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OFERTE SERVICIU
Vânzătoare pentru minimarket,
cartier 13 septembrie (Tudor
Vladimirescu), program 8 ore/zi
sau o zi cu o zi, salariu net 1500
lei plus bonusuri, carte de
muncă normă intreagă. Telefon:
0761 639 397.
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 Primăria comunei Bogaţi,
judeţul Argeș organizează în data
de 19 octombrie 2017 ora 10.00 –
proba scrisă, concurs în vederea
ocupării funcţiei contractuale de
execuţie vacante de inspector de
specialitate debutant în cadrul
compartimentului asistență socială.
Data și ora interviului se vor afișa
odată cu rezultatele la proba scrisă.
Condiţiile de participare la concurs
sunt următoarele: Condiţii generale
prevăzute de art. 3 al Regulamentului cadru aprobat prin HG
286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţii
specifice: studii superioare în
domeniul asistență socială sau
științe administrative, specializarea
administrație publică. Dosarul de
înscriere la concurs se depune până
la data de 11.10.2017 la sediul
Primăriei comunei Bogaţi, judeţul
Argeș. Condiţiile de desfășurare a
concursului și de participare la
concurs, precum și bibliografia sunt
afișate la sediul Primăriei Bogaţi,
anexa la anunţ. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei
Bogaţi, telefon: 0248655003.
l Primăria orașului Sulina, judeţul
Tulcea, cu sediul in Sulina, str. I nr.
180, organizează concurs de recrutare la data de 18.10.2017, ora
10:00-proba Scrisă, pentru
ocuparea unui post vacant de
muncitor calificat II-electrician in
cadrul serviciului de intreţinere,
reparaţii, deservire, salubritate, psi.
candidaţii trebuie să indeplinească
condiţiile generale prevăzute de
art. 3 din HG nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Dosarele de concurs se vor
depune in perioada 27.09.201710.10.2017 și trebuie să conţină in
mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art. 6 din HG nr.
286/2011, selecţia dosarelor de
inscriere va avea loc in perioada
11-12.10.2017, iar interviul se va
susţine in maxim 4 zile lucrătoare
de la data susţinerii probei scrise.
Condiţiile de participare și actele
necesare inscrierii la concurs sunt
afișate la sediul instituţiei și pe
site-ul Primăriei Sulina www.
primaria-sulina.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
instituţiei, la nr. de telefon 0240543.003.
l Poliţia Locală Rm. Sărat, cu
sediul in Rm. Sărat, str. Victoriei,
nr. 95-107 scoate la concurs funcţia
publică de execuţie vacantă de
inspector superior (contabil) de la
Compartimentul Contabilitate
Resurse Umane și Administrativ.
Concursul va avea loc la sediul
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Poliţiei Locale Rm. Sărat și se va
desfășura după cum urmează:
17.10.2017-23.10.2017 selecţia
dosarelor; 25.10.2017 proba Scrisă;
30.10.2017 proba interviu. Condiţiile de participare și bibliografia
vor fi afișate atât la sediul Poliţiei
Locale cât și pe site. Dosarele de
inscriere la concurs se pot depune
in termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului, la sediul Poliţiei Locale Rm. Sărat și trebuie să
conţină in mod obligatoriu documentele prevăzute in art. 49 din
H.G. nr.611/2008, actualizată.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Poliţiei Locale Rm. Sărat
sau la numărul de telefon
0238560101.
l Comuna Tîrgșoru Vechi, cu
sediul în localitatea Tîrgșoru Vechi,
sat Strejnicu, str.Principală, nr.200,
judeţul Prahova, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -Numele
funcţiei: bibliotecar debutant
Compartiment Cultură -1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 19.10.2017,
ora 10.00; -Proba interviu în data
de 23.10.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă; -cunoștinţe operare
calculator; -fără 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 Primăriei
Comunei Tîrgșoru Vechi. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Tîrgșoru Vechi, persoană
de contact: Dragulin Georgiana,
telefon: 0244.482.291, fax:
0244.482.555, e-mail: primtgvechi@yahoo.com.
l Şcoala Gimnazială „Lascăr
Catargiu”, cu sediul în localitatea
Schela, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
îngrijitor II, 2 posturi, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 19.10.2017, ora 9.00;
-Proba interviu în data de
19.10.2017, ora 12.00; -Proba practică în data de 20.10.2017, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii minim 10 clase; -vechime în
muncă 10 ani; -curs de igienă
absolvit; -domiciliul în localitatea
unde se află instituţia de învăţământ; -are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate; -are capacitate
deplină de exercițiu. 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
„Lascăr Catargiu” Schela. Relaţii
suplimentare la sediul: Şcoala
Gimnazială „Lascăr Catargiu”
Schela, persoană de contact:
secretar Ifrim Maricica, telefon:
0236.333.081, e-mail: scoalaschela@yahoo.com.

l Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Săcălaz, judeţul
Timiș, cu sediul în comuna
Săcălaz, strada a IV-a, nr.368,
județul Timiș, organizează concurs,
conform HG nr.286/2011, pentru
ocuparea funcției contractuale
temporar vacante de Inspector de
specialitate, gradul profesional II,
perioadă determinată, post
temporar vacant la Serviciul de
Asistență Socială. Concursul se va
desfășura astfel: -proba scrisă în
data de 12.10.2017, ora 10.00;
-interviul în data de 12.10.2017, ora
14.00. Pentru participarea la
concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții
pentru funcția de Inspector de
specialitate, gradul profesional II:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; -cunoștințe operare calculator -nivel
mediu; -vechime în specialitatea
studiilor -minim 5 ani; -vechime în
muncă -peste 20 ani. Candidații
vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Săcălaz, ultima zi
de înscriere: 04.10.2017. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul: Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Săcălaz,
judeţul Timiș -Compartimentul
Resurse Umane, telefon:
0256.367.491.
l Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Săcălaz, judeţul
Timiș, cu sediul în comuna
Săcălaz, strada a IV-a, nr.68,
județul Timiș, organizează concurs,
conform HG nr.286/2011, pentru
ocuparea funcției contractuale
vacante de Consilier juridic, gradul
profesional 1A, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul
Juridic al Unităţii Administrativ
Teritoriale Săcălaz. Concursul se
va desfășura astfel: -proba scrisă în
data de 19.10.2017, ora 10.00;
-interviul în data de 19.10.2017, ora
14.00. Pentru participarea la
concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții
pentru funcția de Consilier juridic,
gradul profesional 1A: -universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență; -cunoștințe
operare calculator -nivel mediu;
-vechime în specialitatea studiilor
-minim 16 ani; -vechime în muncă
-16 ani; -permis de conducere categoria B. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Unității Administrativ Teritoriale
Comuna Săcălaz, ultima zi de
înscriere: 11.10.2017. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul:
Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Săcălaz, judeţul Timiș
-Compartimentul Resurse Umane,
telefon: 0256.367.491.
l Şcoala Gimnazială Santău,
judeţul Satu Mare, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei
contractuale vacante de îngrijitor I
M, un post. Concursul se organi-
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zează la sediul Şcolii Gimnaziale
Santău în data de 19.10.2017 -ora
13.00, proba scrisă, și ora 15.00,
proba interviu. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conțină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.3 din HG 286/2011
și HG 1027/11.11.2014, cu modificările și completările ulterioare.
Termenul de depunere dosar:
11.10.2017, ora 16.00. Condițiile de
participare la concurs: studii medii,
vechimea în specialitatea postului
nu este necesară. Bibliografia se
afișează la sediul unității. Informații suplimentare la
tel.0261.823.080.
l Universitatea de Arte Tg.Mureș,
cu sediul în localitatea TîrguMureș, str.Köteles Sámuel, nr.6,
judeţul Mureș, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -Număr posturi:
1; -Numele funcției: Muncitor calificat -croitoreasă, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba practică în
data de 19.10.2017, ora 9.00; -Proba
interviu în data de 19.10.2017, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.
nivelul studiilor: medii sau generale
(croitor îmbrăcăminte pentru
femei); 2.experiență profesională
-minim 5 ani în domeniu; 3.abilități
de lucru în echipă. -Număr posturi:
1; -Numele funcției: Administrator
financiar -Contabil șef, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 19.10.2017, ora 11.00;
-Proba interviu în data de
20.10.2017, ora 11.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.studii superioare
economice de lungă durată/studii
universitare de licență; 2.vechime
în exercitarea funcției de contabil
de minim 5 ani; 3.deținere certificat
SEC, conform Legii nr.500/2002, cu
modificările și completările ulterioare, și Ordinul nr.496/2014, pentru
aprobarea Normelor metodologice
privind dobândirea și retragerea
certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul
Sistemului European de Conturi;
4.cunoștințe operare pe calculator.
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 Universității de Arte din Tg.Mureș. Relaţii
suplimentare la sediul: str.Köteles
Sámuel, nr.6, judeţul Mureș, cod
poștal: 540057, persoană de
contact: Ambrus Gyöngyvér, șef
Resurse umane, telefon:
0265.266.281, e-mail: uat@uat.ro,
site: www.uat.ro.
l Universitatea de Arte Tg.Mureș,
cu sediul în localitatea TîrguMureș, str.Köteles Sámuel, nr.6,
judeţul Mureș, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -Număr posturi:
1; -Numele funcției: Administrator
financiar -Auditor public intern I,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 03.11.2017,
ora 11.00; -Proba interviu în data
de 06.11.2017, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoa-

