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OFERTE SERVICIU
l SC din Bucureşti, sectorul 1, 
angajază lăcătuş mecanic. Tel: 
0722580090

l SC Oz Mine SRL angajeaza 
lucrator bucatarie (spalator vasa 
mari). Cerinte; Limba turca prefe-
rabil nativ, Limba Romana si 
Engleza nivel conversational, 
constituie avantaj cunoasterea 
bucatariei orientale. Informatii tel; 
0749112114.

l Societate de pază angajează 
agenți de securitate şi intervenție 
atestați pentru control trafic CFR şi 
însoțire transporturi de bunuri pe 
cale ferată (gardare). Vârsta 
maximă 40 ani. Relații la nr. de tel. 
0785.285.972.

l Palatul Copiilor Galați, cu sediul 
în strada Mihai Bravu, nr. 28, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant de Administrator 
Financiar IM cu studii medii şi cu 
normă întreagă, pe perioadă nede-
terminată. Concursul se va susține 
la sediul instituției şi constă în 
parcurgerea următoarelor etape: 
Selecție dosare = 15.05.2017; Probă 
scrisă pe baza bibliografiei de 
concurs = 22.05.2017 (9.00 – 12.00); 
Probă practică = 25.05.2017. 
Interviu = 29.05.2017. Cei intere-
sați, vor depune dosarele  la secreta-
riatul Palatului  Copiilor Galați 
până la data de 15.05.2017 ora 
12.00. Informații suplimentare se 
pot obține direct la avizierul institu-
ției sau la telefon 0236/415028, în 
zilele lucrătoare, în intervalul 8.00 
– 16.00.

l Şcoala Gimnazială „Jako Zsig-
mond”, cu sediul în localitatea 
Roşiori, nr. 256, judeţul Bihor, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
Secretar S III: 0,5 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 29.05.2017, ora 9.00; -proba 
practică în data de 29.05.2017, ora 
11.30; -proba interviu în data de 
29.05.2017, ora 15.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: superioare 
economice sau juridice; -vechime: 6 
luni; -cunoştinţe privind întocmirea 
şi gestionarea corespondenţei 
oficiale, documentelor şcolare şi 
actelor de studii; -cunoştinţe privind 
încadrarea personalului şi arhivarea 
documentelor; -cunoştinţe privind 
de utilizare şi operare PC. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Şcolii Gimnaziale 
„Jako Zsigmond” Roşiori. Relaţii 
suplimentare la sediul instituţiei, 
persoană de contact: Tiponuţ 
Monika, telefon: 0744.273.114. 

l Primăria Comunei Lisa, cu sediul 
în localitatea Lisa, str. Sf. Gheorghe, 
nr. 37, judeţul Teleorman, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
administrator public- 1 post  
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
Proba scrisă în data de 25 mai 2017, 
ora 10.00, Proba interviu în data de 
26 mai 2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească unrmătoa-
rele condiţii: -să fie absolvent de 
studii superioare de lungă durată 
economice; -să fie absolvent de 
studii de masterat sau postuniversi-
tare; -cunoştinţe de operare pe 
calculator nivel mediu, -aptitudine 

legate de organizare şi coordonare, 
de analiză şi sinteză, control şi 
depistarea deficienţelor, rezolvarea 
eficientă a problemelor, capacitate 
de observaţie, capacitate de relaţio-
nare cu superorii, colegii, subordo-
naţii şi publicul în general, 
capacitate de gestionare a resurselor 
alocate, -vechime necesară 4 ani în 
specialitatea studiilor. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial, la sediul Primă-
riei Lisa, Str. Sf. Gheorghe, nr.37, 
Județul Teleorman. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei Lisa, 
Str.Sf.Gheorghe, nr.37, Județul 
Teleorman, persoana de contact: 
Marinescu Gabriela, telefon: 
0247.360.703, fax: 0247.360.703, 
E-mail: lissa_tr@yahoo.com

l Spitalul Municipal Sighişoara, 
judeţul Mureş, organizează, în 
conformitate cu HG nr. 286/2011, 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale vacante 
pe perioadă nedeterminată: 1. Asis-
tent medical generalist debutant -9 
posturi: -diplomă de absolvire a 
şcolii sanitare postliceale în speciali-
tatea asistent medical generalist; 
-fără condiţii de vechime; 2. 
Personal auxiliar sanitar (infirmieră 
debutantă -7 posturi, îngrijitoare -5 
posturi şi Brancardier -1 post): 
-diplomă de absolvire a şcolii gene-
rale; -fără condiţii de vechime; 3. 
Registrator medical debutant -1 
post: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -cunoştinţe 
de operare calculator (Word, Excel, 
Internet) dovedite cu diplomă de 
absolvire a unui curs de operator 
calculator; -fără condiţii de 
vechime; 4. Muncitor calificat -3 
posturi, Fochist -1 post: -diplomă de 
absolvire a liceului sau a şcolii 
profesionale; -diplomă/certificat de 
calificare în meseria de fochist; 
-autorizaţie ISCIR pentru cazane 
de medie presiune; -minim 2 ani 
vechime în specialitate; -Instalator 
-1 post: -diplomă de absolvire a 
liceului sau a şcolii profesionale; 
-diplomă/certificat de calificare în 
meseria de instalator; -minim 1 an 
vechime în specialitate; -Lenjereasă 
-1 post: -diplomă de absolvire a 
liceului sau a şcolii profesionale; 
-diplomă /certificat de calificare în 
meseria de confecţioner textile; 
-fără condiţ i i  de  vechime. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Spitalului Municipal Sighişoara, 
Str.Zaharia Boiu, nr.40, astfel: 
-proba scrisă: 25.05.2017, ora 08.00 
-pentru asistent medical generalist; 
-25.05.2017, ora 10.00 -pentru 
persona l  aux i l ia r  san i tar ; 
-25.05.2017, ora 12.00 -pentru 
personal registrator medical; 
-25.05.2017, ora 09.00 -pentru 
muncitori; -interviul: 31.05.2017, 
ora 09.00 -pentru asistent medical 
generalist; -31.05.2017, ora 11.00 
-pentru personal sanitar auxiliar; 
-31.05.2017, ora 13.00 -pentru 
personal registrator medical; 
-31.05.2017, ora 14.00 -pentru 
muncitori. Dosarele de înscriere se 
depun la Biroul RUNOS al Spita-
lului Municipal Sighişoara în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afişării anunțului, respectiv 
până în data de 17.05.2017, la ora 
15.00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Biroul RUNOS, tel. 
0265.771.656, int.229 şi pe site-ul 
Spitalului Municipal Sighişoara: 
www.spitalsighisoara.ro

l Şcoala Gimnazială Nr.1, cu 
sediul în localitatea Mihai Bravu, 
str. Căminului, nr. 154A, judeţul 
Bihor, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 

vacante de: Secretar S III, 0,5 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 26.05.2017, 
ora 9.00; -proba practică în data de 
26.05.2017, ora 11.30; -proba 
interviu în data de 26.05.2017, ora 
15.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare economice sau 
juridice; -vechime: 6 luni; -cunoş-
tinţe privind întocmirea şi gestio-
narea corespondenţei oficiale, 
documentelor şcolare şi actelor de 
studii; -cunoştinţe privind înca-
drarea personalului şi arhivarea 
documentelor; -cunoştinţe privind 
de utilizare şi operare PC. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 
1 Mihai Bravu. Relaţii suplimentare 
la sediul instituţiei, persoană de 
contact: Raţ Silvia, telefon: 
0744.578.651. 

