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OFERTE SERVICIU
l Spania - angajăm sudori 
MIG-MAG. Salarii de peste 
2.000 Euro net lunar. Telefon: 
0748.563.746.

l Centrul de sănătate multifunc-
ţional “Sf. Nectarie”, erată la 
anunţul din 15.06.2017 în 
Jurnalul Naţional, rubrica Oferte 
de Serviciu, pentru Centrul de 
sănătate multifuncţional “Sf. 
Nectarie”: în loc de “… perioada 
16.07.2017- 29.07.2017...” a se citi 
corect “… perioada 16.06.2017- 
29.06.2017…”. Menţionăm că 
restul anunţului rămâne nemodi-
ficat.

l Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Vrancea, cu 
sediul în localitatea Focşani, 
b-dul Unirii, nr.12, judeţul 
Vrancea, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de execuţie 
de paznic, 2 posturi. Concursul 
se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 14.07.2017, ora 
10.00; -proba interviului în data 
de 17.07.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
generale, calificare agent de 
pază sau de securitate şi atestat. 
Nu este necesară vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul instituţiei din mun. 
Focşani, b-dul Unirii, nr.12. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Direcţiei Judeţene pentru Sport 
şi Tineret Vrancea, telefon: 
0237.212.536. 

l Școala Gimnazială Șopârlița, 
cu sediul în localitatea Șopârlița, 
str.Principală, nr.122, judeţul 
Olt, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Muncitor, 1 normă, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 13 iulie 

2017, ora 9.00; -proba interviu în 
data de 13 iulie 2017, ora 13.00; 
-proba practică în data de 13 
iulie 2017, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
medii; -vechime (obligatoriu): 
minim 2 ani; -autorizaţie de 
fochist. 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 Școlii 
Gimnaziale Șopârliţa. Relaţii 
suplimentare la sediul Școlii 
Gimnaziale Șopârlița, persoană 
de contact: Dincă Dorina Neli, 
telefon: 0799.778.187, e-mail: 
scoalasoparlita@yahoo.com.

l Școala Gimnazială Ghilad, cu 
sediul în localitatea Ghilad, str.
Principală, nr.738, judeţul Timiş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -paznic, 1 normă 
î n t r e a g ă ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, postul este cu 
angajare pe perioadă determi-
nată. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
13.07.2017, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 13.07.2017, 
ora 10.00; -proba practică în 
data de 13.07.2017, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii: medii; -vechime: 1 an; -să 
deţină atestat de pază; -să fie 
dispus la program flexibil; -să fie 
o persoană sociabilă şi responsa-
bilă. 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: Școala 
Gimnazială Ghilad. Relaţii 
suplimentare la sediul: Școala 
Gimnazială Ghilad, persoană de 
contact: Pavel Ildiko, telefon: 
0745.680.056, e-mail: ildiko.
pavel.ip@gmail.com.

l Primăria Municipiului 
Dorohoi organizează în data de 

14.07.2017 orele 10.00, concurs 
pentru ocuparea  a 2(două) 
funcții contractuale de execuție 
de: -muncitori  necalificați. 
Condiţiile generale, conform art. 
3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 286 din 23 martie 2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţii specifice de 
ocupare a posturilor: -studii 
generale; Dosarele de înscriere se 
pot depune la Compartimentul 
resurse umane, în termen de 10 
de zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, respectiv, 
07.07.2017. Pentru relaţii supli-
mentare vă puteţi adresa la 
Compartimentul resurse umane, 
din cadrul Primăriei Munici-
piului Dorohoi sau la tel. 
0231/610133, interior 114.

l Primaria orasului Sulina, 
judetul Tulcea, cu sediul in 
Sulina, Str. I nr. 180, organizeaza 
concurs de recrutare la data de 
12.07.2017, orele 14:00 - proba 
practica, pentru ocuparea unui 
post vacant de muncitor necali-
ficat, treapta I in cadrul Servi-
ciului de intretinere, repartii, 
deservire, salubritate, psi. candi-
datii trebuie sa indeplineasca 
conditiile generale prevazute de 
art. 3 din H.G nr. 286/2011, cu 
modificarile si completarile ulte-
rioare. Dosarele de concurs se 
vor  depune  in  per ioada 
21.06.2017-04.07.2017 si trebuie 
sa contina in mod obligatoriu, 
documentele prevazute la art. 6 
din HG nr. 286/2011, selectia 
dosarelor de inscriere va avea loc 
in perioada 05 – 06.07.2017, iar 
interviaul se va sustine in maxim 
4 zile lucratoare de la data susti-
nerii probei practice. Conditiile 
de participare si actele necesare 
inscrierii la concurs sunt afisate 
la sediul institutiei si pe site-ul 
Primariei Sulina www.prima-
ria-sulina.ro. Relatii suplimen-
tare se pot obtine la sediul 
institutiei, la nr. de telefon: 0240-
543.003.

