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OFERTE SERVICIU
l Angajăm dulgheri, fierari, 
zidari în Constanţa. Cazare 
gratuită, salariu net 3.000-
3 . 5 0 0 L e i .  T e l e f o n 
0754.584.872.

l Birou Notarial Andrei-Cla-
udiu Manolache - Bucureşti 
angajează operator calculator 
cu experienţă. bnp.mano-
lache@gmail.com, 
0757.099.909.

l Angajam Urgent Lacatusi 
confectii metalice ITALIA 
COMISION 0. Oferim seriozi-
tate,  cazare,  transport , 
contract iatlian. 0761933918

l Societatea Aviaţia Utilitară 
Bucureşti S.A. angajează 
agent servicii client, cod COR 
333907; C.V.-urile care să 
conţină datele de contact se 
vor depune prin email la 
adresa aviatiautilitara@yahoo.
com. Societatea va contacta 
doar persoanele care se califică 
pentru cerinţele postului.

l Familie cu reşedinţa în 
Solingen (Germania), căutăm 
5 cei mai buni şoferi de TIR. 
Aveţi carnet categ. C+E, 
atestat marfă generală, atestat 
mărfuri periculoase (ADR), 
aveţi experienţă în acestea? 
Atunci sunteţi exact pentru 
noi. Vă oferim odihnă decentă 
şi de aceea ne ocupăm şi de 
obţinerea unei locuinţe. Sunaţi 
la tel. 0049.212.64.330, Karl 
Schnug, Kraftwagenspedition 
GmbH, Löhdorferstr.257-263 
D-42699 Solingen, www.
schnug-spedition.de

l Complexul Multifuncţional 
Caraiman, str. Caraiman nr. 
33A, sector 1, Bucureşti, orga-
nizează concurs în vederea 
ocupării următoarelor posturi 
vacante: 1/2 post de medic cu 
timp parţial de 1/2 normă 
(condiţii: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă 
în medicină) şi 1 post de 

inspector de specialitate 
(condiţii: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă 
în ştiinţe administrative). 
Proba scrisă se va susţine în 
data de 16.10.2017 ora 10.00. 
Data şi ora interviului vor fi 
anunţate ulterior. Concursul se 
va desfăşura la sediul C.M. 
Caraiman.  Perioada de 
înscriere: 21.09.– 04.10.2017. 
Bibliografia va fi afişată la 
avizierul instituţiei. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul instituţiei şi la telefon 
021/224.40.73 int. 120.

l  Ș c o a l a  G i m n a z i a l ă 
Păuneşti, cu sediul în locali-
tatea Păuneşt i ,  judeţul 
Vrancea, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante 
de: -Numele funcţiei: îngrijitor 
grădiniță; -Număr posturi: 0,5 
n o r m ă ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 6.10.2017, ora 
13.00; -Proba practică în data 
de 7.10.2017, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
gimnaziale; -vechime: nu se 
solicită vechime; -apt medical; 
-persoană de sex feminin 
(lucrează cu preşcolari). 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Școlii Gimna-
ziale  Păuneşt i  - județul 
Vrancea. Relaţii suplimentare 
la sediul Școlii Gimnaziale 
Păuneşti, județul Vrancea, 
persoană de contact: Fran-
golea Mihaela,  telefon: 
0742.093.421, e-mail: scoala-
1paunesti@gmail.com 

l Primăria Comunei Dobro-
eşti, cu sediul în comuna 
Dobroeşti, strada Cuza Vodă, 
numărul 23, judeţul Ilfov, 
anunţă amânarea concursului 
conform Legii nr.188/1999 

pentru ocuparea postului de 
funcție publică vacantă de 
polițist local, clasa III, grad 
profesional principal, orga-
nizat iniţial: -Proba scrisă în 
data de 12.10.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
16.10.2017, ora 10.00, astfel: 
-Proba scrisă în data de 
19.10.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 23.10.2017, 
ora 10.00. Prin acest anunţ 
venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial, 
Par tea  a  I I I -a ,  număr 
1276/12.09.2017, pagina 1, cod 
112843. Restul anunţului 
rămâne neschimbat!

l Spitalul Orăşenesc Turceni, 
cu sediul în localitatea Turceni, 
strada Sănătății, număr 1, 
judeţul Gorj, organizează 
concurs sau examen, după caz, 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -un 
post de asistent medical prin-
cipal -specialitatea generalist 
- compart iment  pr imir i 
u r g e n ț e ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
13.10.2017, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 19.10.2017, 
ora 11.00. Pentru participarea 
la concurs sau examen, după 
caz, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii postliceale de asistent 
-specialitatea generalist; 
-vechime: 5 ani vechime în 
specialitate; -să aibă gradul de 
principal. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs sau examen, după 
caz, în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spita-
lului Orăşenesc Turceni, biroul 
RUNOS. Relaţii suplimentare 
la sediul Spitalului Orăşenesc 
Turceni, persoană de contact: 
Mănoiu Elisabeta, telefon: 
0 2 5 3 . 3 3 5 . 0 3 5 ,  f a x : 
0374.833.334, e-mail: spitalulo-
rasenescturceni@yahoo.com.

VÂNZĂRI TERENURI  
l Vând teren intravilan, 1400 
mp, cu acces la utilităţi, la 
şoseaua veche Piteşti-Bucu-
reşti, km.12. Tel. 0770326327.

