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OFERTE SERVICIU

Angajăm personal pentru depo-
zite din Anglia, Irlanda și 
Germania. Se plăteste doar trans-
portul! Contact: 0748.702.150, 
ysiiea.ro@gmail.com.

l Angajăm șoferi de TIR, Dane-
marca –Norvegia. Condiții de 
muncă și salarii avantajoase. 
Relații la telefon: +4528351103, 
+452341883. E-mail: job.drivers@
intercargo-scandinavia.dk.

l Societate angajează urgent 
pentru Belgia montatori cu experi-
enţă în montarea tâmplărie PVC și 
Aluminiu, rulouri exterioare, 
permis conducere categoria B. 
Salariu atractiv. Se oferă cazare și 
transport gratuit. Relaţii la 
tel.0748.692.867.

l Institutul Naţional de Geronto-
logie și Geriatrie „Ana Aslan”, cu 
sediul în București, str.Căldăru-
șani, nr.9, sector 1, București, cod 
fiscal: 4283333, în conformitate cu 
HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant contractual, pe 
durată nedeterminată, cu respec-
tarea condițiilor specifice prevăzute 
în Ordinul nr.1470/2011: -1 post 
consilier juridic debutant (S) 
-Compartiment juridic, diplomă de 
licență în specialitate. Condițiile 
generale de ocupare a posturilor 
sunt prevăzute la art.3 din HG 
nr.286/2011. Proba scrisă se va 
desfășura în data 23.10.2017, ora 
10.00, și  interviul,  în data 
26.10.2017, ora 10.00, în Str.Căldă-
rușani, nr.9, Sector 1, București. 
Dosarele de concurs vor conține 
documentele prevăzute la art.6 din 
HG 286/2011 și se pot depune până 
la data de 13.10.2017, ora 13.00, la 
sediul Institutului din Str.Căldăru-
șani, nr.9, Sector 1. Informaţiile 
referitoare la organizarea și desfă-
șurarea concursului, bibliografia și, 
după caz, tematica, calendarul de 
desfășurare a concursului sunt 
afișate la sediul Institutului, pe 
pagina de internet: www.ana-aslan.
ro și portalul: posturi.gov.ro. Relații 
suplimentare la tel.031.805.93.01-
05, int.144. 

l Primăria Comunei Dragomi-
rești- Vale din judeţul Ilfov organi-
zează 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 23.10.2017, 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 Drago-
mirești- Vale din str. Micșunelelor, 
nr.87, comuna Dragomirești- Vale, 
judeţul Ilfov, respectiv până la data 

de 13.10.2017, ora 16:30, ultima zi 
de selecţie a dosarelor fiind în data 
de 17.10.2017. Condițiile generale 
pentru participarea la concurs sunt 
menționate la art. 3 din anexa la 
H.G. nr. 286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare. Condi-
ţiile specifice de participare la 
concurs sunt: absolvirea învăță-
mântului gimnazial (8 clase). Nu 
este necesară vechimea în muncă. 
Dosarele de concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 6 din 
H.G. nr. 286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare. Biblio-
grafia va fi afișată la sediul institu-
ţiei. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021/436.71.32.

l Consiliul Judeţean Gorj organi-
zează concursul de recrutare 
pentru ocuparea funcției publice 
vacante de execuție de consilier, 
clasa I, gradul profesional superior 
la Serviciul investiții publice, 
Direcția tehnico-economică, 
dezvoltare regională și relații 
externe din aparatul de specialitate 
al Consiliului Județean Gorj. 
Probele stabilite pentru organizarea 
concursului: - dată susţinere proba 
scrisă:  30 octombrie 2017, ora 
10:30, la sediul Consiliului Jude-
ţean Gorj; - dată susţinere interviu: 
în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise, la sediul Consiliului 
Judeţean Gorj. Data limită de 
depunere a dosarelor de concurs 
este în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a. Dosarele de concurs vor 
conţine în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Condiţiile de partici-
pare și condiţiile de desfășurare a 
concursului de recrutare, biblio-
grafia de concurs, informaţii supli-
mentare privind documentele 
necesare dosarului de concurs se 
afișează la sediul Consiliului Jude-
ţean Gorj și pe site-ul Consiliului 
Judeţean Gorj www.cjgorj.ro (secţi-
unea Cariere). Relaţii suplimentare 
se pot obţine la Serviciul resurse 
umane, managementul funcţiei 
publice, IT - Consiliul Judeţean 
Gorj, camerele: 251/241, telefon: 
0253/212016, interior 251/241.

l Primăria Comunei Cornu Luncii 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a funcţiei contractuale 
de execuție vacante referent IA 
(normă 1/2) la Compartimentul 
Cămine Culturale din cadrul 
aparatului de specialitate al Prima-
rului Comunei Cornu Luncii. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Comunei Cornu Luncii 
din comuna Cornu Luncii, judeţul 
Suceava, în data de 25 octombrie 
2017, ora 10:00 - proba scrisă, iar 
proba interviului în termen de cel 
mult 4 zile lucrătoare de la susți-
nerea probei scrise. 1. Criterii 
generale de ocupare a funcției 
contractuale de execuție vacante de 

referent treapta IA (½ normă) la 
Compartimentul cămine culturale 
din cadrul aparatului de speciali-
tate al primarului comunei Cornu 
Luncii: - are cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic 
European ș i  domic i l iu l  în 
România; -  cunoaște l imba 
română, scris și vorbit; - are vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; - are capacitate deplină 
de exerciţiu; - are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberată 
de medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; - îndeplinește 
condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; - nu a fost condamnat(ă) 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanității, 
contra statului, ori contra autori-
tății, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei infrac-
țiuni săvârșite cu intenţie, care ar 
face incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea. 2. 
Criterii specifice de ocupare a func-
ției contractuale de execuție 
vacante de referent treapta IA (½ 
normă) la Compartimentul cămine 
culturale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei 
Cornu Luncii: - studii liceale absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; - 
vechime în specialitate în studiile 
necesare exercitării funcţiei 
contractuale: 6 ani și 6 luni; - 
cursuri de specializare coregrafie 
sau educație muzicală, sau experi-
ență de muncă ca instructor de 
educație. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune la sediul 
Primăriei Comunei Cornu Luncii 
din comuna Cornu Luncii, judeţul 
Suceava în termen de 10 de zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial al 
României Partea a – III-a. Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute de art.6 din 
anexa la Hotărârea Guvernului 
României nr. 286/20011, cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
care vor fi prezentate și original în 
vederea verificării conformității 
copiilor cu acestea sau în copii 
legalizate. Relaţii suplimentare cu 
privire la conţinutul dosarului, 
bibliografie, etc. se pot obţine de la 
sediul Primăriei comunei Cornu 
Luncii, telefon 0230542296, 
persoană de contact - Oiaga 
Constantin.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, Judeţul Teleorman, 
strada Libertăţii, numărul 1, orga-
n i z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea  următoarelor posturi 
contractual vacante: -1 post asis-
tent medical principal social în 
cadrul secţiei UPU; -1 post asistent 
medical debutant în cadrul secţiei 
UPU; -3 posturi asistent medical 
debutant în cadul secţiei CPU 
Videle. Condiţii specifice de partici-

pare la concurs pentru asistent 
medical debutant: -Absolvent al 
școlii postliceale; -Certificat de 
membru eliberat de OAMG-
MAMR; -Fără vechime. Condiţii 
specifice de participare la concurs 
asistent medical principal social: 
-Absolvent al școlii postliceale 
specialitatea medico-social sau 
echivalent în domeniu prin echiva-
lare conform HG 797/1997; -Certi-
ficat de membru eliberat de 
OAMGMAMR; -5 ani vechime. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă în 
data de 23.10.2017, ora 10.00, 
proba scrisă, iar data și ora inter-
viului vor fi anunţate după rezul-
tatul probei scrise. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului și trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art .7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Bibliografia 
și relaţii suplimentare la avizierul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, la serviciul RUNOS 
s a u  l a  t e l e f o a n e l e : 
0247.306.723/0247.306.758.

