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OFERTE SERVICIU
l Angajez angenţi securitate cu 
atestat, în zona Militari şi Calea 
Plevnei. 0736.376.237

l Angajam personal bucatarie cu 
experienta, venit foarte avantajos 
salariu fix +bonusuri saptamanale 
consistente. 0735869001

Service auto din Bucureşti, auto-
rizat, specializat în reparaţii 
cutii  automate de viteză, 
angajăm ajutor mecanic şi 
mecanici. Salariu începând de la 
2.000 Lei net (în mână), carte de 
muncă.  Asigurăm cazare 
persoanelor din provincie. 
0721.148.168.

l Institutia  Școala Gimnazială 
”Petre Ghelmez” , în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 53/2003 – 
Codul Muncii, republicată şi ale HG 
nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, anunţă 
organizarea la sediul  unității din 
Str. Pescăruşului nr. 124, judet/sector 
2  cod poştal  022167, CIF 24027259, 
Oras Bucureşti, a concursului 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată, cu 1 normă, a postului 
contractual vacant de: Denumire 
postului. Îngrijitor. Condiții pentru 
ocuparea postului: a) nivelul studi-
ilor – minim 8 clase; Proba scrisă va 
avea loc în data de 29.08.2017, ora  
10. Interviul va avea loc în data de 
29.08.2017, ora 12.00. Înscrierile se 
fac până la data de 13.08.2017, 
inclusiv, ora 12,00 la sediul unității 
din Str. Pescăruşului  nr. 124, judet/
sector 2, cod poştal 022167, Oras 
BucureştI, la Secretariat, telefon 
021/324.51.35. Tematica concur-
sului, bibliografia, fişa postului, 
documentele necesare înscrierii şi 
alte informații suplimentare se 
găsesc la sediul unității.

l Institutia Școala Gimnazială 
”Petre Ghelmez”, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 53/2003 – 
Codul Muncii, republicată şi ale HG 
nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, anunţă 
organizarea la sediul unității din Str. 
Pescăruşului nr. 124, judet/sector 2  
cod poştal  022167, CIF 24027259, 
Oras Bucureşti, a concursului 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată, cu 0,5 normă, a postului 
contractual vacant de: Denumire 
postului: muncitor calificat pentru 
întreținerea imobilelor si materia-
lului didactic. Condiții pentru 
ocuparea postului: a) nivelul studi-
ilor – minim 8 clase; Proba scrisă va 
avea loc în data de 29.08.2017, ora 
10. Interviul va avea loc în data de 
29.08.2017, ora 12.00. Înscrierile se 
fac până la data de 13.08.2017, 
inclusiv, ora 12,00 la sediul unității 
din Str. Pescăruşului  nr. 124, judet/
sector 2, cod poştal 022167, Oras 
Bucureşti, la Secretariat, telefon 
021/324.51.35. Tematica concur-
sului, bibliografia, fişa postului, 
documentele necesare înscrierii şi 
alte informații suplimentare se 
găsesc la sediul unității.

l Direcția Generală  de Asistență 
Socială  şi Protecția Copilului  
Sector 3 cu sediul în Str. Parfu-
mului, nr. 2-4, anunţă organizarea 
unui concurs de recrutare pentru  o 
funcție  publică  de execuție în data 
de 04.09.2017. 1. Consilier clasa I 
gradul superior – Serviciul Strategii, 
Programe şi Proiecte: a) pregătire de 
specialitate: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul 
economic.; b) Curs Manager proiect/
Evaluator proiecte/Expert accesare 
fonduri UE; c) Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 

funcţiei publice: minimum 9 ani; 
Condiţiile generale prevăzute de 
lege pentru angajarea pe o funcție 
publică  de  execuţie, conform  art. 
54 din Legea nr.188/1999 (r2), 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare sunt: a) are cetăţenia 
română şi domiciliul în România; b) 
cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; c) are vârsta de minimum 18 
ani împliniţi;  d) are capacitate 
deplină de exerciţiu; e) are o stare de 
sănătate corespunzătoare funcţiei 
publice pentru care candidează, 
atestată pe bază de examen medical 
de specialitate; f) îndeplineşte condi-
ţiile de studii prevăzute de lege 
pentru funcţia publică; g) îndepli-
neşte condiţiile specifice pentru 
ocuparea funcţiei publice; h) nu a 
fost condamnată pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contr a umanităţii, 
contra statului sau contra autori-
tăţii, infracţiuni de corupţie şi de 
serviciu, infracţiuni care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de 
fals ori a unei infracţiuni săvârşite 
cu intenţie care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei publice;  
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie 
publică sau nu i-a încetat contractul 
individual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 7 ani;  j) nu a 
desfăşurat activitate de poliţie poli-
tică, astfel cum este definită prin 
lege. Condiţiile de desfăşurare ale 
concursului: perioada de înscriere – 
04.08.2017 – 23.08.2017 – 20 zile de 
la data publicării - instituţia publică 
la care se depun dosarele de 
înscriere – D.G.A.S.P.C Sector 3, Str. 
Parfumului, nr. 2 – 4,  Sector 3;  tel: 
0730.013.862. Data organizării 
concursului  de  recrutare  – 
04.09.2017 – proba scrisă - până în 
data de 08.09.2017 – interviul  (nu 
mai târziu de 5 zile lucrătoare de la 
susţinerea probei scrise).

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
cu sediul în Bucureşti, str.Calea 
Giuleşti nr. 5, sector 6, organizează  
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
de: infirmier, 1 post-Secţia OG 
I-Sala de naşteri, vacant (contrac-
tual); infirmier, 1 post-Camera de 
gardă, vacant (contractual); 
conform HG nr. 286 / 2011, HG nr. 
1027 / 2014 şi Dispoziţia Primarului 
General al Municipiului Bucureşti 
nr. 1709/2014. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 29.08.2017, ora 09.00; 
-Proba interviu-secţia OG I-Sala de 
nasteri, în data de 01.09.2017, ora 
12.00; -Proba practică-camera de 
gardă, în data de 01.09.2017, ora 
09.00; -Proba interviu- camera de 
gardă,, în data de 06.09.2017, ora 
09.00; Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
condiţii generale: - cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în 
România;- cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; - vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; - 
capacitate deplină de exerciţiu;  
- stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; - 
îndeplineşte condiţiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
posturilor scoase la concurs; - 
(candidatul /candidata) nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care 

ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii specifice: -Școală generală; 
-Curs de infirmiere organizat de 
OAMGMAMR sau alţi furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale cu 
aprobarea Ministerului Sănătăţii – 
act doveditor de absolvire. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de: 21.08.2017, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
Bucureşti, str.Calea Giuleşti nr.5, 
sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, persoană de contact: Ec. 
Manolache Elena, telefon: 021 / 
303.50.50.