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, 
localitatea Bucureşti, Şos. Vergului, 
Nr. 12, Sector 2, organizează la 
sediul spitalului concurs pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual vacant de execuţie, perioadă 
nedeterminată, conform HG nr. 
286/2011: -referent specialitate 
-studii superioare -Serviciul admi-
nistrativ tehnic. Condiţiile generale 
şi specifice: Referent specialitate 
-diplomă de licenţă; -6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate. Data 
concursului: 25.05.2017, ora 10.00 
-proba scrisă; 29.05.2017 -interviul, 
ora 10.00. Data-limită de depunere 
a dosarelor: 17.05.2017, până la ora 
15.00. Calendarul de desfăşurare a 
concursului, bibliografia şi tematica 
se afişează la sediul şi pe site-ul 
spitalului: www.spitalmalaxa.ro. 
Date de contact: Ec. Anghel 
Daniela, tel. 021.255.50.85. 

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, Jud. Teleorman, str. 
Libertăţii, nr. 1, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual vacant: 1 post de econo-
mist debutant în cadrul serviciului 
RUNOS. Condiţii specifice de 
participare la concurs post econo-
mist debutant: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă de 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în profil economic; 
-fără vechime. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă în data de 25.05.2017, 
ora 10.00, proba scrisă, iar data şi 
ora interviului vor fi anunţate după 
rezultatul probei scrise. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului şi trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG nr. 
286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Bibliografia şi 
relaţii suplimentare la avizierul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, la serviciul RUNOS 
sau la telefoanele: 0247.306.723/ 
0247.306.758.                              

l Primăria Comunei Ciorani, cu 
sediul în localitatea Ciorani, sat 
Cioranii de Jos, nr. 1287bis, județul 
Prahova, anunţă amânarea concur-
sului, conform Legii nr. 188/1999, 
pentru ocuparea posturilor de 
funcție publică vacantă: -1 
inspector, clasa I, grad profesional 
principal -asistență socială; -1 poli-
țist local, clasa I, grad profesional 
debutant; -1 inspector, clasa I, grad 
profesional debutant -resurse 

umane; -1 inspector, clasa I, grad 
profesional debutant -urbanism, 
organizat inițial: -proba scrisă în 
data de 24.05.2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
26.05.2017, ora 10.00, astfel: -proba 
scrisă în data de 31.05.2017, ora 
10.00; -proba interviu în data de 
06.06.2017, ora 10.00. Prin acest 
anunţ venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, nr. 536/24.04.2017, 
pagina 2-3, cod 86.121. Restul 
anunțului rămâne neschimbat.

l Primăria Oraşului Vicovu de Sus, 
cu sediul în oraşul Vicovu de Sus, 
str. Primăriei, nr. 4-6, jud.Suceava, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual vacant aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificat şi completat 
de HG nr. 1027/2014, în cadrul 
instituţiei. Administrator public: 
post vacant contractual pe perioadă 
determinată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalent în domeniul 
administrației publice locale; studii 
de masterat sau postuniversitare; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 
15 ani. Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului: -proba scrisă: 
data de 25.05.2017, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Oraşului Vicovu de 
Sus; -proba de interviu: data de 
29.05.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Oraşului Vicovu de Sus. 
Data-limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile lucrătoare de 
la publicare, la sediul Primăriei 
Oraşului Vicovu de Sus. Date 
c o n t a c t :  N i s t o r  C o r i n a , 
tel.0230.413.343.

l La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr.536 din 
24.04.2017, la anunţul cu numărul 
de înregistrare 86.121 al Primăriei 
Comunei Ciorani, adresa: Comuna 
Ciorani, sat Cioranii de Jos, 
nr.1287bis, județul Prahova, pentru 
ocuparea funcţiilor publice vacante, 
conform Legii nr.188/1999, se face 
următoarea rectificare: -în loc de: 
„Condiții specifice: 1. Inspector, 
clasa I, grad profesional principal 
-asistență socială: 1. Studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalent; 2. Vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice- 5 ani; 2. Polițist 
local, clasa I, grad profesional debu-
tant: 1. Studii superioare absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lent în domeniul ştiințelor juridice 
sau administrative; 3. Inspector, 
clasa I, grad profesional debutant 
-resurse umane: 1. Studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalent în ştiințe economice; 2. 
Curs de formare profesională în 
specialitatea de inspector resurse 
umane autorizat dovedit cu certi-
ficat autorizat de MENCS; 3. 
Cunoştințe operare PC- nivel 
mediu; 4.Inspector, clasa I, grad 
profesional debutant -urbanism: 1. 
Studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalent; 2. 
Curs de formare profesională în 
specialitatea tehnician proiectant 
urbanism, amenajarea teritoriului” 
se va citi: „Condiții specifice: 1. 
Inspector, clasa I, grad profesional 
principal -asistență socială: 1. Studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; 
2. Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice- 

5 ani; 2. Polițist local, clasa I, grad 
profesional debutant: 1.Studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul ştiințelor juridice sau 
administrative; 3. Inspector, clasa I, 
grad profesional debutant -resurse 
umane: 1. Studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
ştiințelor economice; 2. Cunoştințe 
operare PC- nivel mediu; 4. 
Inspector, clasa I, grad profesional 
debutant -urbanism: 1. Studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; 
2.Cunoştințe operare PC- nivel 
mediu.” Restul anunțului rămâne 
neschimbat (Prezenta rectificare nu 
se datorează Redacţiei Monitorului 
Oficial al României, Partea a III-a.). 

l Şcoala Gimnaziala Nr.2, cu 
sediul in localitatea Turnu Magu-
rele, Str. Alexandru-Vlahuta, nr 
15-17, judetul Teleorman organi-
zeazã concurs pentru ocuparea 
postului de: -bibliotecar: norma 0,5, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfasura:-Proba 
scrisa -15.05.2017, ora 09.00 -proba 
unica. Conditii participare:-studii: 
medii; -vechime: minimum 3 ani; 
-cursuri –biblioteconomie. Dosarele 
se depun pana in data de 08.05.2017 
la sediul unitatii. Relatii suplimen-
tare la Şcoala Gimnaziala nr. 2 
Turnu Magurele, tel. 0247.416.516.