l Şcoala Gimnazială Specială „Sf.
Nicolae”, cu sediul în București, str.
Sold.Enache Ion, nr.31, sector 4, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului  post 
contractual aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată și comple-
tată de HG nr.1027/2014, în cadrul 
instituţiei. Denumirea postului: 
paznic, 1 normă- post contractual 
vacant pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor: 
10 clase; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
fără vechime; -atestat de agent de 
ordine și pază/agent de securi-
tate. Data, ora și locul de desfășu-
rare a concursului: Proba scrisă: în 
data de 18.10.2017, ora 09.00, la 
sediul Şcolii Gimnaziale Speciale 
„Sf.Nicolae”. Proba de interviu: în 
data de 19.10.2017 , ora 09.00, la 
sediul Şcolii Gimnaziale Speciale 
„Sf.Nicolae”. Data-limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
13.10.2017, ora 15.00, la sediul 
Şcolii Gimnaziale Speciale „Sf.
Nicolae”. Relaţii suplimentare la 
sediul unităţii sau tel.021.334.47.08. 

l Primăria Comunei Cioroiași, cu 
sediul în localitatea Cioroiași, sat 
Cioroiași, str.Principală, nr.36, 
judeţ Dolj, având în vedere preve-
derile HG 286/2011, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -1 (unu) 
post paznic -Compartiment Auxi-
liar; -1 (unu) post muncitor necali-
ficat -Compartiment Utilităţi 
Publice. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
23.10.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 25.10.2017, ora 
12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 1)
Pentru post muncitor necalificat 
-Compartiment Utilităţi Publice: 
-Studii liceale, respectiv studii 

medii liceale, finalizate cu diplomă 
de bacalaureat; -Pentru postul de 
muncitor necalificat va mai 
prezenta diplomă/atestat cursuri 
operare calculator; -Nu este nece-
sară vechimea. 2)Pentru post 
paznic -Compartiment Auxiliar: 
-Studii gimnaziale; -Nu este nece-
sară vechimea. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Cioro-
iași. Relatii suplimentare la sediul: 
Primăria Comunei Cioroiași, 
persoană de contact: Stancu Sanda 
Veronica, telefon/fax: 0251.317.122 
, e-mail: cioroiasi@cjdolj.ro.

l Şcoala Gimnazială Cristian, cu 
sediul în localitatea Cristian, strada 
Piața Libertății, numărul 22, 
judeţul Brașov, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Contabil: 
1 post -0,5 normă, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 23.10.2017, ora 12.00; 
-Proba interviu în data de 
23.10.2017, ora 14.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Studii: superioare 
economice; -Să fie cetăţean român; 
-Să cunoască limba română scris și 
vorbit; -Să aibă vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; 
-Să aibă cunoștinţe operare PC, 
Windows XP, Microsoft Office, 
Excel -programe specifice de conta-
bilitate; -Să aibă capacitate deplină 
de exerciţiu, o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pe care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei eliberată de medicul de 
familie; -Să îndeplinească condiţiile 
de studii cerute pentru ocuparea 
postului (studii superioare econo-
mice); -Să aibă minim 3 ani 
vechime în activităţi economice 
financiare; -Să nu fi suferit vreo 
condamnare definitivă pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Candidaţii vor depune dosa-
rele 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 Cristian, str.
Piața Libertății, nr.22, jud.Brașov. 
Dosarul de participare la concurs 
trebuie să conțină următoarele 
documente: 1.cerere de înscriere; 
2.copie xerox după BI/CI; 3.copii 
xerox după actele de studii; 4.copia 
carnetului de muncă sau, după caz, 
adeverinţă care să ateste vechimea 
în muncă, în specialitatea studiilor; 
5.cazier judiciar (în cazul în care 
candidatul depune o declaraţie pe 
propria răspundere că nu are ante-
cedente penale, are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu 
originalul cel mai târziu până la 

data desfășurării concursului); 6.
curriculum vitae; 7.recomandare 
de la ultimul loc de muncă; 8.
adeverinţă medicală. Relaţii supli-
mentare la sediul Şcolii Gimnaziale 
Cristian, persoană de contact: 
E p u r e  C o r i n a ,  t e l e f o n : 
0268.257.014, fax: 0372.870.565, 
e-mail: scoalacristianbv@yahoo.
com.

l Primăria Comunei Scoarţa, cu 
sediul în localitatea Scoarţa, strada 
Scoarţa, numărul 110, judeţul 
Gorj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Paznic (guard), număr 
p o s t u r i :  1 ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 23.10.2017, ora 12.00; 
-Proba interviu în data de 
25.10.2017, ora 12.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: studii medii 
-minim diplomă de bacalaureat; 
-vechime: vechime în muncă 
-minim 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Scoarţa, 
adică până la data de 13.10.2017, 
ora 16.00. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăria Comunei Scoarţa, 
strada/sat Scoarţa, nr.110, Judeţul 
Gorj, persoană de contact: Sucea 
Ion-Alin, telefon: 0253.280.222, 
0762.009.728, fax: 0253.280.222, 
e-mail: primariascoarta@gmail.
com

l Spital Orășenesc Sânnicolau 
Mare, judeţul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcțiilor 
contractuale de execuție, vacante, 
după cum urmează: 1.asistent 
medical generalist debutant- 
compartiment Unitate Transfuzie 
Sanguină (1 post); 2.asistent 
medical generalist debutant- secţia 
interne cronici (1 post); 3.asistent 
medical generalist debutant- 
cabinet boli infecţioase (1 post); 
4.muncitor calificat IV electrician- 
administrativ (1 post); 5.muncitor 
necalificat- administrativ (2 post). 
Pentru a ocupa un post contrac-
tual vacant sau temporar vacant, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale, 
conform art.3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286 din 23 martie 
2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare: a)are cetățenia 
română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul 
în România; b)cunoaște limba 
română, scris și vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; d)are capacitate deplină 
de exercițiu; e)are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinței medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; f)înde-
plinește condițiile de studii și, după 
caz, de vechime sau alte condiții 
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specifice potrivit cerințelor postului 
scos la concurs; g)nu a fost 
condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs și 
a ocupării funcției contractuale 
sunt: -studii și vechime conform 
Ordinului Ministerului Sănătăţii 
nr.1470/2011, dupa cum urmează: 
pentru posturile de asistent 
medical generalist debutant, 
respectiv -compartiment Unitate 
Transfuzie Sanguină (1 post), 
secţia medicină internă cronici (1 
post) și cabinet boli infecţioase (1 
post): studii postliceale, fără 
vechime, certificat Ordinul Asis-
tenţilor Medicali vizat la zi. Pentru 
postul de muncitor calificat IV 
-electrician -studii generale, califi-
care profesională de electrician, 
fără vechime. Pentru posturile de 
muncitor necalificat- studii gene-
rale, fără vechime. Concursul se va 
organiza conform calendarului 
următor: -23 octombrie 2017, ora 
10.00, proba scrisă (pentru toate 
posturile vacante); -24 octombrie 
2017, ora 10.00, proba interviu 
(pentru posturile vacante de 
muncitor calificat IV electrician și 
muncitor necalificat); -24 octom-
brie 2017, ora 12.00, proba practică 
(pentru toate posturile vacante de 
asistent medical generalist debu-
tant). Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea III, la 
sediul Spitalului Orășenesc Sânni-
colau Mare. Conform art.6 al 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, pentru înscrierea 
la concurs candidații vor prezenta 
un dosar de concurs care va 
conține următoarele documente: 
a.cererea de înscriere la concurs 
adresată conducătorului autori-