rele condiţii: 1.nivelul studiilor:
superioare economice de lungă
durată; 2.vechime în specialitatea
postului/domeniu economic de
minim 3 ani; 3.efectuarea unor
specializări în domeniul postului
constituie avantaj; 4.cunoașterea
legislaţiei și a normelor specifice
activităţii de audit intern; 5.cunoștinţe de operare calculator Word,
Excel; 6.aviz favorabil al Serviciului Audit Public Intern din
cadrul Ministerului Educației
Naționale și Cercetării Ştiințifice,
conform Ordinului MENCS,
conform HG nr.1086/2013; 7.
minimum două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului public
intern; 8.o lucrare de concepţie
privind organizarea și exercitarea
auditului public intern, la entitatea
public; 9.o declaraţie privind
respectarea prevederilor art.22 din
Legea nr.672/2002, privind auditul
public intern, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la
incompatibilităţile auditorilor
interni. 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
Universității de Arte din Tg.Mureș.
Relaţii suplimentare la sediul: str.
Köteles Sámuel, nr.6, judeţul
Mureș, cod poștal: 540057,
persoană de contact: Ambrus
Gyöngyvér, șef Resurse umane,
telefon: 0265.266.281, e-mail: uat@
uat.ro, site: www.uat.ro.
l Primăria comunei Troianul, cu
sediul în comuna Troianul, strada
Primăriei, nr.2, judeţul Teleorman,
în conformitate cu prevederile art.7
din HGR nr.286/2011 pentru aprobarea 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, cu modificările și completările ulterioare, organizează
concurs în vederea ocupării unei
funcţii contractuale de execuţie
vacante de paznic, din structura
aparatului de specialitate al primarului comunei Troianul. Concursul
va avea loc la sediul Primăriei
comunei Troianul, sala de ședinţe,
calendarul de desfășurare fiind
următorul: a)data și ora limită
până la care se pot depune dosarele
de înscriere la concurs: 10.10.2017,
ora 16,00; b)selecţia dosarelor de
înscriere la concurs, va avea loc în
data de 12.10.2017; c)proba scrisă
se va susţine în data de 19.10.2017,
ora 10,00; d)interviul se va susţine
în data de 20.10.2017, ora 10,00; e)
rezultatele pentru fiecare probă se
aduc la cunoștinţă publică în
termen de maxim o zi lucrătoare de
la data finalizării fiecărei probe.
Condiţii de înscriere și participare
la concurs. Condiţii specifice
pentru ocuparea postului contractual de paznic: are studii generale,
vechime în muncă- minim 5 ani;
deţine Atestat în condiţiile Legii
nr.333/2003. Pentru a participa la
concurs, persoanele interesate vor
depune la sediul Primăriei comunei
Troianul, la secretariatul comisiei
de concurs, un dosar care va
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conţine în mod obligatoriu: a)cerere
de înscriere la concurs adresată
primarului comunei Troianul; b)
copia actului de identitate; 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; d)carnetul de
muncă sau, după caz, adeverinţele
care atestă vechimea în muncă, 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. 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 documentului prevăzut la
lit.e), candidatul declarat admis la
selecţia dosarelor, care a depus la
înscriere o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente
penale, are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu
până la data desfășurării primei
probe a concursului. Actele prevăzute la lit.b)-d) vor fi prezentate și
în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la nr. de telefon 0247.328.003.
l Primăria comunei Cernica,
județul Ilfov organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcției
publice de execuție vacantă de
consilier debutant -Compartiment
Urmărire Debite din cadrul Primăriei comunei Cernica. Concursul se
organizează la sediul Primăriei
comunei Cernica, județul Ilfov, în
data de 5 noiembrie 2017, la ora
11.00- proba scrisă și 7 noiembrie
2017 -interviul.Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Primăriei comunei Cernica,
județ Ilfov. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie sã conțină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificările și completările ulterioare. Condiţiile de participare la
concurs și bibliografia se afișează la
sediul Primăriei comunei Cernica,
județ Ilfov. Cerințe: studii universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei comunei Cernica, judeţ
I l f o v ș i l a n r. d e t e l e f o n
(021)369.51.55.
l Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare în data
de 01.11.2017, ora 10.00– proba
scrisă, pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacantă, astfel:
funcţia publică de execuţie vacantă
pentru care se organizează concurs
de recrutare:1 post consilier clasa I,
grad profesional principal din
cadrul Serviciului Managementul
Resurselor Umane. Concursul se
organizează la sediul Primăriei
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Sectorului 6: proba scrisă în data de
01.11.2017, orele 10.00.Interviu:
data şi ora vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere se pot
depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Primăriei
Sectorului 6 şi trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din Hotărârea
Guvernului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul Primăriei Sectorului 6 www.
primarie6.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Primăriei
Sectorului 6-Serviciul Managementul Resurselor Umane şi la nr.
de telefon 0376.204.439.
l Patiseria Donke Srl din Arad
angajează 1 brutar (cod
C.O.R.751201 ). Condiţii minime;
studii liceu, calificare brutar,
cunoaşterea bucătăriei sârbeşti
(burek). CV-urile se depun pe
e-mail la adresa; expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate in considerare CV-urile primite până la data
de 03.10.2017. Selecţia candidaţilor
va avea loc in data de 04.10.2017 şi
constă in concurs de CV-uri. Informaţii la telefon; 0745330061.
l Patiseria Palma Srl din Pecica
angajează 1 brutar (cod
C.O.R.751201 ). Condiţii minime;
studii liceu, calificare brutar,
cunoaşterea bucătăriei sârbeşti
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(burek). CV-urile se depun pe
e-mail la adresa; expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate in considerare CV-urile primite până la data
de 03.10.2017. Selecţia candidaţilor
va avea loc in data de 04.10.2017 şi
constă in concurs de CV-uri. Informaţii la telefon; 0745330061.
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”,
cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion
Mihalache, nr.37-39, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale:
-2 (două) posturi asistent medical
Compartiment gastroenterologie,
nivel studii PL, vechime în specialitate minim 6 luni -perioadă nedeterminată; -1 (un) post îngrijitoare
Compartiment chirurgie plastică
-perioadă nedeterminată; -1 (un)
post infirmieră Secţie chirurgie
generală -perioadă nedeterminată;
-1 (un) post infirmieră Compartiment primiri urgenţe -perioadă
nedeterminată; -1 (un) post manipulant bunuri Serviciul administrativ tehnic -perioadă
nedeterminată. Acte necesare în
vederea participării la concurs:
-cererea de înscriere la concurs;
-copia actului de identitate; -copia
certificatului de naştere, de căsătorie; -copie acte studii şi alte acte
care atestă efectuarea unor specializări (cursuri); -copia carnetului de
muncă sau, după caz, o adeverinţă
care să ateste vechimea în muncă
şi, după caz, în specialitate; -cazierul judiciar; -adeverinţă medicală
care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare; -curriculum vitae.
Condiţii de participare la concurs:

