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OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi de TIR,
Danemarca –Norvegia.
Condiții de muncă și salarii
avantajoase. Relații la
telefon: +4528351103,
+452341883. E-mail: job.
drivers@intercargo-scandinavia.dk
l Execut zidarie sape tencuieli, zugraveli, rigips, acoperisuri, subzidiri, consolidari.
Telefon; 0740696157.
l Societate comerciala angajeaza sofer pentru directorul
general -activitati de birou si
deplasari ocazionale in afara
orasului. Conditii: pachet
salarial atractiv. CV la office@1benjamins.ro.
l SC Ilozelli SRL angajează
Specialist Marketing.
Responsabilităţi: coordonarea
campaniilor de comunicare și
promovare a brandurilor
companiei. Cerinţe: -studii
superioare, -experienţă
minim 1 an pe un post
similar, -limba engleză la
nivel mediu/avansat. Pachet
salarial atractiv. Informaţii la
telefon 0740.250.778.
l Spitalul Clinic Nicolae
Malaxa localitatea Bucureşti,
Şoseaua Vergului, Numărul
12, Sector 2, organizează la
sediul spitalului concurs
pentru ocuparea următorului
post temporar vacant
contractual de execuţie, perioadă determinată, conform
HG nr.286/2011, de: -0,5
normă -post economist 1A
-Serviciul Financiar Contabilitate. Condiţiile generale şi
specifice pentru economist
1A: -diplomă de licenţă; -6
ani şi 6 luni vechime în specialitate. Data concursului:
10.11.2017, ora 10.00 -proba
scrisă; 14.11.2017 -interviul,
ora 10.00. Data-limită de
depunere a dosarelor:
01.11.2017, 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 C o l e g i u l Te h n i c
„Gheorghe Balş”, cu sediul în
localitatea Adjud, strada
Republicii, numărul 107,
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judeţul Vrancea, organizează
concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante
de: -administrator de patrimoniu: 1, conform HG
286/23.03.2011; -îngrijitor: 1,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data
de 22.11.2017, ora 09.00;
-Proba interviu în data de
23.11.2017, ora 09.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Pentru
postul de administrator de
patrimoniu: -studii: studii
medii/generale; -vechime: 15
ani într-un post similar;
-permis de conducere categoria B. Pentru postul de
administrator de îngrijitor:
-studii: studii medii/generale;
-vechime: nu este necesară
vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la
sediul Colegiului Tehnic
„Gheorghe Balș” din Adjud,
strada Republicii, numărul
107, județul Vrancea. Relaţii
suplimentare la sediul Colegiului Tehnic „Gheorghe
Balș” din Adjud, strada
Republicii, numărul 107,
județul Vrancea, persoană de
contact: Ciucur Doina,
telefon: 0237.640.681, fax:
0236.640.681, e-mail:
gsaadjud@yahoo.com.
l Școala Gimnazială
„Domniţa Maria”, cu sediul
în localitatea Bacău, str.
Bicaz, nr.126, judeţul Bacău,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor
funcţii contractuale vacante,
conform HG 286/23.03.2011:
-Numele funcţiei: secretar ½
normă/bibliotecar ½ normă,
perioadă nedeterminată.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Perioada de înscriere:
26 octombrie-08 noiembrie
2017; -Proba scrisă în data de
16.11.2017, ora 9.00; -Proba
practică în data de
20.11.2017, ora 9.00; -Proba
interviu în data de
22.11.2017, ora 09.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii:
superioare absolvite cu
diplomă de licenţă; -specializare în domeniu; -experienţă
în domeniu. Candidaţii vor
depune dosarele de partici-