l Universitatea Tehnică de 
Construcţii Bucureşti (UTCB), cu 
sediul în Bucureşti, bld. Lacul Tei, 
nr. 122-124, Sectorul 2, organizează 
concurs, conf.HG nr.286/2011, 
pentru ocuparea postului contrac-
tual vacant de auditor I (S) din 
cadrul Serviciului de Audit Intern al 
UTCB. Condiţii specifice: -Studii 
superioare de lungă durată în ştiinţe 
economice sau ştiinţe inginereşti; 
-Certificat de absolvire a unui curs 
de „Auditor intern” recunoscut de 
Autoritatea Naţională pentru Califi-
cări, curs postuniversitar sau de 
masterat în audit; -Vechime în speci-
alitatea studiilor superioare de 
minimum 5 ani; -Vechime în funcţia 
de auditor de minimum 3 ani; 
-Cunoaşterea legislaţiei şi a 
normelor specifice activităţii de 
audit intern, inclusiv codul privind 
conduita etică a acestuia; -Cunoş-
tinţe de operare pe calculator (MS 
Office, Internet Explorer, etc) -nivel 
mediu; -Nu a încetat contractul 
individual de muncă/raportul de 
serviciu pentru motive disciplinare 
în ultimii 5 ani; -Limbi străine: 
engleză şi/sau franceză -nivel mediu. 
Constituie avantaj deţinerea certifi-
catului de atestare ca auditor intern 
emis de către MFP şi absolvirea 
altor cursuri de specializare în 
domeniul postului scos la concurs. 
Data-limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 18.08.2017, la sediul 
UTCB din bld.Lacul Tei, nr. 
122-124, Sector 2, în clădirea 
Blocului Administrativ, etaj I, 
camera nr.33, în intervalul orar 
08.00-15.30. Proba scrisă va avea loc 
în data de 11.09.2017, în intervalul 
orar 10.00-12.00, la sediul UTCB 
din bld.Lacul Tei, nr. 122-124, Sector 
2, în clădirea Blocului Adminis-
trativ, etaj I, camera 41. Data inter-
viului va fi anunţată după proba 
scrisă. Relaţii suplimentare la sediul 
UTCB, pe: www.utcb.ro sau la 
telefon: 021.242.12.08, persoană de 
contact: Margareta Dragomir.

l Școala Gimnazială Nr.194, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, B-dul 
Alexandru Obregia, nr.3A, Sector 4, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual aprobat prin HG nr.286/2011, 
modificat şi completat de HG 
nr.1027/2014 şi HG nr.427/2015, în 
cadrul instituției. Denumirea 
postului: Secretar Șef -post vacant 
contractual pe perioadă nedetermi-
nată. Condiții specifice de partici-
pare la concurs: -Nivelul studiilor: 
superioare; -Vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 3 ani. Data, ora 
şi locul de desfăşurare: -Proba 
scrisă: 29 august 2017, ora 9.00, la 
sediul şcolii; -Proba practică: 29 
august 2017, ora 12.00, la sediul 
şcolii; -Proba de interviu: 29 august 
2017, ora 14.00, la sediul şcolii. 
Data-limită până la care candidații 
vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este luni, 21 august 2017, în 

intervalul orar 10.00-14.00, la sediul 
Școlii Gimnaziale Nr.194. Date 
contact: Școala Gimnazială Nr.194, 
telefon: 021.461.07.90.

l Primăria Comunei Căpuşu Mare, 
cu sediul în localitatea Căpuşu 
Mare, str. Principală, nr. 24A, 
județul Cluj, organizează concurs, 
conform Legii nr. 188/1999, pentru 
ocuparea funcției publice vacante 
de: consilier principal în cadrul 
compartimentului registrul agricol- 
fond funciar. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba practică în data 
de 05.09.2017, ora 10.00; -Proba 
scrisă în data de 05.09.2017, ora 
11.00; -Proba interviu în data de 
07.09.2017, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidații trebuie 
să  îndeplinească următoarele 
condiții: -studii: -să fie absolvent de 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii de 
Iungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul juridic sau să fie absolvent de 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii de 
Iungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă/echivalentă -ştiințe ingi-
nereşti, domeniul măsurători 
terestre şi cadastru; -vechime (obli-
gatoriu): 5 ani în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării funcției 
publice; -cunoştințe avansate de 
operare PC; -să îndeplinească condi-
țiile prevăzute de art.54 din Legea 
188/1999. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunțuIui în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Căpuşu Mare, din satul 
Căpuşu Mare, nr.24A, județul Cluj, 
camera 12 -secretariat. Relații supli-
mentare la sediul Primăriei 
Comunei Căpuşu Mare, din satul 
Căpuşu Mare, nr.24A, județul Cluj, 
cam.12, secretariat, persoană de 
contact: lancu Daniela, telefon: 
0264.350.006, fax: 0264.350.006, 
e-mail: pcapusu@yahoo.com.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă, cu sediul în localitatea 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul 
Dolj, anunţă amânarea concursului 
conform HG 286 pentru ocuparea 
posturilor contractual vacante de 
asistent medical generalist debutant, 
asistent medical licenţiat generalist 
debutant, asistent medical debutant 
profil radiologie, asistent medical 
debutant profil laborator, asistent 
social debutant, registrator medical, 
organizat iniţial: Proba scrisă în 
data de 01.09.2017, ora 09.00, Proba 
interviu în data de 07.09.2017, ora 
09.00, Proba practică în data de 
05.09.2017, ora 10.00, astfel: Proba 
scrisă în data de 04.09.2017, ora 
9.00, Proba interviu în data de 
06.09.2017, ora 14.00, Proba prac-
tică în data de 06.09.2017, ora 14.00. 
Prin acest anunţ venim în comple-
tarea celui publicat în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a nr.1045/21 
iulie 2017, pagina 2, cod 102.735. 
R e s t u l  a n u n ț u l u i  r ă m â n e 
neschimbat.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă, cu sediul în localitatea 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul 
Dolj, anunţă amânarea concursului 
conform HG 286 pentru ocuparea 
posturilor contractual vacante de 
infirmieră debutantă, organizat 
iniţial: Proba scrisă în data de 
08.09.2017, ora 09.00, Proba interviu 
în data de 15.09.2017, ora 09.00, 
Proba  pract ică  în  data  de 
13.09.2017, ora 10.00, astfel: Proba 
scrisă în data de 12.09.2017, ora 
9.00, Proba interviu în data de 
14.09.2017, ora 14.00, Proba prac-
tică în data de 14.09.2017, ora 14.00. 
Prin acest anunţ venim în comple-
tarea celui publicat în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a nr.1045/21 