tății sau instituției publice organi-
zatoare;  b.copia actului  de 
identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; c.copiile documen-
telor care să ateste nivelul studiilor 
și ale altor acte care atestă efectu-
area unor specializări, precum și 
copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condițiilor specifice 
ale postului solicitate de autori-
tatea sau instituția publică; d.
carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverințele care atestă vechimea 
în muncă, în meserie și/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 
e.cazierul judiciar sau o declarație 
pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru 
care candidează; f.adeverință 
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 
unitățile sanitare abilitate; g.curri-
culum vitae. Adeverința care atestă 
starea de sănătate conține, în clar, 
numărul, data, numele emitentului 
și calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul 
Sănătății. În cazul în care candi-
datul depune o declarație pe 
proprie răspundere că nu are ante-
cedente penale, în cazul în care este 
declarat admis la selecția dosarelor, 
acesta are obligația de a completa 
dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfășurării primei 
probe a concursului. Copia actului 
de identitate, copiile documentelor 
de studii și carnetul de muncă sau, 
după caz, adeverințele care atestă 
vechimea vor fi prezentate și în 
original în vederea verificării 
conformității copiilor cu acestea. 
Detalii privind condiţiile specifice 
și bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând: www.spsnm.
ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Spitalului Orășe-
nesc Sânnicolau Mare, judeţul 
Timiș, strada Timișorii, numărul 
14, telefon: 0256.371.770, fax: 
0256.370.697, adresa: e-mail-
spital@spsnm.ro.

PRESTĂRI SERVICII
 

l www.emye-gustav.com Sistem de 
invatamant.

CITAȚII
 

l Se citează SC Bazzerla Sport 
Consulting SRL (CUI: 3251127), cu 
ultimul sediu cunoscut în Arad, str. 
Poetului, Nr. 70, Jud. Arad, pentru 
data de 31.10.2017, ora 08.30, la 
Judecătoria Arad, camera 147, în 
dosarul nr. 5144/55/2017, în calitate 
de pârât, în proces cu SC Oprea 
Grande Construczioni SRL, în 
calitate de reclamant, pentru 
pretenții. În caz de neprezentare a 
părților, se va judeca în lipsă, dacă 
acest lucru este solicitat în scris de 
una din părți.

l Dimache– Irina– Veronica, 
cheamă în judecată pentru divorț 
pe Dimache Ionuț- Bebi, cu reșe-
dința în Anglia, 56 Holm Oak Park, 
Hagden Lane, Watford, Hertfor-
dshire, United Kingdom, WD 18 
OXQ la data de 25.10.2017, ora 
8,30, Judecătoria Iași, Dosar nr. 
6548/245/2017, C 25M, Sala 2.

l Pârâta Goidan Mădălina Elena 
se citează la Judecătoria Iași în 
data de 25.10.2017, ora 8:00, C11, 
sala 1, în proces cu reclamatul 
Agapie Andrei  în dosarul nr. 
25896/245/2017, avand ca obiec-
t:președințială exercitate autoritate 
părintească.

l Se citează Stănculescu Paul, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Canada, 909-88 Somerset Street W, 
Ottawa Ontario K2P OH6, pentru 
ca în data de 31.10.2017, ora 9,00, 
să se prezinte la Judecătoria 
Costești, judeţul Argeș, în calitate 
de pârât – Dosar nr. 334/214/2015, 
reclamantă fiind Gheorghe Florica 
Claudia, pentru partajarea terenu-
rilor menţionate în titlurile de 
proprietate nr. 97389/29.08.1997; 
110208/12.07.2000 – autor Dedu 
(Stănculescu) S. Ion. 

l Ciupercă Argentina cu ultimul 
domiciliu în  Rovinari, str. Casta-
nilor, bl.D5, sc.1, et.2, ap.11, Gorj, 
este chemată în instanţă în data de 
19.10.2017, ora 11.30, Sala 4, 
Complet C24, în calitate de pârâtă, 
în proces cu Ciupercă Vasile, în 
calitate de reclamant, pentru 
divorț, în dosarul nr. 5214/318/2017, 
al Judecătoriei Tg-Jiu.

l Numitul Feodor Ioan cu domici-
liul în Caransebeș, sat Jupa, nr. 1, 
județul Caraș Severin este citat în 
data de 11.10.2017, la Judecătoria 
Horezu, județul Vâlcea în dosarul 
nr. 2410/241/2017 în contradictoriu 
cu reclamanta Feodor Georgeta 
Irina – obiect ordonanță președen-
țială – stabilire provizorie a locu-
inței minorului și suplinire acord.

l Pe rolul Judecătoriei Alexandria 
se află Dosarul nr. 54/740/2016, 
având ca obiect divorţ, reclamantă 
Staicu Stochiţoiu Mihaela, pârât 
Staicu C. Florin, domiciliat în 
București, str. Aleea Moldoviţa nr. 
5, bl. C5, ap. M5, sector 4, cu menţi-
unea prezentării la interogatoriu la 
termenul din 07.11.2017.

l Se citează numitul Cîţă Eftimie 
Marian, cu ultimul domiciliu în 
comuna Traian, jud. Olt, în calitate 
d e  p â r â t  î n  d o s a r u l  n r. 
2445/207/2017 al Judecătoriei 
Caracal, având ca obiect declararea 
Judecătorească a morţii, în contra-
dictoriu cu reclamanta Cîţă Elena, 
cu termen de judecată la data 
18.10.2017 la Completul C11, sala 
nr.3, ora 08.30.

l Dobre Costinel Florin este 
chemat de reclamanta Dobre Alina 
Maria la Judecătoria Craiova în 
calitate de pârât în dosar nr. 
19237/215/2017 având ca obiect 
divorț, exercitarea autorității părin-
tești, tăgada paternității, în ziua de 
09.11.2017, ora 10.30, CMF6

DIVERSE
 

l Asculta totul in orice incapere 
folosind prelungitor sau un bec 
economic cu microfon. 0731070982.

l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin procedura 
s implif icata in dosarul  nr. 
6825/105/2016, Tribunal Prahova, 
c o n f o r m  s e n t i n t e i  n r . 
750/15.09.2017 privind pe SC Amid 
Gab Oil SRL, cu termenele: depu-
nere declarații creanță in vederea 
intocmir i i  tabe lu lui  supl i -
mentar  30.10.2017, întocmirea 
tabelului suplimentar al creanțelor 
30.11.2017, întocmirea tabelului 
definitiv consolidat 29.12.2017.
 
l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin procedura 
s implif icata in dosarul  nr. 
6713/105/2016, Tribunal Prahova, 
c o n f o r m  s e n t i n t e i  n r . 
753/15.09.2017 privind pe SC 
Zebra International Spedition SRL, 
cu termenele: depunere declarații 
creanță in vederea intocmirii tabe-
lului suplimentar 30.10.2017, întoc-
mirea tabelului suplimentar al 
creanțelor 30.11.2017, întocmirea 
tabelului definitiv consolidat 
29.12.2017.
 
l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin procedura 
s implif icata in dosarul  nr. 
4174/105/2016, Tribunal Prahova, 
c o n f o r m  s e n t i n t e i  n r . 
753/15.09.2017 privind pe SC 
Tasan Paza Protectie SRL, cu 
termenele: depunere declarații 
creanță in vederea intocmirii tabe-
lului suplimentar 30.10.2017, întoc-
mirea tabelului suplimentar al 
creanțelor 30.11.2017, întocmirea 
tabelului definitiv consolidat 
29.12.2017.

