri la sediul
lichidatorului judiciar Suma
Insolvency IPURL, situat in
Bucuresti, Al. Emil Botta nr. 4,
BL. M104, Ap. 5, Sect. 3. Date
de contact: - telefon
0314359396; - fax
0372.895.818; - email: office@
sumainsolvency.ro. Bunurile
ce urmeaza a fi licitate: - materiale utilizate in industria
electrica si constructii retele
electrice pret redus cu 50%; obiecte de inventar respectiv
birotica si elemente it (calculatoare, monitoare LCD); - echipamente tehnologice utilizate
in industria electrica - echipamente si instalatii pram - pret
redus cu 50%; - remorca grup
motocompresor atlas copco in
stare f. buna de functionare
inmatriculata in circulatie pret
redus cu 50%.
l Consiliul Judeţean Argeş,
cu sediul în Pitesti, Piaţa
Vasile Milea, nr. 1, telefon
0248/217.800, fax
0248/220137, CUI 4229512,
organizează în ziua de
04.10.2017 ora 16.00, la sediul
instituţiei, licitaţie publică cu
strigare în vederea vânzării
unor spaţii cu destinaţie medicală şi conexă actului medical,
situate în incinta Dispensarului Smardan şi respectiv a
Policlinicii 2 Piteşti, judeţul
Argeş, după cum urmează: 1.
Cabinet medical situat în
Dispensarul Smârdan, Piteşti,
str. Smârdan nr. 45A, parter: suprafata proprie - 19,62 mp;
- spatii comune - 17,89 mp; teren aferent - 34,27 mp. 2.
Cabinet medical situat în Policlinica 2, Piteşti, b-dul I.C.
Brătianu nr. 22-20-18, etaj: suprafata proprie – 20,21 mp;
- 1/5 din grup sanitar - 0,99
mp; - spatii comune - 8,16 mp;
- teren aferent - 4,41 mp. 3.
Spatiu tehnică dentară situat
în Policlinica 2, Piteşti, b-dul
I.C. Brătianu nr. 22-20-18,
etaj: - suprafata spatiului –
23,69 mp; - spatii comune –
9,38 mp; - teren aferent – 5,23
mp. Sunt considerate documente necesare pentru partici-

parea la licitaţie: A. pentru
persoane juridice: a) copii de
pe certificatul de înmatriculare
eliberat de oficiul registrului
comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate
actele adiţionale relevante şi
de pe certificatul de înregistrare fiscalã; b) scrisoare de
bonitate financiarã, eliberatã
de o bancã comercialã românã;
c) dovada privind achitarea
tuturor obligaţiilor fiscale cãtre
bugetul general consolidat,
prin prezentarea unui certificat de atestare fiscalã,
eliberat de organul fiscal
competent; d) declaraţie pe
propria rãspundere a reprezentantului legal al persoanei
juridice, din care sã rezulte cã
aceasta nu se af lã în litigii,
reorganizare judiciarã sau
faliment; e) declaraţie pe
propria rãspundere, din care
sã rezulte cã nu este beneficiarul unui alt contract de
cumpãrare, în condiţiile
prezentei ordonanţe de
urgenţã; f) împuternicire de la
asociaţi pentru reprezentantul
legal al persoanei juridice; g)
garanţia de participare la licitaţie; h) taxa de participare la
licitaţie. B. pentru furnizorii
de servicii medicale persoane
fizice: a) copie de pe actul de
identitate; b) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberatã
de autoritatea competentã sau
de pe actul legal de constituire,
dupã caz, din care rezultã cã
are obiect unic de activitate
furnizarea de servicii medicale, cu sau fãrã activitãţi
conexe acestora; c) dovadã
privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale cãtre bugetul
general consolidat, prin
prezentarea unui certificat de
atestare fiscalã, eliberat de
organul fiscal competent; d)
declaraţie pe propria rãspundere, din care sã rezulte cã nu
este beneficiarul unui alt
contract de cumpãrare, în
condiţiile prezentei ordonanţe
de urgenţã. e) garanţia de
participare la licitaţie; f) taxa
de participare la licitaţie.
Garanţia de participare va fi
constituita in cuantum de 2500
lei. Taxa de participare este de
1500 lei. Data limită pentru
depunerea documentelor
pentru participarea la licitatie
este 03.10.2017, orele 9,00.
Documentele se depun la
sediul Consiliului Judetean
Arges Piata V. Milea nr. 1, la
Secretariatul Comisiei de
vanzare, etaj V, cam. 212.
Comisia verificã, în prezenţa
ofertanţilor, existenţa tuturor
documentelor de participare
solicitate. Comisia verificã şi
analizeazã ulterior documentele de participare depuse de
ofertanţi şi întocmeşte lista
cuprinzând ofertanţii acceptaţi, care include toţi potenţialii cumpãrãtori care au depus
documentaţia completã de
participare la licitaţie, şi o va
afişa la locul desfãşurãrii licitaţiei, cu cel puţin o orã înainte
de ora de incepere. Pentru
relatii suplimentare: la tel.
0248217800, int. 115 si 198.