-are cetăţenie română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului European şi domiciliul în
România; -cunoaşte limba română,
scris şi vorbit; -are vârsta-limită
reglementată de prevederile legale;
-are capacitate deplină de exerciţiu;
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberată de medicul de
familie sau de unităţi sanitare abilitate; -îndeplineşte condiţiile de
studii şi, după caz, de vechime sau
de condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; -nu a
fost condamnat definitiv pentru
săvârşirea 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 săvârşite cu intenţie,
care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii pentru ocuparea
posturilor vacante şi temporar
vacante, conform Ordinului MS
nr.1470/2011: 1.pentru asistent
medical: -diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform HG 797/1997;
-concurs pentru ocuparea postului;
2.pentru îngrijitoare: -diplomă
absolvire şcoală generală; -concurs
pentru ocuparea postului; 3.pentru
infirmiere: -diplomă absolvire
şcoală generală; -concurs pentru
ocuparea postului; -curs infirmiere;

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

4.pentru manipulant bunuri:
-diplomă absolvire şcoală generală;
-concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va desfăşura la sediul
unităţii conform calendarului
următor: -19 octombrie 2017, ora
11.00 -proba scrisă; -23 octombrie
2017, ora 11.00 -interviul. Data-limită pentru depunerea dosarelor la
concurs: 10 octombrie 2017, ora
15.00. Relaţii suplimentare:
Compartiment RUNOS,
tel.021.222.35.59.

CITAȚII
l Se citează pârâţii Olar Elena,
Olar Iuliana, Olar Ioan cu domiciliu necunoscut in dosar
1156/246/2017, al Judecătoriei Ineu
pentru data de 17.10.2017.
l Numitul CIRES Llesh, este
citat în calitate de pârât în dosarul
nr 8212/245/2017 aflat pe rolul
Judecătoriei Iaşi, avand ca obiect
divort cu minori, exercitare autoritate parinteasca, stabilire domiciliu
minor, pensie de intretinere în data
de 11.10.2017, ora 08.30, complet
C25m, în contradictoriu cu reclamanta CIRES Elena Petronela.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea cheamă în judecată pe
numita Bolboacă Ana, cu domiciliul în comuna Racoviţa, sat Tuţuleşti, jud. Vâlcea în calitate de
intimată în dosarul civil nr.
4359/90/2017, cu termen de judecată la data de 29.09.2017 aflat pe
rol la Tribunalul Vâlcea.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Număr de înregistrare ca operator de date
cu caracter personal - 20002. Dosar de executare nr. 10330. Nr. 9371 din 20.10.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/
Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna Octombrie, Ziua 10. 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 10, luna Octombrie, anul
2017, ora 14.00, în localitatea Moreni. str. Cpt. Pantea Ion nr. 6, jud. Dâmbovița, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului ASOCIAȚIA „VALERIANA” TÂRGOVIȘTE, cu domiciliul ﬁscal în loc. Târgoviște, str. Preot Toma Georgescu nr. 5,
bl. 21, sc. C, ap. 9, jud. Dâmbovița, licitația a - III - a, prețul de pornire al licitației este de 117007 lei (preț de evaluare diminuat cu
50%, respectiv 234014 lei - 50% = 234014 lei - 117007 lei = 117007 lei): 1. Clădiri în suprafață de 786.11 mp - Ferma nr. 14 Tuicani,
compusă din: a) Clădire cantină, în suprafață de 162.2 mp P+1, construită din zidărie portantă cu fundație, centură, planșee beton
armat, acoperită cu plăci ondulate din tablă zincată, situată pe str. Erupției nr. 62 - Moreni - prețul de pornire al licitației este de 20222 lei
(preț de evaluare diminuat cu 50%, respectiv 40444 lei - 50% = 40444 lei - 20222 lei = 20222 lei) - exclusiv TVA; b) Clădire sediu, în
suprafață de 362 mp P+1, construită din cărămidă, cu fundație stâlpi și planșee de beton armat, stâlpi metalici de susținere planșeu
terasă, acoperită cu plăci ondulate de tablă zincată cu pardoseli din beton, situată în str. Erupției nr. 62 - Moreni - prețul de pornire al
licitației este de 41226 lei (preț de evaluare diminuat cu 50%, respectiv 82452 lei - 50% = 82452 lei - 41226 lei = 41226 lei) - exclusiv
TVA; c) Ciupercărie, în suprafață de 117 mp, pe fundație, sâmburi de beton armat, acoperită cu plăci de azbociment tip sandwich, cu
pardoseli din beton, situată în str. Erupției nr. 62 - Moreni - prețul de pornire al licitației este de 6302 lei (preț de evaluare diminuat cu
50%, respectiv 12604 lei - 50% = 12604 lei - 6302 lei = 6032 lei) - exclusiv TVA; d) Cabină poartă, în suprafață de 8.91 mp, construită
din zidărie portantă de cărămidă, acoperită cu plăci de beton, situată în str. Erupției nr. 62 - Moreni - prețul de pornire al licitației este de
4599 lei (preț de evaluare diminuat cu 50%, respectiv 9198 lei - 50% = 9198 lei - 4599 lei = 4599 lei) - exclusiv TVA; e) Clădire șopron
copertină, în suprafață de 120 mp, constuită cu stâlpi din beton armat, acoperită cu plăci de azbociment, situată în str. Erupției nr. 62 Moreni - prețul de pornire al licitației este de 6317 lei (preț de evaluare diminuat cu 50%, respectiv 12634 lei - 50% = 12634 lei - 6317
lei = 6317 lei) - exclusiv TVA; f) Clădire șopron pentru animale, în suprafață de 16 mp, construită din zidărie portantă, acoperită cu plăci
din azbociment, situată în str. Erupției nr. 62 - Moreni - prețul de pornire al licitației este de 4828 lei (preț de evaluare diminuat cu 50%,
respectiv 9656 lei - 50% = 9656 lei - 4828 lei = 4828 lei) - exclusiv TVA. 2. Teren intravilan, în suprafață de 5674 mp, aferent clădirilor
din fermă nr. 14 Tuicani, situat în str. Erupției nr. 62 - Moreni - prețul de pornire al licitației este de 33513 lei (preț de evaluare diminuat
cu 50%, respectiv 67026 lei - 50% = 67026 lei - 33513 lei = 33513 lei) - exclusiv TVA, grevate de următoarele drepturi reale și
privilegii, după caz: Creditori: SFO Moreni. Sarcini: Ipotecă legală. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA 19%). Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul ﬁxat în acest scop și până la acel termen să prezinte
oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând
10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române,
copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice
străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă faptul că nu este
persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar ﬁ obligațiile de
mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru
cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.666100. Data
aﬁșării: 27.09.2017.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