l SC Neoserv SRL și SC Adabel 
Impex SRL, prin lichidator judiciar 
Carduelis Consulting IPURL, 
invită la depunerea de oferte  în 
lei pentru păstrarea documentelor 

ce constituie arhiva acestor socie-
tăţi.Ofertele se vor trimite la adresa 
lichidatorului judiciar din Ploiești, 
str. Cerceluș, nr. 33, jud. Prahova, 
prin poștă, în plic cu confirmare de 
primire, până la data de 13.10.2017. 
Rel. tel. lichidator Elena Huideș 
0722.634.777.

l Unitatea administrative terito-
rială Berceni, judeţul Prahova, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale 5, 10, 22, 27, 
33, 49, începând cu data de 
06.10.2017, pe o perioadă de 60 zile, 
la sediul Primăriei comunei 
Berceni, judeţul Prahova, conform 
art. 14, alin. (1) și (2) din Legea 
Cadastrului și Publicităţii Imobi-
liare nr. 7/ 1996, republicată cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare a docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Sc Hydraulic Solutions Srl cu 
sediul principal in Arad str. Dimi-
trie Bonciu  nr.4/b, tel 0728227119 
doreste sa obtina autorizatie de 
mediu pentru sediu principal din 
Arad str. Dimitrie Bonciu nr 
4/b,unde se  desfasoara  activitatea 
conform cod CAEN 2562; 3312; 
222; 2219, avand ca principale faze 
ale procesului tehnologic urmatoa-
rele; Productie diverse operatiuni 
mecanice. Masurile de protectie a 
factorilor de mediu sunt: Apa: 
retea. Sol: - platforma betonata. 
Gestiunea deseurilor: Pubele. 
Observatiile publicului formulate in 
scris/informatiile privind potenti-
alul impact asupra mediului se 
depun/pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Arad, Splaiul Mures, FN, tel’ 0257 
280 331; 0257 280 996 in timp de 
zece zile lucratoare de la data publi-
carii prezentului anunt.

l Inspectoratul General al Poliţiei 
de Frontieră cedează cu titlu 
gratuit persoanelor interesate 

ANAF - Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Pu-

blice Ploiești - A.J.F.P. Pra-

hova - S.F.O. Bușteni, anun-

ță organizarea licitației pri-

vind vânzarea următoarelor 

bunuri mobile proprietatea 

debitorului TATAR MARIA 

MANUELA: Autoturism Mer-

cedes Benz 203 K, an 2008, 

preț 28847 lei. Prețurile de 

vânzare nu conțin T.V.A. Lici-

tația se va desfăsura la se-

diul organului fiscal din Buș-

teni, str. Nestor Ureche, nr. 

3, jud. Prahova, în ziua de 

16.10.2017, ora 12.00. 

Anunțul nr. 35.752/28.09. 

2017 poate fi consultat la 

sediul organului fiscal, la pri-

mărie, pe site-ul ANAF (lici-

tații) și pe Facebook ANAF - 

licitații. Pentru date supli-

mentare privind condiții de 

participare și acte necesare 

la depunerea ofertelor puteți 

apela nr. de telefon 0244. 

320155, persoană de con-

tact: Exari Valentin.
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(fizice sau juridice) un câine de 
serviciu cu vârsta de 7 ani şi 3 luni, 
mascul -rasa ciobănesc belgian, 
scos din funcţiune ca urmare a 
contactării unei boli cronice, 
diagnosticat cu artroză şi şchiopă-
tură, având tratament cu artrovit şi 
dexametazonă. Solicitările se vor 
depune personal la sediul IGPF 
-Serviciul Administrativ până la 
data de 06.10.2017. Pentru detalii 
suplimentare solicitanţii se pot 
adresa la nr.de tel.021.318.25.92, 
int.19398.

ADUNĂRI GENERALE
 

l Compania de Apă Oltenia SA, 
cu sediul în Craiova, str.Brestei, 
nr.133, judeţul Dolj, RO11400673, 
J16/63/1999, în conformitate cu 
dispoziţiile art.117, alin.1 şi art.111, 
alin.2, lit.e din Legea 31/1990, 
privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, şi prevederile art.12, pct.12.3, 
lit.e şi art.13, pct.31.1 din Actul 
Constitutiv al societăţii, prin Preşe-
dintele Consiliului de Admninis-
traţie al SC Compania de Apă 
Oltenia SA, dl.Dinca Aurel, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor SC 
Compania de Apă Oltenia SA la 
data de 31.10.2017, ora 12.00, la 
sediul societăţii din Craiova, str.
Brestei, nr.133, judeţul Dolj, cu 
următoarea ordine de zi: 1.Analiza 
şi aprobarea rectificării Bugetului 
de venituri şi cheltuieli al SC 
Compania de Apă Oltenia SA 
pentru anul 2017. Documentele şi 
materialele informative referitoare 
la problemele incluse pe ordinea de 
zi a Adunării pot fi consultate pe 
site-ul oficial al societăţii sau la 
sediul societăţii din Craiova, str.
Brestei, nr.133, judeţul Dolj. În 
cazul neîndeplinirii cvorumului 
statutar necesar deliberărilor la 
prima convocare, următoarea 
Adunare Generală Ordinară a 
Acţionarilor SC Compania de Apă 
Oltenia SA va avea loc în data de 

15.11.2017, ora 12.00, la sediul 
societăţii din Craiova, str.Brestei, 
nr.133, judeţul Dolj, cu aceeaşi 
ordine de zi stabilită pentru prima 
Adunare Generală Ordinară. 
Preşedinte Consiliul de Adminis-
traţie, Dinca Aurel.

l Donaris Tours S.R.L. Bucureşti, 
Şoseaua Virtuţii, nr.7, bl.R3, scara 
2, parter, Spaţiul S3, sector 6, 
J40/4980/1998, C.U.I. 10595925, 
Atribut fiscal RO, Capital social 
10.000 lei. Convocare: Consiliul de 
Administraţie al societăţii Donaris 
Tours SRL cu sediul în Bucureşti, 
Şoseaua Virtuţii, nr.7, bl.R3, scara 
2, parter, Spaţiul S3, sector 6, 
având J40/4980/1998, C.U.I. 
10595925, convoacă Adunarea 
Generală a Asociaţilor, în şedinţă 
e x t r a o r d i n a r ă  î n  d a t ă  d e 
06.10.2017, ora 10, la sala de 
consiliu a Subansamble Auto SA, 
din Piteşti, strada George Coşbuc 
nr.59, judeţul Argeş, cu următoarea 
ORDINE DE ZI: 1) Aprobarea 
prelungirii până la data de 15 
decembrie 2018 a facilităţii de 
factoring în suma de 420.000 RON 
contractata de la UniCredit Bank 
SA-Sucursala Argeş Piteşti 
(Banca), debitori cedaţi fiind Euro 
Auto Plastic System SRL şi 
Faurecia Seating Tălmaciu SRL. 2) 
Aprobarea menţinerii pentru 
creditul mai sus menţionat a urmă-
toarelor garanţii: - Ipoteca mobi-
liară având ca obiect toate conturile 
şi subconturile Donaris Tours 
S.R.L., prezente şi viitoare, deschise 
la Bancă, conform contractului de 
ipotecă mobiliară, înregistrat la 
Arhiva Electronică de Garanţii 
Reale Mobiliare; - Ipoteca mobi-
liară asupra creanţelor băneşti, 
precum şi a accesoriilor acestora, 
provenind din contractul comercial 
nr. 1359/25.07.2011, încheiat între 
Donaris Tours S.R.L. şi Euro Auto 
Plastic System SRL (Debitor), 
împreună cu toate anexele şi actele 
adiţionale prezente şi viitoare / 
toate contractele prezente şi 

