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OFERTE SERVICIU
l Companie italiană angajează secretară part-time. Vă
rog trimiteţi CV la: eosital@
gmail.com
l Angajez angenţi securitate
cu atestat, în zona Militari şi
Calea Plevnei. 0736.376.237
l Strizo Sintetic angajează şi
pregăteşte muncitori în domeniul aplicării de pardoseli
epoxidice! Oferim: -pachet
salarial atractiv, -munca în
şantiere, atât în ţară, cât şi din
străinătate, -contract de
muncă pe termen lung,
-cazare, diurnă şi transport
asigurate. Vă așteptăm CV-ul
la adresa: office@strizo.ro sau
detalii la numărul de telefon:
0741.978.624.
l Comuna Apold organizeaza in data de 7 respectiv
11.09.2017 concurs pentru
ocuparea functiilor publice
vacante de Inspector principal
Serviciul Resurse umane si
Stare civila si Inspector asistent la Compartimentul Asistenta sociala din cadrul
aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Apold.
Conditiile specifice si bibliografia vor fi afisate la sediul
institutiei. Informatii suplimentare se pot obtine la
tel.0265.713.145.
l SC Ark Insaat Veticaret
Anonim Sirketi , sucursala
Ta r g o v i s t e , a n g a j e a z a :
Manager general, Manager
proiect, Conducator de lucrari
civile, Inginer mecanic,
Inginer retele electrice, Specialist plan progres, 2 Ingineri
constructii civile, industriale si
agricole, Manager imbunatatiri procese. Engleza. Tel/Fax
0345407029.
l Rectificare: în Jurnalul
N a ț i o n a l , n r. 7 2 1 5 d i n
30.06.2017, la Anunțul de
concurs al Agenției pentru
Finanțarea Investițiilor
Rurale se face următoarea
rectificare: în loc de „interviul
va avea loc în perioada 7
august– 8 august 2017, începând cu ora 09.00, la sediul
Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor
Rurale 8 București– Ilfov,
Calea Șerban Vodă nr. 90-92.”
-se va citi -„interviul va avea
loc în data de 7 august 2017,
începând cu ora 09.00, la
sediul A.F.I.R., din str. Știrbei
Vodă, nr. 43, sector 1, București.”
l Consiliul Judeţean Suceava
amână concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuție vacante de consilier,
clasa I, grad profesional superior la Compartimentul
guvernanță corporativă al
Serviciului resurse umane și

relații cu instituțiile publice
din cadrul Direcției organizarea Consiliului Județean
Suceava, programat a se
desfășura în data de
14.08.2017, astfel: proba
scrisă: în data de 16.08.2017,
ora 10.00, la sediul Consiliului
Judeţean Suceava; interviul:
în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. Candidații ale
căror dosare au fost înregistrate, vor fi anunțați asupra
noii date de desfășurare a
probei scrise. Relaţii suplimentare se pot obţine de la
afizierul instituţiei, la camera
319 sau la telefon
0230.222.548, interior 120.
l Centrul de Medicină
Navală, cu sediul în localitatea Constanța, strada
Dezrobirii, nr.80, județul
Constanța, în conformitate cu
Hotărârea de Guvern nr.286
din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare,
organizează concurs pentru
încadrarea unui post vacant
de personal civil contractual
de execuție: Îngrijitor la
Formația deservire și transport (1 post). Concursul se va
desfășura după următorul
program: -verificarea îndeplinirii condițiilor necesare
privind analiza dosarelor de
înscriere, în perioada
21-22.08.2017; -susținerea
probei scrise (redactarea unei
lucrări), de către candidații
declarați „admis” la selectarea dosarelor, în data
29.08.2017, ora 10.00; -susținerea interviului, de către
candidații declarați „admis”
la proba scrisă, în data
04.09.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească
condițiile generale stabilite de
HG 286/2011, cu modificările
și completările ulterioare.
Condițiile specifice necesare
pentru ocuparea postului
sunt: 1.Absolvirea cel puțin a
școlii generale; 2.Nu sunt solicitate condiții de vechime;
3.Starea de sănătate corespunzătoare atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate
de medicul de familie sau de
unități sanitare abilitate;
4.Nivelul de acces la informații clasificate este „secret
de serviciu”, fiind necesar
acordul scris al persoanei care
dorește să candideze privind
verificarea în vederea obținerii
autorizației de acces la informații clasificate, în situația în
care va fi declarat „admis”;
5.Capacitatea de a se adapta
și a lucra în echipă. Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a
III, la sediul unității din localitatea Constanța, strada
Dezrobirii, nr.80, județul

