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OFERTE SERVICIU
l Consola Grup Construct 
SRL angajează dulgheri cu 
experienţă pentru şantiere 
din  Germania. Relaţii la 
t e l e f o n :  0 2 1 . 3 2 7 . 1 0 . 5 0 , 
021.327.10.51, 021.321.36.39. 

l Spitalul Clinic de Pediatrie 
Sibiu, cu sediul în localitatea 
Sibiu, strada Gheorghe Bariţiu, 
numărul 1-3, judeţul Sibiu, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Asistent medical, 2 
posturi, conform Hotărârii de 
G u v e r n  n u m ă r u l 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 07.11.2017, ora 09.00; 
-Proba practică în data de 
10.11.2017, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 10.11.2017, 
ora 12.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii şcoală postli-
ceală sanitară (studii superioare 
de scurtă durată sau studii 
superioare în domeniul sanitar); 
-specialitatea medicină gene-
rală sau pediatrie; -vechime: 
fără vechime; -certificat de 
membru în Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generalişti. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-

carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea III-a, la sediul 
Spitalului Clinic de Pediatrie 
Sibiu, Biroul personal. Relaţii 
suplimentare la sediul Spita-
lului Clinic de Pediatrie Sibiu, 
persoane de contact: Cujba 
Radu şi Gabor Constanţa, 
telefon: 0269.230.260, interior: 
110, fax: 0269.230.045, e-mail: 
pediatrie_sibiu@yahoo.com

l Spitalul Clinic de Pediatrie 
Sibiu, cu sediul în localitatea 
Sibiu, str.Gheorghe Bariţiu, 
nr.1-3, judeţul Sibiu, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante 
de: -Registrator medical, 2 
posturi, conform Hotărârii de 
G u v e r n  n u m ă r u l 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 14.11.2017, ora 09.00; 
-Proba practică în data de 
17.11.2017, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
medii; -vechime- fără vechime; 
-cunoştinţe operare calculator. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de paricipare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea III-a, 
la sediul Spitalului Clinic de 
Pediatrie Sibiu, Biroul personal. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Clinic de Pediatrie 
Sibiu, persoane de contact: 
C u j b a  R a d u  ş i  G a b o r 
C o n s t a n ţ a ,  t e l e f o n : 
0269.230.260, interior: 110, fax: 
0269.230.045, e-mail: pedia-
trie_sibiu@yahoo.com.

l Spitalul Clinic de Pediatrie 
Sibiu, cu sediul în localitatea 
Sibiu, strada Gheorghe Bariţiu, 
numărul 1-3, judeţul Sibiu, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Bufetier, 1 post, 
conform Hotărârii de Guvern 
numărul 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
09.11.2017, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 09.11.2017, 
ora 12.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -diplomă de absolvire a 
şcolii generale; -vechime: fără 
vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de paricipare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea III-a, la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, Biroul 
personal. Relaţii suplimentare 
la sediul Spitalului Clinic de 
Pediatrie Sibiu, persoane de 
contact: Cujba Radu şi Gabor 
C o n s t a n ţ a ,  t e l e f o n : 

0269.230.260, interior: 110, fax: 
0269.230.045, e-mail: pedia-
trie_sibiu@yahoo.com.

l Spitalul Clinic de Pediatrie 
Sibiu, cu sediul în localitatea 
Sibiu, str.Gheorghe Bariţiu, 
nr.1-3, judeţul Sibiu, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante 
de: -Referent de specialitate 
grad II, 1 post, conform Hotă-
rârii de Guvern numărul 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 08.11.2017, ora 09.00; 
-Proba practică în data de 
13.11.2017, ora 09.00; -Interviul 
în data de 15.11.2017, ora 09.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-absolvent cu studii superioare 
cu diplomă de licenţă; -cunoş-
tinţe de operare calculator: 
Microsoft Office, Internet 
Explorer- nivel ridicat de 
operare; -limba engleză (vorbit, 
scris, citit) -nivel mediu/
avansat; -vechime: 3 ani şi 6 
luni în următoarele domenii: 
asistent manager, consilier, refe-
rent de specialitate. Candidaţii 
vor depune dosarele de parici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea III-a, la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, Biroul 
personal. Relaţii suplimentare 
la sediul Spitalului Clinic de 
Pediatrie Sibiu, persoane de 
contact: Cujba Radu şi Gabor 
C o n s t a n ţ a ,  t e l e f o n : 
0269.230.260, interior: 110, fax: 
0269.230.045, e-mail: pedia-
trie_sibiu@yahoo.com.