viitoare încheiate între Donaris 
Tours S.R.L. şi Euro Auto Plastic 
System SRL (Debitor), împreună 
cu toate anexele şi actele adiţionale 
prezente şi viitoare / toate comen-
zile prezente şi viitoare înaintate de 
Euro Auto Plastic System SRL 
(Debitor) şi onorate de Donaris 
Tours S.R.L., ipotecă mobiliară 
înregistrată în Arhiva Electronică 
de Garanţii Reale Mobiliare; - 
Ipotecă mobiliară asupra crean-
ţe lor  băneşt i ,  precum şi  a 
accesoriilor acestora, provenind din 
toate contractele prezente şi 
viitoare încheiate între Donaris 
Tours S.R.L şi Faurecia Seating 
Tălmaciu SRL Sucursala Mioveni 
având adresa de facturare: 
Faurecia Seating Tălmaciu SRL 
(Debitor), împreună cu toate 
anexele şi actele adiţionale prezente 
şi viitoare, inclusiv din contractul 
003/30.01.2015 împreună cu toate 
anexele şi actele adiţionale prezente 
şi viitoare şi/sau din toate comen-
zile prezente şi viitoare înaintate 
Faurecia Seating Tălmaciu SRL 
Sucursala Mioveni (Debitor) având 
adresa de facturare: Faurecia 
Seating Tălmaciu SRL şi onorate 
de Donaris Tours S.R.L, ipotecă 
mobiliară înregistrată în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare. 3) Aprobarea împuterni-
cirii doamnei Stănescu Beatrice 
Alexandrina, în calitate de Admi-
nistrator, să reprezinte cu puteri 
depline societatea şi să semneze, în 
numele şi pe seama Donaris Tours 
S.R.L., actul adiţional la contractul 
de credit (factoring) încheiat cu 
UniCredit Bank SA-Sucursala 
Argeş Piteşti, precum şi orice alte 
documentele necesare pentru reali-
zarea obiectivului arătat la punctul 
1 de pe ordinea de zi sau orice alt 
act juridic încheiat de părţi în legă-
tură cu acestea. 4) Diverse 
probleme în competenţa de rezol-
vare a Adunării Generale a Acţio-
narilor. În situaţia neîntrunirii 
quorumului statutar la prima 
şedinţă, se anunţă a doua convo-
care a acesteia pentru data de 

07.10.2017 ora 10, în acelaşi loc şi 
cu aceeaşi ordine de zi. Începând 
cu data publicării prezentei, 
Convocatorul, textul integral al 
documentelor şi materialelor infor-
mative cu privire la punctele de pe 
ordinea de zi şi care urmează a fi 
prezentate Adunării Generale 
precum şi proiectul de hotărâre a 
AGA sunt puse la dispoziţia asocia-
ţilor la sediul societăţii, în zilele 
lucrătoare, între orele 10-14, unde 
pot fi consultate şi completate de 
aceştia.

l Convocare Adunare Generală 
Extraordinară a Acţionarilor. Soci-
etatea Avicola Buftea S.A., cu 
sediul în comuna Mogoşoaia, 
strada Marinarilor, nr. 17, judeţul 
Ilfov, înmatriculată la Registrul 
C o m e r ţ u l u i  I l f o v  s u b  n r. 
J23/7/2002, C.U.I. RO 2788208, în 
temeiul Legii nr. 31/1990 republi-
cată şi a art. 13 a Actului consti-
tutiv, Consiliul de Administraţie 
prin administrator Alsamou 
Hamoud, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor societăţii, care va avea loc în 
comuna Crevedia, str. Combina-
tului nr. 483, jud. Dâmboviţa, la 
data de 30.10.2017, ora 11:00, în 
prima convocare, iar în cazul în 
care adunarea nu se va putea ţine, 
se va întruni la data de 31.10.2017, 
ora 11:00 în acelaşi loc, în a doua 
convocare, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Aprobarea în principiu a 
divizării parţiale a Societăţii 
Avicola Buftea S.A. prin transferul 
simultan a unei părţi din patrimo-
niul acesteia către o societate nou 
constituită, de tip “Societate pe 
Actiuni”, ce va avea un capital 
social de 518.700 Lei, împărţit în 
207.480 de acţiuni cu o valoare 
nominală de 2,5 Lei/ acţiune şi 
următoarea structură a capitalului 
social: -Waref Rom S.R.L. va 
deţine o cotă de 55 %,  -Alţi acţio-
nari- persoane fizice şi juridice– 
tip– lista vor deţine o cotă de 45%. 
2. Aducerea la cunoştinţa acţiona-
rilor în conformitate cu dispozţiile 

legale incidente a Proiectului de 
divizare parţială a Societăţii 
Avicola Buftea S.A. şi a proiectului 
de act constituitv al societăţii ce se 
va constitui în urma divizării. La 
Adunarea Generală a Acţionarilor 
sunt îndreptăţiti să participe acţio-
narii înregistraţi în registrul acţio-
narilor societăţii la data de 
referinţă 02.10.2017. Informaţii cu 
privire la A.G.E.A. precum şi 
proiectul de divizare, proiectul de 
act constitutiv şi celelalte materiale 
ce vor fi supuse aprobării în 
Adunare se pot consulta la adresa 
de  convocare  d in  comuna 
Crevedia, str. Combinatului nr. 483, 
jud. Dâmboviţa începând cu data 
publicării convocatorului. Avicola 
Buftea S.A. prin Administrator 
Alsamou Hamoud.

l Ordinea de zi a Sedinței Desfă-
şurate în data de 14-10-2017. 
Consiliul Director al FNCPR, 
întrunit în mod legal şi statutar în 
sedință ordinară în data de 26-02-
2017, în baza atribuțiunilor confe-
rite de prevederile art. 6, alin. 1-11, 
coroborate cu prevederile art.9, lit.a 
şi b din Statutul FNCPR convoacă 
sedința Conferinței Naționale 
Columbofile a FNCPR pentru data 
de 14-10-2017. Sedința se va desfă-
şura, în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului de Organizare şi 
Desfăşurare a Adunării Generale a 
FNCPR 2017, document validat de 
către Consiliul Director şi postat pe 
siteul oficial al federației până în 
data de 11-09-2017. Lucrările 
Conferinței Naționale Columbofile 
se desfăşoară în mun.Braşov, Bule-
vardul Eroilor, nr. 27-29, jud. 
Brasov- Sala de Conferințe a Hote-
lului Aro Palace, începând cu ora 
12.00. Ordinea de zi a sedinței a 
fost stabilită, în conformitate cu 
prevederile art. 6, alin. 5 Statutul 
FNCPR de către membrii Consi-
liului Director, ca fiind următoarea: 
1. Prezentarea Raportului Comisiei 
de validare a delegaților desemnați 
în sedințele Adunărilor Generale 
ale asociațiilor afiliate (verificarea 