l Primaria orasului Sulina, 
judetul Tulcea, cu sediul in 

Sulina, Str. I nr. 180, organizeaza 
concurs de recrutare la data de 
12.07.2017, orele 10:00 - proba 
scrisa, pentru ocuparea unui 
post vacant de casier – Adminis-
tratie piata. Candidatii trebuie 
sa indeplineasca conditiile gene-
rale prevazute de art. 3 din H.G 
nr. 286/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Dosarele 
de concurs se vor depune in 
perioada 21.06.2017-04.07.2017 
si trebuie sa contina in mod obli-
gatoriu, documentele prevazute 
la art. 6 din HG nr. 286/2011, 
selectia dosarelor de inscriere va 
avea loc in perioada 05 – 
06.07.2017, iar interviaul se va 
sustine in maxim 4 zile lucra-
toare de la data sustinerii probei 
practice. Conditiile de partici-
pare si actele necesare inscrierii 
la concurs sunt afisate la sediul 
institutiei si pe site-ul Primariei 
Sulina www.primaria-sulina.ro. 
Relatii suplimentare se pot 
obtine la sediul institutiei, la nr. 
de telefon: 0240-543.003.

l Palatul Copiilor Galați, cu 
sediul în strada Mihai Bravu, nr. 
28, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de 
Muncitor 1 M cu normă 
întreagă, din cadrul comparti-
mentului nedidactic, pe peri-
oadă nedeterminată. Condiții 
generale: - să aibă cetățenie 
română sau a altor state membre 
U.E. şi domiciliul stabil în 
România; - să cunoască limba 
română scris şi vorbit; - vârsta 
minimă reglementată de preve-
derile legale; - îndeplineşte 
condițiile de studii şi, după caz, 
de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs;- să aibă 
capacitate deplină de exercițiu; 
- să aibă o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează; - să nu prezinte 
antecedente penale. Cerințe 
specifice: studii medii; - cursuri 
de calificare profesională 
(lăcătuş mecanic, tâmplar, 
zugrav, agent pază) sau şcoala 
profesională, constituie un 
avantaj; - cunoştinţe şi abilităţi 
practice în domeniile: instalaţii 
termice şi sanitare, tâmplărie, 
electricitate, întreținere spații 
verzi; - vechime în munca minim 
5 ani; - minim 1 an de muncă, 
într-o instituție care lucrează cu 
elevii/copiii; corectitudine, serio-
zitate, atitudine principială în 
relaţiile cu personalul sau terţe 

persoane; capacitatea de organi-
zare; receptivitate, spirit de 
echipă; disponibil itate la 
program prelungit; rezistenţă la 
stres şi volum mare de muncă. 
Concursul constă în parcurgerea 
următoarelor etape: Selecție 
dosare = 05.07.2017. Probă 
scrisă pe baza bibliografiei de 
concurs = 18.07.2017; Probă 
practică = 20.07.2017; Interviu = 
24.07.2017; Afişare rezultate 
finale = 25.07.2017. Cei intere-
sați, vor putea depune dosarele  
la secretariatul Palatului  Copi-
ilor Galați până la data de 
05.07.2017, ora 12. Informații 
suplimentare se pot obține direct 
la avizierul instituției sau la 
telefon 0236/415028.

PROPUNERI AFACERI

Invenţie medaliată aur, 
energie verde, caut investitor. 
0749.601.787.

CITAȚII  
l Mărgărint (fostă Gavril) 
Marieta este chemată la Judecă-
toria Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. 
A.Panu nr.25, în dosar civil nr. 
24117/245/2015, la data de 
26.06.2017, ora 8.00, în calitate 
de pârâtă pentru partaj de 
bunuri comune de către Gavril 
Petrache.

l Se citează Pasăre Tatiana la 
Judecătoria Slobozia, judeţul 
Ialomiţa, pentru  termenul din 
0 4 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  î n  d o s a r u l 
3721/312/2015, reclamant fiind 
Danciu Gabriel, obiect contes-
taţie la executare.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului 
Bucureşti, în temeiul Legii nr. 
421/2002, citează public proprie-
tarul/ deţinătorul vehiculelor, 
af late pe domeniul public, 
pentru luarea măsurilor de elibe-
rare a domeniului public, pentru 
vehiculele: Fiat, culoare galbenă, 
aflat în şos. Giurgiului nr. 131, 
bl. 1; Ford, culoare roşie, aflat în 
str. Emil Racoviţă, nr. 12, bl. R3, 
sc. 1, Mercedes Vito, culoare 
roşie, aflat în bd. Constantin 
Brâncoveanu nr. 81, bl. 27, sc. A, 
BMW, culoare albă, aflat în str. 
Băltiţa nr. 11, bl. 37, sc. 4, Dacia, 
culoare gri, aflat în str. Anghel 
Moldoveanu nr. 3-5, Opel Astra, 
culoare roşie, str. Odei vis a vis 