iulie 2017, pagina 2, cod 102.737. 
R e s t u l  a n u n ț u l u i  r ă m â n e 
neschimbat.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă, cu sediul în localitatea 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul 
Dolj, anunţă amânarea concursului 
conform HG 286 pentru ocuparea 
posturilor contractual vacante de 
îngrijitoare, organizat iniţial: Proba 
scrisă în data de 18.09.2017, ora 
09.00, Proba interviu în data de 
21.09.2017, ora 11.00, Proba prac-
tica în data de 20.09.2017, ora 09.00, 
astfel: Proba scrisă în data de 
18.09.2017, ora 9.00, Proba interviu 
în data de 20.09.2017, ora 14.00, 
Proba  pract ică  în  data  de 
20.09.2017, ora 14.00. Prin acest 
anunţ venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a nr.1045/21 iulie 2017, pagina 
3, cod 102.738. Restul anunțului 
rămâne neschimbat.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă, cu sediul în localitatea 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul 
Dolj, anunţă amânarea concursului 
conform HG 286 pentru ocuparea 
posturilor contractual vacante de 
referent de specialitate debutant, 
analist debutant, funcţionar debu-
tant, muncitor calificat, muncitor 
necalificat, organizat iniţial: Proba 
scrisă în data de 25.09.2017, ora 
09.00, Proba interviu în data de 
29.09.2017, ora 09.00, Proba prac-
tică în data de 27.09.2017, ora 10.00, 
astfel: Proba scrisă în data de 
18.09.2017, ora 9.00, Proba interviu 
în data de 20.09.2017, ora 14.00, 
Proba  pract ică  în  data  de 
20.09.2017, ora 14.00. Prin acest 
anunţ venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a nr.1045/21 iulie 2017, pagina 
3, cod 102.739. Restul anunțului 
rămâne neschimbat.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă, cu sediul în localitatea 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul 
Dolj, anunţă amânarea concursului 
conform HG 286 pentru ocuparea 
posturilor contractual vacante de 
asistent medical şef, organizat 
iniţial: Proba scrisă în data de 
02.10.2017, ora 09.00, Proba interviu 
în data de 04.10.2017, ora 11.00 
astfel: Proba scrisă în data de 
02.10.2017, ora 9.00, Proba interviu 
în data de 04.10.2017, ora 14.00. 
Prin acest anunţ venim în comple-
tarea celui publicat în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a nr.1045/21 
iulie 2017, pagina 4, cod 102.740. 
R e s t u l  a n u n ț u l u i  r ă m â n e 
neschimbat.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă, cu sediul în localitatea 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul 
Dolj, anunţă amânarea concursului 
conform HG 286 pentru ocuparea 
posturilor contractual vacante de şef 
birou achiziţii publice, organizat 
iniţial: Proba scrisă în data de 
02.10.2017, ora 10.00, Proba interviu 
în data de 04.10.2017,  ora 12.00, 
astfel: Proba scrisă în data de 
02.10.2017, ora 9.00, Proba interviu 
în data de 04.10.2017, ora 14.00. 
Prin acest anunţ venim în comple-
tarea celui publicat în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a nr.1045/21 
iulie 2017, pagina 4, cod 102.740. 
R e s t u l  a n u n ț u l u i  r ă m â n e 
neschimbat.

l Școala Gimnazială „Mircea 
Sântimbreanu”, cu sediul în locali-
tatea Bucureşti, Șos.Alexandria, 
nr.21, sector 5, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: secretar II, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 01.09.2017, 
ora 11.00-13.00; -Proba interviu în 

data de 01.09.2017, ora 13.30-14.30. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii (obliga-
toriu): superioare; -vechime (obliga-
toriu): 1 an în domeniu sau activități 
similare. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul: Șos.
Alexandria, nr.21, sector 5, Bucu-
reşti. Relaţii suplimentare la sediul 
Școlii Gimnaziale „Mircea Sântim-
breanu”, persoană de contact: 
Dumitraşcu Angela -secretar şef, 
te lefon:  021.420.67.95,  fax: 
021.420.67.95.

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
“Sf. Stefan” Bucureşti organizează 
concurs în temeiul H.G. 286/2011  
pentru ocuparea pentru perioadă 
nedeterminată a următoarei funcţii 
contractuale vacante, după cum 
urmează: •1 (post) referent speciali-
tate debutant- post vacant Spitalul 
de Pneumoftiziologie “Sf. Stefan”. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
unităţii în şos. Ștefan cel Mare nr. 11 
sector 2, Bucureşti, după următorul 
calendar: 30.08.2017– proba scrisă; 
01.09.2017– proba practică. Data 
limită de înscriere: 21.08.2017, ora 
15.00. Date contact: Ec. Dumitrache 
Elena şi Ec. Topala Georgeta -tel. 
021.210.39.36/ 109- birou RUNOS.

l Primăria Comunei Dragomireşti 
-Vale, din judeţul Ilfov, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a următoarelor funcții publice 
de execuție vacante: -inspector, clasa 
I, grad profesional debutant 
-Compartimentul Impozite şi Taxe; 
-inspector, clasa I, grad profesional 
debutant –Serviciul Public Comu-
nitar Local de Evidenţă a Persoa-
nelor. Concursul cuprinde 2 probe, 
respectiv proba scrisă şi proba orală, 
care se vor susţine la sediul Primă-
riei comunei Dragomireşti- Vale din 
str. Micşunelelor nr. 87, comuna 
Dragomireşti- Vale, judeţul Ilfov. 
Proba va avea loc în data de 
04.09.2017, orele 10.00. Dosarele de 
înscriere se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei comunei 
Dragomireşti- Vale din str. Micşune-
lelor nr. 87, comuna Dragomireşti- 
Vale, judeţul Ilfov, respectiv până la 
data de 23.08.2017, ora 16.00, ultima 
zi de selecţie a dosarelor fiind în 
data de 30.08.2017. Dosarele de 
concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute 
la art. 49 din H.G. 611/2008, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia vor fi afişate 
la sediul Primăriei. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
021.436.71.32.

CITAȚII  
l SC Ancamat Com SRL cu sediul 
social/puncte de lucru la următoarele 
adrese: mun. Bacău, Calea Republicii 
nr.76, sc.G, ap.16, jud. Bacău, 
600303; mun. Bacău, str. Bicaz, nr.8, 
jud. Bacău, 600293; mun. Bacău, str. 
Chimiei, nr.3-5, jud. Bacău, 600289, 
este citată pentru arbitraj la Tribu-
nalul de Arbitraj Judiciar Iaşi de pe 
lângă Camera de Arbitraj şi Mediere 
din mun. Iaşi, b-dul Ștefan cel Mare 
şi Sfânt nr.2, bl.B2 colț, tr.1, jud. Iaşi, 
în calitate de pârâtă, la data de 
21.08.2017, ora 12.00, în dosarul 
nr.103/2017, având ca obiect 
pretenții, în proces cu SC Ava Star 
SRL, cu sediul în mun. Paşcani, str.
Gării, nr.89, bl.C26 parter, jud. Iaşi, 
în calitate de reclamantă.

l Petrea Paraschiva si Petrea Doru 
in calitate de parati, cu adresa necu-
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noscuta sunt chemati  in data de 4 
septembrie 2017 ora 9.00 la Tribu-
nalul Bacau, Complet C7, Sectia 
Civila, str.Cuza Voda nr.1 in proces 
cu Petrea Constantin in calitate de 
r e c l a m a n t ,  d o s a r u l  a p e l 
nr.716/829/2014 obiectul dosarului 
civil: anulare act.  

l S.C. Fire Credit, reclamant, 
cheamă în judecată pe pârâtul 
Constantin Oprea– Eduard, cu 
ultimul domiciliu în jud. Vrancea, în 
Dosar nr. 5278/245/2017 de la Jude-
cătoria Iași în data de 29.08.2017.

l S.C. Fire Credit, reclamant, 
cheamă în judecată pe pârâtul 
Butnaru Ilie Sebastian cu ultimul 
domiciliu în Piatra Neamț, în Dosar 
nr. 42372/245/2016 de la Judecătoria 
Iași în data de 29.08.2017.