Constanța. Persoane de
contact: plt.maj. Zaharia
Florin, telefon: 0241.655.650,
interior: 404, 419. Documentele aferente concursului,
respectiv anunțul cuprinzând
condițiile generale și specifice,
calendarul de desfășurare a
concursului, bibliografia și
tematica se pot consulta la
adresele: www.navy.ro, www.
posturi.gov.ro sau la sediul
Centrului de Medicină
Navală.
l Centrul de Medicină
Navală, cu sediul în localitatea Constanța, strada
Dezrobirii, nr.80, județul
Constanța, în conformitate cu
Hotărârea de Guvern nr.286
din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare,
organizează concurs pentru
încadrarea unui post vacant
de personal civil contractual
de execuție: Referent de specialitate, gradul I, din cadrul
Biroului achiziții (1 post).
Concursul se va desfășura
după următorul program:
-verificarea îndeplinirii condițiilor necesare privind analiza
dosarelor de înscriere, în perioada 21-22.08.2017; -susținerea probei scrise (redactarea
unei lucrări), de către candidații declarați „admis” la
selectarea dosarelor, în data
28.08.2017, ora 10.00; -susținerea interviului, de către
candidații declarați „admis”
la proba scrisă, în data
01.09.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească
condițiile generale stabilite de
HG 286/2011, cu modificările
și completările ulterioare.
Condițiile specifice necesare
pentru ocuparea postului
sunt: 1. Studii superioare cu
diplomă de licență:
marketing, management,
administrarea afacerilor,
economie; 2. Specializarea:
marketing, management,
administrarea afacerilor,
economie; 3.Domeniul studiilor de licență marketing,
management, administrarea
afacerilor, economie; 4.Certificat de competență recunoscut de Autoritatea
Națională pentru Calificări,
pentru ocupația „expert în
achiziții publice”; 5. Vechime
în specialitatea studiilor de 6
ani și 6 luni (conform Anexa
V -la Ordinul Ministrului
Sănătății nr. 1470/2011); 6.
Experiență profesională în
domeniul postului: minim 6
luni; 7.Starea de sănătate
corespunzătoare atestată pe
baza adeverinței medicale
eliberate de medicul de
familie sau de unități sanitare
abilitate; 8. Nivelul de acces la
informații clasificate este
„secret de serviciu”, fiind
necesar acordul scris al
persoanei care dorește să
candideze privind verificarea

în vederea obținerii autorizaţiei de acces la informații
clasificate, în situația în care
va fi declarat „admis”;
9.Capacitatea de a se adapta
și a lucra în echipă; 10.
Cunoștințe de operare pe
calculator (Microsoft Office și
platforma SEAP). Candidații
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III, la sediul
unității din localitatea
Constanța, strada Dezrobirii,
nr.80, județul Constanța.
Persoane de contact: Lt.col.
Simula Eugen Marius Traian,
telefon: 0241.655.650, interior:
421 și plt.maj. Zaharia Florin,
telefon: 0241.655.650, interior:
404, 419. Documentele
aferente concursului,
respectiv anunțul cuprinzând
condițiile generale și specifice,
calendarul de desfășurare a
concursului, bibliografia și
tematica se pot consulta la
adresele: www.navy.ro, www.
posturi.gov.ro sau la sediul
Centrului de Medicină
Navală.
l Muzeul Bucovinei, cu
sediul în Suceava, str.Ştefan
cel Mare, nr.33, organizează în
temeiul HG nr. 286/2011 cu
modificările şi completările
ulterioare, concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de restaurator,
studii superioare, gradul I- 1
post, Departamentul Restaurare. Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 30.08.2017, ora 10.00;
-proba interviu se susţine
într-un termen de maxim 4
zile lucrătoare de la data
susţinerii primei probe. Data,
ora și ziua interviului se vor
afișa după proba scrisă.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndepli-