CITAȚII  
l Numiţii menţionaţi mai jos 
sunt citaţi pe data de 4 octom-
brie 2017 în dosarul nr. 
1226/206/2016 al Judecătoriei 
Câmpulung Moldovenesc, in 
calitate de pârâţi, reclamant 
fiind Tcaciuc Ovidiu Mihai. – 
Tironiek Georgi A Axenti, 
Bursuc Ioan A Catrinei, 
Melesz Maria A Iwan nasc 
Drazmycz, Malis Alexa a 
Iuon, Chiraş Eudochia A lui 
Gheorghe; Chiraş Odochia a 
lui Gheorghe; Loba Maria a 
Petro căs Hprczuk. 

l Citatie emisa in data de 
14.09.2017. intimatul Kuhn 
Ewald cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Sanpetru Mic nr. 
82, jud. Timis, in prezent cu 
domiciliul necunoscut, este 
chemat la Tribunalul Timis, cu 
sediul in Timisoara, Str. Tepes 
Voda nr. 2A, in dosarul cu nr. 
90/295/2016 pentru termenul 
de judecata din data de 
24.10.2017, sala 165, ora 09:00, 
in proces cu apelanta Mihalatz 
Ecaterina avand ca obiect 
hotararea care sa tina act de 
vanzare cumparare.

l Chirtea Ștefan Intreprin-
dere Individuală - cu sediul in 
Sat Lunca Cetăţuii, Comuna 
Ciurea, jud. Iasi, reprezentată 

prin dl. Chirtea Ștefan – în 
calitate de titular, este citat  in 
calitate de parată, in dosarul 
nr. 10034/245/2017, avand ca 
obiect pretenţii, in data de 
16.10.2017, ora 08:30, la Jude-
catoria Iasi, cu sediul in str. 
Anastasie Panu nr. 25, Iasi, 
Sectia Civila, camera Sala 6, 
complet C05, reclamanta fiind 
Societatea Salubris S.A. Iasi, 
cu sediul in Iasi, Sos. Natio-
nala nr.43, jud. Iasi.

l Numitul Sandu Valentin 
c u  u l t i m u l  d o m i c i l i u l 
cunoscut in jud. Iasi, sat 
Orzeni (Comuna Holboca), 
este  chemat in ziua de 
5.10.2017 ora 8.30 la instanta 
Judecatoriei Iasi, din str. 
Anastasie Panu nr. 25, Sala 
nr. 6, completul C02m,in 
dosarul nr. 6581/245/2016, 
avand calitatea de parat in 
proces cu Sandu Paraschiva 
Daniela in calitate de recla-
mant in Dosarul avand ca 
obiect: "divort cu minori, 
exercitarea autoritatii parin-
testi, stabilire domiciliu 
minor, pensie de intretinere.

l Doamna Zimmerman 
Elena Violeta, in calitate de 
parata, este chemata in jude-
cata in data de 22.09.2017, 
orele 09:00, la Judecatoria 
Harlau, Complet de judecata 
C5 MF FF (fost C2 MF FF), in 
dosarul civil nr. 4/239/2017, 
avand ca obiect exercitarea 
autorităţii părinteşti, in 
contradictoriu cu Zimmerman 
Wilhelm si Zimmerman 
Tinca.

l Numita Țâmbalariu Elena- 
Mihaela cu  domiciliul  legal în 
mun. Galați, domiciliată legal  
în mun. Galați, Str. Victor 
Papilian nr.1, Bl. B , sc. 7, et.3, 
ap.133 este  citată în calitate 
de pârată în Dosarul civil nr. 
2809/121/2017, avand ca 
obiect deschiderea procedurii 
de adoptie internă, cu termen 
de judecată în data de 
02.10.2017, sala 3, ora 09 la 
Tribunalul Galați în vederea 
exprimării consimțământului 
la adopție.

l Numit i i :  Bu joreanu 
Neculai, cu domiciliul legal în: 
mun. Galați, str. Laminoriş-
tilor, nr. 4, bl. G4, sc.1, ap. 88, 
j u d .  G a l a ț i ,   P a p a c u 
Anamaria, cu domiciliul legal 
în: mun. Galați, str. Oțelarilor, 
nr. 18, bl. V2, ap. 16, jud. 
Galați, sunt citați la Tribu-
nalul Galați la data de 
02.10.2017, în dosarul civil nr. 
3331/121/2017, sala 3, ora 
0 8 , 3 0  î n  p r o c e s  c u 
D.G.A.S.P.C. Galaţi, având ca 
obiect deschiderea procedurii 
de adoptie internă în vederea 
exprimării consimțământului 
la adopție.

l Lupu Petrişor cu ultimul 
domiciliu în  Com. Arcani, sat 
Arcani nr.14, Gorj, este chemat 
în instanţă în data de 05.10.2017, 
ora 9.00, Sala5, Complet C21, în 
calitate de pârât, în proces cu 
Popescu Alexandra Nicoleta, în 
calitate de reclamantă pentru 
stabilire paternitate, în dosarul 
nr.14030/318/2016, al Judecăto-
riei Tg-Jiu.

Vesuvius is a world leader in the development, manufacturing and marketing of high performance specialty ceramics and             
refractory products for demanding industrial applications and in particular in steel making industry.

The Flow Control Systems division of Vesuvius is dedicated to the conception, engineering, assembly and commissioning of steel 
flow control equipment, including mechanical devices, hydraulic, automation and robotics.

We are recruiting for the Flow Control Systems division a (m/f):

Automation Field Service Engineer 
He will join the Customer Service Team reporting to the Flow Control Systems Automation Manager Europe, while based in Romania.
PreferencePreference will be given to an Automation Engineer or Technician with Professional experience for Automation Installation, 
Commissioning and Trouble Shooting.

This position will require to travel internationally up to 80% of the time.