l Următoarele persoane: Apostol 
Marin, Teru Ioana, Dinceanu 
Rodica, Mladin Cristina, Antonescu 
Maria, Podariu Marius, Soare 
Florica, Năstase Gheorghiţa, Iordan 
Nicoleta, reprezentantul Parohiei 
Gorneni, Sărbu Elena, Marin Stoica, 
Mandrea Olimpia, Ionescu Dragos, 
sunt rugate a se prezenta cât mai 
urgent la sediul Primariei Comunei 
Ghimpaţi, Jud. Giurgiu, șoseaua 
București- Alexandria nr. 162, în 
vederea semnării procesului verbal 
de punere în posesie conform legii 
fondului funciar. În caz contrar se 
vor emite titlurile de proprietate în 
baza proceselor verbale de punere în 
posesie întocmite și semnate de 
comisia locală de fond funciar 
Ghimpaţi

DIVERSE  
l Primaria Comunei Seitin anuntă 
elaborarea primei versiuni a 
planului/ programului P.U.Z. zona 
centrala, și declanșarea etapei de 
încadrare pentru obţinerea avizului 
de mediu. Consultarea primei 
versiuni a planului/ P.U.Z. zona 
centrala, str. Revolutiei  nr. 47 , zilnic 
între arele 8,30 -12. Comentariile și 
sugestiile se vor transmite în scris la 
sediul APM Arad, Splaiul Mure-
sului  FN, jud. Arad, în termen de 
15 zile calendaristice de la data ulti-
mului  anunt.  

l Subsemnatul Beleiu Constan-
tin-Ovidiu având domiciliul în 
orașul Arad, str. Carol Davila nr.9-
11, sc.A, ap. 3, anunţă elaborarea 
primei versiuni a planului “zonă 
locuinţe – faza puz” amplasat în 
Vladimirescu, cartier Europa, str. 3, 
FN, jud.Arad și declanșarea etapei 
de încadrare pentru obţinerea 
avizului de mediu. Consultarea 
primei versiuni a planului se poate 
realiza la sediul firmei BIA – Arh. 
Cioară Lucian, localitatea Arad, str. 
Muncii nr. 34, zilnic între orele 10.30 
– 12.30. Comentariile și sugestiile se 
vor transmite în scris la sediul APM 
Arad, splaiul Mureșului nr.FN, în 
termen de 15 zile calendaristice de 
la data ultimului anunţ.

l Anunt de consultare asupra 
propunerilor privind elaborarea 
Planului Urbanistic de detaliu 
“PUD-Imobil locuinte colective 
S+P+3E+ET4-5 retrase”, str.Prelun-
girea Ghencea nr.161A, sector 6, 
Bucuresti. Initiatorul Aviean Gigel 
cu domiciliul in Bucuresti, sector 6, 
str. Valea Argesului nr.2B si elabora-
torul SC Raum Proiect SRL cu 
sediul in Bucuresti, sector 1, 
Viisoarei nr.6A, anunta publicul 
interesat asupra urmatoarelor: 
Obiective si argumente: PUD pentru 
construire imobil Locuinte Colective 
S+P+3E+ET4-5 retrase; POT=60%; 
CUT=2,5; H=S+P+3E+ET4-5 
retrase. Observatiile sunt necesare in 
vederea aprobarii PUD Imobil 
Locuinte Colective S+P+3E+ET4-5 

retrase. Responsabilitatea infomarii 
si consultarii revine Primariei Secto-
rului 6 Bucuresti prin Serviciul 
Urbanism. Raspunsul la observatiile 
transmise va fi transmis de catre 
Directia de Urbanism a Primariei 
Sectorului 6. Perioada de consultare: 
30 de zile calendaristice de la data 
publicarii prezentului anunt. 

l Mitrea Lucian Ştefan, titular ar 
proiectului „Ansamblu Locuinţe 
Colective P+2, P+4 cu dotări 
aferente, servicii comerciale sani-
tare, dotări educaţionale, împrej-
muire, amenajare parcări și 
circulaţii carosabile în incintă, 
branșamente la utilităţi, organizare 
de șantier”, anunţă publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Ilfov în cadrul 
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului și de evaluare 
adecvată ,  pentru  pro iectu l 
„Ansamblu Locuinte Colective P+2, 
P+4 cu dotări aferente, servicii 
comerciale sanitare, dotări educaţio-
nale, împrejmuire, amenajare 
parcări și circulaţii carosabile în 
incintă, branșamente la utilităţi, 
organizare de șantier”, propus a fi 
amplasat în Jud.Ilfov, Orașul Pante-
limon, Tarla 75, Parcela 756/1, nr. 
Cad. 244. Nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului și 
evaluării adecvate. Proiectul deciziei 
de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov din București, Strada 
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, în 
zilele de luni până joi, între orele 
09.00-13.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet: www.
apm-ilfov.ro în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunţ, până la data de 
10.08.2017.

NOTIFICĂRI  
l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reșiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraș-Severin; Nr. înre-
gistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, notifică 
începerea  procedurii de lichidare și 
radiere împotriva debitorului S.C. 
AHL Crispe Com S.R.L., prin Rezo-
luția nr. 1645/01.04.2015, pronun-
ţată de Tribunalul Caraș-Severin, în 
Dosarul nr. 4644/30.03.2015. Debi-
toarea are sediul social în Resita, 
Horia, nr. 2, sc. 1, et. 8, ap. 30, jud. 
Caraș-Severin, nr. Registrul Comer-
ţului J11/222/2011, CUI 28367210. 
Creditorii debitorului S.C. AHL 
Crispe Com S.R.L. pot depune 
creanțele deţinute faţă de debitoare, 
însoţite de documentele dovedi-
toare, la sediul lichidatorului judi-
ciar, în termen maxim de 15 zile de 
la data publicării prezentului anunț. 

l Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L., 
cu sediul ales în Reșiţa, P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. 
Caraș-Severin; Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II - 0639/2012. Tel/
Fax: 0355.429.116/0355.429.117, noti-
fică începerea  procedurii de lichidare 
și radiere împotriva debitorului S.C. 
Clisura International S.R.L., prin 
Rezoluția nr. 3586/02.07.2014, 
pronunţată de Tribunalul Caraș-Se-
verin, în Dosarul nr. 11095/30.06.2014. 
Debitoarea are sediul social în 
Moldova Noua, str. Sfinta Varvara, bl. 
50, sc. 1, ap. 4, jud. Caraș-Severin, nr. 
Registrul Comerţului J11/459/2005, 
CUI 17570871. Creditorii debitorului 
S.C. Clisura International S.R.L. pot 
depune creanțele deţinute faţă de 
debitoare, însoţite de documentele 
doveditoare, la sediul lichidatorului 
judiciar, în termen maxim de 15 zile 
de la data publicării prezentului 
anunț. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reșiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraș-Severin; Nr. înre-
gistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, notifică 
începerea  procedurii de lichidare și 
radiere împotriva debitorului S.C. 
Coanilda S.R.L., prin Rezoluția nr. 
3590/02.07.2014, pronunţată de 
Tribunalul Caraș-Severin, în 
Dosarul nr. 11092/30.06.2014. Debi-
toarea are sediul social în Moldova 
Noua, str. Banatului, nr. 4, jud. 
Caraș-Severin, nr. Registrul Comer-
ţului J11/858/2003, CUI 15968332. 
Creditorii debitorului S.C. Coanlida 
S.R.L. pot depune creanțele deţinute 
faţă de debitoare, însoţite de docu-
mentele doveditoare, la sediul lichi-
datorului judiciar, în termen maxim 
de 15 zile de la data publicării 
prezentului anunț. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reșiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraș-Severin; Nr. înre-
gistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, notifică 
începerea  procedurii de lichidare și 
radiere împotriva debitorului S.C. 
Cristina Maria S.R.L., prin Rezoluția 
nr. 1707/03.04.2015, pronunţată de 
Tribunalul Caraș-Severin, în Dosarul 
nr. 4858/01.04.2015. Debitoarea are 
sediul social în Resita, Horea, nr. A7, 
bl. 7, sc. 1, et. 10, ap. 37, jud. 
Caraș-Severin, nr. Registrul Comer-
ţului J11/383/2006, CUI 18652147. 
Creditorii debitorului S.C. Cristina 
Maria S.R.L. pot depune creanțele 
deţinute faţă de debitoare, însoţite de 
documentele doveditoare, la sediul 
lichidatorului judiciar, în termen 
maxim de 15 zile de la data publicării 
prezentului anunț. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reșiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraș-Severin; Nr. înre-
gistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, notifică 
începerea  procedurii de lichidare și 
radiere împotriva debitorului S.C. 
D.S. Scalar 2006 S.R.L., prin Rezo-
luția nr. 5218/27.10.2014, pronun-
ţată de Tribunalul Caraș-Severin, în 
Dosarul nr. 16770/23.10.2014. Debi-
toarea are sediul social în Bocsa, Str. 
Resitei, nr. 20, jud. Caraș-Severin, 
n r.  R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J11/35/2006, CUI 18298172. Credi-
torii debitorului S.C. D.S. Scalar 
2006 S.R.L. pot depune creanțele 
deţinute faţă de debitoare, însoţite 
de documentele doveditoare, la 
sediul lichidatorului judiciar, în 
termen maxim de 15 zile de la data 
publicării prezentului anunț. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reșiţa, 

P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraș-Severin; Nr. înre-
gistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, notifică 
începerea  procedurii de lichidare și 
radiere împotriva debitorului S.C. 
Duopart S.R.L., prin Rezoluția nr. 
4554/17.09.2014, pronunţată de 
Tribunalul Caraș-Severin, în 
Dosarul nr. 14472/15.09.2014. Debi-
toarea are sediul social în Resita, 
Calea Timisorii, bl. 2, sc. 2, ap. 2, 
jud. Caraș-Severin, nr. Registrul 
Comerţului J11/849/2005, CUI 
17991625. Creditorii debitorului 
S.C. Duopart S.R.L. pot depune 
creanțele deţinute faţă de debitoare, 
însoţite de documentele dovedi-
toare, la sediul lichidatorului judi-
ciar, în termen maxim de 15 zile de 
la data publicării prezentului anunț. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reșiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraș-Severin; Nr. înre-
gistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, notifică 
începerea  procedurii de lichidare și 
radiere împotriva debitorului S.C. 
Dustil Beton S.R.L., prin Rezoluția 
nr. 4161/08.08.2014, pronunţată de 
Tribunalul Caraș-Severin, în Dosarul 
nr. 12960/06.08.2014. Debitoarea are 
sediul social în Moldova Noua, Aleea 
Slavici Ioan, bl. 47, sc. 3, ap. 5, jud. 
Caraș-Severin, nr. Registrul Comer-
ţului J11/740/2005, CUI 17868275. 
Creditorii debitorului S.C. Dustil 
Beton S.R.L. pot depune creanțele 
deţinute faţă de debitoare, însoţite de 
documentele doveditoare, la sediul 
lichidatorului judiciar, în termen 
maxim de 15 zile de la data publicării 
prezentului anunț. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reșiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraș-Severin; Nr. înre-
gistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, notifică 
începerea  procedurii de lichidare și 
radiere împotriva debitorului S.C. 
Elitte Prest S.R.L., prin Rezoluția nr. 
299/22.01.2015, pronunţată de 
Tribunalul Caraș-Severin, în 
Dosarul nr. 779/20.01.2015. Debi-
toarea are sediul social în Caran-
sebes, str. Baba Novac, nr. 53, jud. 
Caraș-Severin, nr. Registrul Comer-
ţului J11/387/1994, CUI 5557810. 
Creditorii debitorului S.C. Elitte 
Prest S.R.L. pot depune creanțele 
deţinute faţă de debitoare, însoţite 

de documentele doveditoare, la 
sediul lichidatorului judiciar, în 
termen maxim de 15 zile de la data 
publicării prezentului anunț. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reșiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraș-Severin; Nr. înre-
gistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, notifică 
începerea  procedurii de lichidare și 
radiere împotriva debitorului S.C. 
P.A. Paul & Cris S.R.L., prin Rezo-
luția nr. 1524/25.03.2015, pronun-
ţată de Tribunalul Caraș-Severin, în 
Dosarul nr. 4300/23.03.2015. Debi-
toarea are sediul social în Resita, str. 
Calarasilor, nr. 28, jud. Caraș-Se-
verin, nr. Registrul Comerţului 
J11/103/2006, CUI 18358959. 
Creditorii debitorului S.C. P.A. Paul 
& Cris S.R.L. pot depune creanțele 
deţinute faţă de debitoare, însoţite 
de documentele doveditoare, la 
sediul lichidatorului judiciar, în 
termen maxim de 15 zile de la data 
publicării prezentului anunț. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reșiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraș-Severin; Nr. înre-
gistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, notifică 
începerea  procedurii de lichidare și 
radiere împotriva debitorului S.C. 
Speranta Valen S.R.L., prin Rezo-
luția nr. 323/23.01.2015, pronunţată 
de Tribunalul Caraș-Severin, în 
Dosarul nr. 911/21.01.2015. Debi-
toarea are sediul social în Baile 
Herculane, str. Trandafirlor, nr. 5, et. 
4, ap. 9, jud. Caraș-Severin, nr. 
Registrul Comerţului J11/202/2004, 
CUI 16258759. Creditorii debito-
rului S.C. Speranta Valen S.R.L. pot 
depune creanțele deţinute faţă de 
debitoare, însoţite de documentele 
doveditoare, la sediul lichidatorului 
judiciar, în termen maxim de 15 zile 
de la data publicării prezentului 
anunț. 
l Subscrisa Darada Insolv 