nească următoarele condiţii
specifice: -pentru postul de
restaurator, studii superioare,
gradul I- Departamentul
Restaurare: -Studii superioare
de lungă durată, finalizate cu
diplomă de licență, specialitate textile, patrimoniu,
istorie, muzeologie; -Vechime/
experiență în muncă: minim 6
ani în specialitatea studiilor;
-Cunoștințe medii a unei limbi
străine de circulație, scris,
vorbit, citit; -Abilități specifice
restaurării textilelor; -Simț
cromatic; -Stare de sănătate
corespunzătoare activității
specifice; -Răbdare și capacitate de realizare a unor lucrări
minuțioase; -Capacitate de
concentrare; -Spirit critic în
alegerea și aplicarea soluțiilor
teoretice în practică; -Abilitate
de lucru individual și în
echipă; -Disponibilitate de
activitate pe teren; -Atestate
profesionale de specialitate
(conservare, restaurare) pot
constitui un avantaj. 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 instituției și pe
pagina de internet, respectiv
până în data de 18.08.2017,
ora 14.00. Dosarele se vor
verifica de către comisia de
concurs, iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la
sediul instituției şi pe site-ul:
www.muzeulbucovinei.ro.
Informaţii suplimentare şi
bibliografia necesară se pot
obţine de la sediul instituţiei,
telefon: 0230.216.439 şi pe
site-ul: www.muzeulbucovinei.ro
l Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr.64 Galaţi, cu
sediul în strada Brăilei, nr.226,
jud.Galaţi, organizează
concurs pentru ocuparea
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funcţiei contractuale vacante
de: -Îngrijitor grupă preşcolari- 1.00 normă, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 28.08.2017,
ora 10.00; -Interviul în data de
30.08.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -nivelul
studiilor: minim studii generale; -vechime: minim 10 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
până la data de 21.08.2017, la
sediul unităţii: Grădiniţa cu
Program Prelungit Nr.64
Galaţi. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Grădiniţei
cu Program Prelungit Nr.64
Galați, str.Brăilei, nr.226,
telefon: 0236.446.345, e-mail:
grădiniţa64gl@yahoo.com
l Institutul de Chimie
Macromoleculară „Petru
Poni” cu sediul în Iaşi, Aleea
Grigore Ghica Vodă, nr.41A,
organizează concurs pentru
ocuparea a patru (4) posturi
vacante de- Asistent de cercetare- în domeniul: Chimia și
Fizica polimerilor. Concursul
se va desfăşura conform Legii
319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarele de înscriere
la concurs trebuie să conţină,
în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art.15, alin.
(6) şi se vor depune în termen
de 30 zile de la publicarea
anunţului. Detalii privind
calendarul de desfășurare al
concursului, condiţiile specifice, tematica, bibliografia de
concurs sau relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul
resurse umane, sediul Institutului de Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” din Iaşi,
telefon 0232.217.454, email:
balan.catalina@icmpp.ro sau
pe site-ul www.icmpp.ro
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l Biblioteca Metropolitană
Bucureşti cu sediul în str.
Tache Ionescu nr. 4, sector 1,
organizează concurs pentru
ocuparea mai multor posturi
contractuale vacante, după
cum urmează: 1 post director
(de specialitate) (S) gr. II,
experiență în management,
coordonare, control de minim
3 ani 6 luni, cunoaște minim o
limbă străină de circulație
internațională; 5 posturi șefi
de serviciu (S) gr. II, experiență în domeniul de activitate
de minim 3 ani 6 luni, experiență în management, coordonare, control de minim 6 luni,
cunoaște minim o limbă
străină de circulație internațională; 4 posturi șefi birou (S)
gr. II, experiență în domeniul
de activitate de minim 3 ani 6
luni, experiență în management, coordonare, control de
minim 6 luni, cunoaște minim
o limbă străină de circulație
internațională; 1 post auditor
(S) gr. I, studii superioare
economice, experiență în
muncă minim 3 ani 6 luni,
cunoaște minim o limbă
străină de circulație internațională; 1 post auditor (S) gr. I,
studii superioare juridice,
experiență în muncă minim 3
ani 6 luni, cunoaște minim o
limbă străină de circulație
internațională; 1 post
pompier, studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, curs de cadru tehnic cu
atribuții în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor; 1
post bibliotecar (S) gr. IA,
experiență în muncă minim 6
ani 6 luni, cunoaște minim o
limbă străină de circulație
internațională, cunoștințe de
managementul proiectelor; 1
post bibliotecar (S) gr. IA,
experiență în muncă minim 6
ani 6 luni, cunoaște minim o
limbă străină de circulație
internațională; 2 posturi bibli-

otecari (S) gr. I, experiență în
muncă minim 3 ani 6 luni,
cunoaște minim o limbă
străină de circulație internațională; 1 post bibliotecar (S) gr.
II, experiență în muncă
minim 6 luni, cunoaște minim
o limbă străină de circulație
internațională; 1 post
muncitor calificat tr. I, lăcătuș
mecanic de întreținere și reparații universale, experiență în
muncă minim 6 ani 6 luni; 1
post contabil (M) tr. IA, experiență în muncă minim 6 ani.
Concursul se va desfăşura în
datele 29.08.2017 ora 12
(proba practică), 04.09.2017
ora 11 (proba scrisă) şi
08.09.2017 ora 10 (interviul),
la sediul instituţiei.
Data limită de depunere
dosare este 21.08.2017 ora 15.
Informaţii suplimentare la tel.
021-5396500/ 120 şi la adresa
resurseumane@bibmet.ro.
l Primăria Comunei Dragomirești -Vale din Judeţul Ilfov
organizează concurs pentru
ocuparea unei funcţii contractuale de execuție vacantă de
îngrijitor. Concursul cuprinde
2 probe, respectiv proba practică și proba orală, care se vor
susţine la sediul Primăriei
Dragomirești -Vale din str.
Micșunelelor, nr.87, comuna
Dragomirești -Vale, judeţul
Ilfov. Proba practică va avea
loc în data de 29.08.2017,
orele 10.00. Dosarele de
înscriere se pot depune în
termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Dragomirești -Vale din str. Micșunel e l o r, n r. 8 7 , c o m u n a
Dragomirești -Vale, judeţul
Ilfov, respectiv până la data
de 21.08.2017, ora 16:00,
ultima zi de selecţie a dosarelor fiind în data de
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23.08.2017. Condițiile generale pentru participarea la
concurs sunt menționate la
art. 3 din anexa la H.G. nr.
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
Condiţiile specifice de participare la concurs sunt: absolvirea învățământului
gimnazial (8 clase). Nu este
necesară vechimea în muncă.
Dosarele de concurs trebuie să
conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la
art.6 din H.G. nr. 286/2011, cu
modificările şi completările
ulterioare. Bibliografia va fi
afişată la sediul instituţiei.
Informaţii suplimentare se
pot obţine la telefon
021/436.71.32.