l Institutul Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof.Dr.Matei 
Balş”, cu sediul în localitatea 
Bucureşti, str. Dr. Calistrat 
Grozovici, nr. 1, face urmă-
toarea rectificare la anunţul 
publicat în ediţia Jurnalului 
N a t i o n a l  d i n  d a t a  d e 
03.10.2017, după cum urmează: 
1.Se adaugă noi posturi scoase 
la concurs, aşa cum sunt 
enumerate mai jos: -1 (unu) 
post Infirmieră (G) -Secţia 
Clinică V -Boli Infecţioase 
Adulţi; -3 (trei) posturi Asistent 
Medical, generalist (PL) -Secţia 
Clinică VII -Terapie Intensivă 
Adulţi; -1 (unu) post Asistent 
Medical Debutant, generalist 
(PL) -Secţia Clinică VII 
-Terapie Intensivă Adulţi; -5 
(cinci) posturi Infirmieră (G) 
-Secţia Clinică VII -Terapie 
Intensivă Adulţi; -1 (unu) post 
Îngrijitoare (G) -Secţia Clinică 
VII -Terapie Intensivă Adulţi; 
-1 (unu) post Asistent Medical 
Debutant, generalist (PL) 
- C o m p a r t i m e n t  P r i m i r i 

Urgenţe de Specialitate. 2.Se 
modifică datele calendarului de 
desfăşurare a concursului, 
astfel: -Termenul de depunere a 
dosarelor: 26.10.2017, ora 13.00; 
-Testarea psihologică: în data 
de 03.11.2017, ora 10.00; -Proba 
scrisă: în data de 09.11.2017, 
ora 10.00; -Proba practică: în 
data de 20.11.2017, ora 10.00. 
Restul  informaţii lor din 
anunţul publicat în data de 
03.10.2017 rămân neschimbate.

l Colegiul Economic Octav 
Onicescu Botoşani, cu sediul în 
localitatea Botoşani, str.Buco-
vina, nr.33, judeţul Botoşani, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -administrator 
patrimoniu, gradul I, studii 
superioare, 1 (un) post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 03.11.2017, ora 
09.00; -Proba practică în data 
de 03.11.2017, ora 12.30; -Proba 
interviu în data de 03.11.2017, 
ora 14.30. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii/calificare 
conform COR 263111 pentru 
funcția de inginer, subinginer, 
economist -administrator finan-
ciar/patrimoniu -studii superi-
oare; -vechimea în muncă 
-minim 7 ani; -cunoştințe/abili-
tăţi/ deprinderi foarte bune de 
operare pe calculator în limbaje 
specifice (ex.gestiune, baze de 
date, SEAP etc); -apt medical 
pentru postul de administrator 
patrimoniu gradul I; -fără ante-
cedente penale. 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 Cole-
g iu lu i  Economic  Oc tav 
Onicescu Botoşani, str.Buco-
vina, nr.33. Relaţii suplimentare 
la sediul Colegiului Economic 
Octav Onicescu Botoşani, 
persoană de contact: Tomiță 
Anca -secretar,  te lefon: 
0231.584.027.

l Primăria comunei Dîrvari, 
județul Mehedinți, organizează 
concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de şofer 
microbuz pe perioadă nedeter-
minată, în data de 06.11.2017 
orele 10.00 proba scrisă şi în 
data de 07.11.2017 orele 14.00 
proba practică. Termenul de 
depunere a dosarelor este 
31.10.2017, la secretariatul 
primăriei Dîrvari. Condiții 
specifice: studii medii liceale 
sau profesionale, atestat profe-
sional transport persoane, 
vechime minim 2 ani de condu-
cător auto în specialitatea cate-

goriei ,,D,,. Relații suplimentare 
se pot obține la sediul primăriei, 
telefon fix 0252392101, sau la 
telefon mobil -0741077669, 
Vlaicu Gheorghe.