l Costea Bogdan Andrei este
chemat la data de 17.10.2017, ora
8:30 la Judecătoria Iaşi secția
civilă, în calitate de pârât în
Dosarul 9070/245/2017 pentru
partaj – ieşire din indiviziune în
contradictoriu cu Jujan Laura
Georgiana.
l Ifrim Oliver este chemat la judecătoria Iaşi, in str. Anastasie Panu,
nr. 25, secția civilă, sala 4, C17, ora
8:30, în data de 17.10.2017 în
dosarul nr: 5373/245/2017 în calitate de pârât pentru acțiune în
declararea simulației în contradictoriu cu reclamantul Crenganiş
Onisim-Gelu.
l Tudor Ion este citat la Tribunalul
Te l e o r m a n î n d o s a r n r.
3934/292/2017 pentru termenul din
13 octombrie 2017.
l Numita Cioromela Doina, cu
ultimul domiciliul cunoscut în
Drobeta Tr.Severin, str.Petre
Sergescu, nr.7, bl.C2, sc.3, ap.13,
et.3, este chemată la data de
24.10.2017, ora 09.00, la Judecătoria Filiaşi, în dosar
nr.952/230/2016, în calitate de
pârâtă în procesul cu reclamantul
Dinu Olivian, având obiect hotărâre care să ţină loc de act vânzare-cumpărare.
l Se citează Powertek Equipment
SRL, având sediul în str. Elena
Clucereasa nr.49A, sector 1, Bucureşti, în calitate de pârât, în data de
06.10.2017 ora 09.00, la Tribunalul
Bucureşti, Secția a-VII-a Civilă,
C18, în proces cu Atlas Waiden
Eood-reclamant, în dosarul nr.
40646/3/2016, fond -cerere de
deschidere a procedurii de insolvență.
l România, Judecătoria Iaşi, Str.
Anastasie Panu nr. 25, Iaşi, Secția
Civilă, Dosar nr. 25664/245/2015.
Admite acțiunea formulată de
reclamanta Mistreanu Crețu
A n d r e e a S o r i n a , C . N . P.
2880320226701, cu domiciliu în sat
Aroneanu, comuna Aroneanu,
județul Iaşi în contradictoriu cu
pârâtul Mistreanu Crețu Remus
Petrică, C.N.P. 1860408226804, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Iaşi,
str. Buridava, nr. 12, bl. R7, sc. B,
parter, ap. 3, citat şi prin publicitate
şi prin curatorul special desemnat,
avocat Girigan Andreea, cu sediul
în Iaşi, str. Locotenent Caranda, nr.
12, județul Iaşi.Declar desfăcută
căsătoria părților încheiată la data
de 15.03.2010 şi înregistrată sub nr.
194 în registrul de stare civilă al
Primăriei municipiului Iaşi, din
culpă comună.Dispune ca reclamanta să revină la numele avut
anterior căsătoriei, şi anume, acela
de Crețu.Despune ca autoritatea
părintească asupra minorilor
Mistreanu Crețu Eduard Ionuț,
născut la data de 06.03.2010 şi
Mistreanu Crețu Iulia Ștefania,
născut la data de 08.04.2015, să fie
exercitată exclusiv de către reclamantă şi stabileşte locuința minorilor la mamă.Obligă pârâtul să
plătească reclamantei pensie de
întreținere lunară în favoarea
minorilor Mistreanu Crețu Eduard
Ionuț, născut la data de 06.03.2010
şi Mistreanu Crețu Iulia Ștefania,
născut la data de 08.04.2015 în cota
procentuală de 1/3 (câte 1/6 pentru

fiecare minor) din venitul lunar net
dar nu mai puțin de 1/3 (câte 1/6
pentru fiecare minor) raportat la
cuantumul net al salariului de bază
minum brut pe țară garantat în
plată începând cu data introducerii
cererii de chemare în judecată
(16.09.2015) şi până la majoratul
fiecărui minor.Ia act că părțile nu
au solicitat cheltuieli de judecată.
Cu drept de apel în termen de 30 de
zile de la comunicare, calea de atac
urmând a se depune la Judecătoria
Iaşi.Pronunțată în şedință publică,
azi 26.04.2017.
l Judecătoria Iaşi. Dosar
Nr.36481/245/2016 în şedinţa civilă
nr.9613/2017 pronunţată în 07 iulie
2017 hotărăşte: admite acţiunea
formulată de către reclamanta
Ciosu Andreea Manuela,
CNP2821002226758, cu domiciliul
în Iaşi, Str.Sărăriei, nr.41, jud.Iaşi,
în contradictoriu cu pârâtul Druţă
Grigore, CNP7830119220026, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Iaşi,
Str.Sărărie, Nr.41, Jud.Iaşi, dispune
ca autoritatea părintească asupra
minorului Ciosu Robert Matei cu
CNP5070107226751, să fie exercitată în mod exclusiv de către reclamanta Ciosu Andreea Manuela,
stabileşte locuinţa minorului Ciosu
R o b e r t
M a t e i
c u
CNP5070107226751 la reclamanta
Ciosu Andreea Manuela. Obligă
pârâtul Druta Grigore să plătească
către reclamanta Ciosu Andreea
Manuela şi în favoarea fiecărui
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minor pensia de întreţinere la cuantumul de 266,25lei pentru minorul
Ciosu Robert Matei, începând cu
data introducerii cererii de chemare
în judecată, respectiv 26/10/2016, şi
până la majoratul acestuia. Ia act
de faptul că nu s-a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată.
Executorie provizoriu de drept. Cu
drept de apel în termen de 30 de
zile de la comunicare. Cererea de
apel, însoţită de motivele sale, se va
depune la Judecătoria Iaşi.
Pronunţată prin punerea soluţiei la
dispoziţia părţilor prin mijlocirea
grefei instanţei, azi, data de
07.07.2017.

DIVERSE
Anunț public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului
de mediu United Romanian
Breweries Bereprod SRL. SC
United Romanian Breweries
Bereprod SRL, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii, nr.27, bl.15,
Sc.2, ap.24, Sector 5, anunță
publicul interest asupra depunerii
solicitării de emitere a Acordului
de mediu pentru proiectul: “Platforme Betonate, Canalizare
Pluviala, Acces Din Soseaua
Cernica“, propus a fi amplasat în
Bdul.Biruinței, Nr.89, Pantelimon, Jud.Ilfov- Fabrica de bere
Tuborg. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Ilfov din
Bucureşti, str.Aleea Lacul Morii,
nr.1, sector 6 şi la sediul United
Romanian Breweries Bereprod
SRL din Bdul Biruintei, 89,
Pantelimon, Ilfov. Obținerea de
informații suplimentare, depunerea de sugestii, propuneri şi
observații se pot efectua în zilele
lucratoare, intre orele 8.00-16.00,
la adresa APM Ilfov, Aleea Lacul
Morii, nr.1, Sector 6, Bucureşti.
l Unitatea Administrativ Teritorială Turnu Ruieni, judeţul
Caraş-Severin, anunţă publicarea