pare la concurs la sediul
Școlii Gimnaziale „Domniţa
Maria”, între orele 9.0014.00. Relaţii suplimentare la
sediul: secretariatul Școlii
Gimnaziale „Domniţa
Maria”, telefon:
0234.552.667.
l Primăria Comunei Groși
organizează concurs pentru
ocuparea postului vacant de
bibliotecar -personal contractual din cadrul Bibliotecii
Comunei Groși. Concursul se
va organiza la sediul Primăriei Comunei Groși, strada
Mihai Viteazu, numărul 50,
județul Maramureș, și va
consta în 3 etape succesive,
după cum urmează: selecția
dosarelor de înscriere, proba
scrisă și interviul, astfel:
-Proba scrisă va avea loc în
data de 16 noiembrie 2017,
ora 10.00; -Interviul va avea
loc în data de 17 noiembrie
2017, ora 10.00. Condiţii de
participare: Condiţii generale: -candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile
prevăzute de art.3 din Anexa
HG nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a posturilor vacante sau temporar
vacante corespunzătoare
funcțiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri
publice. Condiţii specifice:
-Studii superioare absolvite
cu diplomă de licență;
-Vechime în muncă: minim 5
ani. Dosarele de înscriere se
vor depune la sediul Primăriei Comunei Groși în termen
de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului.
Informaţii la secretariatul
Primăriei Groși sau la
telefon: 0262.258.685.
l Primăria Comunei Mălureni, cu sediul în localitatea
Mălureni, strada Principală,
nr.127, județul Argeș, organizează concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea
funcției publice vacante de:
-Inspector, clasa I, grad
profesional asistent, 1 post.
Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data
de 27.11.2017, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
29.11.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candi-
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dații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -Studii:
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă;
-Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcției publice: minim 1 an;
-Cunoștinţe de operare PCcu atestat. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs în termen de
20 zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial,
Partea III-a, la sediul Primăriei Comunei Mălureni.
Relații suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Mălureni,
persoană de contact:
Ocneanu Neta, telefon:
0248.765.049, fax:
0248.765.049, e-mail: primariamalureni@yahoo.com.
l Școala Gimnazială
Rapoltu Mare, cu sediul în
localitatea Rapoltu Mare, str.
Principală, nr.45, judeţul
Hunedoara, organizează
concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante
de: -Șofer microbuz școlar -1
post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 16.11.2017,
ora 10.00; -Proba interviu în
data de 16.11.2017, ora 14.00;
-Proba practică în data de
17.11.2017, ora 9.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii:
a bs o lv enț i de l i ceu c u
diplomă de bacalaureat sau
școală generală; -vechime: 2
ani permis de conducere categoria D; -atestat pentru
transportul rutier de
persoane, eliberat de ARR;
-adeverință medicală care
atestă starea de sănătate,
eliberată de un cabinet
medical specializat în examinarea conducătorilor auto;
-aviz psihologic. 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 Rapoltu Mare, localitatea Rapoltu Mare, nr.45,
judeţul Hunedoara. Relaţii
suplimentare la sediul:
Rapoltu Mare, nr.45, judeţul
Hunedoara, persoană de
contact: Tellman Gabriela,
telefon: 0721.806.817, telefon/

fax: 0254.264.287, e-mail:
scoalarapolt@yahoo.com
l Şcoala Gimnazială
Specială -Centru de Resurse
şi Documentare privind
Educaţia Incluzivă/Integrată,
cu sediul în localitatea
Cluj-Napoca, str.Bucureşti,
nr.32, judeţul Cluj, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -Şofer: 1
post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 16.11.2017,
ora 9.00; -Proba interviu în
data de 16.11.2017, ora 12.00;
-Proba practică în data de
16.11.2017, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii
medii; -vechime minim 5 ani;
-permis categoria D; -atestat
transport persoane; -card
tahograf. 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
Speciale -Centru de Resurse
şi Documentare privind
Educaţia Incluzivă/Integrată.
Relaţii suplimentare la sediul
Şcolii Gimnaziale Speciale
-Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia
Incluzivă/Integrată. Persoană
de contact: Popa Rada,
telefon: 0753.064.327.
l Spitalul Orasenesc Faget,
cu sediul in localitatea Faget,
strada Spitalului, numarul 4,
judetul Timis organizeazã
concurs pentru ocuparea
functiilor contractuale
vacante de: - Muncitor IVFochist – un post la Centrala
termica; - Infirmier debutant
- un post la Compartimentul
Boli Infectioase; - Ingrijitoare
– un post la Compartimentul
Laborator analize medicale
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfasura
astfel: - Proba scrisa in data
de 16.11.2017 ora 10. - Proba
practica in data de 16.11.2017
ora 13. - Proba interviu in
data de 16.11.2017 ora 14.
Concursul va avea loc la
Blocul Administrativ al
Spitalului Orasenesc Faget.
Conditiile specifice pentru
participarea la concurs:
Muncitor IV – Fochist: curs
calificare fochist. Infirmier
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debutant: scoala generala.
Ingrijitoare: scoala generala;
- vechimea in specialitate nu
este necesara. Pentru participarea la concurs candidatii
trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii generale: - indeplinesc conditiile
de studii; - nu au fost
condamnati definitiv pentru
savarsirea unei infractiuni
contra umanitatii, contra
statului ori contra autotitatii,
de serviciu sau in legatura cu
serviciul; - au o stare de sanatate corespunzatoare postului
pentru care candideaza,
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs
pana la data de: 08.11.2017
ora 15 la sediul Spitalului
Orasenesc Faget, strada
Spitalului, numarul 4. Relaţii
suplimentare la sediul Spitalului Orasenesc Faget,
persoana de contact: Economist Chelariu Belinda
telefon: 0256/320860 interior
19, fax: 0256/320039.
l Comuna Corunca cu
sediul în: loc. Corunca, nr.
108, jud. Mureş, în baza Legii
188/1999, organizează
concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a 3
funcții publice de execuție,vacante, din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului
după cum urmează: Denumirea postului: - un post
funcție publică de execuție de
consilier, clasa I., gradul
profesional superior din
cadrul Compartimentului
urbanism; - un post funcție
publică de execuție de consilier, clasa I., gradul profesional debutant din cadrul
Compartimentului financiar
contabil şi resurse umane; un post funcție publică de
execuție de consilier, clasa I.,
gradul profesional debutant
din cadrul Compartimentului
asistență socială și stare
civilă; Condiţii specifice de
participare la concurs: consilier, clasa I., gradul
profesional superior din
cadrul Compartimentului
urbanism; – studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în
ramura de știință - arhitectură și urbanism sau inginerie
civilă, - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
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minimum 9 ani; - consilier,
clasa I., gradul profesional
debutant din cadrul Compartimentului financiar contabil
şi resurse umane; – studii
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în
științe economice, juridice sau
administrative-specializarea
administrație publică; - consilier, clasa I., gradul profesional debutant din cadrul
Compartimentului asistență
socială și stare civilă; – studii
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă
specializarea asistență
socială; Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului:
Proba scrisă:- data de 27
noiembrie 2017 ora 10, la
sediul Primăriei Corunca;
Interviu:- data și ora interviului vor fi comunicate odată
cu afișarea rezultatului la
proba scrisă; Dosarele de
înscriere se depun la sediul
instituției în termen de 20
de zile calendaristice de la
data publicării anunțului în
Monitorul Oficial. Date
contact: tel.: 0265/243152,
email: corunca@cjmures.ro