CITAȚII
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea cheamă în
judecată pe : numita Surd
Nicoleta Madalina, domiciliată în com. Francesti, sat
Dezrobiti, jud. Valcea și reședința în mun. Rm. Valcea, str.
Radu de la Afumați, nr. 30,
jud. Valcea, in calitate de intimata in dosarul civil nr.
3729/90/2017, cu termen de
judecata in data de
08.08.2017, avand ca obiect
mentinerea masurii de
protectie, aflat pe rol la Tribunalul Valcea; numitul Șerban
Mircea, domiciliat in mun.
Alba Iulia, jud. Alba, numita
Negură Filofteia, cu domiciliul în comuna Perisani, sat
Spinu, str. Godeni, nr. 204,
jud. Valcea, și reședința în
comuna Perișani, sat Mlaceni,
jud. Valcea și numitul Negură
Gheorghe, cu domiciliul în
comuna Altina, sat Benesti,
jud. Sibiu, in calitate de intimați în dosarul civil nr.
3649/90/2017, cu termen de
judecata in data de

INFORMARE
Această informare este efectuată de: EVERGREEN ESTATES SRL, cu
sediul în Municipiul Olteniţa, Şoseaua PORTULUI, Nr. 44-46, LOT 5,
CAMERA 4, CLĂDIREA C9, Etaj PARTER, Judeţ Călăraşi, persoană de
contact: D-na Manuela Marinescu, tel. 0725.103.003, ce intenţionează să
solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov- Bucureşti Aviz de
Gospodărire a Apelor pentru realizarea lucrărilor: „ÎNFIINŢARE
PLANTAŢIE DE ALUN- COMUNA DASCĂLU, JUD. ILFOV”.
Această investiţie este: nouă.
Ca rezultat al procesului de producţie nu vor rezulta permanent ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996 cu completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz
la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se
potadresa solicitantului sau Doamnei Manuela Marinescu, tel. 0725.103.003,
după data de 03.08.2017.

08/08/2017, avand ca obiect
inlocuirea masurii de
protectie, aflat pe rol la Tribunalul Valcea.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea cheamă în
judecată pe numiţii: Miclescu
Simona cu domiciliul în
Municipiul Rm. Vâlcea,
strada Stolniceni nr. 144, jud.
Vâlcea în calitate de intimată
î n d o s a r u l c i v i l n r.
3650/90/2017, cu termen de
judecată la data de 8.08.2017
af lat pe rol la Tribunalul
Vâlcea. Cristea Gheorghe şi
Cristea Daniela cu domiciliul
în comuna Bujoreni, sat
Bogdăneşti jud. Vâlcea în
calitate de intimaţi în dosarul
civil nr. 3929/90/2017, cu
termen de judecată la data de
8.08.2017 aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea. Dumitrescu
Cătălin Dumitru cu domiciliul în Mun. Rm. Vâlcea,
strada Drumul Gării nr.14,
jud. Vâlcea şi Dumitrescu
(actual Goicea) Maria Claudia cu domiciliul în oraş
Băile Govora, strada Tudor
Vladimirescu nr.70, bloc L3,
etaj 4, apart.13, jud. Vâlcea în
calitate de intimaţi în dosarul
civil nr. 3756//90/2017, cu
termen de judecată la data de
8.08.2017 aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Autoritatea publică locală a
Sectorului 4 al Municipiului
Bucureşti, în temeiul Legii nr.
421/2002, citează public
proprietarul/ deţinătorul vehiculelor, aflate pe domeniul
public, pentru luarea măsurilor de eliberare a domeniului
public, pentru vehiculele:
Dacia, culoare galben, fără
plăcuţe de înmatriculare, aflat
în Aleea Crevedia, nr. 2,
lateral bloc 16, sector 4, Bucureşti; Dacia Break, culoare
bleumarin, fără plăcuţe de
înmatriculare, aflat în Strada
Râul Şoimului, nr. 9, spate
bloc 49; Trabant, culoare
crem, fără plăcuţe de înmatriculare, aflat în Strada Moldoveni, nr. 8, lateral bloc 55, sc.
10; Daewoo Tico, culoare
verde, fără plăcuţe de înmatriculare, aflat la intersecţia
Străzii Reşiţa cu Straja ( în
parcare); Suzuki, culoare
bleumarin, fără plăcuţe de
înmatriculare, aflat în Strada
Cetatea Veche, nr. 4, bloc 39,
sc. 1; Daewoo Matiz, culoare
gri, fără plăcuţe de înmatriculare, aflat în Bd. Alexandru
Obregia, nr. 25, bloc I4a, faţă
sc. 1; Dacia, culoare alb, fără
plăcuţe de înmatriculare, aflat
în Aleea Ciceu, nr. 4, în
parcare spate bloc D10;
Renault Laguna, culoare gri,
fără plăcuţe de înmatriculare,
aflat în Intrarea Binelui, nr.
1A; Dacia, culoare roşu, fără
plăcuţe de înmatriculare, aflat
în Str. Niţu Vasile, nr. 60,