l SC Mannheim Oil SRL - în
faliment anunta vanzarea prin
licitatie publica a bunului
imobil, reprezentand teren/
constructii inscris in C.F. nr.
30101/Slatina - Timis, nr. top:
31 - Sadova Veche, Cad: C1,
Top: 31, aflat in proprietatea
debitoarei SC Mannheim Oil
SRL, situat administrativ in
Comuna Slatina Timis, Sat
Sadova Veche, nr. 158, denumita generic " Statie distributie
carburanti". Pretul de pornire
al licitatiei este de 100% din
pretul de evaluare, respectiv
1.382.950.53 Lei + T.V.A,
(echivalentul a 302.900 EUR,
la cursul BNR de azi,
08.08.2017, 1 euro = 4.5657
Lei). 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 0355429 116, pretul caietelor de
sarcini fiind de 1.000 lei +
T.V.A. Licitatia va avea loc in
data de 18.08.2017, orele
11.00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7,
et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin.

PIERDERI
l Pierdut certificat de pregatire profesionala a conducatorului auto- transport marfuri
generale, eliberat de ARR
Valcea pe numele Boleta Ioan
Valentin din jud. Valcea,
Ramnicu Valcea. Se declară
nul.
l Pierdut Carte de Interventie
si registru special pentru casa
de marcat DATECS DP 25
seria 22020529, apartinand SC
Norbiliard SRL. Le declar nule.
l Pierdut proces verbal predare-primire a locuintei din str.
Lalelelor nr.41, bl. G1, sc. I,
parter, ap. 6, Chitila, Jud.Ilfov
incheiat intre Busu Ioana si
Zloteanu Niculae. Decar nul.
l SC Titan Investments SRL
avand CUI RO21734824 si
J40/9379/2007 decalara pierdute si nule urmatoarele: certificat inregistrare seria B
nr.1130685 si Cert i fi cat
Constatator eliberat in
19.02.2008 pentru Activitati
Autorizate la sediul social si
Certificat Constatator eliberat
in 19.02.2008 pentru activitati
desfasurate la beneficiari si/
sau in afara sediilor proprii.
l SC Lasal Capital SRL avand
CUI RO22347249,
J40/1100/2008 declara pierdute
si nule urmatoarele: Certificat
inregistrare seria B nr.1123108,
certificat constatator eliberat in
31.01.2008 pentru Activitati
autorizate la sediul social
l S.C. Tutti Solution S.R.L. cu
sediul în Cluj- Napoca, str.
Beiusului nr. FN, Corp II, etaj
I, ap. 5, judeţ Cluj, înmatriculată cu număr J12/1560/2010,
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CUI 27435384, anunţă pierdere
certificat constatator nr.
28249/10.05.2013 emis pentru
punctul de lucru din Bucureşti,
str. Preciziei nr. 3, corp B, hala
nr. 1, sector 6 şi certificat
c o n s t a t a t o r
n r.
529366/29.05.2012 emis pentru
punctul de lucru din Bucureşti,
str. Preciziei nr. 3, magazin C1,
sector 6. Le declarăm nule.
l Pierdut legitimaţie student la
Universitatea Politehnica
Bucureşti, Facultatea de Transporturi pe numele Lungu
Ștefan- Georgian.
l Subsemnata Nitu Liliana în
calitate de administrator al
S.C. Compania de Librarii
Bucuresti Carte S.R.L. cu
sediul în Bucureşti, bd. Unirii
nr.10 bl. 7B mezanin, birou 17,
sector 4, CUI RO12502230
declar pierderea cărţilor de
intervenţie ale caselor de
marcat: ELKA model 943.01
cu seriile 411529, 401853,
414617, 414680, 414547,
411743, 414687; SAPEL model
SHOP cu seriile E3204071,
E3204074, E3204084,
E3204063, E3204100,
E3204500, E320452; DATECS
cu seriile 12105087, 12183618,
200053, 200281.
l Pierdut legitimaţie student
emisă de U.C.D.C., Facultatea
de Marketing pe numele Ștefan
Mihai- Mina.
l S.C. Stomival Mivlacom
S.R.L., C.U.I. 37325931,
J40/4596/2017, declară pierdut
certificat constatator emis de
O.R.C.T.B. pentru activitate la
sediu.
l Declar pierdut permis de
conducere nr. 92998 categoria
B, BE, CE, C eliberat de I.P.J.
Ilfov pe numele Nistor
Dumitru.
l Pierdut Atestat profesional
transport Marfa emis pe
numele Dumitrescu Lazar
Constantin Iulian. Il declar nul.

COMEMORĂRI

Veșnică aducere
aminte și lacrimi de
recunoștință
pentru bunul meu
soț
CROITORU
HORIA MAXIM
om de mare
omenie, la 20 de
ani de la
plecarea dintre noi.
Să odihneasă în
pace.
Familia