MEDITAȚII
l Limba Română -recuperarea materiei/ ajutor la teme
(prof. Autorizat).
0741.758.792 (SMS), meditatii.romana.ag@gmail.com.

CITAȚII
l Se citeaza Coman
Gheorghe in calitate de prat
la Judecatoria Arad, in ziua
de 26.10.2017, sala 144, in
dosar 8713/55/2017 avand ca
obiect prestatie tabulara, in
proces cu reclamantul Streulea Vasile.
l Udeanu Florian, fiul lui
Gheorghe şi Ioana, cu domiciliu necunoscut, este chemat
la data de 30.10.2017, ora
13.00, la B.I.N. Mihaela Vlad,
din Piteşti, B-dul Eroilor nr.8,
jud. Argeş, pentru dezbaterea
succesiunii tatălui său
Udeanu Gheorghe.
l Numitul Iordănescu
Gheorghe, cu ultimul domiciliu în comuna Telești, sat
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Telești, nr.349, județul Gorj,
este citat la Judecătoria
Tg.Jiu, la sala 7, complet c20,
în data de 17 noiembrie 2017,
ora 10,00 în calitate de
intimat, în proces cu Iordănescu Nicolae, în calitate de
petent în dosarul
nr.11511/318/2017 aflat pe rol
la Judecătoria Tg.Jiu și
având ca obiect declarare
judecătorească a morții.
l Pe rolul Judecătoriei Arad
se află dosarul 11579/55/2017,
reclamant Jurj Maria, termen
17.11.2017, obiect uzucapiune
asupra imobilului înscris în
CF nr.301253 Felnac, teren
intravilan situat în Felnac, nr.
611, jud.Arad. Persoanele
interesate pot face opoziţie în
termen de 30 zile, în caz
contrar instanţa va păşi la
judecată.
l Pe rolul Judecătoriei Arad
se află dosarul 9093/55/2017,
reclamant Mărian Maria,
termen 31.10.2017, obiect
uzucapiune asupra imobilului
înscris în CF nr.300224 Secusigiu, teren intravilan situat
în Secusigiu, nr. 303, jud.
Arad. Persoanele interesate
pot face opoziţie în termen de
30 zile, în caz contrar instanţa
va păşi la judecată.

DIVERSE
l C.I.I. Tudor Catalin
George notifica intrarea in
faliment forma simplificata a
debitoarei SC Adelle Style
Expert SRL, Ploiesti, Str.
Padina Nr. 2, Bl. 3, Sc. A, Ap.
2 ,
J u d e t u l
Prahova, J29/1166/2013; CUI
32066860, prin Hotararea
intermediara nr. 915/2017,
dosar 5914/105/2017 al Tribunalului Prahova. Termene:
depunere creante 07.12.2017;
Tabel suplimentar 08.01.2018,
Tabel definitiv consolidat
08.02.2018, data Adunarii
creditorilor 12.01.2018, ora
09.00, str. Cerna nr. 11,
Ploiesti, pentru: confirmarea
lichidatorului judiciar si a
onorariului lichidatorului
stabilit de judecatorul sindic.
Relatii 0725093254.
l Erata. Acest anunt trebuia
sa apara in 23 octombrie.
Stirom S.A. cu sediul în
Bucureşti, sector 3, Bd. Th.
Pallady nr.45, titular al activităţii de „Instalaţii pentru
fabricarea articolelor de sticla