spate bloc 11; Grand
Cherokee, culoare verde, fără
plăcuţe de înmatriculare, aflat
în spate bloc G (pe spaţiu
verde), Şos. Giurgiului, nr.
107; Fiat Uno, culoare alb,
Intrarea Târgu Frumos, nr. 7
x Strada Miaş Vodă; Dacia,
culoare gri, fără plăcuţe de
înmatriculare, aflat în Strada
Pridvorului, nr. 19, bloc 20;
Fiat, culoare albastru, fără
plăcuţe de înmatriculare, aflat
în Strada Cuţitul de Argint,
nr. 2B; Mazda, culoare
albastru, fără plăcuţe de
înmatriculare, aflat în Strada
Cuţitul de Argint, nr. 2B;
Daewoo, culoare albastru,
fără plăcuţe de înmatriculare,
aflat în Strada Turlei; Daewoo
Tico, culoare alb, fără plăcuţe
de înmatriculare, af lat în
Strada Mitropolit Filaret, nr.
62; BMW, culoare alb, fără
plăcuţe de înmatriculare, aflat
în Intrarea Văcăreşti, vila 3;
Daewoo Matiz, culoare alb,
fără plăcuţe de înmatriculare,
aflat în Strada Haţegana, nr.
22; Ford Transit, culoare
albastru, fără plăcuţe de
înmatriculare, aflat în Aleea
Stupilor, nr. 5, sc. 3, lângă
punct termic; Toyota, culoare
gri, fără plăcuţe de înmatriculare, aflat în Strada Drumul
D e a l u l A l u n i ş , n r. 6 B ;
Daewoo, culoare gri, fără
plăcuţe de înmatriculare, aflat
în Strada Drumul Dealul
Aluniş, nr. 6B; Citroen,
culoare gri, fără plăcuţe de
înmatriculare, aflat în Strada
Drumul Dealul Aluniş, nr. 6A;
Opel, culoare gri, fără plăcuţe
de înmatriculare, af lat în
Strada Drumul Dealul

Aluniş, nr. 6A; Opel, culoare
gri, fără plăcuţe de înmatriculare, aflat în Strada Drumul
Dealul Aluniş, nr. 6; Ford,
culoare vişiniu, fără plăcuţe
de înmatriculare, af lat în
Strada Emil Holuţ, nr. 4,
lateral bloc 161, sc. 3; Fiat
Punto, culoare verde, fără
plăcuţe de înmatriculare, aflat
în Strada Voila, nr. 7, bloc 33,
sc. 3, în parcare; Dacia Super
Nova, culoare albastru, fără
plăcuţe de înmatriculare, aflat
în Strada Dealul Mare, nr. 22;
Ford Mondeo, culoare gri,
fără plăcuţe de înmatriculare,
aflat în Şos. Olteniţei, nr. 238,
spate bloc 53; Opel, culoare
negru, fără plăcuţe de înmatriculare, aflat în Şos. Berceni,
nr. 25, spate bloc 38; În caz
contrar se va dispune inventarierea, expertizarea, ridicarea,
transportarea şi depozitarea
într-un loc special amenajat,
respectiv Şoseaua Berceni,
Fort nr. 5, Sector 4, Bucureşti.
l Ciobanu Radu, cu domiciliul necunoscut, este citat
pentru data de 11.08.2017, ora
12.00, la sediul biroului notarului public Agachi Cornelia
din Botoşani, România, str.
Calea Naţională nr. 103 A, în
calitate de succesibil în
dosarul privind succesiunea
defunctei Ciobanu Lucia,
decedată la data de
22.03.2014, cu ultim domiciliu
în localitatea Botoşani,
judeţul Botoşani. Potrivit
legii, succesibilul care nu se
prezintă la notariat la termen
sau nu trimite prin orice
mijloace de comunicare declaraţii de acceptare în termenul