l NR. 3922/18.04.2017 Anunţ 
Primăria Comunei Cudalbi, 
Judeţul Galaţi, anunţă organizarea 
concursului de recrutare in vederea 
ocupării posturilor vacante urmă-
toare- 1post-referent III gradul 
asistent in cadrul compartimentului 
arhivistică, relaţii publice, resurse 
umane, secretariat si IT. Dosarele 
de înscriere se depun în termen de 
20 zile de Ia publicarea in Moni-
torul Oficial, partea a III-a, la sediul 
instituţiei. Proba scrisa a exame-
nului /concursului se organizează în 
data de 19.05.2017, la ora 10:00 în 
sala de şedinţe a Consiliului Local 
Cudalbi.Interviul se va desfasura in 
data de 22.05.2017, la ora 14,00 in 
sala de şedinţa a Consiliului Local 
Cudalbi. Relaţii la sediul Primăriei 
Comunei Cudalbi, str. Ştefan cel 
Mare nr. 162, tel /fax 0236862055.

l În conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 286/2011, modificată şi 
comple ta tă  pr in  H .G.  nr.  
1027/2014, Ministerul  Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale anunță scoa-
terea la concurs în data de 25 mai 
2017, ora 10.00 proba scrisă, a unui 
post contractual vacant de condu-
cere de director general al Agenției 
pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale. Denumirea postului –
director general, post contractual de 
conducere pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs:  -studii  de 
specialitate –studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență/ echivalentă, sau studii 
universitare de licență, în unul din 
domeniile: ştiințe economice/ juri-
dice/ inginereşti. Vechime în specia-
litatea studiilor: minimum 5 ani. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: proba scrisă: în data de 
25 mai 2017, ora 10.00, la sediul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale. Proba de interviu: în 
maximum patru zile lucrătoare de 
la data susținerii probei scrise, la 
sediul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. Data limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este de 16 mai 2017 (inclusiv), ora 
17.00 la sediul Ministerului Agricul-
turii şi Dezvoltării Rurale din str. 
b-dul Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucu-
reşti. Date contact: tel. 021/3072484, 
email: mona.paunescu@madr.ro. 
Bibliografia, condiţiile specifice de 
participare precum şi actele solici-
tate candidaţilor la înscriere vor fi  
publicate pe pagina de web www.
madr.ro şi afişate la sediul instituţiei 
din b-dul Carol I nr. 2-4, sector 3, 
Bucureşti.

VÂNZĂRI CASE

Vând casă modestă, cu grădină 
şi curte, în Băile Olăneşti, str. T. 
Vladimirescu, nr 90. Preț şi 
detalii la fața locului. Telefon: 
0765/039813.

CITAȚII  
l Ilie Cristina este chemata la 
Judecatoria Iasi in dosar nr. 
23814/245/2016, avand ca obiect 
divort fara minori, la complet 36, in 
data de 15.05.2017, ora 8.30.

l Pârâtele Toma Camelia Mirela şi 
Toma Liliana Cristina sunt chemate 
la Judecătoria Slobozia la termenul 
din 13 iunie 2017 în dosar 
886/312/2013 având ca obiect succe-
siune, de reclamantul Bucur 
Nicolae.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului Bucu-
reşti, în temeiul Legii nr. 421/2002, 
citează public proprietarul /deţină-
torul vehiculelor, aflate pe domeniul 
public, pentru luarea măsurilor de 
eliberare a domeniului public, 
pentru vehicululele: Matiz, culoare 
gri, fără plăcuţe de înmatriculare, 
aflat în lateralul blocului C1, din 
Aleea Aleea Moldoviţa, Nr. 3; Dacia 
papuc carosată, culoare albă, fără 
plăcuţe de înmatriculare, aflat în 
spatele blocului 2 din bd. Gheorghe 
Şincai, Nr. 5; Ford Siera, culoare 
albastră, fără plăcuţe de înmatricu-
lare, situat pe Str. Mihail Petrescu, 
Nr. 9-11, Ford culoare albastră, fără 
plăcuţe de înmatriculare, situat pe 
Str. Cărămidarii de Jos, lîngă 
imobilul Nr. 4; Opel culoare roşie, 
fără plăcuţe de înmatriculare, situat 
în spatele imobilului din Calea 
Văcăreşti, Nr. 220-224, Trabant 
culoare albă, fără plăcuţe de înma-
triculare, situat în Str. Cărămidarii 
de Jos, nr. 3, bl. 75, sc. B. În caz 
contrar se va dispune inventarierea, 
expertizarea, ridicarea, transpor-
tarea şi depozitarea într-un loc 
special amenajat, respectiv şos. 
Berceni, Fort nr. 5, sector 4, Bucu-
reşti.

DIVERSE  
l Anunţ prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administra-
tiv-teritorială Vîrvoru de Jos, din 
judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale 
nr.  1  începând cu data de 
10.05.2017, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Vîrvoru de 
Jos, conform art. 14 alin.(1) şi (2) 
din Legea cadastrului şi a publici-
tăţii imobiliare nr. 7/1996, republi-
c a t ă ,  c u  m o d i f i c ă r i l e  ş i 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.
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l Suvorov Florica, Serban Nicu-
lina, Pajea Maria, avand domiciliul  
in Bucuresti, sect. 4, sos. Berceni, nr. 
25, bl. 38, sc. A, et. 9, ap. 26, titular  
al planului P.U.Z.–ansamblu locu-
inte P+1E+M,  amplasat in locali-
tatea  Berceni, judetul Ilfov, Tarla 8, 
Parcela.23/15,  anunta publicul 
interesat interesat asupra Deciziei  
etapei de incadrare luata in  cadrul 
sedintei  Comitetului  Special 
constituit din data de 07.12.2016, 
urmand ca prima versiune a 
planului sa fie supusa procedurii  de 
adoptare de catre autoritatile 
competente, fara aviz de mediu.  
Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc /in scris /la sediul A.P.M. 
Ilfov (tel. 021/4301523)  in termen 
de 10 zile calendaristice de la  publi-
carea  anuntului.

l Zane  Petre-Gabriel,  avand 
domiciliul  in  Bucuresti, sect. 1, bd. 
Ion Mihalache, nr. 35-37, bl. 101, sc. 
2, ap. 28, titular  al planului P.U.Z.– 
ansamblu locuinte P+1E+M,  
amplasat in localitatea    Berceni, 
judetul Ilfov, Tarla 8, Parcela 23/15, 
anunta publicul interesat interesat 
asupra Deciziei  etapei de incadrare 
luata in  cadrul sedintei  Comite-
tului  Special constituit din data de 
23.11.2016, urmand ca prima 
versiune a planului sa fie supusa 
procedurii  de adoptare de catre 
autoritatile competente, fara aviz 
de mediu.  Observatii /comentarii si 
sugestii se primesc/ in scris/ la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523)  in 
termen de 10 zile calendaristice de 
la  publicarea  anuntului.