de nr. 13-15, Daewoo Tico, 
culoare albastră, aflat în str. 
Alunişului nr. 4, bl. 11A, Dacia, 
culoare gri, aflat în str. Tătuleşti 
nr. 15, bl. 84, sc. D vis a vis gard 
şcoală, Audi cu prelată, aflat în 
str. Tătuleşti nr. 7, Dacia, culoare 
albă, aflat în aleea Reşiţa nr. 1A, 
bl. 42, Peugeot, culoare grena, 
af lat în str. Moldoveni nr. 5, 
Dacia, culoare gri, aflat în str. 
Almaşul Mare nr. 5-7, spate bloc, 
Dacia, culoare albă, af lat în 
aleea Gorneşti nr. 4, bl. 56, sc. 1, 
Tico, culoare verde, aflat în str. 
Reşiţa nr. 25, bl. 51, Toyota, 
culoare verde, af lat în str. 
Grădiştea nr. 5, bl. B5, sc. 3, 
Ford Escort, culoare albastră, cu 
plăcuţă de înmatriculare P 5291 
AM, aflat în aleea Stupilor nr. 5, 
bl. E7, sc. 1, Ford Transit, 
culoare albastră, aflat în aleea 
Stupilor nr. 5, bl. E7, sc. 3, 
Renault Laguna, culoare neagră, 
cu plăcuţă de înmatriculare AQ 
642 TE, aflat în str. Stupilor nr. 
10, bl. EF22, sc. 5, Opel, culoare 
maro, cu plăcuţă de înmatricu-
lare CA 8013 HX, aflat în str. 
Stupilor nr. 10, bl. EF22, sc. 5, 
Volvo 460, culoare albastră, str. 
Covasna nr. 17, bl. F3, sc. 2, 
Ford Cougar, culoare neagră, cu 
plăcuţă de înmatriculare P 4419 
AP, aflat în str. Covasna nr. 10, 
bl. E15, sc. 3, Dacia Logan, 
culoare galbenă, af lat în str. 
Turnu Măgurele nr. 7, Ford 
Mondeo, culoare mov, cu 
plăcuţă de înmatriculare CC 
6476 CB, aflat în str. Dorohoi nr. 
10, bl. EF 24, spate bloc, Opel, 
culoare verde, af lat în bd. 
Constantin Brâncoveanu nr. 99, 
bl. C4A, sc. 2, Moskvici 406, 
culoare bleu, af lat în aleea 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 70. Nr. 76359     

din 19.06.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. 

Serviciul Fiscal Orășenesc Văleni anunță organizarea licitației 

privind vânzarea următoarelor bunuri mobile, la sediul din strada 

Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în data de 06.07.2017, 

ora 10.00: Licitația 1 - Autoutilitară N1, Renault HD C1 Master, an 

fabricație 2008, preț de evaluare/ de pornire al licitației: 23.131 

lei (exclusiv TVA *); - Autouturism M1 G Sangyong RJ RDD 

Rexton, an fabricație 2006 preț de evaluare/ de pornire al 

licitației: 19.049 lei (exclusiv TVA *). *) În conformitate cu 

prevederile titlului VII din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, operațiunea este taxabilă, 

cu cota de 19% TVA. Anunțul nr. 76359/19.06.2017 poate fi 

consultat la sediul organului fiscal, la primărie și pe site-ul ANAF 

(licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de partici-

pare și actele necesare la depunerea ofertelor, puteți apela 

numărul 0244.283.006, int. 23/ camera 112. Data afișării: 

21.06.2017.
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Dorohoi nr. 1, bl. E21, sc. 3, 
grădină bloc.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului 
Bucureşti, în temeiul Legii nr. 
421/2002, citează public proprie-
tarul/ deţinătorul vehiculelor, 
aflate pe domeniul public, pentru 
luarea măsurilor de eliberare a 
domeniului public, pentru vehi-
culele: Dacia, culoare gri, aflat în 
str. Almaşul Mic nr. 11, bl. B10, 
Ford, culoare gri, aflat în str. 
Almaşul Mic nr. 3, bl. B8, Dodge, 
culoare roşie, aflat în str. Tătu-
leşti nr. 3, bl. 44, sc. B vis a vis, 
rulotă, culoare crem, aflat în str. 
Tătuleşti nr. 19, bl. 82, sc. 4 x 
aleea Slătioara în parcare.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului 
Bucureşti, în temeiul Legii nr 
.421/2002, citează public proprie-
tarul/ deţinătorul vehiculelor, 
aflate pe domeniul public, pentru 
luarea măsurilor de eliberare a 
domeniului public, pentru vehi-
culele:  Mercedes,  culoare 
albastru, fără plăcuţe de înmatri-
culare, aflat în faţa blocului din 
aleea Uioara nr. 2, bl. 49, sc. 3, 
Ford, culoare grena, nr. de înma-
triculare străin CC 8347 CK, 
aflat în strada Uioara intersecţie 
cu aleea Uioara, Mercedes Trans-
porter, culoare alb, fără plăcuţe 
de înmatriculare, aflat în spatele 
blocului, lângă centrala termică 
din strada Uioara nr. 1, Dacia, 
culoare galben, fără plăcuţe de 
înmatriculare, aflată la inter-
secţia străzii Bucovăţ cu strada 
Oraviţa, Cadillac, culoare negru, 
număr P 0455 AM, aflat la inter-
secţia străzii Pomârla (nr. 5, bl. 
B22) cu strada Păduroiu. În caz 
contrar se va dispune inventari-
erea, expertizarea, ridicarea, 
transportarea şi depozitarea 
într-un loc special amenajat, 
respectiv şos. Berceni Fort nr. 5, 
sector 4, Bucureşti.