Key Responsibilities:
• Shop Test of Project Equipment at Manufacturing Site, Ghlin, Belgium
• Installation, Supervision and Commissioning of Project Equipment at Customer Sites including Planning Project Meetings with 
Customer and Sub Contractors
• Operation and Maintenance Training• Operation and Maintenance Training
• Optimization of the regulation
• Technical Reporting to the Project Manager in order to complete the Commissioning up to a Proper Customer Acceptance and 
Satisfaction
• Technical Feedback and sharing of the field experiences for the continuous improvement of the Product and of the Customer 
Satisfaction
• Provide a level of Customer Support that enhances the relationship with the Customer and increases the Company profile
• Ensure that all activities are performed with due regard to the health and safety standards applicable to the activity• Ensure that all activities are performed with due regard to the health and safety standards applicable to the activity

 Knowledge, experience and skills needed:
• Automation/Electrical Engineering Education
• 2 to 10 years of Industrial Experience
• Knowledge and basic experience in electricity (low voltage)
• Knowledge and basic experience in PLC programming and in regulation (PID)
• The motivation/ability to learn the detailed aspects of the installation and operation of our Systems
• Capable of Managing and Leading Operators and Sub-contractors at Site• Capable of Managing and Leading Operators and Sub-contractors at Site
• Proactive and Self-motivated with a flexible approach to working hours
• Fluent in English

INTERESTED CANDIDATES please email CV and supporting letter to Laurence Malherbe at Laurence.malherbe@vesuvius.com
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l Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială și Protecţia Copi-
lului  Vâlcea cheamă în 
judecată pe numita Ciobotaru 
Maria Roxana, domiciliata in 
comuna Murgași, sat Gaia, 
jud. Dolj, în calitate de inti-
mată în dosarul civil nr. 
4142/90/2017, cu termen de 
judecată în data de 22.09.2017, 
având ca obiect înlocuire 
măsură de protecţie specială, 
af lat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea. Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Vâlcea cheamă în 
judecată pe numitul Anghel 
Nicolae, domiciliat in comuna 
Ionești, sat Ionești, jud. Vâlcea, 
în calitate de intimat în 
dosarul civil nr.4029/90/2017, 
cu termen de judecată în data 
de 22.09.2017, având ca obiect 
menţinere măsură de protecţie 
specială, aflat pe rol la Tribu-
nalul Vâlcea

l Pârâta Stănoi Elena, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Desa, judeţul Dolj, 
este chemată la Judecătoria 
C a l a f a t ,  d o s a r 
nr.1415/201/2017, obiect 
divorţ, complet C2, termen de 
judecată la data de 10.10.2017, 
ora 8.30.

l Numita Georgescu Florica 
Bombonica, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în comuna 
Bogaţi, sat Bîrloi, nr.16, judeţul 
Argeș, este citată în data de 
27.09.2017, ora 09.00 la Jude-
cătoria Topoloveni, cu sediul 
în orașul Topoloveni, Calea 

București, nr. 111, judeţul 
Argeș, Completul C3, camera 
1, în calitate de pârât în 
dosarul nr.552/828/2017, 
pentru cauza având ca obiect 
partaj bunuri comune, recla-
mant fiind Ene Dumitru.

l Pârâta Roncea Daniela este 
citată la 10.10.2017, ora 9.00, 
la Judecătoria Bălcești, jud.
Vâcea, în dos.74/185/2017, 
privind divorţ.

l Se citează numiții Florian 
Sângeorzan, Emil Sângeorzan, 
Dochia Sângeorzan, Lazăr 
S â n g e o r z a n ,  A n t o n 
Sângeorzan, Lia Sângeorzan, 
Savir Sângeorzan, Maxim 
Sângeorzan, la Judecătoria 
Năsăud, în calitate de pârâți, 
în dosarul civil 191/265/2017, 
p e n t r u  t e r m e n u l  d i n 
24.10.2017.

DIVERSE  
l Via Insolv SPRL Ploiești, 
str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar 
conform incheierii de sedinta 
din data de 12.09.2017 
pronunţată de Tribunalul  
Dambovita, Secţia a II-a 
C i v i l ă ,  î n  d o s a r u l 
5597/120/2017, anunţă deschi-
derea procedurii simplificate a 
falimentului debitoarei Reper 
Enginering Consulting SRL, 
cu sediul social în Targoviste, 
Str. Constructorilor, nr. 28, 
Jud. Dambovita, înregistrată 
la ORC sub nr. J15/580/2010, 

cod de identificare fiscală 
27776845.Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor este 
25.10.2017. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și publi-
carea in BPI a tabelului preli-
minar al creanţelor este 
06.11.2017. Termenul limita 
pentru definitivarea tabelului 
creantelor este 11.12.2017.
Adunarea creditorilor are loc 
la data de 13.112017 ora 13/00 
la sediul lichidatorului judi-
ciar.
 
l Via Insolv SPRL Ploiești, 
str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită administrator judiciar 
conform incheierii din data de 
25.08.2017 pronunţată de 
Tribunalul Prahova, Secţia 
C i v i l ă ,  î n  d o s a r u l 
6794/105/2017, anunţă deschi-
derea procedurii generale a 
insolventei a debitoarei  
Bivasim Construct SRL, cu 
sediul social în Ploiesti, Aleea 
Petrochimistilor,nr. 2A, Bl. 
59A, Sc. B, Parter, Ap. 23, jud. 
Prahova, înregistrată la ORC 
sub nr. J29/1315/2006, CUI 
18766354.Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor este 
25.10.2017. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și publi-
carea in BPI a tabelului preli-
minar al creanţelor este 
15.11.2017. Termenul limita 
pentru solutionarea eventua-
lelor contestatii si definitivarea 

t a b e l u l u i  c r e a n t e l o r 
este15.12.2017. Adunarea 
creditorilor are loc la data de 
20.11.2017 ora 15/00 la sediul 
administratorului judiciar.

l Subscrisa S.C. Camand 
Impex S.R.L. - in insolventa, 
cu sediul in Resita, str. Cami-
nelor, nr. 24, Jud. Caras - 
Severin, publica anuntul cu 
privirea la angajarea unui 
evaluator de specialitate in 
vederea intocmirii rapoartelor 
de evaluare pentru bunurile 
af late in patrimoniul debi-
toarei S.C. Camand Impex 
S.R.L. Ofertele se depun la 
sediul ales al administratorului 
judic iar  Darada Insolv 
I.P.U.R.L. din Resita, P-ta 1 
decembrie 1918, nr. 7,et. 2, ap. 
21, Jud. Caras - Severin, pana 
la data de 29.09.2017, orele 
15.00, desemnat prin Inche-
ierea  Civ i la  nr.  29 /JS/
CC/07.05.2015,  pronuntata de 
catre Tribunalul Caras-Severin 
in dosar nr. 1315/115/2015. 
Pentru mai multe informatii se 
poate contacta administratorul 
judiciar la numarul de telefon 
0355/429.116.