l Leavis Cont IPURL –Lichidator  
judiciar notifica deschiderea proce-
durii simplificate a insolventei 
privind pe SC Electrasol Proiect  
SRL, cu sediul Ploiesti, str. Bahlu-
iului nr. 8 bl146 sc b et 3 ap 57, jud. 
P r a h o v a  a v a n d  C U I 
28485844,Dosar 2856/105/2017 
Tribunalul Prahova . Termen depu-
nere declaratii creanta 05.06.2017, 
tabel preliminar 16.06.2017, tabel 
definitiv 11.07.2017, adunarea 
creditorilor 21.06.2017 ora 14. 
Relatii la tel 0723880617.

l Leavis Cont IPURL-Lichidator 
judiciar notifica deschiderea proce-
durii simplificate a insolventei 
privind pe SC Tara Sales Construct 
, cu sediul in Ploiesti, str. Craitelor 
nr. 12, Jud Prahova, avand 
CUI28393511  dosar 26/105/2017 
Tribunalul Prahova. Termen prdare 
gestiune 05.05.2017, depunere 
declaratii de creanta pana la 
08.06.2017, termen intocmire tabel 
suplimentar 07.07.2017, contestatii 
suplimentar 7 zile de la publicarea 
in BPI, termen tabel definitiv conso-
lidat 07.08.2017. Relatii  la 
0723880617.

l Publicare dispozitiv sentinţa 
civila nr. 309/23.02.2017 pronunțată 
de Judecătoria Moineşti in dosarul 
154/260/2014: Admite acţiunea 
formulata de reclamanta Borş 
Cornelia – Crina domiciliata in 
Comăneşti, str. Liceului, bloc 19, 
apt. 7, jud. Bacău, prin avocat 
Pralea Mariana, in contradictoriu 
cu paratul Andrei Mihai cu locuinţa 
in Mestre Veneția, Via Piade nr. 63, 
Italia, obiect stabilire locuinţa 
minor, exercitare exclusiva autori-
tate părintească. Dispune exerci-
tarea autoritarii părinteşti cu privire 
la minora Andrei Larisa – Andreea, 
născut la 23.05.2006, exclusiv de 
către reclamanta. 

l OMV Petrom SA. cu sediul in 
Bucuresti, Str. Coralilor, Nr. 22, 
Sector 1,  titular al proiectului:“ 
lucrari de amenajare drum acces, 

careu foraj, forajul si punerea in 
productie a sondei 4317 MAMU ” 
propus a fi realizat in extravilanul 
localitatii Borosesti, comuna 
Sutesti, judetul Valcea, anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare: 
proiectul nu se supune evaluarii 
impactului asupra mediului si nu se 
supune evaluarii adecvate, de catre 
APM Valcea, în cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra 
mediului. 1.  Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
APM Valcea din str. Remus Bellu, 
nr. 6, Rm Valcea, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 9-14, precum şi la 
următoarea adresă: www.apmvl.
anpm.ro. 2.  Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare in 
termen de 5 zile de la data publi-
carii prezentului anunt.
    
l OMV Petrom SA. cu sediul in 
Bucuresti, Str. Coralilor, Nr. 22, 
Sector 1,  titular al proiectului:“ 
resăparea si punerea in productie a 
sondei sondei 4338 MAMU ST ”, 
propus a fi realizat in localitatii 
Balsoara, comuna Madulari, 
judetul Valcea  anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare: proiectul nu se 
supune evaluarii impactului asupra 
mediului si nu se supune evaluarii 
adecvate, de catre APM Valcea, în 
cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului. 1.  
Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul APM Valcea 
din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm 
Valcea, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9-14, precum şi la următoarea 
adresă: www.apmvl.anpm.ro. 2.  
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare in termen de 5 
zile de la data publicarii prezentului 
anunt.

l Comuna Castranova. Str.Apele 
Vii. CF 4554319. Anunţ prealabil 
privind afişarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-teritorială 
Castranova, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.4 şi 6 înce-
pând cu data de 08.05.2017, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Castranova,  conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicităţii imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Anunţ de participare. În confor-
mitate cu prevederile Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, Secretariatul General al 
Guvernului-Departamentul pentru 
Relaţii Interetnice, în calitate de 
autoritate finanţatoare care acţio-
nează la nivel central, atribuie 
contracte de finanţare în vederea 
desfăşurării unor proiecte interet-
nice, de promovare a identității 
culturale, lingvistice, religioase şi a 
drepturilor cetățenilor aparținând 
minorităților naționale, precum şi 
de combatere a intoleranței în anul 
2017. Fondurile din care se finan-
ţează aceste proiecte sunt prevăzute 
în Hotărârea Guvernului nr. 
209/2017 pentru aprobarea modului 

de repartizare şi de utilizare a 
sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din 
anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secre-
tariatului General al Guvernului pe 
anul 2017, aprobat prin Legea 
bugetului de stat pe anul 2017 nr. 
6/2017. Programul anual propriu 
pentru acordarea finanţărilor 
nerambursabile în anul 2017, în 
care este menţionată o sesiune de 
selecţie, în luna mai 2017, este 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, nr. 80, din 28 aprilie 
2017, Partea a VI-a. Data limită 
pentru depunerea propunerilor de 
proiecte interetnice şi de combatere 
a intoleranţei din cadrul sesiunii de 
selecție mai 2017 este 31 mai 2017 
pentru proiecte a căror perioadă de 
desfăşurare începe după data de 3 
iulie 2017. Documentația fiecărui 
proiect se transmite individual, 
într-un singur exemplar original, în 
plic închis, numai prin servicii 
poştale, la sediul Departamentului 
pentru Relaţii Interetnice din Bucu-
reşti, strada Paris, nr. 65, sector 1, 
cod poştal 011815. Pe plic se speci-
fică numele şi adresa solicitantului, 
precum şi menţiunea „Pentru 
concursul de proiecte 2017, sesiunea 
mai". Pentru sesiunea de selecție 
mai 2017, Comisia de evaluare şi 
selecţie se va întruni până la data de 
23 iunie 2017. Departamentul 
pentru Relaţii Interetnice va 
exclude de la procedura de atribuire 
a contractului de finanţare neram-
bursabilă solicitanţii care se află în 
oricare dintre situaţiile prevăzute la 
art. 21, alin. (1) din Legea nr. 
350/2005 privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Suma solicitată DRI pentru 
proiect trebuie să se încadreze între 
minimum 15.000 lei şi maximum 
170.000 lei. Orice aplicant eligibil 
poate depune un număr maxim de 
două propuneri de proiecte interet-
nice, de promovare a identității 
culturale, lingvistice, religioase şi a 
drepturilor cetățenilor aparținând 
minorităților naționale, precum şi 
de combatere a intoleranței. Crite-
riile de atribuire care vor face posi-
b i l ă  eva luarea  ş i  s e l ec ţ ia 
propunerilor de proiecte interetnice, 
de promovare a identității culturale, 
lingvistice, religioase şi a drepturilor 
cetățenilor aparținând minorităților 
naționale, precum şi de combatere a 
intoleranței şi atribuirea contrac-
tului de finanţare nerambursabilă 
sunt următoarele: Criterii generale 
de evaluare şi selecţie: Obiective clar 
definite, strict legate de domeniul 
relaţiilor interetnice, măsurabile, 
abordabile, realiste şi încadrabile în 
timp; Concordanţă între scopul 
general, obiective, activităţile 
propuse, rezultatele aşteptate, 
resursele umane şi financiare dispo-
nibile; Argumentarea necesităţii 
proiectului; Definirea clară a grupu-
lui-ţintă, a participanţilor/beneficia-
rilor; Calitatea propunerii de 
proiect. Criterii specifice de 
evaluare şi selecţie: a.Conţinutul 
proiectului-maximum 50 puncte 
(maximum 10 puncte/criteriu); 
1.Complexitatea proiectului (de la 
structură simplă la structură 
complexă a activităţilor); 2.Clari-
tatea obiectivelor, etapelor /activită-
ţilor şi a rezultatelor aşteptate ale 
proiectului, relevanţa acestora în 
raport cu priorităţile anului 2017 
stabilite la nivelul Departamentului 
pentru Relaţii Interetnice; 3.Gradul 
de stimulare a dialogului intercul-
tural, capacitatea de promovare a 
unei atitudini pozitive faţă de diver-
sitatea etno-culturală; 4.Originali-
tatea şi caracterul inovator al 
proiectului, capacitatea acestuia de 