I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reșiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraș-Severin; Nr. înre-
gistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, notifică 
începerea  procedurii de lichidare și 
radiere împotriva debitorului S.C. 
Stelian Spedition S.R.L., prin Rezo-
luția nr. 6219/19.12.2014, pronun-
ţată de Tribunalul Caraș-Severin, în 
Dosarul nr. 19955/17.12.2014. Debi-
toarea are sediul social în Bozovici, 
Str. Mihai Eminescu, nr. 545, jud. 
Caraș-Severin, nr. Registrul Comer-
ţului J11/280/2001, CUI 14181551. 
Creditorii debitorului S.C. Stelian 
Spedition S.R.L. pot depune crean-
țele deţinute faţă de debitoare, înso-
ţite de documentele doveditoare, la 
sediul lichidatorului judiciar, în 
termen maxim de 15 zile de la data 
publicării prezentului anunț. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reșiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraș-Severin; Nr. înre-
gistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, notifică 
începerea  procedurii de lichidare și 
radiere împotriva debitorului S.C. 
Sumcher S.R.L., prin Rezoluția nr. 
830/19.02.2015, pronunţată de Tribu-
nalul Caraș-Severin, în Dosarul nr. 
2330/17.02.2015. Debitoarea are 
sediul social în Caransebes, Balta 
Sarata, bl. 11, sc. A, ap. 9, jud. 
Caraș-Severin, nr. Registrul Comer-
ţului J11/940/2004, CUI 16981615. 
Creditorii debitorului S.C. Sumcher 
S.R.L. pot depune creanțele deţinute 
faţă de debitoare, însoţite de docu-
mentele doveditoare, la sediul lichi-
datorului judiciar, în termen maxim 
de 15 zile de la data publicării 
prezentului anunț. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor Socie-
tăţii Suport Textil S.A., cu sediul în 

ANUNȚURI

A g e n ț i a  N a ț i o n a l ă  d e 

Administrare Fiscală. Direcția 

G e n e r a l ă  R e g i o n a l ă  a 

Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul colectare venituri și 

executare silită persoane 

fizice. Operator de date nr. 

20002. Nr. 4907/02.08.2017. 

Anunțul privind anularea 

licitației. Anul 2017, luna 

august, ziua 02. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice 

Călărași,  din local i tatea 

Călărași str. Eroilor nr. 6-8, 

anunță anularea licitației 

publice ce urma să aibă loc în 

data de 10.08.2017 și care a 

fost organizată în scopul 

v a l o r i fi c ă r i i  b u n u r i l o r 

s e ches t ra t e  ce  apa r ț i n 

debitorului COSTEA MARIAN 

ș i  T ICU PETRONELA cu 

domic i l iu l  în local i tatea 

Călărași, str. Mușețelului nr. 

50, bl. J47, sc. 1, ap. 5, et. 1, 

județul Călărași, întrucât doi 

membri din comisia de licitație 

sunt în CO.
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Bucureşti, şoseaua Viilor nr. 56, 
sector 5, J40/723/1991; CUI RO 
404157. Administratorul unic al 
societăţii Suport Textil S.A., cu 
sediul în Bucureşti, şoseaua Viilor 
nr. 56, sector 5, înregistrată la 
O.R.C.T.B. sub nr. J40/723/1991, 
CUI RO 404157, la cererea acţiona-
rului majoritar Francesco Franzese, 
convoacă adunarea extraordinară la 
data de 30.08.2017, orele 12.00, la 
sediul societăţii din Bucureşti, 
şoseaua Viilor nr. 56, sector 5, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea mutării sediului social. 2. 
Aprobarea modificării actului 
constitutiv după cum urmează: Art. 
3 se modifică şi va avea următorul 
conţinut: Sediul social al societăţii 
este în România, Bucureşti, Şos. Str. 
Avrig nr. 62, bl. 019, scara 1,ap.4, 
camera nr.2. Sediul societăţii poate fi 
schimbat în altă localitate din 
România pe baza hotărârii adunării 
generale extraordinare a acţiona-
rilor, potrivit legii. În funcţie de 
necesităţi, societatea îşi va putea 
deschide filiale, sucursale, reprezen-
tante, agenţii, birouri sau alte unităţi 
fără personalitate juridică, prin 
hotărâre a adunării generale extra-
ordinare a acţionarilor, cu respec-
tarea dispoziţiilor legale aplicabile. 
3. Diverse. În conformitate cu 
dispoziţiile art. 118 din Legea nr. 
31/1990, în situaţia în care prima 
adunare nu se poate ţine, nefiind 
îndeplinite condiţiile legale şi cele 
prevăzute în actul constitutiv cu 
privire la cvorum, se convoacă cea 
de-a doua adunare extraordinară a 
acţionarilor la data de 31.08.2017, în 
acelaşi loc, respectiv sediul societăţii, 
şi cu aceiaşi ordine de zi.

LICITAȚII  
l Primaria orasului Cernavoda, str.
Ovidiu nr.11, jud. Constanta, 
t e l e f o n / f a x  0 2 4 1 4 8 7 1 2 1 , 
0241239578, primaria@cernavoda.
ro ,  organizeaza in  data de 

01.09.2017, ora 10:00, licitatie 
publica pentru  vânzarea terenu-
rilor: - teren în str.Jupiter, nr.7, lot 
41, în suprafaţă de 417 mp, - teren 
în str.Jupiter, nr.14, lot 52,  în supra-
faţă de 416 mp, persoanele intere-
sate pot solicita documentatia de 
atribuire, contracost, de la Compar-
timentul Cadastru din cadrul 
Primariei, incepand cu data de 
07.08.2017. Data limita pentru soli-
citarea clarificarilor este 28.08.2017. 
Data pentru depunerea ofertelor, la 
Centrul de Informare pentru Ceta-
teni din cadrul Primariei, este de 
31.08.2017, ora 15:00. Plicurile cu 
oferte se vor deschide in data de 
01.09.2017, ora 10:00, in sala 10 din 
cadrul Primariei Cernavoda. 
Persoana de contact – Cioară 
Mirela.

l SC Pisa Eco Ambiente SRL, prin 
lichidator judiciar, anunta vanzarea 
la licitatie publica bunurilor mobile 
aflate in patrimoniul societatii si 
anume: Dacia 1307, an fabricatie 
2002, benzina, stare nefunctio-
nala, la pretul de 1.185 lei, Autospe-
ciala Iveco, caroserie: gunoiera, an 
fabricatie 2002, stare functionala, 
caroserie: gunoiera, necesita repa-
ratii ambreiaj, la pretul de 21.900 lei, 
Autospeciala Iveco, an fabricatie 
2003, caroserie: gunoiera, stare 
functionala, necesita mici repa-
ratii, la pretul de 21.975 lei, Autos-
peciala Iveco, an fabricatie 2003, 
caroserie: gunoiera, stare functio-
nala, necesita mici reparatii,  la 
pretul de 22.725 lei, Autospe-
ciala Fiat, an fabricatie 1988,caro-
serie: transp. containere gunoi, la 
pretul de 12.000 lei, Autospe-
ciala Mercedes Benz, an fabricatie 
2001, caroserie: SG gunoiera, stare 
functionala, la pretul de 31.837,5 
lei. Licitatia publica are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
data de 22.06.2017 si a regulamen-
tului de participare la licitatie. Lici-
tatiile vor avea loc pe data de 

10.08.2017, 17.08.2017, 05.09.2017, 
12.09.2017, 14.09.2017, 21.09.2017, 
28.09.2017, 05.10.2017, 09.10.2017 si 
12.10.2017 orele 13.00 la sediul lichi-
datorului din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, Bl. 33S1 Cab. 7B Et. 7. 
Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0344104525.
 