l APM Vrancea și SC Iri 
Forest Assets SRL București, 
jud. Ilfov, anunță publicul 
interest asupra deciziei APM 
Vrancea de incadrare a 
„Amenajamentului silvic al 
fondului forestier proprietatea 
SC Iri Forest ASSETS SRL 
București, in UP XXXIX 
Vintileasca” în procedura de 
adoptare fără evaluare de 
mediu. Observațiile publicului 
se vor primi în scris, sub 
semnătură și cu date de identi-
ficare la sediul APM Vrancea, 
str. Dinicu Golescu, nr. 2, de 
luni pîna joi, intre orele 08.00 
– 16.30, și vineri între orele 
08.00 – 14.00. in termen de 10 
zile calendaristice de la data 
publicarii anunțului.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator. În conformitate 
cu prevederile Legii  nr. 
31/1990 republicată, cu modifi-
cările și completările ulteri-
oare, ale Legii nr. 297/2004, ale 
Regulamentului CNVM nr. 
1/2006 privind emitenţii și 
operaţiunile cu valori mobi-
liare, ale Regulamentului 
CNVM nr. 6/2009 privind 
exercitarea unor anumite 
drepturi ale acţionarilor în 
cadrul adunărilor generale ale 
societăţilor, Legii nr. 24/2017 
privind emitenţii de instru-
mente financiare și operaţiuni 
de piaţă și ale Actului Consti-

tutiv al S.ROMAERO S.A., 
Consiliul de Administraţie al 
Romaero S.A. - cod unic de 
inregistrare RO 1576401, 
număr de ordine in Registrul 
Comerţului J40/3940/1991 - 
convoacă: Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor la 
data de 23.10.2017 ora 14, la 
sediul societăţii din București, 
Bulevardul Ficusului nr. 44, 
Sector 1, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la data de referinţă de 
11.10.2017 cu următoarea 
ordine de zi: 1. Alegerea unor 
membri ai Consiliul de Admi-
n i s t r a ţ i e  a l  s o c i e t ă ţ i i 
ROMAERO S.A. Lista cuprin-
zând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domi-
ciliu și calificarea profesională 
a persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator se 
află la dispoziţia acţionarilor, 
putând fi consultată și comple-
tată de aceștia, la sediul 
ROMAERO S.A., la Secretari-
atul A.G.A., începând cu data 
de 22.09.2017. Candidaturile 
pentru funcţia de membru în 
Consiliul de Administraţie se 
pot depune la secretariatul 
societăţii, până la data de 
6.10.2017; 2. Numirea audito-
rului financiar și fixarea 
duratei minime a contractului 
de audit financiar. 3. Radierea 
de la Registrul Comerţului a 
a u d i t o r u l u i  f i n a n c i a r 
ROMBAC Audit și Consul-
tanţă. 4. Aprobarea ex-date de 
13.11.2017 și a datei de 
14.11.2017 ca dată de înregis-
trare, respectiv de identificare 
a acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor din data de 
23/24.10.2017. 5. Împuterni-
cirea Directorului General al 
societăţii, să efectueze toate 
demersurile necesare în 
vederea înregistrării hotărâ-
rilor Adunării Generale Ordi-
nare  a  Acţ ionar i lor  ș i 
îndeplinirii tuturor formalită-
ţilor necesare in faţa autorită-
ţilor competente, incluzând, 
dar fără a se limita, la Oficiul 
Registrului Comerţului, Auto-
ritatea de Supraveghere 
Financiară, Bursa de Valori 
București. Mandatarul sus 
menţionat va putea delega 
puterile acordate conform 
celor de mai sus oricărei 
persoane după cum consideră 
necesar. Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social au 
dreptul: de a introduce până la 
data de 06.10.2017 puncte pe 
ordinea de zi a adunării gene-

rale ordinare a acţionarilor, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de 
un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de adunarea 
generală ordinară a acţiona-
rilor; de a prezenta până la 
data de 06.10.2017 proiecte de 
hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale ordinare. 
Fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale. Societatea 
are obligaţia de a răspunde la 
întrebările adresate de acţio-
nari, sub condiţia respectării 
art. 13 (2) din Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009. Drepturile 
prevăzute anterior pot fi exer-
citate numai în scris (trans-
mise prin servicii de curierat 
sau prin e-mail: aga@romaero.
com). Documentele și infor-
maţiile referitoare la proble-
mele incluse pe ordinea de zi 
precum și proiectul de hotă-
râre supus dezbaterii și apro-
bării A.G.O.A. sunt disponibile 
la sediul ROMAERO S.A., la 
Secretariatul A.G.A., începând 
cu data de 21.09.2017, precum 
și pe website-ul societăţii 
ROMAERO S.A. :  www.
romaero.com. Participarea la 
ședinţa adunării generale a 
acţionarilor se face conform 
legislaţiei specifice în vigoare și 
Actu lu i  Cons t i tu t iv  a l 
ROMAERO S.A., prin repre-
zentare directă sau pe bază de 
împuternicire generală/
specială. Formularele de 
împuternicire generală/
specială pentru reprezentare în 
A.G.O.A. și buletinele de vot 
prin corespondenţă se pot 
obţine: la Secretariatul A.G.A. 
precum și pe website-ul socie-
tăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com, secţiunea Legă-
turi – Romaero Info – Infor-
maţii acţionari, începând cu 
data de 21.09.2017 și vor fi 
depuse până la data de 
20.10.2017, sau pot fi trans-
mise și prin e-mail: aga@
romaero.com,   până la data de 
20.10.2017 cu menţiunea clară 
pentru Adunarea Generală 
Ordinară din 23/24.10.2017. În 
situaţia în care la prima 
convocare nu se întrunesc 
condiţiile legale de reprezen-
tare, A.G.O.A. se reprogra-
mează  pentru  data  de 
24.10.2017, în același loc, la 
aceeași ora, cu aceeași ordine 
de zi. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon 
0 2 1 / 5 9 9 . 4 1 . 0 4 ;  f a x 
021/599.41.05. Președinte C.A. 
Mircea Modran

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Nr. 