a răspunde unor obiective de 
durată; 5.Gradul de mediatizare/
vizibilitate anticipat. b.Calitatea 
proiectului-maximum 30 puncte 
(maximum 10 puncte/criteriu). 
1.Claritatea, logica şi corectitudinea 
formulării şi argumentării proiec-
tului; 2.Coerenţa dintre obiective, 
activităţile propuse, rezultate şi 
buget; 3.Dimensiunea impactului 
prevăzut în raport cu resursele 
umane şi financiare estimate. c.
Capacitatea de implementare a 
iniţiatorului-maximum 20 puncte 
(maximum 10 puncte/ criteriu); 
1.Capacitatea financiară a orga-
nizaţiei, inclusiv capacitatea de 
gestionare a fondurilor provenite de 
la bugetul de stat; 2.Experiența 
organizației inițiatoare şi a coordo-
natorului de proiect în derularea 
unor proiecte similare. Criteriile de 
evaluare şi selecţie constituie crite-
riile pe baza cărora se va atribui 
contractul de finanţare nerambur-
sabilă. Se califică pentru obţinerea 
unei finanţări nerambursabile acele 
proiecte care însumează minimum 
70 puncte din cele 100 posibile. În 
funcţie de fondurile destinate finan-
ţărilor nerambursabile, proiectele 
calificate beneficiază de finanţări 
nerambursabile, în ordinea puncta-
jului obţinut. Documentaţia pentru 
elaborarea şi prezentarea propune-
rilor de proiecte interetnice, de 
promovare a identității culturale, 
lingvistice, religioase şi a drepturilor 
cetățenilor aparținând minorităților 
naționale, precum şi de combatere a 
intoleranței poate fi accesată pe 
site-ul Departamentului pentru 
Relaţii Interetnice www.dri.gov.ro, 
pe prima pagină, la rubrica, 
"Fonduri nerambursabile".

SOMAȚII  
l Se someaza toate persoanele 
interesate sa faca opozitie la cererea 
de uzucapiune a reclamantei 
BERKI Vilma privind imobilul din 
com. Zerind nr. 173, jud. Arad, nr. 
CF. 301548 Zerind, proprietar 
tabular; Fazekas Ludovic, in 
dosarul Judecatoriei Chisineu-Cris 
nr. 471/210/2017.

ADUNĂRI GENERALE  
l Administratorul S.C. Agromec 
Hagiesti S.A., convoacă la sediul 
său din Com. Sineşti, jud. Ialomița 
Adunarea Generală a Acționarilor 
pentru data de 22 mai 2017 ora 
11:00, cu următoarea ordine de zi: 
-aprobarea bilanțului contabil, 
contului de profit şi pierderi, rapor-
tului administratorului şi raportului 
cenzorilor, toate aferente anului 
economico financiar 2016; -reparti-
zarea profitului; -aprobarea progra-
mului de activitate şi a bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 
2017; -diverse. În caz de neîndepli-
nire a cvorumului, adunarea se 
reprogramează pentru ziua de 23 
mai 2017, ora 11:00.

l  C o n v o c a t o r  A G O A  n r. 
259/28.04.2017 SC Mecanoenerge-

tica SA. Consultant Insolvenţă 
SPRL cu sediul în Drobeta Turnu 
Severin , str. Zăbrăuţului nr.7A 
Judeţul Mehedinţi  prin reprezen-
tant asociat coordonator ec. 
Popescu Emil în calitate de admi-
nistrator judiciar la SC Mecanoe-
nergetica SA Drobeta Turnu 
Severin , Str.Timişoarei nr.22 jud. 
Mehedinţi înregistrată la ORC sub 
nr.J-25-348-1991 având CUI 
RO1605469, având  în vedere 
prevederile art.55 şi art.58 lit. g ale 
Legii 85-2014, ale Actului Consti-
tutiv şi a altor prevederi legale 
Convoacă În data de 31.05.2017 
orele 14.30 adunarea Generală 
Ordinară a acţionarilor la sediul 
administratorului judiciar din loca-
litatea Drobeta Turnu Severin , str. 
Zăbrăuţului nr.7A Judeţul Mehe-
dinţi pentru toţii acţionarii înregis-
traţi la sfârşitul zilei de 27.04.2017 
considerată ca dată de referinţă. 
Ordinea de zi pentru adunarea 
generală ordinară a acţionarilor 
este: 1. Discutarea , aprobarea sau 
modificarea situaţiilor financiare 
anuale pe baza Raportului de 
gestiune al administratorilor şi 
administratorului special ( al admi-
nistratorului special) şi a  Rapor-
tului auditorului  financiar extern şi 
fixarea devidentelor. 2.Descărcarea 
de gestiune a administratorului 
special pentru perioada 01.01.2016 
- 31.12.2016. 3. Aprobarea Progra-
mului de Activitate a proiectului de 
BVC şi a programului de măsuri 
tehnico organizatorice pentru anul 
2017. 4.Mandatarea  Administrato-
rului Judiciar în vederea semnării 
hotărârii AGOA şi mandatarea 
unei persoane pentru îndeplinirea 
formalităţilor privind respectarea 
legislaţiei referitoare la Adunările 
Generale ale Acţionarilor. Procurile 
speciale se depun  la S.C. Mecanoe-
nergetica SA  începând cu data de 
24.05.2017 până la data de 
29.05.2017. Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând individual 
sau împreună cel puţin 5%din capi-
talul social are/au dreptul: a)de a 
introduce puncte pe ordinea de zi  a 
adunării generale,  cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justi-
ficare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală  şi b)de a prezenta  proiec-
tele de hotărâre pentru punctele 
înscrise sau propuse , spre  a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale în termen de cel mult 15 
zile de la data  publicării  convo-
cării. Începând cu data de 25 mai 
2017  documentele şi materiale 
informative la problemele incluse în 
ordinea de zi se pot consulta în 
zilele lucrătoare între orele 12-15 la 
sediul societăţii iar acţionarii au 
dreptul să adreseze întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi 
iar societatea comercială are obli-
gaţia de a răspunde la întrebările 
adresate. În situaţia în care în data 
de 31 mai 2017 nu se întrunesc 
condiţiile pentru   ţinerea AGOA, 
aceasta se reconvoacă pentru data 
de 01 iunie 2017 ora 14,30 la sediul  
administratorului judiciar. Admi-

nistrator Judiciar  Consultant 
Insolvenţă SPRL, Ec. Popescu 
Emil.