legalității sedințelor Adunărilor 
Generale ale asociațiilor afiliate) şi 
al raportului Comisiei de validare a 
candidaturilor înregistrate pentru 
funcțiile din cadrul organelor de 
conducere, execuție şi control ale 
FNCPR. 2. Alegerea componentei 
Prezidiului Conferinței Naționale a 
FNCPR. 3. Prezentarea raportului 
de activitate al Preşedintelui 
FNCPR pentru perioada cuprinsă 
între data alegerii şi data prezentei 
sedințe a Conferinței Nationale a 
FNCPR. 4. Prezentarea raportului 
anual de activitate al preşedinților 
comisiilor cu rol de organe de 
execuție din cadrul FNCPR 
(Comisia Națională Sportivă, 
Comisia Națională de Disciplină şi 
Corpul Național de Arbitri). 5. 
Prezentarea Raportului anual 
financiar al FNCPR. Dezbateri 
asupra conținutului acestui raport 
financiar. 6. Prezentarea Rapor-
tului anual al Comisiei de Cenzori 
a FNCPR. Dezbateri asupra conți-
nutului. 7. Prezentarea succintă a 
proiectelor candidaților la funcțiile 
cuprinse în organigrama Consi-
liului Director. Alegerea Consiliului 
Director al FNCPR. Consiliul 
director este alcătuit din 15 
membri, alesi prin vot secret pe 
baza candidaturilor depuse în scris, 
îndeplinind următoarele atribu-
țiuni: Preşedinte, Prim-Vicepreşe-
dinte -responsabil cu probleme 
administrative şi organizatorice, 
Vicepreşedinte tehnic- responsabil 
al Comisiei Național Sportive, 
Vicepreşedinte cu probleme de 
promovare  co lumbof i lă  ş i 
marketing, Vicepreşedinte cu 
probleme internaşionale, Vicepreşe-
dinte cu probleme juridice şi 
responsabil Comisia Națională de 
Disciplină, Vicepreşedinte -respon-
sabil al Corpului Național de 
Arbitri, Membru-responsabil cu 
probleme veterinare şi de protecția 
porumbeilor voiajori, Membru 
-responsabil cu probleme finan-
ciare, Membru -responsabil cu 
organizarea expozițiilor nationale, 
Membru -responsabil cu promo-
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varea tinerilor columbofili, Membru 
-responsabil cu administrarea bazei 
materiale, Membru -responsabil cu 
probleme de antidoping, Membru- 
responsabil cu probleme de comu-
nicare și relații publice, Membru 
-responsabil cu activitatea colum-
bodroamelor și a Clubului Gold. 
Cererile de depunere a candidatu-
rilor pentru funcțiile din compo-
nența Consiliului Director, vor fi 
transmise la sediul FNCPR până la 
data de 30-09-2017, orele 16.00, 
prin următoarele modalități: 
-poștal sau printr-o societate presta-
toare de servicii de curierat la 
sediul FNCPR situat în mun. 
București, str. Făgăraș, nr. 14, 
sector 1, Cod Poștal 010898, -prin 
Fax: 0213.101.375, -pe adresa de 
email- office@fcpr.ro. Fiecare 
cerere de depunere a candidaturii 
pentru funcțiile din componența 
Consiliului Director va fi însoțită, 
în conformitate cu dispozițiile art.7, 
litera d din Statutul FNCPR, de 
următoarele înscrisuri și mențiuni: 
-un proiect cadru pentru următorul 
mandat care va cuprinde, în funcție 
de atribuțiunile funcției pentru care 
candidează, referiri la proiectele 
federației și viziunea sa referitoare 
la următoarele coordonate: dezvol-
tarea internă și promovarea națio-
n a l ă  ș i  i n t e r n a ț i o n a l ă  a 
columbofiliei, organizarea și loca-
țiile expozițiilor provinciale și nați-
onale, organizarea de evenimente 
internaționale, problematica 
antidoping- ului, probleme sanitar 
veterinare și de protecția porumbe-
ilor voiajori, probleme specifice 
tinerilor columbofili, organizarea 
juridică și administrarea federației, 
problematică de ordin tehnic 
sportiv, probleme referitoare la 
activitatea columbodroamelor și a 
Clubului Gold și orice alte aspecte 
care vizează activitatea federației, 
-menționarea în conținutul cererii 
de candidatura a unui număr de 
minim 10 asociații afiliate, care 
susțin respectiva candidatură, în 
vederea verificării proceselor 
verbale de sedință ale adunărilor 
generale ale acestora, care certifică 
veridicitatea susținerilor respecti-
vului candidat. 8.Alegerea Comisiei 
Național Sportive a FNCPR. 
Comisia Național Sportivă este 
alcătuită dintr-un număr de nouă 
membri care exercită următoarele 
funcții și atribuțiuni: Președinte, 
Secretar, Responsabil cu omologa-
torii, Responsabil cu ceasurile elec-
tronice, Responsabil cu ceasurile 
mecan ice ,  Responsab i l  cu 
programul de clasamente, Membru, 
Membru, Membru. Cererile de 
depunere a candidaturilor pentru 
funcțiile din componența Comisiei 
Naționale Sportive, vor fi transmise 
la sediul FNCPR până la data de 
30-09-2017, orele 16.00, prin urmă-
toarele modalități: -poștal sau 
printr-o societate prestatoare de 
servicii de curierat la sediul 

FNCPR situat în mun.București, 
str.Făgăraș, nr.14, sector 1, Cod 
Poș ta l  010898 ;  -pr in  Fax : 
0213.101.375; -pe adresa de email: 
office@fcpr.ro. 9.Alegerea Comisiei 
Naționale de Disciplină a FNCPR. 
Comisia Națională de Disciplină a 
FNCPR este alcătuită dintr-un 
număr de cinci membri: Președinte, 
Secretar, Membru, Membru, 
Membru. Cererile de depunere a 
candidaturilor pentru funcțiile din 
componența Comisiei Naționale de 
Disciplină, vor fi transmise la sediul 
FNCPR până la data de 30-09-
2017, orele 16.00, prin următoarele 
modalități: -poștal sau printr-o 
societate prestatoare de servicii de 
curierat la sediul FNCPR situat în 
mun.București, str.Făgăraș, nr.14, 
sector 1, Cod Poștal 010898; -prin 
Fax: 0213.101.375, -pe adresa de 
email: office@fcpr.ro. 10.Alegerea 
Comisiei de Cenzori a FNCPR. 
Comisia de Cenzori a FNCPR este 
alcătuită dintr-un număr de trei 
membri: Președinte, Membru, 
Membru. Cererile de depunere a 
candidaturilor pentru funcțiile din 
componența Comisiei de Cenzori, 
vor fi transmise la sediul FNCPR 
până la data de 30-09-2017, orele 
16.00, prin următoarele modalități: 
-poștal sau printr-o societate presta-
toare de servicii de curierat la 
sediul FNCPR situat în mun.Bucu-
rești, str.Făgăraș, nr.14, sector 1, 
Cod Poștal 010898, -prin Fax: 
0213.101.375, -pe adresa de email: 
office@fcpr.ro. Menționăm că 
ultimul organ de execuție al federa-
ției, Corpul Național de Arbitri este 
alcătuit dintr-un președinte, 
secretar și toți arbitrii naţionali și 
internaţionali care sunt membri ai 
FNCPR, fiind ales prin vot doar 
președintele acestui corp, membru 
al Consiliului Director. Candidaţii 
pentru organele de conducere, 
execuţie și control ale Federaţiei 
Nationale a Crescătorilor de 
Porumbei din România trebuie să 
îndeplinească în mod cumulativ, 
următoarele condiţii: -să fie cetă-
ţean român cu domiciliul sau resi-
dența în România; -să fie membru 
și delegat pentru Conferința Națio-
nală a FNCPR desemnat de către o 
asociație afiliată; -să formuleze o 
cerere de candidatură scrisă cu 
cincisprezece zile înainte de data 
desfășurării sedinței Conferinței 
Naționale de alegeri; -să nu fi 
primit sancţiuni de suspendare din 
activitatea columbofilă ultimii cinci 
ani; -nu poate îndeplini o funcție de 
conducere în cadrul federației o 
persoană care a încheiat pe peri-
oada mandatului un contract indi-
vidual de muncă cu aceasta 
(salariat al FNCPR); -să nu posede 
antecedente penale, respectiv 
condamnări pentru infracţiuni 
prevăzute de Tilurile I-IV, respectiv 
VII-XII din Noul Cod Penal. 
Candidaţii pentru organele de 
conducere, execuţie și control ale 