Miercuri, 27 septembrie 2017

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 1 şi 2 ale
UAT Turnu Ruieni, începând cu
data 22.09.2017-20.11.2017 pe o
perioadă de 60 de zile, se vor
publica la sediul Primăriei Turnu
Ruieni şi la Căminul Cultural
Borlova, conform art.14, alin.(I) 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 Primăriei Turnu Ruieni şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară: www.ancpi.
ro.
l Lichidatorul judiciar DINU,
URSE ȘI ASOCIAȚII SPRL notifică creditorii cu privire la deschiderea procedurii simplificate a
falimentului prevăzută de Legea
nr.85/2014 împotriva debitoarei SC
VGM EXCLUSIVE SRL cu sediul
în Bucureşti, Str. Vlahita nr.1,
bl.PM18BIS, sc.2, ap.123, sector 3,
J40/5546/2010, CUI 15773560, în
dosarul 45438/3/2016 aflat pe rolul
Tribunalului Bucureşti, Secția
a-VII-a Civilă. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanțelor în vederea
întocmirii tabelului suplimentar
-17.10.2017, termenul de verificare
a creanțelor, de întocmire, afişare şi
comunicare a tabelului suplimentar
de creanțe -26.10.2017, termenul de
depunere a contestațiilor -7 zile de
la publicarea tabelului suplimentar
în BPI, termenul de întocmire a
tabelului definitiv consolidat
-17.11.2017. Următorul termen de
judecată a fost fixat pentru data de
04.12.2017. Pentru relații:
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.
l SNTFC CFR CALATORI SA cu
sediul în Bucuresti, B-dul Dinicu
Golescu nr. 38 sect.1, telefon
0213190322,fax 0213190339
doreşte să obţină autorizaţie de
mediu pentru punctul de lucru din
Arad, - Depoul de locomotive

Arad, str. Gelu nr. 2A, tel/fax 0257
270 299 , ce desfăşoară activitati de
asigurare a personalului (mecanici)
necesar pentru remorcarea trenurilor de calatori. Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
CAEN 4910.Măsurile de protecţie a
factorilor de mediu:Apă: retea de
canalizare, separatoare de produse
petroliere.Sol: platforme betonate.
Substante periculoase; magazie cu
pardoseala betonata, spatiu securizat.Gestiunea deşeurilor: pubele.
Observaţiile publicului formulate în
scris / informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului se
depun / pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Arad, Splaiul Muresului, FN,
Telefon 0257 280331, fax : 0257280996 , în timp de zece zile lucrătoare după data publicării
prezentului anunţ.
l Anunţ prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire judeţ:
Tulcea. Denumire UAT: Dorobanţu,
Sectoare cadastrale: 4. Unitatea
Administrativ-Teritorială Dorobanţu, din judeţul Tulcea, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.4; pe o perioadă de 60 de zile
calendaristice, conform art.14, alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Data de
început a afişării: 29.09.2017. Data
de sfârşit a afişării: 27.11.2017.
Adresa locului afişării publice:
sediul Primăriei Comunei Dorobanţu, din Loc.Dorobanţu, Com.
Dorobanţu, Jud.Tulcea, str.Primăverii, nr.45. Repere pentru identificarea locaţiei: str.Primăverii, nr.45.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară. Informaţii privind
Programul naţional de cadastru şi
carte funciară 2015-2023 se pot
obţine pe site-ul ANCPI la adresa:
http://www.ancpi.ro/pnccf.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița.
Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Dosar de executare nr. -. din 9323/19.09.2017. Anunțul privind
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2017, Luna Octombrie, Ziua 10. În temeiul art. 250, alin. (2)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 10, luna
Octombrie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Moreni str. Cpt. Pantea Ion nr. 6, jud. Dâmbovița, se
vor vinde prin licitație publică (licitația a-I-a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului
SC VALTRIGO IMPEX SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea I.L. Caragiale, str. Principală nr. 651, jud.
Dâmbovița (preț licitația a-I-a = 115300 lei). Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau
de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron), Cota TVA/ neimpozabilă/ scutit *): -: 1. Tractor Belarus
Model 1025 , CP. 105 - 77 kw, 78500 lei; 2. Acesorii disc + plug reversibil pr cu 3, 4 sau 5 trupițe,
balti, 36800 lei. Total: 115300 lei. 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 la termenul de vânzare sau, în
cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în
cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire
a licitației; 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 că
nu au obligații ﬁscale restante, 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 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de
telefon 0245.666100. Data aﬁșării: 27.09.2017.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

l Consiliul Local al Primăriei
Cosoba, cu sediul în com.Cosoba,
str.Principală, nr.344, jud.Giurgiu,
titular al proiectului „Modernizare
drumuri de interes local com.
Cosoba, jud.Giurgiu”, propus a fi
amplasat în com.Cosoba, jud.
Giurgiu anunţă publicul interesat
asupra luarea deciziei etapei de
încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi
de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul APM
Giurgiu, în zilele de luni-joi între
orele 9.00-14.00 şi vineri de la 9.0012.00, precum şi la următoarea
adresă de e-mail: office@apmgr.
anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

SOMAȚII
l Se aduce la cunostinţă că pe
rolul Judecătoriei Chişineu Criş se
află dosarul nr. 913/210/2017 cu
termen de judecată la data de
24.10.2017, având ca obiect cererea
petentului Bota Ilisca, cu dom. in
Misca nr. 333 jud. Arad, pentru
constatarea dobândirii de către
acesta a dreptului de proprietate
prin uzucapiune, asupra imobilului
format din casa de locuit şi teren
situat in Misca nr. 333 jud. Arad,
CF 303624 Misca topo 334-335/1.
Persoanele interesate pot face
opoziţie la numărul de dosar
indicat mai sus in termen de o lună
de la data publicării prezentei
somaţii.

LICITAȚII
l Spitalul Municipal Campulung
Moldovenesc inchiriază, prin licitaţie publică un spatiu cu suprafaţă
de 16 mp, cu numărul 114 , din CF
32528-C1-U27, situat in perimetrul
Ambulatoriului de Specialitate
Câmpulung Moldovenesc –Policlinica, cu destinaţia cabinet
medical–conform adresei Consiliului Local nr. 14339 / 20.09.2017,
pentru o perioada de 2 ani. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Spitalului Municipal Campulung
Moldovenesc, judeţul Suceava , din
str. Sirenei , nr. 25, telefon
0230/312023.
l Alexander Events Plaza in faliment, vinde prin negociere directă:
Aparate telefonice, minicentrale
telefonice, 39 buc; Diverse accesorii
telecomunicaţii, cabluri telecomunicaţii, interfaţă conversie semnal;
Consola display; Mini centrală
telefonică; Kit rack server; Cisco
Dram; Switch access CISCO; 5 Buc
ACCES POINT CISCO; UPS
SMART; server IT complet. Toate
bunurile sunt funcţionale şi sunt
corespunzătoare tehnic şi
estetic. 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
achiziţie se va transmite la sediul
lichidatorului judiciar Al. Emil
Botta nr. 4 bl. M104 sc. 1 apt. 5,
Sector 3, Bucureşti email: office@
sumainsolvency.ro sau prin fax