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
legal de la deschiderea acesteia, este prezumat că a
renunţat la moştenire.
l Se citează Bulz Sandu
Bujor cu ultim domiciliu
cunoscut în Arad, str. Constitutiei nr.3, la Societatea Profesionala Notariala Morariu din
Arad, B-dul G-ral Vasile
Milea nr. 1, în data de
17.08.2017, ora 11.00, în calitate de mostenitor al defunctului Bulz Ioan decedat la
13.04.2008, cu ultim domiciliu
in Arad, str. Constitutiei, nr. 3,
nascut in 4.11.1932, in
Romuli, jud. Bistrita-Nasaud
avand CNP 1321104024929,
care face obiectul dosarului
nr. 79/2017.
l Dimache Irina Veronica
cheamă în judecată pentru
divorț pe Dimache Ionuț
-Bebi cu domiciliul cunoscut
în Iași, Bd. Alexandru cel Bun
nr. 9, bl. D1, sc. D, etaj 7, ap.
35, reședința în Anglia, 56
Holm Oak Park, Hagden
Lane, Watford, Hertfordshire,
United Kingdom, WD 18
0XQ la 13.09.2017, ora 8.30,
Judecătoria Iași, Dosar nr.
548/245/2017, C38, sala 4.

DIVERSE
l Primaria Orasului Novaci,
Judetul Gorj, anunta elaborarea primei versiuni a
planului: actualizare plan
urbanistic general- orasul
Novaci- Judetul Gorj si
declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului
de mediu. Consultarea primei
versiuni a planului se poate
realiza la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului
Gorj, str. Unirii, nr.76,
Targu-Jiu, 210143, judetul
Gorj si la sediul titularului,
Primaria Orasului Novaci,
judetul Gorj, cu sediul in
orasul Novaci, str. Parangului,
nr.79. Comentariile si sugestiile
se vor transmite in scris la
sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Gorj, in
termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

l Ministerul Energiei, cu
sediul în Splaiul Independeței
nr. 202E, sector 6, în calitate
de titular al Cadrului Național de Politică pentru
Dezvoltarea Pieței în ceea ce
Privește Combustibili Alternativi în Sectorul Transporturilor și pentru Instalarea
Infrastructurii Relevante în
România (Cadrul național)
anunţă publicul interesat
asupra elaborarii primei
versiuni a Cadrului Național
potrivit cerintelor Hotărârii de
Guvern nr. 1076/2004 privind
stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu
pentru planuri şi programe.
Cadrul Național poate fi
consultat pe site-ul http://
energie.gov.ro și la sediul
MinisteruluI Energiei din
Splaiul Independenței nr.
202E, sector 6, București
telefon 021.407.99.11 de luni
până vineri, între orele 9.0014.00. Comentariile și sugestiile publicului se primesc la
sediul Ministerului Energiei și
la Ministerul Mediului din
Bdul Libertății nr. 12 sector 5,
București și pe următoarele
adrese de e-mail comunicare@energie.gov.ro și srp@
mmediu.ro în termen de 15
zile de la data publicării
acestui anunț.
l Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu. Unitatea
Administrativ Teritorială
Râmnicu Sărat prin Administraţia Domeniului Public
Râmnicu Sărat, anunţă
publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru
proiectul „Închiderea depozitului de deşeuri municipale
Râmnicu Sărat”, propus a fi
amplasat în Râmnicu Sărat,
cartier Sârbi-strada Cătunul
Morilor, judeţul Buzău. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la
sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Buzău din
Buzău, str. Democraţiei, nr.
11, judeţul Buzău şi la sediul
Administraţiei Domeniului

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB
136189/31.07.2017. În atenția persoanelor ﬁzice și juridice
autorizate de ANPC să efectueze operațiuni cu metale prețioase,
aliajele acestora și pietre prețioase: Conform prevederilor H.G. nr.
731/2007 republicată, privind aprobarea Normelor de aplicare a
O.G. nr. 14/2007 republicată pentru reglementarea modului și
condițiilor de valoriﬁcare a bunurilor intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului, Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Prahova valoriﬁcă prin vânzare directă: bijuterii din aur 750‰ (inel) în greutate totală de 2.35 grame la
prețul de 117 lei/gram (inclusiv T.V.A.); - bijuterii din aur 585‰
(cercei, verighete, inele, pandante, ac de cravată) în greutate
totală de 98,36 grame la prețul de 91 lei/gram (inclusiv T.V.A.); bijuterii din argint 925‰ (cercei, lanțuri, pandante, inele) în
greutate totală de 94.76 grame la prețul de 1,8 lei/gram (inclusiv
T.V.A.). Bunurile au fost expertizate și marcate de expertul
A.N.P.C. Valoarea totală a bunurilor este de 9.396,27 lei (inclusiv
T.V.A.). Pentru relații suplimentare vă rugăm sa ne contactați la
telefon 0244.407710, interior 555 sau la sediul A.J.F.P. Prahova
din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B,
Compartiment Valoriﬁcare Bunuri.