Federaţiei Naționale a Crescăto-
rilor de Porumbei din România vor 
transmite anexate cererii de depu-
nere a candidaturii următoarele: 
-cazier judiciar, -împuternicirea 
prin care a fost mandatat de asoci-
ația afiliată, unde a fost membru 
activ în cursul anului 2017, să o 
reprezinte la această sedință, -copie 
CI/BI al candidatului. Pentru 
fiecare funcţie este declarat ales, 
conform prevederilor art.7, lit.d din 
Statutul FNCPR, cel care a obţinut 
majoritate simplă din voturile 
valabil exprimate. Votul se Exprimă 
în Mod Secret. În cazul neobținerii 
majorităţii simple la primul tur de 
scrutin, pentru primii doi candidaţi 
care au obţinut cel mai mare număr 
de voturi se va apela la al doilea tur 
de scrutin. În al doilea tur de 
scrutin care se va desfășura în 
aceiași dată cu primul este declarat 
ales candidatul care a obţinut cel 
mai mare număr de voturi valabil 
exprimate. 11.Validarea rezulta-
telor procedurii de alegeri la nivelul 
Consiliului Director Comisiei Nați-
onal Sportive, Comisiei Naționale 
de Disciplină ale FCPR. 12.
Diverse. Data 10.09.2017. Preșe-
dinte Fncpr, Ing.Marius Florin 
Tunduc. Întocmit, Av.Gatejescu 
Alexandru Florian- Membru CD al 
FNCPR.

LICITAȚII
 

l Consiliul Local Breaza, str. 
Republ i c i i ,  nr.  82  B ,  Te l : 
0244/340.508, Fax: 0244/340.528, 
e-mail: primariabreaza@yahoo.
com,  organizează: Licitație publică 
cu strigare pentru închirierea tere-
nului în suprafață de 60,31 mp, 
proprietate publică a orașului 
Breaza, situat în Breaza, Piața 
orașului, Judetul Prahova. - data 
licitației: 18.10.2017, ora 11:00 la 
sediul Primăriei Breaza; - data 
limită de depunere a documentelor 
prevăzute în Caietul de sarcini: 
18.10.2017, ora 10:00; - prețul de 
pornire al licitației: 10,70 lei/mp/
lună; - taxa de participare la lici-
tație: 25 lei (nerambursabilă); - 
prețul Caietului de sarcini: 15 lei, 
nerambursabili și se poate procura 
de la sediul Primăriei Breaza; - 
garanția de participare: 100 lei.

l SC Bomas Distributions SRL 
prin lichidator, anunta vanzarea la 
licitatie publica bunurilor aflate in 
patrimoniul societatii, respectiv 
magazine tip termopan, pretul de 
pornire al licitatiei fiind redus cu 
50% din cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe 
data de: 04.10.2017, 10.10.2017, 
12.10.2017, 17.10.2017, 19.10.2017, 
24.10.2017, 26.10.2017, 31.10.2017, 
02.11.2017, 07.11.2017, 09.11.2017, 
14.11.2017, 16.11.2017, 21.11.2017, 
23.11.2017, 28.11.2017, 05.12.2017, 
07.12.2017, 12.12.2017 si 14.12.2017 
orele 13.00 la sediul lichidatorului 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 
33S1 Cab. 7B, Et.7, jud. Prahova. 
Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0344104525.

l Municipiul Roman, cu sediul în 
Piaţa Roman-Vodă nr.1, Roman, 
judeţul Neamţ, cod fiscal: 2613583, 
tel. 0233/741119, fax: 0233/741604, 
email: investitii@primariaroman.
ro, anunţă organizarea unei licitaţii 
publice deschise, conform H.C.L. 
Roman nr. 179 din 31.08.2017, în 
vederea concesionării pentru o 
durată de 10 ani a spaţiului format 
din: ½ cotă parte indiviză din 
Cabinet medical nr.6 + ½ cotă parte 
indiviză sala de tratamente + cota 
parte indiviză din suprafeţele 
comune aferente (holuri, casa 
scării, grup sanitar, etc), în supra-

faţă totală de 37,65 mp -  din cadrul 
Dispensarului 3-5 din Roman, str. 
Bogdan Dragoș, nr.109, Etajul I, în 
scopul prestării de servicii medicale 
de medicină de familie, cu regim al 
activității de tură-contratură (art. 6 
din H.G. 884/2004). Relaţii supli-
mentare: tel. 0233-208608 – d-na 
Luminiţa Dima – serv. Achiziţii 
Publice, de unde se poate obţine și 
Documentaţia de atribuire  după 
achitarea la casieria instituţiei a 
sumei de 50 lei, începând cu data 
de 05.10.2017. Data limită privind 
achiziţionarea documentaţiei: 
20.10.2017. Documentele necesare 
pentru participarea la licitaţie: 1. 
Pentru persoane juridice: Decla-
raţie pe propria răspundere că 
firma nu este în stare de faliment, 
nu face obiectul procedurii de lichi-
dare, etc; Copie Certificat înmatri-
cu lare  Of ic iu l  Reg i s t ru lu i 
Comerţului sau alte acte echiva-
lente pentru înfiinţarea și acordarea 
personalităţii juridice, precum și 
copie de pe certificatul de înregis-
trare fiscală; Certificatul consta-
tator emis de O.R.C. sau alte acte 
din care să reiasă că se poate desfă-
șura activitate medicală obținut de 
la autorităţile competente în dome-
niul sănătăţii; Dovada că deţine 
personal de specialitate care 
prestează activitate medicală – 
specialitatea medicină de familie; 
Certificate constatatoare privind 
îndeplinirea obligaţiilor exigibile de 
plată a impozitelor și taxelor locale 
și de stat, inclusiv a C.A.S. 2. 
Pentru persoane fizice: Autorizaţie 
de liberă practică pentru activitatea 
medicală cu specialitatea medicină 
de familie; Copie act identitate; 
Certificate atestare fiscală privind 
impozite și taxe locale și de stat, 
inclusiv a C.A.S. 3. Dosarul va 
cuprinde: cererea de înscriere la 
licitație; documentele de la pct.1 
sau 2 de mai sus; acordul de voință 
privind împărțirea timpului de 
folosință al spațiului; documentele 
solicitate la punctul 5.1.1. din 
Caietul de sarcini; dovada constitu-
irii garanţiei de participare la lici-
taţie = 500 lei. Dosarul de înscriere 
se va depune la Biroul Unic-Muni-
cipiul Roman (parter), Piaţa 
Roman-Vodă, nr.1 – până la data 
de 27.10.2017, ora 10,00. Data 
limită pentru solicitare clarificări: 
20.10.2017, ora 14.00. Taxa de 
participare la licitaţie = 500 lei se 
va achita la casieria Municipiului 
Roman. Licitaţia se va desfășura la 
sediul Municipiului Roman, sala 
ședinţe, în ziua de 27.10.2017, ora 
13,30. Criteriul de atribuire al 
contractului de concesiune: cel mai 
mare nivel al redevenţei. Denu-
mirea instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute: 
Tribunalul Neamţ - Secţia conten-
cios-administrativ, B-dul Repu-
blicii, nr.16, Piatra Neamţ, jud. 
Neamţ, conform prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările ulteri-
oare.