0372895818. Tel. Contact 0722 316
892.
l Turnătoria Centrala Orion SA,
societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL,
cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
scoate la vanzare urmatoarele
bunuri mobile: autotractor Volvo
FM12-420, an fabricatie 2004, nr.
inmatriculare PH-31-TCO - 11.970
euro; semiremorca Schmitz SKI24,
an fabricaţie 2004, nr. inmatriculare PH-32-TCO - 7.290 euro.
Preţul bunurilor nu includ TVA.
Licitaţiile se vor organiza in data de
28.09.2017 ora 13:00, iar in cazul in
care bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramată pentru
data de 29.09.2017, 02.10.2017,
03.10.2017, 04.10.2017, 05.10.2017,
06.10.2017, 09.10.2017, 10.10.2017,
11.10.2017 la aceeasi ora si aceeasi
adresa. Dosarul de prezentare şi
condiţiile de participare se pot
obţine numai de la sediul lichidator u l u i j u d i c i a r. Te l e f o n / f a x :
0728.485.605/0244.597.808, email
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.
l SC Petroutilaj SA, societate
aflata in faliment, prin lichidator
judiciar JUST Insolv SPRL,
anuntă vânzarea la licitaţie publica
a terenului intravilan in suprafata
de 1781 mp, situat in com. Brebu,
T30, P A1703, jud. Prahova, inscris
in Cartea funciara nr. 22939 a com.
Poiana Campina, la pretul total de
40.050 lei fara TVA. Terenul este
situat intr-o zona rezidentiala,
semicentrala, nu este imprejmuit,
forma aproximativ regulata,
accesul la proprietate se face pe un
drum de servitute de trecere lat de
3 ml si lung de aproximativ 78 ml.
Daca cumparatorul este o societate
platitoare de TVA, va opera taxarea
inversa, iar pretul nu va fi purtator
de TVA. Licitatia publica are loc in
baza hotararilor Adunarilor Creditorilor din data de 19.12.2016
si 27.07.2017 si a regulamentului de
participare la licitatie. Pretul este
redus la 75% fata de cel mentionat
in Raportul de evaluare. Sedintele
de licitatii vor avea loc pe data
de: 02.10.2017, 05.10.2017,
09.10.2017, 12.10.2017, 16.10.2017,
19.10.2017, 23.10.2017, 26.10.2017,
30.10.2017 si 02.11.2017 orele
12.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Relatii
suplimentare la la sediul lichidatorului judiciar cat si la telefon
0344104525.
l S.C. „Citadin” S.A. Iaşi, cu
sediul în Bd. T. Vladimirescu, nr.
32C, cod 700310, organizează la
sediul său procedura de „licitație
deschisă”, cu oferte de preț în plic
închis, în vederea atribuirii contractului „clorura de calciu tehnica
pntru deszăpezire”. Procedura de
achiziție se va desfăşura conform
prevederilor “Regulamentului
privind organizarea şi desfăşurarea
achizițiilor” al SC CITADIN SA
Iaşi.Pentru participare la procedura de achiziție, ofertanții trebuie
să îndeplinească condițiile cerute în
"Documentația de achiziție". Documentația de achiziție va fi postată
pe site-ul societății www.citadinis.
ro şi va fi accesată până pe data
de 06.10.2017 pe baza de cod unic

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
de acces, ce va fi comunicat doar
persoanelor care solicită în scris
accesul la documentație cu date de
identificare clară şi cu declarație pe
propria răspundere privind siguranța informațiilor pentru evitarea
introducerii unor viruşi în sistemul
informatic al societății.Criteriul
care va fi aplicat pentru evaluarea
ofertelor: prețul cel mai scăzut.
Documentația de ofertare va fi
depusă la sediul SC CITADIN SA
până la data de 09.10.2017 ora
10:00.Deschiderea ofertelor va avea
loc la data de 09.10.2017, ora 12:00,
l a s e d i u l S . C . C I TA D I N
S.A. Relații suplimentare privind
procurarea documentației şi condițiile de participare se pot obține la
tel.: 0232.240.887, fax:
0232.240.884.
l S.C.M. Com Grup - în reorganizare anunta vanzarea prin licitatie
publica a bunului imobil, reprezentand spațiu comercial situat administrativ
în Băile Herculane - Pecinişca, str.
Trandafirilor, nr. 42, bl. (42) 19,
scara A, etaj Parter, nr. ap.I/b, jud.
Caraş - Severin, înscris în Cartea
Funciară nr. 30118-C1-U15/Băile
Herculane, nr. cadastral 30118-C1U15. Pretul de pornire al licitatiei
este de 100% din pretul de
evaluare, respectiv 108.400 Lei.
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 500 lei +
T.V.A.Licitatia va avea loc in data
de 05.10.2017, 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 Turnătoria Centrala Orion SA,
societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL,
cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
scoate la vanzare urmatoarele
bunuri mobile: autotractor Volvo
FM12-420, an fabricatie 2004, nr.
inmatriculare PH-31-TCO - 11.970
euro; semiremorca Schmitz SKI24,
an fabricatie 2004, nr. inmatriculare PH-32-TCO - 7.290 euro.
Pretul bunurilor nu includ TVA.
Licitatiile se vor organiza in data de
28.09.2017 ora 13:00, iar in cazul in
care bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramata pentru
data de 29.09.2017, 02.10.2017,
03.10.2017, 04.10.2017, 05.10.2017,
06.10.2017, 09.10.2017, 10.10.2017,
11.10.2017 la aceeasi ora si aceeasi
adresa. Dosarul de prezentare si
conditiile de participare se pot
obtine numai de la sediul lichidatorului judiciar. Telefon/fax:
0728.485.605/0244.597.808, email
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.
l 1.Concendent: Comuna Ploscuţeni prin Consiliul Local al
Comunei Ploscuţeni, CUI:
15534716, Sat Ploscuţeni, comuna
Ploscuţeni, judeţul Vrancea,
telefon/fax: 0237.272.400, e-mail:
primaria.ploscuteni@yahoo.com.
2.Obiectul concesiunii: teren în
suprafaţă de 220.007mp, teren
neproductiv, aparţinând domeniului public al comunei Ploscuţeni,
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judeţul Vrancea, situat în extravilanul satului Ploscuţeni, nr.cadastral 50586, Tarlaua 110, Parcela
435, în vederea amenajării unor
iazuri piscicole. 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire:
Documentaţia se obţine la sediul
concesionarului, contra sumei de
100Lei, care se va achita la casieria
unităţii. Orice persoană are dreptul
de a solicita clarificări privind
documentaţia de atribuire, concedentul are obligaţia de a răspunde,
în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată,
într-o perioadă care nu trebuie să
depăşească 4 zile lucrătoare de la
primirea unei astfel de solicitări.
4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 19 octombrie 2017, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Ploscuţeni,
comuna Ploscuţeni, judeţul
Vrancea. 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 o ofertelor: 19 octombrie 2017, ora 12.00, la sediul
Primăriei Ploscuţeni, comuna
Ploscuţeni, judeţul Vrancea. 6.
Eventualele litigii vor soluţionate la
Judecătoria Adjud.
l Asesoft Technologies SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică următoarele proprietăți imobiliare aparținând
debitoarei la prețurile de evaluare
reduse cu 40%:
1. teren în suprafață de 266 mp şi
constructia C1 in regim de P+E+M
cu Sc = 111,10 mp compusa din
parter (cuprinde camera de zi,
camera, bucatarie. baie, hol, casa
scarii si terasa cu Sc = 111,10 mp si
Su = 93,56 mp), etaj (cuprinde 3
camere, baie, hol, casa scarii si logie
cu Sc = 111,10 mp si Su = 94,18
mp) si mansarda (cuprinde camera,
hol, casa scarii si logie cu Sc = 75,35
mp si Su = 66,55 mp) situată in
Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 85,
judet Prahova, valoare de
evaluare=545.000 lei, fara TVA
2. teren în suprafață de 1170 mp şi
constructia cu 23 apartamente,
situată in Ploieşti, str. Romană, nr.
41, judet Prahova, valoare de
evaluare = 10.654.000 lei (vânzare
în bloc), fara TVA
3. imobil compus din 4 camere,
bucatarie, hol, baie, wc, coridor si 2
terase, avand Sc = 201,62 mp
(reprezentand etajul imobilului),
împreună cu pivnița de la subsol cu
Sc = 15,20mp si cota de 1/2 din casa
scarii si 1/2 din pod, situată in
Ploieşti, str. Vlad Tepes, nr. 19,
judet Prahova, (terenul aferent în
folosință este de 130 mp reprezentand cota indiviza din terenul in
suprafata totala de 483,47 mp care
este proprietate de stat), valoare de
evaluare = 596.800 lei, fara TVA
4. spațiu comercial situat la etajul 1
cu suprafata utila de 103 mp,
impreuna cu partile comune hol
intrare, hol acces palier pe nivel,
spatii exclusive la parter si etaj I,
două lifturi, ghenă gunoi la etaj I,
precum si cota de teren aferent de
12,39 mp, cota indiviza din suprafata totala de 932 mp, situată in
Târgu Jiu, str. Alexandru Vlahuță,
bloc 1, etaj 1, judet Gorj, valoare de
evaluare = 270.000 lei, fara TVA
Licitaţia va avea loc în 04.10.2017,
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
ora 14/30 la sediul lichidatorului
judiciar din str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua
de 11.10.2017 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Anduţu Distribution SRL - in
faliment, prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL, anunta vanzarea
prin negociere directa, conform art.
118 din Legea nr. 85/2006, a proprietatii imobiliare compusa din teren
intravilan fâneață situată în com
Predeal – Sarari, sat Vitioara de Sus
în suprafață de 2174 mp, inscrisa in
Cartea funciara nr. 20013, nr.
cadastral 142, imobil asupra caruia
este instituita sarcina - ipoteca in
favoarea Ronin Impex SRL, ce va fi
radiata conform art. 53 din Legea
nr. 85/2006, vanzare aprobata de
Adunarea creditorilor din data de
03.02.2017. Cel mai mare pret
oferit la data prezentului anunt este
10.200 lei, pasul de supraofertare
este de 1.000 lei. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de
prezentare de la sediul lichidatorului şi vor depune oferta impreuna
cu taxa de garanţie de 2.000 lei
pana la data de 27.10.2017. Negocierea si incheierea actului de adjudecare se va face la data de
30.10.2017 ora 14/00 la sediul lichidatorului din str. Banatului, nr.1, bl.
37B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax: 0244
519800.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: În conformitate cu
prevederile art.111 şi art.117 din
Legea nr.31/1990 republicată, cu
modificările şi completarile ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Legii
nr. 297/2004 şi ale Regulamentelor
emise de CNVM în aplicarea Legii
nr. 297/2004, modificată prin Legea
nr. 24/2017 privind emitenţii de
instrumente financiare şi operaţiuni
de piaţă şi ale Regulamentelor emise
de CNVM în aplicarea Legii nr.
297/2004, ale Actului constitutiv al
societăţii, Consiliul de Administraţie
al S.C. Institutul de Cercetari în
Transporturi- Incertrans S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti
sub
n r.
J40/17093/29.06.1993, avand Cod
Unic de Înregistrare: RO4282451,
convoacă la sediul societăţii din
Bucureşti, str. Calea Griviţei nr.
391-393, sector 1:Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor, pentru data
de 30.10.2017, ora 13,30, cu următoarea:Ordine de zi:1)Aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli
pe anul 2017 al S.C. Institutul de
Cercetări în Transporturi- INCERTRANS S.A., aflată sub autoritatea
Ministerului Cercetării şi Inovării, în
temeiul prevederilor art.10 alin.(2)
din OG nr.26/2013 privind întărirea
disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau
unităţile administrativ- teritoriale
sunt acţionari unici ori majoritari sau
deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară, aprobată cu completări
prin Legea nr.47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
prevederilor OUG nr.63/2017 cu
privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2017;2)Aprobarea
mandatării Preşedintelui CA/
Director General să efectueze toate
procedurile şi formalităţile prevăzute