101842/19.09.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 

2017, Luna Octombrie, Ziua 03. În temeiul 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 

03.10.2017, ora 12.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166 , jud. Dâmbovița, se 
 

vor vinde la licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului STAICU ROMEL 

NICOLAE, cu domiciliul fiscal în localitatea Ochiuri, com. Gura Ocniței, nr. 41, județ Dâmbovița, 

licitația a III-a: Teren arabil în suprafață de 1499 m.p., situat în intravilanul com. Gura Ocniței, sat 

Ochiuri, jud. Dâmbovița, tarlaua 4, parcela 58.14, teren ce poartă nr. cadastral 544 și este înscris în 

Cartea Funciară nr. 321 a com. Gura Ocniței; Prețul de pornire a a licitației, exclusiv TVA *: 30449 

lei. Creditori: -. Sarcini: -. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/ scutită/ 

neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 

aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 

bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel 

termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin 

o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei 

de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din 

prețul de pornire 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. Alte informații de interes pentru 

cumpărător, după caz: - plata taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației 

se va face în contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. 

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru, la camera 308 sau la telefon 

numărul 0245.616779, int. 641, persoană de contact: Iliescu Felicia. Data afișări: 21.09.2017.
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LICITAȚII  
l Debitorul SC Vigomarm 
SRL -în lichidare, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la 
vânzare următoarele: 1.Teren 
499mp +1/100 cotă indiviză 
teren 4,023mp situat în Com. 
Barcanesti, Sat Tatarani, Jud. 
Prahova. Preț pornire licitație 
1.077,90Euro exclusiv TVA. 
2.Autoutilitară Dacia Pick-up 
Double Cab, proprietatea SC 
Vigomarm SRL, preț pornire 
licitație -1.044,00Lei exclusiv 
TVA. 3.Mijloace fixe și obiecte 
de inventar aparținând SC 
Vigomarm SRL în valoare de 
7.096,80Lei exclusiv TVA. 
Prețul de pornire al licitaților 
pentru teren, autoutilitară, 
mijloace fixe și obiecte de 
inventar aparținând SC Vigo-
marm SRL reprezintă 30% din 
valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în 
parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un 
te lefon în  prea lab i l  la 
021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO51BITRPH1RON031682CC01 
deschis la Veneto Banca s.p.c.a 
Agenția Ploiești până la orele 
14.00 am din preziua stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la 
aceeași dată a Regulamentelor 
de licitație pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobi-
liară, autoutilitară, mijloacele 
fixe și obiectele de inventar 
prima ședință de licitație a fost 
fixată în data de 28.09.2017 
ora 14.00, iar dacă bunurile nu 
se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații 

vor fi în data de 05.10.2017; 
12.10.2017;  19.10.2017; 
26.10.2017 ora 14.00. Toate 
ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Mun. 
Ploiești, Str. Elena Doamna 
nr.44A, Jud. Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare cu un 
telefon în prealabil dl. Cristian 
Ciocan, 0753.999.028. Anunțul 
poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro. 

l Primăria Municipiului Olte-
niţa cu sediul în municipiul 
Olteniţa, B-dul Republicii, 
nr.40, Judeţul Călărași, tel/fax: 
0242.515.169; 0242.515.087 
anunță, organizarea licitației 
publice cu strigare pentru 
vânzarea unui teren aparți-
nând domeniului privat al 
municipiului Oltenița, situat în 
intravilanul municipiului Olte-
nița, b-dul 1 Decembrie, 
nr.37A, în suprafață de 
1.279mp. Licitația este organi-
zată în conformitate cu preve-
derile Regulamentulului 
privind organizarea și desfășu-
rarea licitaţiilor publice pentru 
concesionarea/închirierea/
vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat/închirierea 
bunurilor aparţinând dome-
niului public al municipiului 
Oltenița, cu modificările ulteri-
oare, cât și în conformitate cu 
prevederile Legii nr.215/2001 
privind administrația publică 
locală, cu modificările și 
completările ulterioare. Data, 
ora și locul de desfășurare a 
licitației: 20.10.2017, ora 11:00 
la sediul Primăriei munici-
piului Oltenița, b-dul Repu-
blicii nr.40. Prețul minim de 
începere al licitației este egal 
cu echivalentul în lei la data 
efectuării plății a 14,85 euro/

mp (curs B.N.R.), cu salt de 
supralicitare de 10% inclus; La 
prețul adjudecat se va adăuga 
T.V.A. Pasul de creștere al lici-
tației este de 10%. Oferanții 
pot depune documentațiile 
necesare participării la lici-
tație, până la data și ora limită 
de: 19.10.2017, ora 11:00, la 
registratura Primăriei munici-
piului Oltenița, într-un singur 
exemplar original. Documen-
tele licitației se vor pune la 
dispoziție începând cu data de 
20.09.2017 la sediul Primăriei 
municipiului Oltenița, b-dul 
Republicii, nr.40, etaj 2, 
camera 22. Prețul de achiziție 
al caietului de sarcini este de 
20 lei și se va achita la casieria 
Primăriei municipiului Olte-
nița. Ofertanții sunt obligați să 
depună până la termenul 
limită de primire a documen-
tațiilor necesare participării la 
licitație, dovada achitării 
garanției de participare, a 
contravalorii caietului de 
sarcini și a taxei de participare 
la licitație. Anunțul privind 
organizarea licitației publice 
cu strigare pentru vânzarea 
terenului de mai sus, va fi 
afișat la panoul de afișaj al 
primăriei începând cu data de 
20.09.2017. Solicitări de clarifi-
cări cu privire la documentaţia 
de atribuire pot fi depuse la 
sediul Primăriei municipiului 
Olteniţa, Birou Registratură, 
sau pot fi transmise prin fax la 
nr. 0242.515.087, e-mail achi-
zitii.primariaoltenita@gmail.
com cu cel puţin 4 zile lucră-
toare înainte de data limită 
pentru depunerea documenta-
țiilor necesare participării la 
licitație. Durata în care ofer-
tanții rămân angajați prin 
termenii ofertelor lor: până la 
încheierea contractului. Data 
transmiterii spre publicare a 
anunțului: 20.09.2017. Primar 
-Ţone Petre, Întocmit -Zavalaș 
Liviu.