l Numitul Bălan Daniel, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Iaşi, Str.Cerna, Nr.13, 
Bl.O10, Sc.D, Parter, Ap.2, 
Judeţul Iaşi, este citat la Judecă-
toria Iaşi pe data de 12.07.2017, 
ora 08.30, completul C 38 M, în 
calitate de pârât dosarul civil 
nr.5122/245/2017, în procesul ce 

are ca obiect “exercitarea autori-
tăţii părinteşti stabilire domiciliu 
minor; pensie de întreţinere” cu 
reclamanta Voloaga Elena.

DIVERSE  
l Anunţ Public. Societatea Well 
Pack Romania SRL, titular al 
activităţii: 8129- Alte activităţi 
curăţenie (spălarea lăzilor pentru 
legume şi fructe) la adresa: Sat 
Dragomireşti-Deal, comuna 
Dragomireşti-Vale, DE 287/1 A1, 
Bucureşti-Piteşti km 13, ieşirea 
spre Ciorogârla, Judeţul Ilfov, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a 
autorizaţiei de mediu pentru 
activitate. Informaţiile privind 
potenţialul impact asupra 
mediului al activităţii pot fi 
consultate la sediul APM Ilfov, 
str.Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 
6 ,  B u c u r e ş t i ,  Te l / F a x : 
021.430.15.23, 021.430.14.02 în 
zilele de luni-joi între orele 09.00-
13.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM 
Ilfov.

l Tolea Elena, Vasile Angelica, 
Stoica Ion, Conteanu Maria, 
Ghenu Gherghina, Grigore 
Aurica, Petre Florina, Grigore 
Niculae, Mokhtari Anca, Rosu 
Ion, Lazar Florentina, Rosu 
Maria, Grigore Gheorghe, având 
sediul în localitatea Berceni, 
titulari ai planului PUZ Locuinţe 
individuale, anexe şi utilităţi din 
com. Berceni, Tarlaua 12, 
Parcela 32/2 /4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2 
anunţă publicul interest asupra 
depunerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul 
menţionat şi declanşarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultată la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii nr. 1, sector 6, de luni pâna 
joi între orele 09.00-13.00. Obser-
vaţii/ comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul A.P.M. 
I l fov,  ( t e l .  021 /4301523 , 
021/4301402) în termen de 15 zile 
de la data publicării anunţului.

l S.C. Zoom Ecologic Activ 
S.R.L., sediu social sat Scutelnici, 
com. Scutelnici, str. Berzelor nr. 
29, jud. Buzău, cod unic de înre-
gistrare 36865763, a depus docu-

mentaţia în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu la A.P.M. 
Ilfov.

l Lichidatorul judiciar R&R 
P r o i n s o l v e n ţ a  S P R L 
Buzau al SC Novarm 2001 SRL 
Bucureşti, societate in faliment, 
J40/2770/2001, CIF 13770168, 
aduce la cunostinţă ca au fost 
denuntate toate contractele de 
consignatie si invitam toti propri-
etarii de arme si munitii sa se 
prezinte pana la data de 
15.07.2017 la depozitul din 
comuna Brănesti, judetul Ilfov 
pentru a le ridica. In situatia in 
care nu se da curs solicitarii 
noastre, debitoarea falita SC 
Novarm 2001 SRL va preda 
toate armele si munitiile aflate la 
aceasta data in consignatie la 
depozitul din Branesti, jud Ilfov 
catre o alta societate autorizata 
sa desfasoare astfel de activitati 
si vor fi anuntate organele de 
politie competente. Relatii supli-
mentare la: 0729.541.035 si 
0745.400.275.

l Unitatea Administrativ-Teri-
torială Fărcaş, din județul Dolj, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.1, începând 
cu data de 26.06.2017, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Com.Fărcaş, Judeţul 
Dolj, conform art.14 alin.(1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi a 
publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară.

l Anunț de participare pentru 
acordarea finanțărilor nerambur-
sabile din bugetul propriu al 
comunei Sîngeorgiu de Mureş pe 
anul 2017 pentru activități 
non-profit de interes local. 
Comuna Sîngeorgiu de Mureş 
anunță, pentru anul 2017, 
concursul de proiecte destinate 
finanțării nerambursabile a 
programelor/proiectelor cultu-
rale. Ghidul de finanțare şi cere-
rile de finanțare se găsesc pe 
pagina de web: www.singeorgiu-
demures.eu sau pot fi solicitate 

prin e-mail: i.kilyen@singeorgiu-
demures.eu (Informații supli-
mentare la telefon: 0265.318.025, 
persoană de contact: Kilyén 
István). Termenul-limită de 
depunere a cererilor de finanțare 
pentru anul 2017 este 20 iulie 
2017 (ora 11.00).