l SC Pisa Eco Ambiente SRL, prin 
lichidator judiciar, anunta vanzarea 
la licitatie publica bunurilor mobile 
aflate in patrimoniul societatii si 
anume: Magazie depozit deseuri – 2 
buc la pretul de 630 lei/buc, Magazie 
depozit deseuri – 2 buc la pretul de 
315 lei/buc, Cazan fonta Ferroli la 
pretul de 1.650 lei, Frigider la pretul 
de 240 lei, Seif la pretul de 30 lei, 
Seif la pretul 90 lei, Birou la pretul 
de 18,75 lei, Scaun – 5 buc la pretul 
de 48,75 lei/buc, Imprimanta Laser: 
82,5 lei, Centrala telefonica: 45 lei, 
Telefon Panasonic – 2 buc la pretul 
de 45 lei/buc, Pistol vopsit: 41,25 lei, 
Calculator birou Canon: 15 lei, 
Monitor LG: 82,5 lei, Unitate Intel-
core: 86,25 lei, Multifunctionala DJ 
2640: 45 lei, Imprimanta Laserjet 
PR0400: 172,5 lei, Cos fum: 915 lei, 
Europubele – 22 buc la pretul de 
148,5 lei/buc. Licitatia publica are 
loc in baza hotararii Adunarii Credi-
torilor din data de 22.06.2017 si a 
regulamentului de participare la 
licitatie. Licitatiile vor avea loc pe 
data de 10.08.2017, 17.08.2017, 
05.09.2017, 12.09.2017, 14.09.2017, 
21.09.2017, 28.09.2017, 05.10.2017, 
09.10.2017 si 12.10.2017 orele 13.00 
la sediul lichidatorului din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B 
Et. 7. Conditiile de participare si 
re lat i i  supl imentare  la  te l . 
0344104525.

l SC Grup XL Company SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare 
a activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: Activul nr.1: Hala de 
depozitare si birouri administrativ- 

compus din teren cu suprafata de 
3.127 mp si constructii cu suprafata  
utila de 2.454 mp. situat in Iasi, 
Calea Chisinaului nr.35. Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 531.000 
Eur) (60% din valoarea de evaluare 
fara TVA). Activul nr.2: Proprietate 
imobiliara - teren situat in Zona 
Antibiotice, jud.Iasi cu front la 
E583, avand suprafata de 8.558 mp. 
Pretul de vanzare fiind in cuantum 
de  682 .619 ,40 le i  ( respect iv 
154.038EUR) (60% din valoarea de 
evaluare fara TVA).
Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
09.08.2017 orele 11.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia 
va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Iasi, str. Vasile Lupu nr. 
43, jud. Iaşi, in data de 10 august 
2017 orele 12:00 şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
85/2006 privind procedura insol-
venţei şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credi-
torilor din data de 24.03.2017. Adju-
decarea se va face în conformitate 
cu prevederile Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a licitaţiei, 
Regulament ce poate fi consultat 
atat la dosarul cauzei cat si la sediul 
lichidatorului. Adjudecatarul va fi 
ţinut la plata preţului de adjudecare 
in termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare şi desfăsurare 
a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de participare la 
licitatie in procent de 10% din pretul 
de incepere a licitatiei. Garantia se 
va depune in numerar, prin  plata in 
contul indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,  
jud. Iaşi, până la data de 10.08.2017, 
orele 11.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
t e l e f o a n e l e :  0 2 3 2 . 2 4 0 8 9 0 ; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

l Debitorul SC RUPS SA societate 
în faliment, prin lichidator judiciar 
DINU, URSE ŞI ASOCIAȚII 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Proprie-
tate imobiliară "Teren arabil" în 
suprafață de 16.163,80 m.p., situat 
în intravilanul Oraşului Dărmăneşti, 
Județ Bacău, având nr. cadastral 
390 -730 -731 -732 -733 -734 -735 
-740 -988. Preț pornire licitație 
9.698,25 Euro exclusiv TVA. 2. 
Proprietate imobiliară "Teren arabil" 
în suprafață de 4.581 m.p., situat în 
intravilanul Comunei Dofteana, 
Județ Bacău, având nr. cadastral 
1030. Preț pornire licitație 2.508,00 
Euro exclusiv TVA. Prețul caietului 
de sarcini pentru imobilele "Tere-
nuri" af late în proprietatea SC 
RUPS SA este de 1.000,00 lei 
exclusiv TVA. -Prețul de pornire al 
licitaților pentru imobilele  "Tere-
nuri"  aparținând SC RUPS SA 
reprezintă 75% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare. Participarea 
la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO53BI-
TRPH1RON038212CC01 deschis la 
Veneto Banca SCPA Italia Montebe-
lluna Suc. Bucureşti, Ag. Ploieşti, 
până la orele 14.00 am din preziua 
stabilită licitaţiei, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeaşi dată 
a Caietului de sarcini pentru propri-
etățile imobiliare, de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru imobilele 
"Terenuri"  prima şedință de licitație 
a fost fixată în data de 11.08.2017, 
ora 14.00, iar dacă proprietățile 
imobiliare nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de licitații 

vor fi în data de 18.08.2017, 
25.08.2017, 01.09.2017, 08.09.2017, 
ora 14.00. Toate şedințele de licitații 
se vor desfăşura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna, Nr. 
44A, Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatți suplimen-
tare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC SGF Group Manag-
ment SRL, CIF:15897665; sediul 
social Bucuresti ,  str.Nicolae 
Caramfil, nr. 71-73, sector 3, 
J40/15207/2003, aflata  în procedură 
de faliment in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 41119/3/2016 
prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentata de ec 
Popescu Emil, cu sediul procesual 
ales în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrău-
ţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la 
vânzare la un pret diminuat cu 25% 
fata de pretul stabilit prin raportul 
de evaluare: Bunul mobil „Instalatie 
de valorificare a cenusii de pirita 
prin metoda flotatiei” compus din: 
1. Buncar de alimentare; 2. Alimen-
tator cu banda. 3. Alimentator cu 
banda. 4.banda transportoare. 5.
banda transportoare 500MMX12M. 
6.cilindru de dezagregare. 7.cilindru 
de dezagregare. 8. Celula de flotatie 
5,7 MC. 9. Celula de flotatie 5,7 MC. 
10. Celula de flotatie 5,7 MC. 11. 
Celula de flotatie 5,7 MC. 12. Celula 
de f lotatie 5,7 MC. 13.celula de 
flotatie 5,7 MC. 14. Celula de flotatie 
5,7 MC. 15. Celula de flotatie 5,7 
MC. 16. Celula de flotatie 5,7 MC. 
17. Celula de flotatie 5,7 MC. 18. 
Celula de flotatie 5,7 MC. 19. Celula 
de flotatie 5,7 MC. 20. Celula de 
flotatie 2,8 MC. 21. Celula de flotatie 
2,8 MC. 22. Celula de flotatie 2,8 
M C .  2 3 .  C l a s o r  s p i r a l 
900MMX7000MM . 24. Agitator 
2500MM X 2500MM. 25. Agitator 
2500MM X 2500MM. 26. Ingrosator. 
27. Instalatie electrica. 28. Pompa 
verticala PV 100. 29. Pompa verti-
cala PV 100. 30. Pompa verticala 
PV 100. 31. Pompa verticala PV 65  
1. 32. Pompa verticala PV 65  1. 33. 
Pompa verticala PV 65 1. 34. Pompa 
cauciucata PC 1125. 35. Pompa 
cauciucata PC 1125. 36. Suflanta tip 
GM 50 L. 37. Suflanta tip GM 50 L. 
38. Banda transportoare 500 MM X 
18 M. 39. Pompa cauciucata PRA 
200. 40. Ciur vibrant cu banda de 
curatire. 41. Banda transportoare 
650MM X 18M. 42. Autorizatie 
Integrata de Mediu Turnu Magu-
rele. Valoarea bunului mobil „Insta-
latie de valorificare a Cenusii de 
pirita prin metoda flotatiei” este in 
suma de 65096,00 euro exclusiv 
TVA (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunul mobil * Instalatie de valorifi-
care a Cenusii de pirita prin metoda 
flotatiei * descris anterior, o repre-
zinta sentinta din data de 21.11.2016 
de deschidere a procedurii de fali-
ment pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de insolvență 
nr. 41119/3/2016 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehe-
dinţi la data de 21.08.2017 orele 
15:00. In cazul nevalorificarii lici-
tatia se va relua in aceleasi conditii 
la data de 30.08.2017 orele 15.00 
respectiv 11.09.2017 orele 15.00. 
Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei si sa achite 
caietul de sarcini in suma de 1000 
lei. Contul unic de insolvență al 
debitoarei SC SGF Group Manag-