cu o capacitate mai mare de
20 tone/zi” anunţă depunerea
documentelor de susţinere a
solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu
pentru obiectivul din Bucureşti, sector 3, Bd. Th.
Pallady, nr.45. Obţinerea de
informaţii suplimentare,
depunerea de sugestii şi
propuneri se pot efectua în
zilele lucrătoare, între orele
8.00-16.00, la adresa A.P.M.
Bucureşti, Aleea lacul Morii,
nr.1, sector 6, Bucureşti, tel:
021.430.66.77; fax:
021.430.66.75.
l SC Iri Forest Assets SRL,
anunță publicul interest
asupra deciziei finale a APM
Galați de încadrare fără
evaluare de mediu a planului
“Amenajament silvic al UP
II Galați”, amplasat pe teritoriul administrativ al comunelor Ivești și Umbrărești din
județul Galați. Motivele care
au stat la baza luării acestei
decizii au fost: planul nu
propune proiecte prevăzute în
A n e x a n r. 2 a H G . N r.
445/2009, privind evaluarea
impactului anumitor proiecte
publice și private asupra
mediului; suprafața amenajamentului este de 1364 ha; în
zona analizată prin plan nu
au fost identificate riscuri
pentru sănătate umană; zona
studiată în cadrul planului
menționat se suprapune cu
ariile protejate ROSCI0162
Lunca Siretului Inferior /
ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior și ROSCI0178
Pădurea Torcești; din parcurgerea listei de control pentru
etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată
conform Ord. MMP nr.
19/2010, pentru aprobarea
Ghidului metodologic privind
evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor
sau proiectelor asupra ariilor
naturale protejate de interes
comunitar, rezultă că implementarea obiectivelor
planului nu pot avea efecte
negative asupra speciilor și
habitatelor de interes comunitar; aviz favorabil nr
4197/25.09.2017, eliberat de
ACDB Focșani; aviz favorabil nr 1046/02.08.2017,
eliberat de AJVPS Galați; din
analiza planului conform
criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative
potențiale prevăzute în Anexa
1 a HG nr 1076/2004, s-a
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constatat că planul nu ridică
problem din punct de vedere
al protecției mediului și nu
prezintă efecte probabile
asupra zonei din vecinătatea
amplasamentului studiat;
probabilitatea producerii
efectelor negative în urma
implementării planului este
foarte resdusă.
l Tigmeanu Marian, avand
domiciliul in judetul Ilfov,
comuna Berceni, sat Berceni,
titular al planului
P.U.Z.-construire ansamblu
locuinte individuale si functiuni complementare
P+1E+M, amenajare circulatii, utilitati, localitatea
Berceni, judet Ilfov, T21,
P51/1/4, 51/1/5, anunta
publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a avizului Favorabil
pentru PUZ-construire locuinte individuale P+1E+M.
Documentatia a fost afisata
pentru consultare pe site-ul
Consiliului Judetean Ilfov si
a fost discutata in sedinta
CATU-nr.8C din data de
23.05.2017. Observatii/
comentarii si sugestii se
primesc in scris la Biroul de
Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu
sediul in municipiul Bucuresti, str.Gheorghe Manu,
n r. 1 8 ,
sector
1
(tel.021/212.56.93), in termen
de 15 zile calendaristice de la
publicarea anuntului, incepand cu data de 25.10.2017.
l Rujan Elena, avand domiciliul in municipiul Bucuresti,
str.Uioara, nr.7, bl.A14, sc.B,
et.3, ap.25, sector 4, titular al
planului P.U.Z.-construire
ansamblu locuinte individuale si functiuni complementare P+1E+M, amenajare
circulatii, utilitati, localitatea
Berceni, judet Ilfov, T10,
P29/2,3, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului
Favorabil pentru PUZ–
construire locuinte individuale
P+1E+M.
Documentatia a fost afisata
pentru consultare pe site-ul
Consiliului Judetean Ilfov si
a fost discutata in sedinta
CATU-nr.8C din data de
23.05.2017. Observatii/
comentarii si sugestii se
primesc in scris la Biroul de
Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu
sediul in municipiul Bucu-
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resti, str. Gheorghe Manu, nr.
18, sector 1 (tel.
021/212.56.93), in termen de
15 zile calendaristice de la
publicarea anuntului, incepand cu data de 25.10.2017.
l SC Real Estate Ver Invest
SRL, avand sediul in judetul
Ilfov, comuna Berceni, strada
Bd-ul.1 Mai, nr.65, parter,
camera 3, titular al planului
P.U.Z.-construire ansamblu
locuinte individuale si functiuni complementare
P+1E+M, amenajare circulatii, utilitati, localitatea
Berceni, judet Ilfov, T16,
P41/1/1, anunta publicul
interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a
Avizului de Oportunitate
pentru PUZ-construire
ansamblu locuinte P+1E+M.
Documentatia putand fi
consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii /comentarii si sugestii se
primesc in scris la Biroul de
Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu
sediul in municipiul Bucuresti, str. Gheorghe Manu,
n r. 1 8 ,
sector
1
(tel.021/212.56.93), de luni
pana vineri, intre orele 09:0014:00, incepand cu data de
25.10.2017.
l Iordan Ionut Eduard,
avand domiciliul in municipiul Bucuresti, sector 4, str.
Izvorul Muresului, nr.9, bl.D9,
sc.2, ap.12, titular al planului
P.U.Z.-construire ansamblu
locuinte individuale si functiuni complementare
P+1E+M, amenajare circulatii, utilitati, localitatea
Berceni, judet Ilfov, T5,
P18/5/28, anunta publicul
interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a
Avizului de Oportunitate
pentru PUZ-construire
ansamblu locuinte P+1E+M.
Documentatia putand fi
consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se
primesc in scris la Biroul de
Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul
in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector
1 (tel.021/212.56.93 ), de luni
pana vineri, intre orele 09:0014:00, incepand cu data de
25.10.2017.
l Ilie Ana Gabriela, avand
domiciliul municipiul Bucu-