SOMAȚII  
l Avand in vedere ca prin acti-
unea civila ce face obiectul dosa-
rului  nr.  5329/55/2017 al 
Judecatoriei Arad, reclamantii 
Kelemen Stefan si Kelemen 
Elisabeta , domiciliati in Alunis n 
r. 51, Com. Frumuseni , jud. 
Arad , cu domiciliul procesual in 
Arad, str. Avrig bl. 15 ap. 8 la 
Cab. Av. Foltean Simina,  solicita 
dobandirea  prin uzucapiune a 
dreptului de proprietate asupra 
imobilului   inscris in CF 300642 
Frumuseni top. 183.184/a184/b/2  
intravilan  in suprafata de 810  
mp., CF vechi nr. 628 Alunis, CF 
unde este mentionat ca si propri-
etar , Krammer Mihai,  Invitam 
pe cei interesati sa faca opozitie  
fata de aceeasta actiune, in 
termen de o  luna de la afisarea 
prezentei somatii, in caz contrar 
urmand a se trece la judecarea 
cauzei. Termen de judecata fixat 
in cauza 26.06.2017, sala 146, ora 
8.30.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare Consiliul de Admi-
nistraţie al societăţii agricole 
“Flora” Ciocăneşti, cu sediul în 
com. Ciocăneşti, jud. Călăraşi, 
str. Panseluţelor, nr. 17, înregis-
trată la Judecătoria Călăraşi cu 
nr. 26/A/991, având cod de înre-
gistrare fiscal RO 3230322, 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a membrilor 
asociaţi în ziua de sâmbătă 
22.07.2017, ora 10.00, la sediul 
Societăţii Agricole “Flora” 
Ciocăneşti în conformitate cu 
prevederile articolului 55 din 
Legea 36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere 
în agricultură, şi a articolului 15, 
alin. 3 din statutul societăţii. În 
cazul în care nu se va întruni 2/3 
din nr. membrilor asociaţi, 
Adunarea Generală Extraordi-
nară va avea loc în ziua de dumi-
nică 23.07.2017, ora 10.00, la 

aceeaşi locaţie, cu aceeaşi ordine 
de zi conform art. 56, alin. 2 din 
Legea 36/1991. Ordinea de zi va 
fi următoarea: -prezentarea 
planului de culturi pentru anul 
2017-2018; -raportul Consiliului 
de Administraţie privind activi-
tatea depusă în cadrul societăţii 
de la precedenta Adunare Gene-
rală; -prezentarea bilanţului 
contabil pe anul 2016; -raportul 
Comisiei de Cenzori pe anul 
2016; -discutarea şi aprobarea 
unor modificări şi completări ale 
statutului Societăţii “Flora” 
Ciocăneşti; -alegerea Consiliului 
de Administraţie; -alegerea 
Comisiei de Cenzori; -diverse. 
Preşedinte S.A. Flora Ciocăneşti 
Ing. Petrache Ctin. Titi.

l Convocator din data de 
06.06.2017: Subsemnatul, Cris-
tian Secosan, Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie al 
societăţii Institutul de Studii şi 
Proiectări Energetice S.A., cu 
sediul social în Municipiul Bucu-
reşti, Sectorul 2, B-dul Lacul Tei, 
Nr. 1-3, cod unic de înregistrare 
8630885, având număr de ordine 
în  Reg i s t ru l  Comerţu lu i 
J40/5731/1996 (denumită în 
continuare „Societatea”), 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor la 
sediul Societăţii pentru data de 
17.07.2017 ora 11:00, prima 
convocare, iar în cazul în care nu 
se întruneşte cvorumul prevăzut 
în Actul constitutiv al Societăţii, 
la data de 18.07.2017, aceeaşi 
oră, a doua convocare, pentru 
discutarea şi aprobarea următoa-
relor puncte ce alcătuiesc ordinea 
de zi: 1. Aprobarea de principiu a 
procedurii de divizare asimetrică 
a Societăţii, fără dizolvare, prin 
desprindere parţială în interesul 
acţionarilor, prin transmiterea 
unei părţi din patrimoniu către o 
societate pe acţiuni nou creată, 
cu denumirea de „ISPE Cladire 
S.A.”,în baza art. 238 şi următoa-
rele din Legea 31/1990 a societă-
ţilor, pe baza situaţiilor financiare 
de la data de 31.12.2016, cât şi pe 
baza Proiectului de divizare 
(„Divizarea”). 2. Aprobarea 
autorizării Consiliului de Admi-
nistraţie al Societăţii pentru: a. 
întocmirea Proiectului de divi-
zare conform dizpoziţiilor legale; 
b. întocmirea raportului Consi-
liului de Administraţie prevăzut 
la articolul 243 indice 2 din 
Legea Societăţilor; c. desemnarea 
unui expert autorizat pentru 
întocmirea raportului scris către 
acţionari, referitor la Proiectul de 
divizare, care va acţiona pe 
seama Societăţii, dar indepen-
dent de aceasta; d. îndeplinirea 
oricărei măsuri sau operaţiuni 
care poate fi necesară sau reco-
mandată a fi îndeplinită, înche-
iată sau, după caz, transmisă, în 
scopul realizării Divizării şi 
îndeplinirii fiecăruia sau a 
tuturor punctelor de pe Ordinea 
de zi. Consiliul de Administraţie 
al Societăţii va avea dreptul de a 
delega oricare dintre puterile 
investite de către adunarea gene-
rală extraordinară a acţionarilor 
Societăţii conform celor de mai 
sus, oricărei persoane, după cum 
consideră necesar. 3. Aprobarea 
publicării Proiectului de Divizare 