l Debitorul SC Avicola 
Drobeta Tr. Severin SA – în 
faliment, in bankruptcy, en 
faillite, cu sediul în sat Șimian, 
com.Șimian, jud.Mehedinţi, 
CIF:1606103, J25/325/1991, 
dosar nr. 100/101/2005 prin 
lichidator judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL, scoate la 
vânzare prin negociere directă 
cu pas de supraofertare in 
cuantum de 200 lei (conform 
procesului verbal al adunarii 
c r e d i t o r i l o r  n r . 
645/14.09.2017):- bunul imobil 
( F i l t r u  S a n i t a r  n r.  1 7 
constructie cu regim de inal-
time P, avand suprafaţa 
construită totala de aproxi-
mativ – 198 mp; suprafata 
utila de - cca. 183 mp si Anexa 
Magazie nr. 16 in suprafata de 
12 mp din Ferma nr. 3 Pui de 
Carne). Preţul negociat în 
condițiile art. 118 din Legea 
85/2006 între SC Avicola 
Drobeta Tr. Severin SA prin 
lichidatorul judiciar Consul-
tant Insolvență SPRL și  
p e r s o a n a  f i z i c a  J i a n u 
Alexandru Virgil este în sumă 
de 1.100,00 lei, pret neafectat 
de TVA.Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judi-
ciar procedează la vânzarea 
bunului imobil * Filtru Sanitar 
* descris anterior, o reprezinta 
sentinţei comerciale de deschi-
dere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 100/101/2005. 
Negocierea directă cu pas de 
supraoferta va avea loc în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 
M e h e d i n ţ i  î n  d a t a  d e 
23.10.2017 orele 14:00. Partici-
parea la negocierea directa cu 
pas de supraoferta este condi-
ţionată de consemnarea la 
bancă, până la data de 
23.10.2017 orele 11,00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al negocierii directe, 
depunerea unei oferte de 

cumparare care sa respecte 
pasul de supraofertare și să 
achiziționeze caietul de sarcini 
in suma de 50 lei. Invităm pe 
toti cei care vor sa se prezinte 
la ședinţa de negociere directa 
la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop și pâna 
la acel termen să depună 
oferte de cumpărare. Somam 
pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii 
la tel: 0756482035.

l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor 
mobile, reprezentand mijloace 
fixe si obiecte de inventar, 
aflate in proprietatea debi-
toarei SC Mannheim Oil SRL, 
situate administrativ in 
Caransebes, Calea Severi-
nului, nr. 7, jud. Caras - 
Severin. Pretul de pornire al 
licitatiei  este conform centra-
lizatorului anexat raportului 
de evaluare + T.V.A, Caietele 
de sarcini se pot achizitiona de 
la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 100 
lei + T.V.A. Licitatia va avea 
loc in data de 28.09.2017, orele 
13.00, la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap. 21, jud. Caras-Se-
verin.

l Anunț de licitație privind 
constituirii dreptului de super-
ficie asupra unui teren situat 
în municipiul Târgoviște, 
Bulevardul Regele Carol I nr. 
51. 1. Informații generale 
privind concedentul: Consiliul 
Județean Dâmbovița  cu 
sediul în Târgoviște, Piața 
Tricolorului nr.1, cod fiscal 
4280205, telefon 0245/207600, 
fax 0245/212230, e-mail: 
consjdb@cjd.ro, organizează 
licitație publică pentru consti-
tuirea dreptului de superficie 
asupra terenului în suprafaţă 
de 68.790 mp, situat în munici-
piul Târgoviște, Bulevardul 
Regele Carol I nr. 51. 2. Infor-
mații generale privind obiectul 
constituirii dreptului de super-
ficie, în special descrierea și 
identificarea terenului: 2.1. 
Teren  în suprafață de 68.790 
mp, situat în municipiul 
Târgoviște, Bulevardul Regele 
Carol I nr. 51. 3. Informații 
privind documentația de atri-

buire: 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: prin 
solicitare, de la sediul Consi-
liului Județean Dâmbovița, 
Direcția administrarea patri-
moniului, etaj VII, camera 
128. 3.2. Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea unui 
exemplar din documentația de 
atribuire: Costul documenta-
ției de atribuire este de 500 lei 
și se achită numerar la casieria 
Consiliului Județean Dâmbo-
vița sau prin virament în 
contul RO41TREZ27121360250 
XXXXX, beneficiar Consiliul 
Județean Dâmbovița, CUI 
4280205. 3.3. Valoarea garan-
ției de participare: 17.760 lei și 
se achită numerar la casieria 
Consiliului Județean Dâmbo-
vița sau prin virament în 
contul RO15TREZ2715006 
XXX000252, beneficiar Consi-
liul Județean Dâmbovița, CUI 
4280205. 3.4. Suma anuală 
minimă de plată pentru primii 
doi ani de superficie: 355.200 
lei. 3.5. Data – limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 
0 4 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  o r a  1 1 0 0 . 
Răspunsul la clarificările soli-
citate va fi formulat într-o 
perioadă care nu trebuie să 
depășească 2 zile lucrătoare de 
la primirea acestora. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1 
Data – limită de depunere a 
ofertelor: 9.10.2017, ora 1100. 
4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura 
Consiliului Județean Dâmbo-
vița, parter, camera 24 și vor 
respecta prevederile pct.4 din 
documentația de atribuire. 4.3 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5. Data, ora și locul 
la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofer-
telor: 12.10.2017, ora 1100, 
Consiliul Județean Dâmbo-
vița, Piața Tricolorului nr.1, 
Sala Vlad Ţepeș, parter. 6. 
Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, fax ale instanței 
competente în soluționarea 
litigiilor apărute: Tribunalul 
Dâmbovița, Calea București, 
nr.3, telefon 0245/612334, fax 
0245/216622. 7. Data transmi-
terii anunțului de licitație în 
vederea publicării în ziare la 
nivel naţional și local și pe 
site-ul Consiliului Judeţean 
Dâmboviţa  www.cjd.ro : 
21.09.2017. 8. Informații supli-
mentare se pot obține la 
telefon: 0245/207730, persoană 
de contact Bănulescu Iustina. 
Președinte dr. jr. Alexandru 
Oprea.