resti, sos.Oltenitei, nr.162,
bl.3, sc. 5, et.5 ap.177, titular
al planului P.U.Z.-construire
showroom dispozitive electronice i.t. depozitare aferenta,
put forat si fosa septica si
imprejmuire teren, localitatea
Berceni, judet Ilfov, T25,
P61/1/1,2,3, anunta publicul
interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a
Avizului de Oportunitate
p e n tru PUZ -sh o wro o m
dispozitive electronice i.t.
P+1E. Documentatia putand
fi consultata pe site-ul Primariei Comunei Berceni. Observatii/comentarii si sugestii se
primesc in scris la Biroul de
Urbanism in cadrul Primariei
Comunei Berceni, cu sediul
in judetul Ilfov, str.B-dul
1Mai, nr.233, (tel.021/365
1968), de luni pana vineri,
intre orele 09:00-14:00, incepand cu data de 25.10.2017.
l Anunţ prealabil privind
afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului.
Unitatea administrativ-teritorială Amărăştii de Sus, din
judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.8 şi 10 începând cu data de 31.10.2017,
pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Comunei Amărăştii de
Sus, conform art.14 alin.(1) şi
(2) din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr.
7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul
M.F.P. - A.N.A.F. - Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - A.J.F.P.
Prahova - S.F.O. Bușteni,
anunță organizarea licitației
privind vânzarea următorului
bun imobil, proprietatea
debitorului BOSNYAK OTTO:
teren intravilan 1000 mp preț 140.485 lei. Prețul de
vânzare nu conține TVA.
Licitația se va desfășura la
sediul organului fiscal din
Bușteni, str. Nestor Ureche,
nr. 3, jud. Prahova, în ziua de
13.11.2017, ora 13.00. Anunțul nr. 45757/ 24.10.2017
poate fi consultat la sediul
organului fiscal, la primărie și
pe site-ul A.N.A.F. (licitații).
Pentru date suplimentare
privind condiții de participare
și acte necesare la depunerea ofertelor, puteți apela nr.
de telefon 0244.320.155,
persoană de contact Cofaru
Ernestina.
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primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară.
l Cabinet Individual de
Insolvenţă Ștefănescu Cristian, cu sediul în Craiova, str.
A. I. Cuza, Bl. PATRIA, Sc.
B, et. 1, Ap. 5, judeţul Dolj,
Nr. matricol: 1B4603, Tel./
Fax: 0251/414187, reprezentată de Ștefănescu Cristian, notifică faptul că în
temeiul art. 71 alin.1 din
Legea 85/2014 s-a dispus
deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitoarei S.C. Benoni
Intermed S.R.L., cu sediul în
Mun. Craiova, str. Hanu
Roșu, nr. 2, jud. Dolj, având
J16/1713/2003 și C.U.I.:
15906941, în dosarul numărul
12136/63/2017, aflat pe rolul
Tribunalului DOLJ, cu urmatoarele termene limită:
1. Termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii
debitorului este 27.11.2017.
2. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 11.12.2017.
3. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului
definitiv al creanţelor
este 04.01.2018. 4. Data
primei şedinte a Adunării
Generale a Creditorilor
este 15.12.2017, ora 13.00, la
sediul lichidatorului judiciar
din Craiova, str. A. I. Cuza,
Bl. Patria, Sc. B, et. 1, Ap. 5,
judeţul Dolj. Relații la
tel.: 0745.574440.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Administratorul Unic al S.C. Braifor
S.A. cu sediul în Ştefăneşti,
str.Cavalerului, nr.368B,
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
înmatriculată la ORC Argeş,
sub nr. J03/1589/2006, având
CUI RO 14365546, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C.
Braifor S.A. în data de
27.11.2017, ora 12.00, la
sediul SC Trivale SA, Piteşti,
str.Depozitelor, nr.6, jud.
Argeş, având următoarea
ordine de zi: 1) Aprobarea
suspendării activităţii societăţii pe o perioadă de 3 ani. 2)
Stabilirea datei de înregistrare pentru acţionarii asupra
cărora se răsfrâng efectele
adunării generale, administratorul unic propunând ca
dată de înregistrare data de
08.12.2017. În cazul în care la
data de 27.11.2017 nu se
întruneşte cvorumul cerut de
lege, a doua şedinţă se va ţine
a doua zi, 28.11.2017, ora
12,00, la aceeaşi adresă. La
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt
îndreptăţiţi să participe şi să
voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
la sfârşitul zilei de 16.11.2017,
data de referinţă. Relaţii la
tel: 0248/223251. Administrator, Lucan Mihaela Ioana.
l Consiliul de Administraţie
al SCM. Mobilă şi Tapiţerie
cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 93-95, bl. 83, 85, sector
5, Bucureşti, înregistrată la
Registrul Comerţului
C40/39/09.11.2005, C.U.I. RO
3398610, convoacă Adunarea
Generală Ordinară, pentru
data de 10.11.2017 orele 8.00,
la Sediul mai sus menţionat.
Ordinea de zi: 1. Descărcarea
de sarcini a membrilor Consiliului de Administraţie, Preşedinte, Contabil şef. 2.
Alegerea organelor de conducere ale cooperativei (preşedinte, consiliul de
administraţie şi consiliul