l Convocator. SC Pomfruct SA, cu 
sediul în Baia Mare, str. Victoriei, 
nr.232, înregistrată la ORC Mara-
mureş sub nr. J24/537/1999, CUI: 
12247277, prin administrator unic- 
Aurelia Costache convoacă: 
Adunarea Generală a Acţionarilor 
în şedinţă extraordinară la data de 
29.05.2017, ora 10.00, în Baia Mare, 
str. Victoriei, nr. 232, pentru toţi 
acţionarii, cu următoarea Ordine de 
Zi: 1. Aprobarea bilanţului contabil 
şi a contului de profit şi pierderi pe 
anul 2016; 2.Propuneri privind 
activitatea pe anul 2017 şi apro-
barea bugetului pentru anul 2017; 3. 
Propunerea pentru vânzarea imobi-
lelor înscrise în CF 1467 şi CF 1173 
Magheraus, în vederea achitării 
taxelor şi impozitelor locale sau a 
celor datorate la bugetul de stat şi 
bugetul asigurărilor sociale. Se va 
împuternici administratorul socie-
tăţii pentru contactarea persoanelor 
autorizate în vederea evaluării 
imobilelor, publicitate şi negocierea 
contractelor de vânzare-cumpărare. 
4. Diverse. În cazul în care 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor nu este statutară la 
data de 29.05.2017, aceasta se va 
convoca din nou la data de 
30.05.2017, ora 10.00, la locaţia 
menţionată mai sus, cu aceeaşi 
ordine de zi. Formularele de 
procură specială pentru reprezen-
tarea acţionarilor în AGA de către 
alt acţionar se pot obţine de la 
sediul societăţii.

LICITAȚII  
l Primăria comunei Rediu, cu 
sediul în localitatea Rediu, str. 
Centrul Civic, nr. 17, judeţul Neamț 
scoate la licitație publică în vederea 
concesionării suprafața de 22.067 
mp. situată în sola Butuc în vederea 
amenajări uni iaz, domeniu privat 
al comunei Rediu, la data de 24 mai 
2017. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei comunei Rediu, persoana 
de contact: Burlea Alexandru 
telefon/ fax: 0233/299021, e-mail: 
primaria_rediu@yahoo.com.

l S.C. Carasana Piata S.A. Resita 
- în faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand imobil/anexa locu-
inta, situat in comuna Valiug, nr. 
375, Jud. Caras - Severin, eviden-
tiat  in C.F. nr. 31935/Valiug. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
de 42.036 Lei  + T.V.A. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 350 lei + T.V.A. Licitatia 
va avea loc in data de 12.05.2017, 
orele 14.00, la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud. Caras-Severin.
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l S.C. GN Giani Pan S.R.L. - în 
faliment anunta vanzarea prin lici-
tatie publica a bunului mobil, repre-
zentand Autoutilitara Dacia 
Pick-Up, nr. de identificare: 
UU1D1611923302047, numar 
inmatriculare CS–27-TXT, aflat in 
proprietatea debitoarei S.C. G.N. 
Giani Pan S.R.L. - Resita – in fali-
ment. Pretul de pornire al licitatiei  
este de 675 Lei  + T.V.A. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini fiind 
de 350 lei + T.V.A. Licitatia va avea 
loc in data de 10.05.2017, orele 
11.00, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, 
jud. Caras-Severin.

l S.C. GR Ronino Prodcom S.R.L. 
- în faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului mobil, 
r e p r e z e n t a n d  A u t o t u r i s m 
Volkswagen Passat, nr. de identifi-
care: WVWZZZ3BZ5PO39930, 
numar inmatriculare CS – 13 - 
NIN,  aflat in proprietatea   debi-
toarei S.C. G.R. Ronino Prodcom 
S.R.L. Caransebes – in faliment. 
Pretul de pornire al licitatiei este de 
6.635 Lei  + T.V.A. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini fiind 
de 350 Lei + T.V.A. Licitatia va avea 
loc in data de 10.05.2017, orele 
10.00, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, 
jud.Caras-Severin.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în 
reorganizare anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor imobile, 
reprezentand: -Teren acces CF 
40023, cad: 5531 top 1146/4 Reșița,  
suprafata de 1.440 mp - pret 
15.999,3 lei; -Teren acces CF 33684, 
cad: 3288 top 1173/1174/22 Reșița,  
suprafata de 583 mp - pret 6.477,3 
lei, -Teren acces CF 33685, cad: 
3289 top 1173/1174/23 Reșița, 
suprafata de 1.430 mp - pret 
15.887,7 lei, -Teren arabil CF 36089, 
cad: 3267 top 1173/1174/1 Reșița, 
suprafata de 4.477 mp - pret 
99.483,3 lei, -Teren arabil CF 40066, 
cad: 3268 top 1173/1174/2 Reșița, 
suprafata de 1.578 mp - pret 
35.064,9 lei;  -Teren arabil CF 
40021, cad: 3276 top 1173/1174/10 
Reșița, suprafata de 600 mp - pret 
13.332,6 lei; situate în Reșița zona 
Calea Caransebeșului, Jud. Caraș 

Severin; -Teren CF 36091 Țerova, 
top 809/2/a/57/2, suprafata de 71 
mp - pret 1.174,5 lei; -Teren CF 
36092 Țerova, top 809/2/a/57/3, 
suprafata de 2.732 mp - pret 
45.196,2 lei; situate în Reșița în 
apropiere de Calea Caransebeșului, 
jud. Caraș-Sverin; -Teren fâneață 
CF 39948, top 809/2/a/60/1, Resita, 
suprafata de 5.754 mp - pret 
100.595,7 lei; situat în Reșița zona 
Calea Caransebeșului,  jud. 
Caraș-Severin; - Garsonieră CF 
30491, C1-U10 Reșița, Top 
600/3/b/1/P/IV, suprafata de 35,08 
mp - pret 54.702,9 lei; 
situată în Văliug, bl. 2 garsoniere 
Semenic, parter, ap. 4, jud. 
Caraș-Severin; - Casă și Teren 
aferent CF 32343 top 295, supra-
fata de 2.877 mp - pret 77.202 lei.  
situate în Fârliug nr. 232, jud. 
Caraș-Severin. Pretul de pornire al 
licitatiei este de 90% din pretul de 
evaluare. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al admi-
nistratorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caras - Severin, telefon 
0355/429.116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 350 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 
12.05.2017, orele 13.00, la sediul 
ales al administratorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras 
– Severin.