l Agenţia Judeţeană Pentru Plăţi 
Şi Inspecţie Socială Argeș, în baza 
Legii nr. 15/1994 cu modificările și 
completările ulterioare, HG nr. 
841/1995, cu toate modificările și 
completările ulterioare, anunţă 
vânzarea la licitaţie publică (cu 
strigare) a următoarelor bunuri de 
natura mijloacelor fixe propuse 
pentru casare: Copiator Ricoh 
Aficio 220, 2001, preţ licitaţie 18111 
lei; Copiator Minolta, 2006, 2499 
lei; Barieră acces curte, 2007, 2885 
lei; Copiator Ricoh, 2003, 2258 lei; 
Imprimantă HP Laserjet 2420, 
2006, 1555 lei; 2 Calculatoare 
Fujitsu, 2008, 2535 lei; 5 Calcula-
toare Workstation, 2009, 1994 lei/

bucata; Laptop Notebook Dell 
Insp, 2006, 3998 lei; Calculator 
Workstation, 2005, 3021 lei; Note-
book (laptop), 2008, 2343 lei; Multi-
funcţională, 2007, 14815 lei; 
Calculator Comrace, 2006, 2182 lei. 
Documentele de participare la lici-
taţie se vor depune la sediul AJPIS 
Argeș, str. I.C. Brătianu nr. 38, 
până la data de 11.10.2017, ora 12, 
după cum urmează: a) cerere de 
participare la licitaţie; b) copie de 
pe certificatul de înmatriculare la 
registrul comerţului și codul fiscal 
pentru persoanele juridice române 
sau actul de identitate pentru 
persoanele fizice; c) chitanţa de 
achitare a cotei de cheltuieli de 
participare la licitaţie în sumă de 
100 lei, eliberată de casieria institu-
ţiei noastre. Licitaţia publică va 
avea loc în ziua de 16.10.2017, ora 
12, la sediul AJPIS Argeș, str. 
I.C.Brătianu nr. 38, Pitești.  În 
cazul în care nu se vor adjudeca 
bunurile scoase la vânzare, se va 
organiza o nouă licitaţie la data de 
23.10.2017, iar preţul iniţial de 
pornire a licitaţiei va fi diminuat cu 
până la 20%. În situaţia în care nu 
se vor adjudeca nici la acest termen 
bunurile scoase la licitaţie, se va 
organiza o nouă licitaţie la data de 
30.10.2017, ora 12, iar preţul iniţial 
de pornire va fi diminuat cu 40%. 
În aceste două situaţii documentele 
de participare se vor depune la 
sediul instituţiei noastre cu 24 de 
ore înainte de data licitaţiei. Bunu-
rile scoase la licitaţie pot fi văzute la 
sediul agenţiei. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon 
0248/210026.

l Calorex Termo Impex S.R.L., 
prin lichidator, cu sediul in Ploiesti, 
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
vinde prin licitatie publica bunuri 
imobile reprezentate de Teren 
1.006,48 m.p., Cladire Hala 
productie si Cladire Administra-
tiva, situate in Busteni, Str. Pesca-
riei, nr. 2A, la pretul total de 
175.387,36 lei si bunuri mobile 
reprezentate de diverse utilaje 
(aparat debitat, aparat sudura, 
centrala termica, linie uscare)+ 
sistem computer, la pretul total de 
175.387,36 lei. Preturile nu contin 
TVA. Licitatia se va tine la sediul 
lichidatorului in data de de 
03.10.2017, ora 13.00. la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi 
adjudicate, licitatia se va tine in 
data de 05.10.2017, 10.10.2017, 
12.10.2017, 17.10.2017, 19.10.2017, 
24.10.2017, 26.10.2017, 31.10.2017, 
02.11.2017, 07.11.2017, 09.11.2017, 
14.11.2017, 16.11.2017, 21.11.2017, 
23.11.2017, 28.11.2017, 30.11.2017, 
05.12.2017, 07.12.2017, 12.12.2017, 
14.12.2017, 19.12.2017, 21.12.2017, 
la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Dosarul de prezentare si conditiile 
de participare se pot obtine numai 
de la sediul lichidatorului, termenul 
limita pentru inscrierea la licitatie 
fiind 48 ore inainte de data ince-
perii licitatiei. Relatii la telefon: 
0723357858; fax: 0244/597808; 
www.andreiioan.ro.

l Universalmontaj Darzeu SRL 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
scoate la vanzare prin licitatie 
publica urmatoarele bunuri: 
Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 
14+1 locuri PH-53-UMD 2003 - 
6.305,75 lei; Renault Master DCI 
90 2 ,5  Diesel ,  14+1 locuri 
PH-52-UMD 2003 - 6.305,75 lei; 
Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 
14+1 locuri PH-51-UMD 2003 - 
6.305,75 lei. Preturile nu includ 
TVA. Licitatiile se vor organiza in 
data de 03.10.2017 ora 15:00, iar in 

cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogra-
mata pentru data de 05.10.2017, 
10.10.2017, 12.10.2017, 17.10.2017, 
19.10.2017, 24.10.2017, 26.10.2017, 
31.10.2017, 02.11.2017, 07.11.2017, 
09.11.2017, 14.11.2017, 16.11.2017, 
21.11.2017, 23.11.2017, 28.11.2017, 
30.11.2017, 05.12.2017, 07.12.2017, 
12.12.2017, 14.12.2017, 19.12.2017, 
21.12.2017, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Dosarul de prezentare si 
conditiile de participare se pot 
obtine numai de la sediul lichidato-
rului. Telefon/fax: 0244597808; 
mobil: 0761132931, www.andre-
iioan.ro.

l Control Trading SRL, 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 prin licitatie, autoturism 
marca Peugeot 107, nr. inmatricu-
lare PH-15-FPB, an fabricatie 2009, 
in stare de functionare, la pretul de 
1.500 euro, cu TVA inclus.  Licita-
tiile se vor organiza in data de 
03.10.2017, ora 13:30, la sediul 
lichidatorului judiciar, iar in cazul 
in care bunul nu va fi valorificat, 
aceasta este reprogramata pentru 
data de 05.10.2017, 10.10.2017, 
12.10.2017, 17.10.2017, 19.10.2017, 
24.10.2017, 26.10.2017, 31.10.2017, 
02.11.2017, 07.11.2017, 09.11.2017, 
14.11.2017, 16.11.2017, 21.11.2017, 
23.11.2017, 28.11.2017, 30.11.2017, 
05.12.2017, 07.12.2017, 12.12.2017, 
14.12.2017, 19.12.2017, 21.12.2017, 
la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Dosarul de prezentare si conditiile 
de participare se pot obtine numai 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Te l e f o n / f a x :  0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ; 
mobil:0761132931 sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

PIERDERI
 

l Pierdut legitimatia de student –
Facultatea de Teologie Ortodoxa, 
pe numele Mirica Iustinian. Declar 
nula.

l Declar pierdută carte de identi-
tate Coacă Ioana, București, sector 
3.

l Pierdut atestat taxi seria CPTx 
nr. 0107044 eliberat de A.R.R. 
București pe numele Boiangiu 
Vasile.

l Pierdut Proces verbal din 
25.06.1979, pe numele Bogzeanu 
Ilie. Il declar nul.

l Pierdut Proces verbal eliberat de 
PMB nr. 14592/29.09.1998, pe 
numele Florescu Leopoldina, 
Florescu Grigore,  Florescu 
Alexandru. Il declar nul.

l Pierdut Proces verbal din 
20.05.1992, pe numele Lupescu 
Ileana. Il declar nul.

l Pierdut Contract construire 
1050/9/1979 si Proces verbal din 
26.11.1979, pe numele Postolache 
Petru si Alexandrina. Le declar nule.

l Pierdut Proces verbal din 
22.08.1985, pe numele Radu Lidia. 
Il declar nul.

l SC Princo Grup SA, CUI: 
1554543, J40/1438/1991, cu sediul în 
Str. Av. Ion Muntenescu, nr. 1-3, 
Sector 2, București, prin Adminis-
trator Unic, Florescu Costel, domici-
liat în București, Str. Turbinei, Nr. 
18, Sector 2, anunţă pierderea certi-
ficatului constatator pentru sediul 
secundar din comuna Buciumeni, 
Jud. Dâmboviţa. Îl declar nul.