în Partea a IV-a din Monitorul 
Oficial. 4. Împuternicirea Cabi-
netului de Avocat Andrei Nico-
lescu şi a oricărui avocat 
colaborator, care, acţionând 
individual, şi fiecare denumit 
“Reprezentantul Autorizat”, cu 
putere şi autoritate deplină 
pentru a îndeplini toate formali-
tăţile cerute de lege pentru înre-
gistrarea hotărârilor ce urmează 
a fi luate de adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor la 
oficiul competent al Registrului 
Cmerţului şi pentru a reprezenta 
Societatea cu privide la Divizare 
şi pentru a îndeplini toate forma-
lităţile, măsurile şi actele nece-
sare sau utile pentru ca aceste 
hotărâri să producă efecte 
depline, iar Divizarea să fie 
implementată, în faţa oricărei 
autorităţi sau entităţi publice sau 
private, după caz. Sunt convocaţi 
să participe la Adunarea Gene-
rală Extraordinară toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţiona-
rilor Societăţii la data de 
25.06.2017 (“Data de referinţă”). 
Documentele şi materialele 
informative referitoare la proble-
mele incluse pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordi-
nare se află la sediul Societăţii, la 
dispoziţia acţionarilor, putând fi 
consultate şi completate de 
aceştia în timpul orelor de 
program, între orele 09:00– 
17:00. Acţionarii pot participa la 
adunare personal sau prin repre-
zentanţi, în baza unei procuri 
speciale, conform dispoziţiilor 
legale. Procura specială se 
depune la sediul Societăţii 
conform prevederilor legale, cel 
mai târziu până la data ţinerii 
şedinţei Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor. 
Preşedintele Consiliului de 
Administraţie Cristian Secosan.

LICITAȚII  
l Inspectoratul de Poliţie Jude-
ţean Olt organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru atribu-
irea contractului de închiriere a 
unor spaţii în suprafaţă totală de 
3mp, aflate în Slatina, str. Mihai 
Eminescu, nr. 19-21, în incinta 
sediului Centrului de Reţinere şi 
Arestare Preventivă, după cum 
urmează: 1 mp în camera nr. 6, 1 
mp în camera nr. 11 şi 1 mp în 
camera de aşteptare şi perche-
ziţie corporală la încarcerare, în 
scopul implementării unui sistem 
de efectuare a convorbirilor tele-
fonice pentru persoanele private 
de libertate, conform art.133 şi 
art.246 din HG nr.157/2016 
privind regimul de aplicare a 
Legii nr. 254/2013. Persoanele 
interesate se vor prezenta la 
sediul unităţii din Slatina, str. 
Primăverii, nr. 15, jud.Olt, de 
unde, în perioada 09-26.06.2017, 
orele 08.00-11.00, pot solicita în 
scris fişa de date a achiziţiei, care 
se obţine contra sumei de 5.00 lei.

l Turnatoria Centrala Orion SA, 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, organizeaza selectie de 
oferte privind evaluarea tuturor 
bunurilor mobile si imobile 
proprietatea societatii Turnatoria 
Centrala Orion SA, exclusiv 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 1300367. Nr. 

76361 din 19.06.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri 

imobile. Serviciul Fiscal Orășenesc Văleni anunță organizarea 

licitației privind vânzarea următoarelor bunuri imobile, la sediul 

din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în data de 

07.07.2017, ora 10.00, Licitația 1: - Clădire în suprafață de 300 

mp (conform documentelor de la Primărie, nu au proces verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor și nu sunt înscrise la Cartea 