Public Râmnicu Sărat din
municipiul Râmnicu Sărat,
str. Armoniei, nr. 58 bis,
judeţul Buzău, în zilele de
luni-vineri, între orele 8-13.
Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Buzău din municipiul Buzău,
str. Democraţiei, nr. 11,
judeţul Buzău.
l Se comunică dispozitivul
sentinței civile nr.5997/03 mai
2017 pronunțată în dosarul nr.
28994/245/2016 al Judecătoriei Iași: Admite în parte
cererea formulată de reclamanta Nastasă Larisa, cu
domiciliul în Tomești, str.
Vioarei, nr. 53, jud.Iași, în
contradictoriu cu pârâtul
Nastasă Ionuț, cu domiciliul
în sat/comuna Tomești, str.
Izlaz, nr.8, jud.Iași. În temeiul
art.373 lit.b și 379 Cod Civil,
declară desfăcută din culpa
comună a părților căsătoria
dintre Nastasă Ionuț, CNP
1850531226794 și Nastasă
Larisa Petronela, CNP
2920622226756 încheiată la
data de 10.12.2011 în fața
delegatului de stare civilă de
la Primăria Tomești. Dispune
ca reclamanta să revină la
numele purtat anterior căsătoriei, cel de Coranga.
Dispune ca exercitarea autorității părintești cu privire la
minora Nastasă Elena Diana,
năcută la data de 2.04.2014,
să se realizeze în exclusivitate
de către mama sa. Stabilește
locuința minorei împreună cu
mama. Obligă pe Nastasă
Ionuț la plata unei pensii de
întreținere lunare în favoarea
minorei în cuantum de ¼ din
venitul minim pe economie,
de la data introducerii acțiunii
și până la majoratul copilului.
Cu apel în 30 de zile de la
comunicare, calea de atac
urmând a se depune la Judecătoria Iași. Pronunțată azi,
3.05.2017, prin punerea soluției la dispoziția părților prin
mijlocirea grefei instanței.
l C.I.I. Tudor Catalin George
notifica intrarea in procedura
generala a debitoarei SC Getic
Grup SRL, Ploiesti, Str. Labirint Nr. 6, Judetul Prahova,
J29/3802/1994; CUI 6940456

prin Incheierea de sedinta din
01.08.2017, dosar
5246/105/2017 al Tribunalului
Prahova. Termene: depunere
creante 18.09.2017; tabel
preliminar 09.10.2017; tabel
definitiv 03.11.2017; data
Adunarii creditorilor
16.10.2017, ora 09.00, str.
Cerna nr. 11, Ploiesti, pentru:
confirmarea administratorului judiciar; aprobarea
raport intocmit conf. art. 97 si
incidenta art. 169 din lg.85/14.
Relatii la telefon 0725093254.
l SC Costi Zootehnia SRL.
anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul ,,Construire
adapost animale deschis
propus a fi realizat in Iratos,
soseaua Arad-Iratos km. 16,
nr. 1, jud. Arad. Informatiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM
Arad, Splaiul Mures FN si la
sediul beneficiarului din
Iratos, soseaua Arad-Iratos
km.16, nr.1 jud. Arad, in zilele
de luni-vineri intre orele 8.0016.30. Observatiile publicului
se primesc zilnic la sediul
APM Arad din Arad, Splaiul
Muresului, FN jud. Arad.

LICITAȚII
l Alexander Events Plaza in
faliment, vinde prin negociere
directa: Aparate telefonice,
minicentrale telefonice , 39
buc; Diverse accesorii telecomunicatii, cabluri telecomunicatii, interfata conversie
semnal; Consola display; Mini
centrala telefonica; Kit rack
server; Cisco Dram; Switch
access CISCO; 5 Buc acces
point cisco; ups smart; Server
IT complet. Bunurile se pot
vedea la adresa debitoarei din
Voluntari, Oraş Voluntari,
B-dul Pipera, Nr. 1/VI, Imobil
I, Et. 2, Cam. 210. Persoana
de contact dl. Budeanu Petre
tel 0722 240 417. Oferta de
achizitie se va transmite la
sediul lichidatorului judiciar
Al. Emil Botta nr. 4 bl. M104
sc. 1 apt. 5, Sector 3, Bucuresti
email: office@sumainsolvency.ro sau prin fax
0372895818. Tel. Contact
0722 316 892.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Bușteni. Anunț licitație. A.J.F.P. Prahova - S.F.O.
Bușteni anunță organizarea licitației privind vânzarea unui bun
mobil - autoturism marca Kia XM/F5D14 Sorento, an fabricație
2010, culoare negru, capacitate 2199 cmc, tracțiune integrală,
motorină, stare tehnică bună, rulaj cca 195.000 km, la sediul din
oraș Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 3, în data de 17.08.2017, ora
13.00. Bunul mobil este proprietatea debitorului S.C. CRINALEXSIA S.R.L., CUI 16854972, cu domiciliul fiscal în localitatea
Bușteni, bd. Independenței, nr. 35, județul Prahova. Prețul de
evaluare/ de pornire al licitației este de 27.063 lei, exclusiv TVA.
Anunțul nr. 28525/02.08.2017 poate fi consultat la sediul
organului fiscal, la primărie, pe site-ul ANAF (licitații) și pe pagina
de facebook ANAF - Anunțuri valorificare bunuri. Pentru date
suplimentare, privind condiții de participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.320.155,
persoană de contact: Aldea Cristin.