de lege pentru aducerea la îndeplinire
a Hotărârilor AGOA, să depună şi să
preia acte şi să semneze în acest scop
în numele Societăţii în relaţiile cu
Registrul Comerţului, ASF, BVB,
Depozitarul Central, precum si alte
entitati publice sau private. Mandatarul sus menţionat va putea delega
puterile acordate conform celor de
mai sus, oricărei persoane, după cum
consideră necesar.3)Aprobarea datei
de 16.11.2017 ca dată de înregistrare,
respectiv de identificare a acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în conformitate
cu dispoziţiile art.86 alin.1 din Legea
nr.24/2017 privind emitenţii de
instrumente financiare si operatiuni
de piaţă (art.238 alin.1 din Legea
nr.297/2004 privind piaţa de capital,
cu modificările şi completările ulterioare);4)Aprobarea datei de
15.11.2017 ca ex-data, respectiv data
anterioară datei de înregistrare la
care instrumentele financiare obiect
ale hotărârilor, se tranzacţionează
fără drepturile care derivă din hotărâri, în conformitate cu prevederile
art.2 lit.F) din Regulamentul CNVM
nr.6/2009.Întrucât nu sunt aplicabile
şedinţei AGOA din 30/31.10.2017,
acționarii nu vor decide asupra datei
participării garantate, astfel cum este
definită de Articolul 2 litera f1) din
Regulamentul nr. 6/2009, şi asupra
Datei Plății, astfel cum este definită
de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.La Adunarea
Generală a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi
acţionarii înregistraţi în registrul
acţionarilor la sfârşitul zilei de
19.10.2017, stabilită ca dată de referinţă conform dispozițiilor art. 123
alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completarile
ulterioare, coroborat cu disp. Art. 10
din Regulamentul CNVM nr.6/2009,
cu modificările şi completările ulterioare.În cazul în care Adunarea
Generală nu se va putea ţine la data
anunţată, din cauza neîndeplinirii
condiţiilor de cvorum şi de validitate
prevăzute de lege şi de Actul constitutiv al societăţii, aceasta se va tine în
data de 31.10.2017 la aceeasi ora si in
acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. În
conformitate cu dispozițiile art.7 din
Regulamentul CNVM nr.6/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, unul sau mai mulţi acţionari
reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul
social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a
adunării generale, cu condiţia ca
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea
generală; şi b) de a prezenta proiecte
de hotarare pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale.
Acționarii îşi pot exercita drepturile
prevăzute la Art. 7 din Regulamentul
CNVM nr.6/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, în termen de
cel mult 15 zile de la data publicării
convocării, sub sancţiunea decaderii.
În conformitate cu dispozițiile art.13
din Regulamentul CNVM nr.6/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, fiecare actionar are dreptul sa
adreseze întrebări privind punctele
de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de
23.10.2017, termen de decadere.
Societatea poate răspunde inclusiv
prin postarea răspunsului pe pagina
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de internet a societăţii: www.incertrans.ro, în format întrebare-răspuns.
Propunerile sau întrebările acţionarilor vor putea fi transmise în scris, fie
prin poştă sau servicii de curierat, la
sediul societăţii menţionat mai sus,
cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule, „PENTRU Adunarea Generala
a Acţionarilor din data de
30/31.10.2017.” Pentru identificarea
persoanelor care adresează întrebări
societăţii sau fac propuneri pentru
completarea ordinii de zi, acestea vor
anexa solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea şi
calitatea de acţionar la data solicitării. Propunerile sau intrebările acţionarilor care nu sunt primite la sediul
S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi- INCERTRANS S.A., pana
la datele mai sus menţionate nu vor fi
luate în considerare.Accesul acționarilor înregistrați la data de referinţă
la adunarea generala va fi permis în
baza actului de identitate.Acţionarii
persoane juridice pot participa prin
reprezentantul legal pe baza unui
document oficial care îi atestă această
calitate (de exemplu extras/ certificat
constatator emis de Registrul Comerţului).Acţionarii înregistrați la data
de referinţă pot participa la adunarea
generala direct sau pot fi reprezentaţi
de către alte persoane, pe baza unei
procuri speciale, sau pot vota prin
corespondenţă conform procedurilor
afişate pe website-ul societăţii:www.
incertrans.ro. Un exemplar original
al procurii va fi predat la intrarea în
sala de şedință.Votul prin reprezentant pe baza împuternicirii speciale.
Acţionarii pot participa personal sau
pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării
Generale a Actionarilor de un reprezentant desemnat („Mandatar”)
caruia i s-a acordat o imputernicire
specială, pe baza formularului de
împuternicire specială pus la dispoziţie de Societate, în condiţiile legii.
Împuternicirea speciala va fi însoţită
de următoarele documente:a) pentru
acționari persoane fizice: copie de pe
actul de identitate al acţionarului,
care sa permită identificarea acestuia
în lista acționarilor INCERTRANS
la data de referință eliberată de SC
Depozitarul Central SA şi copie de
pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetațenii
români, sau paşaport pentru cetățenii
străini, cu CNP (cod numeric
personal)– dacă există în țara de
origine);b) pentru acționari persoane
juridice:(i) certificatul constatator, în
original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în
original sau în copie conformă cu
originalul, emis de către o autoritate
competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, în
scopul dovedirii existenței persoanei
juridice şi a numelui/ calitații de
reprezentant legal, cu o vechime de
cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, şi care sa permită identificarea
acestora în lista acționarilor INCERTRANS la data de referința eliberată
de SC Depozitarul Central SA;(ii)
copie de pe actul de identitate al
reprezentantului (mandatarului) (BI
sau CI pentru cetățeni români, sau
paşaport, pentru cetațeni straini cu
CNP (cod numeric personal) vizibildacă există în țara de origine);c)
documentele prezentate într-o limbă
străină (mai puțin actele de identitate
valabile pe teritoriul României, cu
caractere latine) vor fi însoțite de
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traducerea autorizată în limba română;Imputernicirea specială este valabila doar pentru Adunarea Generala
a Actionarilor pentru care a fost solicitata; reprezentantul are obligația să
voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a
desemnat, sub sancțiunea anulării
votului.Imputernicirea specială
pentru participarea şi votarea în
cadrul adunării generale poate fi dată
de un acționar şi unei instituții de
credit care prestează servicii de
custodie.Votul prin reprezentant în
baza unei împuterniciri generale.
Acţionarul poate acorda o împuternicire generală a cărei durată nu va
depăşi 3 ani, permitând reprezentantului sau de a vota în toate aspectele
aflate în dezbaterea Adunării Generale a Acţionarilor, cu condiţia ca
împuternicirea să fie acordată de
către acţionar în calitate de client,
unui intermediar sau unui avocat, în
conformitate cu prevederile legale,
anexându-se dovada ca mandatarul
are calitatea fie de intermediar (în
conformitate cu prevederile Art. 2
alin.(1) pct.(14) din Legea nr.
297/2004) fie de avocat, iar acţionarul
este client al acestora.Începând cu
data de 29.09.2017, formularele de
împuterniciri speciale, generale se
pot obţine de la sediul societăţii, în
zilele lucrătoare, între orele 10.0014.00 sau se pot descărca de pe
website-ul societăţii. Imputernicirile,
în original, completate şi semnate,
împreună cu o copie a actului de
identitate valabil al acţionarului
(buletin/carte de identitate în cazul
persoanelor fizice, respectiv certificat
de înregistrare în cazul persoanelor
juridice) vor fi depuse, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot în
adunare, la sediul S.C. Institutul de
Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. pana la data de
27.10.2017, ora 13.30, in plic inchis,
cu mentiunea expresa pe plic:
„PENTRU Adunarea Generală a
Acţionarilor din data de
30/31.10.2017” (va rugăm să aveţi în
vedere ca registratura societăţii este
închisă în timpul zilelor nelucratoare).Acţionarii S.C. Institutul de
Cercetari în Transporturi- INCERTRANS S.A. înregistraţi la data de
referinta au posibilitatea de a vota
prin corespondenta, inainte de
Adunarea Generala a Acţionarilor.
Acţionarilor li se vor pune la dispoziţie gratuit Buletinele de vot prin
corespondenţă începând cu data de
29.09.2017 la sediul societăţii precum
şi pe website-ul societăţii: www.incertrans.ro.Buletinul de vot prin corespondenţă va fi depus la sediul S.C.
Institutul de Cercetări în Transporturi- INCERTRANS S.A., din
Bucureşti, str. Calea Griviţei nr.
391-393, sector 1, în plic închis, până
la data de 27.10.2017, ora 13.30, în
plic închis, cu menţiunea expresă pe
plic: „PENTRU Adunarea Generală a Acţionarilor din data de
30/31.10.2017” (vă rugăm să aveţi în
vedere că registratura societăţii este
închisă în timpul zilelor nelucrătoare).In cazul votului prin corespondenţă al persoanelor fizice,
buletinul de vot, completat şi semnat
în original, va fi însoţit de copia
actului de identitate al acţionarului,
semnat pentru conformitate de
acesta. In cazul votului prin corespondenţă al persoanelor juridice,
Buletinul de vot completat şi semnat
în original, va fi însoţit de certificatul
constator emis de Registrul Comer-