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. N 666. Nr. 77931 

din 20.09.2017. Anunț privind vanzarea pentru bunuri imobile. 

S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației privind vânzarea 

următoarelor bunuri imobile, la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 

7, oraș Valenii de Munte, în data de 04.10.2017, ora 09.00: - 

Imobil compus din teren intravilan categorie cc, în suprafață de 

2500 mp; construcție C1 cu destinație locuință cu suprafață 

construită de 65,14 mp; construcție anexă C2 cu suprafață 

construită de 17.82 mp și construcție anexă C3 cu suprafață 

construită de 15,13 mp situate în localitatea Sângeru, sat Mireșu 

Mic, nr. 62, județ Prahova (conform Extras de Carte Funciară 

pentru informare nr. cerere 28280/03.04.2017), preț de 

evaluare/ de pornire al licitației 43.036 lei lei (exclusiv TVA *). 

Anunțul nr. 77930/20.08.2017 poate fi consultat la sediul 

organului fiscal, la primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date 

suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare 

la depunerea ofertelor puteți apela numărul 0244.283006, int. 

12, persoană de contact Samoila Cezar. Data afișării: 

21.09.2017.

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. 165110829 

7291. Nr. 77946 din 20.09.2017. 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 

05.10.2017, ora 10.00: Licitația 2: - Autoturism, M1, Skoda 

Octavia, an fabricație 2004, preț de evaluare/ de pornire al 

licitației 7362 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. 77945/20.09.2017 

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 0244.283006, int. 12, camera 112. Data afișării: 

21.09.2017.
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l Anunţ de licitaţie pentru – 
vânzare de masă lemnoasă pe 
picior. Organizatorul licita-
ţiei: Comuna Hangu, cu 
sediul în comuna Hangu, 
j u d e ţ u l  N e a m ţ ,  t e l . 
0 2 3 3 2 5 7 5 0 1 ,  f a x : 
0233257524, e-mail: prima-
riahangu@yahoo.com. Data 
şi ora desfăşurării licitaţiei: 
19 octombrie 2017, ora 12°°. 
Locul desfăşurării licitaţiei: 
Primăria comunei Hangu, 
judeţul Neamţ. Tipul licita-
ţiei: licitaţie publică în plic 
închis. Licitaţia este organi-
zată ş i  se  va desfăşura 
conform prevederilor Regu-
lamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 617/2016. 
Data şi ora organizării prese-
lecţiei: 12 octombrie 2017, 
ora 10°°. Data şi ora-limită 
până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru prese-
lecţie şi înscrierea la licitaţie:  
12 octombrie 2017, ora 10°°. 
Partida care se licitează, 
preţul de pornire se regăseşte 
în caietul de sarcini şi sunt 
afişate la sediul organizato-

rului şi site-ul www.ocoalede-
regim.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă pe picior 
oferit la licitaţie este conform 
caietului de sarcini. Dacă la 
prima licitaţie nu se prezintă 
cel puţin doi ofertanţi, lici-
taţia se va relua în termen de 
10 zile lucrătoare, respectiv 
în data de 29.10.2017, ora 
12°°, preselecţia având loc în 
data de 22.10.2017 ora 10°° 
cu termen de depunere a 
documentelor pentru prese-
lecţie la 22.10.2017 ora 10°°. 
Masa lemnoasă pe picior 
rămasă neadjudecată după 
încheierea, celei de-a doua 
licitaţii, se poate adjudeca 
prin negociere, în condiţiile 
prevăzute de prezentul regu-
lament şi de alte reglementări 
în vigoare. Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul 
organizatorului licitaţiei 
î n c e p â n d  c u  d a t a  d e : 
25.09.2017 iar  preţul aces-
tuia este de 200 lei. Pentru 
informaţii şi date suplimen-
tare vă puteţi adresa organi-
zatorului licitaţiei: Comuna 
Hangu, 0233257501, e-mail: 
primariahangu@yahoo.com, 
compart iment  ach iz i ț i i 
publice.

l Direcţia Sanitară Veteri-
nară şi pt. Siguranţa Alimen-
telor Cluj,  cu sediul în 
Cluj-Napoca, P-ţa Mărăşti, 
nr.1, jud. Cluj, scoate la 
vânzare prin licitaţie deschisă, 
conform HG 841/1995, 
mijloace fixe casate în valoare 
de 1669577.77 Lei, respectiv 
obiecte de inventar casate de 
32523.08Lei. Preţul de pornire 
la licitaţie pentru fiecare 
mijloc fix sau obiect de 
inventar scos la vânzare se va 
evalua, la solicitare, de către 
Comisia de evaluare numită 
prin Decizia conducătorului 
instituţiei. Licitaţia se va 
desfăşura la sediul DSVSA 
Cluj în data de 10.10.2017, ora 
10.00. În caz de neadjudecare, 
licitaţia se va relua în data de 
16.10.2017 şi în 24.10.2017, la 
aceeaşi oră. La licitaţie poate 
participa orice persoană fizică 
sau juridică care prezintă 
până la data ţinerii şedinţei de 
licitaţie următoarele docu-
mente: -Cerere prin care se 
solicită bunul care urmează a 
fi licitat; -Chitanţa de achitare 
a taxei de participare la lici-
taţie, eliberată de casieria 
instituţiei în sumă de 10Lei; 
-Copie de pe certificatul de 
înmatriculare la Registrul 

Comerţului pentru persoanele 
juridice sau actul de identitate 
pentru persoanele fizice. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei sau 
la telefon: 0264.447.997.