Funciară), construcție cu structură din zidărie portantă, acoperiș 

șarpantă lemn și învelitoare din tablă, cu 9 camere, având 

destinație spații comerciale, magazii, birouri și teren aferent, în 

suprafață de 500 mp ( rezultați din act proprietate) situate în 

intravilanul Comunei Bălțești, jud. Prahova, preț de evaluare/ de 

pornire al licitației 179.727 lei, (exclusiv TVA *). *) În confor-

mitate cu prevederile titlului VII din Legea 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, operațiunea este 

taxabilă cu cota de 19% TVA. Anunțul nr. 76361/19.06.2017 

poate fi consultat la sediul organului fiscal, la primărie și pe site-ul 

ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de 

participare și actele necesare la depunerea ofertelor, puteți apela 

numărul 0244.283.006, int. 23/ camera 112. Data afișării: 

21.06.2017.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Ingri & 

Crin Trading SRL - Lerești, după cum urmează: Denumire: 

Autoutilitară transport bușteni Volvo FH 12, nr. înmatriculare AG-

01-GIT, an fabricație 2001. Valoare [Ron, fără TVA]: 67.800 lei. 

Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 

actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile 

menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 

participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 

bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475067XXX004233, 

deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, precum și celelalte 

documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în 

ziua de 30/06/2017. Licitația va avea loc în data de 03/07/2017, 

ora 11:00:00, la sediul SC Ingri & Crin Trading SRL, sat Voinești, 

com. Lerești, nr. 455, jud. Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 

invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 

pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, tel. 

0248.510098.
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mijloacele auto. Vizionarea 
bunurilor se va putea efectua in 
data de 11.07.2017 si 12.07.2017, 
orele 09:00-11:00, la sediul socie-
tatii din Campina, Str. Ecaterina 
Teodoroiu, nr. 29, Judeţul 
Prahova, in baza unei solicitari 
prealabile scrise, ce se va depune 
la sediul societatii din Campina. 
Societatile interesate pot trans-
mite oferta lichidatorului judi-
ciar, la sediul acestuia din 
Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 
30, et.10, ap.31, Judetul Prahova, 
pana la data de 14.07.2017 ora 
12:00. Plata contravalorii servici-
ilor ofertantului ce va fi decla-
rant castigator, urmeaza a fi 
efectuata dupa valorificarea 
bunurilor societatii, in conformi-
tate cu dispozitiile Legii nr. 
85/2006, in baza contractului ce 
va fi incheiat potrivit modelului 
propus numai de lichidatorul 
judiciar.

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 propri-
etatea debitoarei SC Mannheim 
Oil SRL, situat administrativ in 
Comuna Slatina Timis, Sat 
Sadova Veche, nr. 158, denumita 
generic " Statie distributie carbu-
ranti". Pretul de pornire al licita-
tiei  este de 1.389.069.11 Lei + 
T.V.A, (echivalentul a 302.900 
EUR, la cursul BNR de azi, 
19.06.2017, 1 euro = 4.5859 Lei). 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud.Caras-Severin, telefon  
0355-429 116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 1.000 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 
28.06.2017, 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.

l S.C. Carasana Piata S.A. 
Resita - în faliment anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
bunului imobil, reprezentand 
teren extravilan in suprafata de 
5.755 mp, inscris in C.F. nr. 
33836/Resita, nr. Cadastral /
topografic top: 535, pretul de 
pornire al licitatiei este de 14.587 
Lei + T.V.A. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 500 
lei. Licitatia va avea loc in data 
de 30.06.2017, orele 14.30, la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud.Caras-Severin.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - 
în reorganizare anunta vanzarea 
prin licitatie publica a bunurilor 
imobile, reprezentand: -Teren 
acces CF 40023, cad: 5531 top 
1146/4 Reșița, suprafata de 1.440 
mp - pret 15.999,3 lei; -Teren 
acces CF 33684, cad: 3288 top 
1173/1174/22 Reșița, suprafata 

de 583 mp - pret 6.477,3 lei, 
-Teren acces CF 33685, cad: 3289 
top 1173/1174/23 Reșița, supra-
fata de 1.430 mp - pret 15.887,7 
lei, -Teren arabil CF 36089, cad: 
3267 top 1173/1174/1 Reșița, 
suprafata de 4.477 mp - pret 
99.483,3 lei, -Teren arabil CF 
40066, cad: 3268 top 1173/1174/2 
Reșița, suprafata de 1.578 mp - 
pret 35.064,9 lei; -Teren arabil 
CF 40021,  cad:  3276 top 
1173/1174/10 Reșița, suprafata 
de 600 mp - pret 13.332,6 lei; 
situate în Reșița zona Calea 
Caransebeșului, Jud. Caraș 
Severin. -Teren CF 36091 Țerova, 
top 809/2/a/57/2, suprafata de 71 
mp - pret 1.174,5 lei; -Teren CF 
36092 Țerova, top 809/2/a/57/3, 
suprafata de 2.732 mp - pret 
45.196,2 lei; situate în Reșița în 
apropiere de Calea Caransebe-
șului, jud. Caraș-Sverin. -Teren 
f â n e a ț ă  C F  3 9 9 4 8 ,  t o p 
809/2/a/60/1, Resita, suprafata de 
5.754 mp - pret 100.595,7 lei; 
situat în Reșița zona Calea 
Caransebeșului, jud. Caraș-Se-
verin. Pretul de pornire al licita-
tiei este de 90 % din pretul de 
evaluare. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul ales al 
administratorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. 
Caras  -  Sever in ,  te lefon 
0355/429.116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 350 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 
30.06.2017, orele 13.00, la sediul 
ales al administratorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. 
Caras - Severin.