l Private Liquidation Group 
IPURL, numită lichidator în 
dosarul nr. 4736/111/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind pe 
debitoarea Adelmann Com S.R.L., 
CUI: RO5722054 scoate la vânzare 
prin licitație publică: 1. Bunuri 
mobile constând în stoc marfă 
(accesorii, bijuterii, brățare, cercei, 
coliere, inele, medalioane, felicitări, 
rame foto, vază, brichete, pungi 
etc.) și un transpalete electric 
Pramac LX 14, an PIF 12.2007, la 
un preț de strigare de 102.286,00 lei. 
2 .  Bun imobil  constând în 
construcție (hală cu birouri 
aferente) și teren aferent situat în 
Borș, FN, având nr. cad.1394, jud. 
Bihor, la un preț de strigare de 
1.413.633,00 lei. Licitația va avea 
loc în 10.05.2017 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Oradea 
str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz 
de nereușită licitația se reia în data 
de  17.05.2017,  24.05.2017, 
31.05.2017 și 07.06.2017 la aceeași 
oră și în aceeași locație. Licitantul 
trebuie să achiziționeze un caiet de 
sarcini privind bunurile supuse 
prezentei licitații, contra sumei de 
2.000 RON+TVA, ce va cuprinde și 
regulamentul de vânzare. Licitantul 
va depune la sediul lichidatorului 
judiciar o cerere de participare la 

licitație, inclusă în caietul de sarcini, 
cu cel puțin două zile înainte de 
termenul licitației stabilit prin 
anunțul  publ ic .  Informați i 
tel:0359463661 fax: 0359463662 
e-mail: office@plginsolv.ro.

l Continvest Insolventa SPRL 
organizeaza licitatie publica cu stri-
gare in vederea vanzarii in confor-
mitate cu prevederile Legii 85/2006, 
a urmatoarelor active apartinand 
CET SA: Sediu administrativ 
central – cladire birouri, situat in 
Braila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI, 
la pretul de 880.600 lei. Se pot vinde 
si birouri separate cu cota indiviza 
din caile de acces si din spatiile 
comune. Pret/birou incepand de la 
43.915 lei ; Activul Cazan de Apa 
Fierbinte, situat in Brăila, calea 
Călărașilor nr. 321B, la pretul de 
777.441 lei ; Mijloace de transport : 
Autoutilitara 10215 FA 31 la pretul 
de 7.210 lei; Autoutilitara Dacia 
1307 la pretul de 1.540 lei ; Mijloace 
fixe si obiecte inventor compus din: 
Aparate de masura, electrice si 
electronice, la pretul de 5.900 lei; 
Birotica si calculatoare la pretul de 
8.267 lei ; Mobilier la pretul de 
11.244 lei ; Diverse bunuri la pretul 
de 460 lei; Stoc de magazie, la 
pretul de 155.209 lei; Listele 
complete pot fi studiate la sediul 
lichidatorului. Preturile nu contin 
TVA
Licitatiile se organizeaza in datele 
de  04.05.2017, 11.05.2017, 
18.05.2017, 25.05.2017, ora 11.00. 
Alte informatii: Licitatiile se organi-
zeaza la biroul lichidatorului din 
Braila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI. 
Caietele de sarcini  se pot ridica de 
la lichidatorului, contra sumelor 
cuprinse intre 50 lei si 2.500 lei. 
Garantia de    participare   la   lici-
tatie  de  10% din valoarea de 
pornire trebuie achitata cu cel putin 
2 zile anterior datei licitatiei. Tel. 
0241/542942; 0720/300.464.

l Anunţ de participare la sedinta 
privind concesionarea prin atribuire 
directa: 1. Informatii generale 
privind concedentul: Consiliul  
Local Babadag; Cod fiscal: 4508533; 
Adresa: Judetul Tulcea, Orasul 
Babadag, Str. Republicii , Nr. 89, Nr. 
tel:  0240/561 012 , fax: 0240/562 
939 ; e-mail: urbanism@prima-
ria-babadag.ro. 2. Informatii gene-
rale privind obiectul concesionarii:  
– teren cu suprafata de 22 mp situat 
pe str. Republicii nr.85.; 3. Infor-
matii privind documentatia de 
atribuire: 3.1. orice persoana intere-
sata are dreptul de a solicita si de a 
obtine documentatia de atribuire, 
punerea la dispozitia  oricarei 
persoane interesate care a inaintat o 
solicitare in acest sens, a unui exem-
plar din documentatia de atribuire 
se realizeaza in mod direct, neres-
trictionat si deplin, prin mijloace 

electronice sau pe suport de hartie. 
3.2. Compartimentul responsabil 
din cadrul concedentului : Biroul 
Urbanism din cadrul Primariei 
orasului Babadag, str. Cabanei nr.5. 
3.3. Documentatia de atribuire se 
pune la dispozitia solicitantilor in 
mod gratuit. 3.4. Data limita pentru 
solicitarea clarificarilor 17.05.2017. 
4. Informatii privind ofertele: 4.1 
Data limita de depunere a docu-
mentelor : 25.05.2017, ora 09,00 la 
secretariatul Primariei orasului 
Babadag, str. Republicii, nr. 89, 
Babadag, jud. Tulcea, in 1 exem-
plar. 5. Sedinta de deschidere va 
avea loc in data de 25.05.2017, ora 
10.00 la sediul Primariei orasului 
Babadag, str. Republicii, nr.89. 6. 
Informatii privind instanta compe-
tenta in solutionarea litigiilor 
aparute: contestatiile se depun in 
termen de 5 zile de la comunicarea 
rezultatului procedurii la sediul 
proprietarului,mentionat la punc-
tual 1, iar actiunea in justitie se 
introduce la sectia de contencios 
administrativ  a Tribunalului 
Tulcea in termen de 30 zile. 7.Data 
transmiterii anuntului  catre insti-
tutiile abilitate in vederea publicarii: 
02.05.2017.