l Izo Building Cons SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin
licitaţie publică Dacia Double
Cab 1.9D, an de fabricatie
2004, diesel la preţul de
evaluare de 4.337,00 lei fara
TVA. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare
de la lichidatorul judiciar şi
vor depune documentele de
participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
25.08.2017, ora 15/30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
În c az ul ne adjude c ării
vânzarea va fi reluată în ziua
de 01.09.2017 si 08.09.2017
aceeaşi oră, în acelaşi loc."
l Izo Building Cons SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin
licitaţie publică in bloc stoc
marfa (polistiren, sarma, tabla,
coltar, ventil, tigla, martisoare)
la preţul de inventar si cu un
discount pentru vanzarea
fortata de 30% de 35.616,03 lei
fara TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul
judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de
data licitaţiei. Licitaţia va avea
loc în 25.08.2017, ora 16/00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
În c az ul ne adjude c ării
vânzarea va fi reluată în ziua
de 01.09.2017 si 08.09.2017
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Primăria Drăgănești anunță
la sediul Primăriei din comuna
Drăgăneşti, judeţul Neamţ, va
avea loc la data de 31.08.2017,
ora 14.00, licitaţie publică
deschisă în vederea atribuirii
prin concesiune a unui spaţiu
în suprafață de 40mp, aparţinând domeniului public al
comunei Drăgănești, în
vederea amenajării unui
cabinet stomatologic. Spaţiul
în suprafaţă de 40mp se concesionează pe o durată de 15 ani,
iar preţul de pornire la licitaţie
este de 3Euro/ mp/lună.
Data-limită de depunere a
ofertelor este de 30.08.2017,
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ora 16.00. Vânzarea caietului
de sarcini şi a instrucţiunilor
privind organizarea şi desfăşurarea concesiunii se pot ridica
de la casieria Primăriei
Comunei Drăgăneşti. Alte
informaţii se pot obţine la
telefon: 0233.789.386 sau la
sediul Primăriei Comunei
Drăgăneşti.

PIERDERI
l Pierdut Registru Special
pentru casa de marcat fiscala,
seria VF401137, model
BB-POS TOTAL T260VF, nr.
aviz 0536, nr. ordin 161121,
apartinand SC Medusa Hotel
International SRL, CUI
RO6505878.
l Adigabitaxi SRL Bistrita,
CUI 28450137 si J06/295/2011,
pierdut Certificat constatator
cu activitatea desfasurata la
terti. Il declaram nul.
l S-a pierdut Acordul pentru
Desfăşurarea Exerciţiilor
Comerciale -Comerţ cu
Amănuntul, eliberat de
Primăria Municipiului Timişoara, nr.269 din 12.05.16, al
magazinului
SC English Home SRL, pct.de
lucru Calea Şagului, nr.100,
incinta Shopping City Timişoara.
l Pierdut Certificat Constatator si Certificatul de Inregistrare eliberate de ORC Arad
pentru Tasca Andrada Candina,,Kanzzo Telecom II’’.Le
declar nule.
l Pierdut Certificat Inregistrare seria B 3518725 eliberat
de ORC Arad pentru SC Bufet
Atelier Pancescu SRL. Il
declar nul.
l Pierdut atestat marfă pe
numele Vasilescu Ilie, eliberat
de A.R.R. Mehedinți în anul
2017. Se declară nul.
l Declar pierdute act concesiune nr. 381, Cimitirul Militari, Fig. B, Rând 7, Loc nr.
537, card sănătate C.N.A.S. şi
card abonament Metrorex
persoană disabilităţi, toate pe
numele Dăneţ Spiridon. Le
declar nule.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 19216200. Nr.
76950 din 01.08.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri
mobile. S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației, privind
vânzarea următoarelor bunuri mobile, la sediul din strada Popa
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în data de 17.08.2017, ora
10.00, licitația a II - a: Autoutilitară N1 Ford Transit, an fabricație
2003, preț de pornire al licitației 5.085 lei (exclusiv TVA *); *) În
conformitate cu prevederile titlului VII din Legea 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
operațiunea este taxabilă cu cota de 19% TVA. Anunțul nr.
76950/01.08.2017 poate fi consultat la sediul organului fiscal, la
primărie și pe site - ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare,
privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea
ofertelor, puteți apela numărul 0244.283.006, int. 23/ camera
112. Data afișării: 03.08.2017.