m e n t  S R L  e s t e : 
RO35RNCB0482078078260001 
deschis la Banca Comerciala 
Romana. Invităm pe toti cei care vor 
să participe la şedinţa de licitaţie să 
depună oferte de cumpărare şi 
documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație/caietul de 
sarcini cu cel putin 2 orele inainte de 
ora licitatiei la adresa menționată 
anterior respectiv localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra 
bunului mobil sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanc-
tiunea prevazută de lege. Relaţii la 
telefon 0742592183, tel./fax: 
0252354399 sau la adresa de email : 
office@consultant-insolventa.ro.; site 
www.consultant-insolventa.ro. 
Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL

PIERDERI  
l Pierdut Atestat ADR, eliberat de 
ARR  Argeş, pe numele Marcu 
Mihai Sorin , domiciliat în Piteşti, 
str. Carpenului, Jud. Argeş. Se 
declară nul.

l Triponescu Ioan Mihai „Oana 
IF” avand CUI 27121934, inmatri-
culata la ORC Arad sub nr. 
F02/967/2010, declara pierdut certi-
ficatul de inregistrare seria B 
22211731. Il declaram nul.

l Pierdut schita de plan anexa la 
CVC 35143/1993 pe numele Mari-
nescu George si Anca Mirela (Săsă-
reanu) pt. Ap.1, str. Pandele Roşca nr. 
13, sector 5, Bucuresti. Declar nula.

l Subscrisa Peter Pan Covrigărie 
SRL declară pierdut certificatul de 
înregistrare B3214835 emis la data 
de 06.01.2017 de Oficiul Național al 
Registrului Comerțului Ilfov. Se 
declară nul.

l Foraj Sonde SA, cu sediul în 
Craiova, Str.Fraţii Buzeşti, nr.4A, 
j u d e ţ u l  D o l j ,  a v â n d 
CUI:RO3730778, declar pierdut 
Certificat Constatator emis de ORC 
de pe lângă Tribunalul Dolj al punc-
tului de lucru din Râmnicu Vâlcea, 
str.Radu de la Afumaţi, nr.28, jud.
Vâlcea. Îl declar nul.

l Declar pierdut act de veşnică 
proprietate pentru două locuri de 
veci  din Cimitirul  Parohiei 
Progresul, Parcela nr. 13, Figura nr. 
61, pe numele Mirea Dumitra.

COMEMORĂRI

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Moreni. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 20002. Dosar de 

executare nr. 10330. Nr. 7503 din 27.07.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului 

de bunuri imobile. Anul 2017, Luna August, Ziua 18. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă 

facem cunoscut că în ziua de 18, luna August, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Moreni, str. Cpt. 

Pantea Ion nr. 6, jud. Dâmbovița, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a 

debitorului ASOCIAȚIA „VALERIANA” TÂRGOVIȘTE, cu domiciliul fiscal în loc. Târgoviște, str. Preot 

Toma Georgescu nr. 5, bl. 21, sc. C, ap. 9, jud. Dâmbovița, Licitația a - I- a (evaluare totală clădiri 

+construcții = 240014 lei exclusiv TVA): 1. Clădiri în suprafață de 786.11 mp - Ferma nr. 14 Tuicani 

compusă din: a) clădire cantină în suprafață de 162.2 mp P+1, construită din zidărie portantă cu 

fundație, centură, planșee beton armat, acoperită cu plăci ondulate din tablă zincată, situată pe str. 

Erupției nr. 62 - Moreni - evaluată la 40444 lei (exclusiv TVA); b) clădire sediu în suprafață de 362 mp 

P+1 construită din cărămidă, cu fundație stâlpi și planșee de beton armat, stâlpi metalici de susținere 

planșeu terasă, acoperită cu plăci ondulate de tablă zincată cu pardoseli din beton situată în str. 

Erupției nr. 62 - Moreni - evaluată la 88452 lei (exclusiv TVA); c) ciupercărie în suprafață de 117 mp pe 

fundație, sâmburi de beton armat, acoperită cu plăci de azbociment tip sandwich, cu pardoseli din 

beton, situată în str. Erupției nr. 62 - Moreni - evaluată la 12604 lei (exclusiv TVA); d) cabină poartă în 

suprafață de 8.91 mp construită din zidărie portantă de cărămidă, acoperită cu plăci de beton, situată 

în str. Erupției nr. 62 - Moreni - evaluată la 9198 lei (exclusiv TVA); e) clădire șopron copertină în 

suprafață de 120 mp constuită cu stâlpi din beton armat, acoperită cu plăci de azbociment, situată în 

str. Erupției nr. 62 - Moreni - evaluată la 12634 lei (exclusiv TVA); f) clădire șopron pentru animale în 

suprafață de 16 mp construită din zidărie portantă, acoperită cu plăci din azbociment, situată în str. 

Erupției nr. 62 - Moreni - evaluată la 9656 lei (exclusiv TVA). 2. Teren intravilan în suprafață de 5674 mp 

aferent clădirilor din ferma nr. 14 - Tuicani, situat în str. Erupției nr. 62 - Moreni - evaluat la 67026 lei 

(exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: SFO Moreni. 

Sarcini: Ipotecă legală. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA 19%). Invităm pe cei 

care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 

înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se 

prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de 

cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, 

următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii 

garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c) 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de 

pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, 

copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ 

pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: -. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informații 

suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.666100. Data afișării: 

04.08.2017.
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odihnească în pace!