Subscrisa S.C. RICODANA – LIBERTY S.R.L. -în procedură generală a
falimentului, cu sediul în Reșița, str. Traian Lalescu, nr. 9, jud.
Caraş-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului J11/552/2010,
CUI 27866123, vă face cunoscut faptul că în data de 15.11.2017, ora
10,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Licev Grup SPRL în
Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, Licitație publică cu strigare privind
vânzarea imobilului
- Spațiu comercial și teren situat în Resita, str. Traian Lalescu, nr. 9,
jud. Caraș-Severin la prețul de 153.000 lei+TVA, reprezentând 45% din
preţul de evaluare. În cazul în care imobilul scos la licitație nu se vinde
la această dată, licitația se va relua în aceleași condiții în data de
29.11.2017, 06.12.2017, 20.12.2017, 10.01.2018 şi 24.01.2018 la
aceeaşi oră. Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul
lichidatorului judiciar la valoarea de 300 lei. Înscrierea la licitaţie se
poate face până în preziua licitaţiei. Garanţia de participare la licitație
este de 10% din preţul de pornire al licitației. Informații suplimentare
se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului
judiciar.

social ale cooperativei). 3.
Diverse.

LICITAȚII
l Comuna Miroslava,
judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă în data
de 31.10.2017, orele 10.00,
pentru concesionare teren în
suprafaţă de 5608 mp situat
în T62, parcela 2866/100/1 şi
a construcţiei Staţie de
pompe dezafectată în suprafaţă de 160 mp. Data limită
pentru depunerea ofertelor:
30.10.2017, orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi
obţinut de la Biroul Achiziţii
din cadru Primăriei comunei
Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini
este de 50 Lei.
l Primăria orașului Petrila
organizează negociere directă
în data de 06.11.2017, ORA
10.00. 1. Informaţii generale
privind concedentul, în
special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa
de e-mail a persoanei de
contact: Consiliul Local al
Orașului Petrila -Serviciul
Achiziții, Investiții, Proiecte
cu Finanțare Internațională,
Managementul Calității -cu
sediul în orașul Petrila, str.
Republicii nr.196, județul
Hunedoara, tel./fax.
0254.550.760, cod fiscal
4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com,
Persoana de contact -Ing.Jr.
Lang Mihaela. 2. Informaţii
generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: Obiectul negocierii
directe îl constituie concesionarea a două parcele de teren
după cum urmează: parcela 1
în suprafață de 24mp, evidențiată în CF nr. 63572 Petrila,
parcela 2 în suprafață de 24
mp, evidențiată în CF nr.
63571 Petrila, situate în str.
Horea, în vederea construirii
unor garaje. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire:
Documentația de atribuire se
va obține contra-cost, de la
Serviciul Achiziții, Investiții,
Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul
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Calității, camera 7. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Documentația de
atribuire se va obține contracost, de la sediul Primăriei
orașului Petrila, str. Republicii, nr.196, Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu
Finanțare Internațională,
Managementul Calității,
camera 7. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 54/2006:
Valoarea documentației este
10 lei, se va achita la casieria
unității. 3.4. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 31.10.2017, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere
a ofertelor: 06.11.2017, ora
09.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele:
Primăria Petrila cu sediul în
orașul Petrila, str. Republicii
nr. 196, județul Hunedoara,
Serviciul Achiziții, Investiții,
Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul
Calității, camera 7. 4.3.
Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere
a ofertelor: 06.11.2017 ora
10.00 Primăria Petrila str.
Republicii nr.196, jud. Hunedoara, Serviciul Achiziții,
Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității, camera 7. 6.
Denumirea, adresa, numărul
de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Deva , B-dul 1
Decembrie nr. 35, județul
Hunedoara, cod poștal
330005, telefon 0254.234.755
sau 0254.211.574, fax
0254.216.333, e-mail: iniciu@
just.ro. Termenele pentru sesizarea instanței sunt menționate în documentația de
atribuire. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 24.11.2017. Primar
Jurca Vasile.
l Profiplast SRL SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv

SPRL, anunta vanzarea prin
negociere directa in bloc a
proprietatii imobiliare
formata din teren intravilan
(curti constructii) in suprafata de 287 mp, nr. Cadastral
2178/1, carte funciara nr.
22590 a localitatii Campina si
constructii C3-spatiu
productie in suprafata masurata 141 mp, suprafata
construita 140,92 mp,
C4-birou in suprafata masurata 33 mp, suprafata
construita 32,06 mp si
C5-grup sanitar in suprafata
masurata 10 mp, suprafata
construita 9,08 mp, vanzare
aprobata de Adunarea creditorilor din data de 13.10.2017.
Terenul ce face obiectul
vanzarii este un teren cu inclinatie care prezinta alunecari
de teren. Constructiile amplasate pe teren sunt grav afectate de alunecari de teren si
prezinta risc de prabusire. Cel
mai mare pret oferit la data
prezentului anunt este 17.046
lei fara TVA, pasul de supraofertare este de 1.705 lei.
Persoanele interesate vor
achizitiona caietul de prezentare în suma de 500,00 lei de
la sediul lichidatorului şi vor
depune oferta impreuna cu
taxa de garanţie de 1.705,00
lei pana la data de 10.11.2017.
Negocierea si incheierea
actului de adjudecare se va
face la data de 13.11.2017 ora
15/00 la sediul lichidatorului
din Ploiesti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax: 0244
519800.
l Profiplast SRL SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, anunta vanzarea prin
negociere directa in bloc a
bunurilor mobile compresor
monofazat, masina confectionat manere pentru sacose nefunctionala-dezmembrata,
masina de presat sacose nefunctionala, masina pentru
debitat folie, compresor
trifazat Jumbo, sistem supraveghere, smart TV si telefon
Apple Iphone 6, vanzare
aprobata de Adunarea creditorilor din data de 13.10.2017.
Cel mai mare pret oferit la
data prezentului anunt este
7.378,20 lei fara TVA, pasul
de supraofertare este de
750,00 lei. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de
prezentare în suma de 300,00
lei de la sediul lichidatorului
şi vor depune oferta
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impreuna cu taxa de garanţie
de 750,00 lei pana la data de
10.11.2017. Negocierea si
incheierea actului de adjudecare se va face la data de
13.11.2017 ora 16:00 la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3,
jud. Prahova, tel/fax: 0244
519800.
l SC Lili’s Green Hotels
Ploiesti SRL, prin lichidator
judiciar Just Insolv SPRL,
anunta vanzarea la licitatie
publica a activului aflat in
patrimoniul debitoarei,
respectiv Hotel Restaurant –
„Casa Rotaru”, situat in
Ploiesti, str. Oborului, nr. 27,
jud. Prahova (zona Obor –
magazin Dedeman - mall
AFI), inscris in CF nr. 125774
a mun. Ploiesti, constructie
compusa din D+P+1E+3Mansarde, in suprafata de
1922,44 mp, finalizata in
2007, la pretul de 372.750
euro exclusiv TVA, ce se va
achita in lei la cursul euro de
la data efectuarii platii. Daca
cumparatorul este o persoana
inregistrata in scopuri de
TVA, se va aplica taxarea
inversa si pretul nu va fi
purtator de TVA. Hotelul
dispune de 50 de camere de
cazare si 3 apartamente,
receptie, restaurant, bar si
bucatarie la parter, iar la
demisol crama si bucatarie
rece. Structura constructiva a
hotelului este cu fundatii din
beton armat, inchideri perimetrale din BCA, compartimentări interioare din zidarie
de BCA, acoperisul cu tabla
Lindab si dispune de utilitati:
electricitate, apa, gaz, canalizare. Constructia este edificata pe un teren proprietatea
asociatului Rotaru Valentin
in suprafata de 697 mp
pentru care se organizeaza
licitatie publica de catre BEJ
Pana Victor cu pret de
pornire al licitatiei de 54.750
euro. Licitatia publica are loc
in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din 18.09.2017 si
a Caietului de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar. Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 25% din
cel stabilit in noul raport de
evaluare. Avand in vedere ca
BEJ Pana Victor a stabilit in
luna octombrie 2017 o
singura zi de licitatie pentru
valorificarea terenului - data
de 21.11.2017, orele 11.00, se
stabileste prin prezentul
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anunt sedinta de licitatie
publica pentru Hotelul Restaurant – „Casa Rotaru” in data
de: 21.11.2017, orele 13.00 la
sediul lichidatorului judiciar
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7,
cab. 7B. Relatii suplimentare
se obtin de la lichidatorul judiciar la telefon 0344104525 si
din caietul de sarcini ce se
poate procura de la sediul
acestuia la pretul de 3000 lei
fara TVA.
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,
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suprafata 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 Caransebeșului, jud. Caraș-Sverin; -Teren
fâneață CF 39948, top
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 licitatiei 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 - Severin, telefon
0355/429.116, pretul caietelor
de sarcini fiind de 350 lei +
T.V.A. Licitatia va avea loc in
data de 08.11.2017, 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.