ţului, în original, nu mai vechi de 3
luni de zile înainte de data publicării
convocării, în original sau copie
certificată conform cu originalul,
copia certificatului de înregistrare al
societăţii şi copia actului de identitate al reprezentantului legal care
semnează Buletinul de vot prin
corespondenţă.Buletinele de vot care
nu sunt primite la sediul S.C. Institutul de Cercetări în TransporturiINCERTRANS S.A., până la data şi
ora mai sus menţionate nu vor fi
luate în considerare.Consiliul de
Administraţie al S.C. Institutul de
Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. Preşedinte Flavius
Valeriu Cladoveanu.

PIERDERI
l Pierdut Atestat Taxi emis pe
numele Ilie Constantin. Il declar nul.
l Pierdut Proces verbal din
02.11.1978, pe numele Ivanescu
Leana. IL declar nul.
l Pierdut Contract inchiriere nr.
1643589L/19.04.1999, pe numele
Flueras Dorin Dumitru. Il declar
nul.
l Pierdut atestat taxi seria CPTx nr.
0097288, eliberat Ministerul Transporturilor, A.R.R. Bucureşti, pe
numele Vasile Laurenţiu.
l Rouwa Solar SRL
J/40/13136/2012, CUI 30886074,
declar pierdut Certificatul constatator nr. 132448/24.03.2017 emis de
ORC.Bucuresti pentru sediul social
din Bucuresti, str. Theodor Amanpictor nr. 16, parter, ap. 1, cam. 2,
sector 1. Il declar nul.
l Petrea Paraschiva si Petrea Doru
din str. Margelelor nr. 2, et.2, ap.12,
sector 6, sunt chemati de Petrea
Constantin in judecata, dosarul
716/829/2014, la Complet C7 din
Cuza Voda nr. 1, sectia 1 Civila, jud.
Bacau, in data de 02.10.2017 ora
9.00, obiect doar - anulare act.
l Club Sportiv U Craiova SA,
persoană juridică cu sediul în Mun.
Craiova, str.Ştirbei Vodă, nr.30,
Clădirea „Malmo”, etaj 3, Biroul 4,
jud.Dolj, tel.0351.404.900, fax:
0351.804.366, număr de ordine în
Registrul Comerţului J16/1196/
24.07.2013, CUI:RO31918212,
declar pierdut document de
compensare seria C, nr.3997653 din
data de 05.10.2016 în valoare de
6576,00 lei. Îl declar nul.
l Pierdut atestat taxi seria CPTX nr.
0038419 valabil până la 19.08.2021,
eliberat la: 25.07.2008 de ARR Iaşi pe
numele: Rotariu Vasile. Se declară nul.
l SC Teona COM SRL Craiova
declară pierdut certificat constatator
nr.43741/29.09.2014 pentru punctul
de lucru din str.Rozelor, nr.19,
Craiova. Se declară nul.
l Pierdut atestat marfă şi persoane
emis de ARR Dolj şi cartelă tahograf
emisă de ARR Gorj pe numele
Mitrică Victor. Se declară nule.
l Pierdut atestat taxi emis de
Autoritatea Română Rutieră
Craiova pe numele Bulugea Costel.
Se declară nul.