l SC Storsistem SRL, socie-
tate in faliment, anunta 
vanzarea la licitatie publica a 
bunurilor mobile af late in 
patr imoniul  debitoarei , 
respectiv: Atelier Mecanic 
Prelucrare Componente JO la 
pretul de 67,5 lei, masina 
frezat Teu penumatica Taha 
Bayrak, la pretul de 1.550 lei, 
masina de lipit Taha Bayrak 
la pretul de 1.525 lei, masina 
de debavurat Bautech la 
pretul de 4.475 lei, scara Svel-
tina la pretul de 84,5 lei, 
masina de gaurit si drenat la 
pretul de 1.922 lei, Volvo (o 
parte caroserie) la pretul de 
22,5 lei si schela mobila la 
pretul de 45 lei. Licitatia are 
loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 28.07.2016 si 
a regulamentului de partici-
pare la licitatie. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus 
cu 50% din cel stabilit in 
rapoartele de evaluare. Sedin-
tele de licitatii vor avea loc pe 
d a t a  d e :  2 5 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
03 .10.2017,  10 .10.2017, 
19 .10.2017,  31 .10.2017, 

02 .11.2017,  09 .11.2017, 
16 .11.2017,  23 .11.2017, 
04.12.2017 orele 12.30, la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B. Relatii suplimentare 
la sediul lichidatorului judi-
c i a r,  c a t  s i  l a  t e l e f o n 
0344104525.

l SC Teomed Logistic Parc 
SRL, prin lichidator judiciar 
anunţă vânzarea prin lici-
taţie publică a urmatoarelor 
bunuri mobile: disc agricol la 
pretul de 7.100 lei, masina 
confectionat cuie la pretul 
de 250 lei, masina rindeluit 
la pretul de 2.925 lei, masina 
universala de tamplarie la 
pretul de 2.600 lei, generator 
curent la pretul de 25 lei. 
Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50% fata de cel 
s tab i l i t  in  rapor tu l  de 
evaluare, incuviintat de 
Adunarea Creditorilor din 
20.09.2016. Licitaţiile vor 
a v e a  l o c  p e  d a t a  d e : 
25 .09 .2017,  03 .10 .2017, 
10 .10 .2017,  19 .10 .2017, 
31 .10 .2017,  02 .11 .2017, 
09 .11 .2017,  16 .11 .2017, 
23.11.2017, 04.12.2017 orele 
12.00, în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud Prahova. Relaţii 
suplimentare 0344104525.

l SC Corydob Impex SRL, 
societate aflata in faliment, 
prin l ichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie a 
urmatoarelor bunuri mobile 
af late in patrimoniul debi-
toarei, si anume: autotractor 
Man, an fabricatie 2003, la 
pretul de 17.200 lei, auto-
tactor Volvo, an fabricatie 
2002, la pretul de 23.400 lei, 
autoutilitara Peugeot Boxer, 
an fabricatie 2000, la pretul 
de 2.625 lei, semiremorca 
Schrader, an fabricatie 1999, 
la pretul de 27.400 lei, semire-
morca automecanica, an 
fabricatie 2004, 2 buc la 
pretul 8.850 lei/buc, semire-
morca Drauxbauer, an fabri-
catie 1991, la pretul de 12.650 
lei, semiremorca Schrader, an 
fabricatie 1999, la pretul 
25.250 lei ,  semiremorca 
Willing-2 buc, an fabricatie 
1996, la pretul de 17.900 lei/ 
buc, semiremorca Hendricks, 
an fabricatie 1997, la pretul 
de 18.900 lei, mobilier birou 
la pretul de 215 lei, rezervor 
bazin la pretul de 11.050 lei, 
distribuitor pompa la pretul 
de 3.000 lei, bazin carburant 
la pretul de 2.650 lei, rezervor 

31.000L la pretul de 8.425 lei. 
Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50% din cel 
s tab i l i t  in  rapor tu l  de 
evaluare  s i  aprobat  de 
Adunarea Creditorilor din 
09.01.2017. Sedintele de lici-
tatii vor avea loc pe data de: 
25 .09.2017,  03 .10.2017, 
10 .10.2017,  19 .10.2017, 
31 .10.2017,  02 .11.2017, 
09 .11.2017,  16 .11.2017, 
23.11.2017, 04.12.2017 orele 
13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 
7, cab 7B. Relatii suplimen-
tare la telefon 0344104525. 

PIERDERI  
l Pierdut Atestat profesional 
transport marfă, eliberat de 
ARR Argeş, pe numele Călin 
Vasile, din Piteşti. Se declară 
nul.

l Petrina Silviu PFA, cui 
37014919,  F40/196/2017, 
declar pierdute: certificatul 
de inregistrare seria B nr. 
3431578, certificatul consta-
tator privind sediul profesi-
onal din Bucuresti, Sector 3, 
Str. Nerva Traian, nr. 3, et 11 
si certificatul constatator 
privind activitatea desfasu-
rata la terti. Le declar nule. 

l Pierdut legitimaţie de 
serviciu emisă de Senatul 
R o m â n i e i  l a  d a t a  d e 
08.01.2014 pe numele Croi-
toru Constantin.

l Pierdut act de concesiune 
nr. 80 din 12.05.2008 pe 
numele Pârvu Alexandru, 
Pârvu Constanţa Elena, 
Constantin Mihaela Maria. Îl 
declar nul.

l Pierdut legitimaţie de 
serviciu emisă de Consiliul 
Local Sector 5- Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului, emisă 
în ianuarie 2017 cu nr. 32, pe 
n u m e l e  O n u  S i m o n a - 
Camelia, funcţia –inspector.

l Pierdut legitimaţie de 
serviciu pentru Ministerul 
Fondurilor Europene şi card 
acces clădire pe numele 
Mariana Acatrinei. Le declar 
nule.

l Declar pierdut act legiti-
maţie de student, eliberat de 
Universitatea din Bucureşti, 
Facultatea de Asistenţă 
Socială pe numele Duru 
Georgiana- Cătălina. 