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator
Juan si Lucy SRL, nr.ordine
J6/582/2012 din municipiul
Bistrita, str. petru maior, nr.2, sc.E,
ap.53, jud. BN. Il declar NUL.
l Pierdut Certificat de urbanism nr. 2667 din 09.11.2016,
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eliberat pe numele Tiberiu
Sabina si Tiberiu Alexandru.
l Pierdut Proces verbal din
26.08.1969, pe numele Ratoi
Virgil Gheorghe. Declar nul.
l Pierdut Proces verbal din
05.03.1970, pe numele
Munteanu Niculina si
Munteanu Ioan Ambrozie.
Declar nul.
l Pierdut Proces verbal de
receptie din 04.06.1980, pe
numele Burlacu Dumitru si
Burlacu Georgeta. Il declar
nul.
l Pierdut Adeverinta achitare
integrala apartament, pe numele
Burlacu Dumitru si Burlacu
Georgeta. O declar nula.
l Pierdut Contract de
construire nr. 723/9/1978, pe
numele Decu Gheorghe. Il
declar nul.
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l Pierdut Proces verbal din
08.12.1971, pe numele Bujor
Ion. Il declar nul.

Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Bucuresti. Se declara nul.

l Pierdut Proces verbal anexa
la Contract vanzare cumparare 8431/4/1991, pe numele
Moise Gheorghe si Moise
Zorita. Declar nul.

l Carnet student pierdut pe
numele Tiron Andreea Elena.
Declar nul.

l Pierdut Proces verbal
predare primire anexa la
Contract vanzare cumparare
4689/1991, pe numele
Ciobanu Victor. Il declar nul.
l Pierdut Proces verbal din
17.08.1981, pe numele Ali-Agi
Erdinci, Ali-Agi Lucia. Il
declar nul.
l Pierdut certificat de inregistrare avand seria B nr.2585088
al Plaut Consulting Romania
SRL, J40/5223/2005, CUI
RO17375382, cu sediul in
Bucuresti, str. Vulturilor nr. 98,
et. 10, Sector 3 eliberat de catre

l Pierdut adeverinţă de reţinere a bunurilor ARB-25B
seria E numărul 0043812 din
26 iul. 2017 pe numele Cutuş
Marius. O declar nulă.
l Pierdut legitimaţie student pe
numele Tanvuia Liliana emisă
de Universitatea Politehnica
Bucureşti, Facultatea I.M.S.T.
l S.C. CRISLUM International S.R.L., cu sediul social în
Bucureşti, sector 4, şos. Berceni
nr. 13, bl. 9, sc. 1, et. 6, ap. 40,
CUI 13506515 şi nr. de ordine
în Registrul Comerţului
J40/10165/2000, declar pierdut
şi nul certificatul de înregistrare seria B nr. 1126228.

Anunţurile se preiau şi prin intermediul agenţiilor noastre partenere:

VREI SĂ PUBLICI UN ANUNŢ ÎN
JURNALUL NAŢIONAL?
NIMIC MAI SIMPLU!
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Adplanner Studio

Argeşul Liber

Str. Gh. Pop de Basesti nr. 25A, camera 2, sector 2.
Tel. 031.805.95.50.
Bd. Magheru Nr. 32-36, Anexa E, ap. 1, sector 1,
Tel. 0767.195.285.
Bd. Republicii Nr. 88, Piteşti. Tel. 0248-217.704.

Grup Licitaţii Publice SRL

Str. I.C Brătianu Nr. 135, Brăila. tel. 0757.592.586.

Calliope SRL

Str. Republicii Nr. 5 Ploieşti, Tel. 0244-514.052.

Curierul de Vâlcea

Calea lui Traian nr. 125, Bl. SOCOM, Et. 3, Rm. Vâlcea
Tel. 0250-732.325
B-dul Chimiei Nr. 6, bl. D2, parter, Slobozia.
Tel. 0243.23.11.83
Bucureşti. Tel. 0722.609.887
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Coris 2000
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Global Impex Distribution
Grupul De Presă Român
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1st Klass International
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Maxim
Metropolitan Maxpress ADV
Paper Ganet
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Str. Muntenimii Nr. 2, Iaşi.
Şos. Mihai Bravu nr. 3, Sector 2. Tel. 021-252.63.01
Str. Traian Grozavescu Nr 7, Braşov. Tel. 0268-549.712
Str. Ing. N. Teodorescu Nr. 41, Sector 6.
Tel. 021-311.69.80
Str. 13 Septembrie Nr. 126, bl. P34, Sector 5.
Tel: 021-411.75.67.
Pţa Presei Libere, nr. 1, Corp C, Parter, Cam. 11, Sector 1
Tel. 021.312.48 .01
Bd. Carol Nr. 35. Tel. 021-314.52.01
Str. Madona Dudu, Bl.8, Et.P, Cam. 6. Craiova
Tel. 0768.44.11.33
B-dul Timişoara nr. 35, Sector 6. Tel. 021-746.57.62

Profesional Global Press
Telemedia Press

Bd. Dimitrie Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. 3, ap. 69, Sector 4
Str. Libertăţii Nr. 63, bloc A1- A3, Alexandria.
Tel. 0247-317.738

Ziua Tomis

Str. Trandaﬁrului Nr. 12, Constanţa. Tel. 0241-55.20.19