l Anunţ de participare  privind 
concesionarea prin licitatie publica: 
1. Informatii generale privind 
concedentul: Consiliul   Local 
Babadag; Cod fiscal: 4508533; 
Adresa: Judetul Tulcea, Orasul 
Babadag, Str. Republicii , Nr. 89 Nr. 
tel:  0240/561 012, fax: 0240/562 939 
; e -mai l  :urban i sm@pr ima-
ria-babadag.ro. 2. Informatii gene-
rale privind obiectul concesionarii:  
– teren cu suprafata de 33 mp situat 
pe str. M.Viteazu F.N.; 3. Informatii 
privind documentatia de atribuire: 
3.1. orice persoana interesata are 
dreptul de a solicita si de a obtine 
documentatia de atribuire, punerea 
la dispozitia  oricarei persoane inte-
resate care a inaintat o solicitare in 
acest sens, a unui exemplar din 
documentatia de atribuire se reali-
zeaza in mod direct, nerestrictionat 
si deplin, prin mijloace electronice 
sau pe suport de hartie. 3.2. 
Compartimentul responsabil din 
cadrul concedentului : Biroul Urba-
nism din cadrul Primariei orasului 
Babadag, str.Cabanei nr.5. 3.3. 
Documentatia de atribuire se pune 
la dispozitia solicitantilor in mod 
gratuit. 3.4. Data limita pentru 
solicitarea clarificarilor 18.05.2017. 
4. Informatii privind ofertele: 4.1 
Data limita de depunere a docu-
mentelor : 26.05.2017, ora 09,00 la 
secretariatul Primariei orasului 
Babadag, str. Republicii, nr.89, 
Babadag, jud. Tulcea, in 1 exem-
plar. 5. Sedinta de deschidere va 
avea loc in data de 26.05.2017, ora 
10.00 la sediul Primariei orasului 
Babadag, str. Republicii, nr. 89. 6. 
Informatii privind instanta compe-
tenta in solutionarea litigiilor 
aparute:contestatiile se depun in 
termen de 5 zile de la comunicarea 
rezultatului procedurii la sediul 
proprietarului, mentionat la punc-
tual 1, iar actiunea in justitie se 
introduce la sectia de contencios 
administrativ  a Tribunalului 
Tulcea in termen de 30 zile. 7. Data 
transmiterii anuntului catre insti-
tutiile abilitate in vederea publicarii: 
02.05.2017.

l SC Inasin SRL, prin lichidator 
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă 
scoaterea la vânzare, a activelor 
societăţii debitoare, după cum 
urmează: Activul nr.1: spatiu 
comercial situat in Mun.Iasi, B-dul 
Chimiei nr. 35, bl. F2-1, sc.A,B, jud. 
Iasi, cu aria construita de 187,28 
mp. si aria utila  de 173,23 mp., 

inscris in Cartea Funciară sub nr. 
55170 a Mun.Iasi, cu nr. cadastral 
1906/1, 2/sp.com./4, 1906/4/1, 
1904/1, 2/p/sp.com./1/2 si Cartea 
Funciara nr.23405 cu nr. cadastral 
1906/1, cu preţul de pornire a licita-
tiei este de 329.169,75 lei (fara TVA) 
(35% din valoarea de evaluare). 
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 
05.05.2017,ora 14.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Iași, str. Vasile 
Lupu nr.43, jud. Iași. Licitaţia va 
avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Iasi, str. Vasile Lupu 
nr.43, jud. Iași, in data de 05 mai 
2017 orele 15.00, și se va desfășura 
în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 85/2006 privind procedura insol-
venţei și ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credi-
torilor din data de 24.04.2017. 
Adjudecarea se va face în confor-
mitate cu prevederile Regulamen-
tului de organizare și desfășurare 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 Regulamentul de orga-
nizare și 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 ince-
pere 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 judi-
ciar din mun. Iași, str. Vasile Lupu, 
nr.43, jud. Iași, până la data de 
05.05.2017, ora 14.00.  Relaţii supli-
mentare se pot obţine: la telefoa-
nele: 0232.240890; 0742.109899, 
Fax 0232.240890.

PIERDERI  
l Subsemnatul David Mihail 
Mădălin declară pierdut atestat 

ADR. Il declar nul.

l Pierdut Statut Societate si Certi-
ficat constatator de autorizare la 
infiintare pentru societatea Sedatex 
Romania SRL, CUI: 15058264, 
J40/12401/2002. Declar nul.

l Pierdut carnet de rentier agricol 
Scarlet Vasilca - BR.7456/2009.

l Pierdut Atestat CPI marfa si 
Card ADR nr. 097694, eliberate de 
ARR Bucuresti pe numele Varga 
Adrian. Le declar nule.

l Pierdut Certificat de Membru al 
Colegiului Medicilor Dentisti din 
Romania, filiala Arad, pe numele 
Mares Ramona Maria.

l Pierdut certificat de înregistrare 
seria B nr. 1123176 pentru S.C. 
Safir Comex S.R.L., str. Lt.  
Gheorghe Saidac nr. 5B, bloc 29, sc. 
A,  et .  3 ,  ap.  15,  sector  6 , 
J40/4756/08.06.1995, C.U.I.  
7433532/19.06.1995. Îl declar nul.

l Pierdut autorizaţie construcţie 
877-B 23.12.2003 emisă de Primăria 
Sector 5 București pe numele Călin 
Adriana, Aleea Stogu, nr. 2, bl. 11, 
sc. 1, ap. 5.

l Declar pierdute legitimaţie și 
carnet de student emise de U.M.F. 
„Carol Davila” și buletin emis de 
S.P.C.L.E.P. Roman, toate pe 
numele Ieșanu Mara.

l Pierdut certificat de moștenitor 
nr. 61/21.09.1998 privind succesi-
unea defunctului Păcurar Francisc, 
dosar nr. 64/1998. Declar nule 
ambele exemplare.

l Societatea Minitriumf Import 
Export S.R.L. cu sediul în Bucu-
rești, str. Posada nr. 89, sector 5, 
C.U.I. 4902162 și J40/13022/1991, 
declară pierdut formular bilanţ la 
31.12.2009.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Nr. 

365071/02.05.2017. Anunţ licitaţie. Conform prevederilor O.G. 

14/2007 republicată, A.J.F.P. Ialomiţa organizează pe data de 

16.05.2017, ora 12.00, la sediul din municipiul Slobozia, bd. M. 

Basarab, nr. 14, etaj 6 camera 609, licitaţie publică în vederea 

vânzării unui imobil intrat, potrivit legii, în proprietatea privată a 

statului. Imobilul este situat în localitatea Slobozia, judeţul 

Ialomiţa, cartier Bora şi este compus din teren intravilan în 

suprafaţa de 152669 mp, teren extravilan în suprafaţa de 58209 

mp şi construcţiile edificate pe acestea, preţul de pornire al 

licitaţiei fiind de 9.071.641,08 lei (preţ cu TVA). Pasul de licitatie 

este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei. Condiţiile de parti-

cipare: conform H.G. 731/2007 republicată. Cei interesaţi vor 

achita o garanţie de participare la licitaţie de 10% din preţul de 

pornire al licitaţiei, în contul RO98TREZ5215005XXX000089, CUI 

2844936, deschis la Trezoreria Ploiești şi vor depune documentele 

de participare la licitaţie prevăzute la art. 24, alin. 1 din hotărârea 

sus menţionată, până la data de 15.05.2017, ora 16.00, la regis-

tratura A.J.F.P. Ialomița. Informaţii suplimentare se pot obţine la 

sediul A.J.F.P. Ialomiţa - Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat 

la etaj 6, cam. 609, telefon 0243.237.140 - interior 160.