l Primăria Comunei Negrești, 
cu sediul în comuna Negrești, 
DJ156A, nr.117, judeţul Neamţ, 
cod poștal: 617157, cod fiscal: 
17474424, tel./fax: 0233.246.944, 
organizează procedura de nego-
ciere directă, conform OUG nr. 
54/2006, în vederea concesionării 
teren pășune în suprafaţă de 
34,13ha lot Islazu Mic situat în 
extravilanul comunei Negrești, 
judeţul Neamţ, din domeniul 
public al acesteia, în vederea 
întreţinerii prin pășunat, Docu-
mentaţia de atribuire privind 
organizarea și desfășurarea 
procedurii de concesionare se 
achiziţionează de la sediul 
Primăriei Comunei Negrești la 
preţul de 50Lei. Taxa de partici-
pare la negociere directă este de 
100Lei și se achită prin plată 
direct la casieria unităţii. 
Garanţia de participare este în 
cuantum de 300Lei și va achitată 
prin plată direct la casieria 
unităţii. Data-limită pentru soli-
citarea clarificări lor este 
29.06.2017, ora 16.00. Ofertele 
vor fi transmise până la data de 
30.06.2017, ora 15.00, la sediul 
Primăriei Comunei Negrești, sat 
Negrești, comuna Negrești, 
judeţul Neamţ. Şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor va avea 
loc în data de 03.07.2017, ora 
10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Negrești. Denumirea 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute: Tribu-
nalul Neamţ, Secţia Contencios 
Administativ și Fiscal, b-dul 
Republicii, nr.16, localitatea 

Piatra-Neamţ, cod poștal: 
610005, telefon: 0233.212.294, 
fax: 0233.235.655, e-mail: tribu-
nal-neamt@just.ro

PIERDERI  
l Pierdut carnet de student 
eliberat de Universitatea de 
Ştiințe Agronomice și Medicină 
Veterinară -București, pe numele 
Mindrean Elena. Îl declar nul.

l Pierdut Proces verbal nr. 
27205/17.12.2002, pe numele 
Simler Vasilica, Simler Elena 
Meira, Simler Eugen. Il declar 
nul.

l Pierdut Contract construire 
385/1/08.05.1981, Act aditional 
anexa la Contract si Proces 
verba; din 06.06.1981, pe numele 
Murariu Feliciea. Le declar nule.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala eliberata de Imobiliara 
RA, pe numele Lazar Marin si 
Lazar Maria. O declar nula.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala apartament,  nr. 
3600/4.03.1998, pe numele 
Sumnevici Lidia. O declar nula.

l Pierdut certificat de înregis-
trare emis de ONRC București 
pentru firma Cris-Nel-Mar 
Impex SRL, cod unic de înregis-
trare 19194862, nr. ordine Regis-
trul Comeţului J40/18363/2006. 
Îl declar nul.

l Subscrisa Art&Craft Design 
SRL, cu sediul în Str. Ardealului, 
nr. 9A, Otopeni, Ilfov, Număr de 
înmatriculare J23/1314/2012, 
Cod fiscal RO18238693, pierdut 
certificat de atribuire număr 
AMEF pentru casa de marcat 
fiscală seria 00805886, amplasată 
la sediul secundar din oraș 
Otopeni, Calea Bucureștilor, nr. 
224E, în cadrul CNAB SA, zona 
Finger, etaj 1, judeţ Ilfov.

l Pierdut buletin, permis de 
conducere B, C și E, profesionist, 
atestat marfă, atestat ARR pe 
numele Odagiu Gheorghe Bebe. 
Le declar nule.

l Pierdut Certificat de Inregis-
trare, seria B nr. 3344835 eliberat 
de ORC Arad pt. Fixemer Logis-
tics Srl Perl-Borg sucursala 
Arad. Il declar nul.

l Firma P.F.A. Ivan D. Daniel, 
cod unic de înregistrare 23379400, 
cu sediu social sat Domnești, 
comuna Domnești, nr. 1506, jud. 
Ilfov, declară pierdut certificat 
suspendare firmă eliberat de 
Camera de Comerţ Ilfov.

l Societatea Doctor Vending 
S.R.L., J40/10648/2010, C.U.I. 
RO 27670150, anunţă pierderea 
certificatului de înregistrare 
eliberat de O.N.R.C.

l Am pierdut certificat de 
ambarcaţiune de agrement cu 
seria 04933 emis de către Căpi-
tănia Portului Tulcea la data de 
06.08.2003 pentru ambarcaţiune 
tip Lotcă cu numărul de înmatri-
culare 0951-TL. Îl declar nul.

publicitate