l Primăria Mihail Kogălni-
ceanu organizează la sediul 
Primăriei comunei Mihail 
Kogălniceanu,  județul Tulcea, 
în data de 14 noiembrie 2017 
ora 10.00 proba scrisă şi în data 
de 16 noiembrie 2017 interviul, 
pentru ocuparea funcției 
publice vacante de inspector, 
clasa I, grad profesional debu-
tant în cadrul compartimen-
tului Impozite şi taxe locale. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se depun la sediul Primăriei 
comunei Mihail Kogălniceanu, 
în termen de maximum 20 de 
zile de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a. Dosarul de 
înscriere trebuie să conțină   în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 alin.(1) din 
H.G. 611/2008, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Condițiile de participare la 
concurs şi bibliografia stabilită 
se afişează la sediul Primăriei 
comunei Mihail Kogălniceanu, 
județul Tulcea. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul 
Primăriei comunei Mihail 
K o g ă l n i c e a n u ,  n r.  t e l . 
0240563001. Condiţiile specifice 
de participare sunt: -studii 
superioare economice, absolvite 
cu diplomă de licenţă.

l Serviciul Public de Adminis-
trare si Exploatare a Pietei 

Centrale Agroalimentare a 
Municipilui Campina anunta 
organizarea unui concurs la 
sediul sau din strada Republicii, 
Nr. 16A, pentru ocuparea 
urmatorului post contractual 
vacant: 1. Muncitor calificat in 
cadrul compartimentului admi-
nistrativ (perioada nedetermi-
nata). Conditii necesare: · Studii 
medii, cu diploma de bacalau-
reat, in unul din domeniile: 
instalatii/ mecanic/ electric; 
· Vechime in specialitatea studi-
ilor: minim 3 ani. · Programul 
concursului: 06.11.2017, ora 
10,00 / proba Scrisa 09.11.2017, 
ora 10,00 / interviu. Dosarele se 
depun la sediul institutiei din 
Str. Republicii, nr. 16A, compar-
timentul resurse umane, pana 
in data de 27.10.2017, orele 
15:30. Persoana de contact: 
Filip Ecaterina – tel.: 0344-
108513.

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 funcţiei de: - Econo-
mist, 1 post -Compartiment 
Contabilitate, temporar 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 27.10.2017, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 
02.11.2017, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 

   Primăria municipiului Suceava organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea a două posturi contractuale 
vacante de asistent medical principal din cadrul Direcţiei de 
Asistență Socială, Serviciul protecție socială, Biroul de 
medicină școlară generală. 
   Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: 
a). Generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul - 
cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
b) Specifice: absolvent de şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau absolvent de liceu sanitar, promoțiile 1976 - 
1994 inclusiv, echivalate conf. H.G. nr. 797/1997 cu nivelul 
studiilor postliceale sanitare; examen pentru obţinerea 
gradului de principal, promovat; vechimea ca asistent 
medical de minim 5 ani. 
   Concursul va consta în susţinerea a două probe de către 
candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: 
proba scrisă şi interviul. 
   Concursul se organizează conform calendarului următor: 
24 octombrie 2017, ora 14.00 - termenul limită pentru 
depunerea dosarelor de înscriere la sediul Primăriei 
municipiului Suceava; 06 noiembrie 2017, ora 10.00 - proba 
scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului 
Suceava; Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează 
obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă. 
   Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse 
umane, camera 45 sau la telefonul 0230.212.696, interior 152 
sau 252.
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următoarele condiţii: Condiţii 
generale: - cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domici-
liul în România; - cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; - 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; - capacitate 
deplină de exerciţiu; - stare de 
sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; - îndepli-
neşte condiţiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor posturilor scoase la 
concurs; - (candidatul/candi-
data) nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra auto-
rităţii, 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 incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea.  Condiţii 
specifice: - Nivel de studii: - 
facultate (diplomă licenţă); - 
Experienţă în domeniu: - minim 
3 ani; - Cunostiinţe operare 
calculator: Office (Word, Excel, 
PowerPoint), Internet, E-mail. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până 
la data de: 20.10.2017, ora 
14.00, la sediul Spitalului Clinic 
de Obstetrică şi Ginecologie 
„Prof.  Dr. Panait Sîrbu” Bucu-
reşti, str. Calea Giuleşti nr.5, 
sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalului Clinic de Obstetrică 
şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait 

Sîrbu” Bucureşti, persoane de 
contact: Ref. spec. I Butum 
Marinela, Ref. spec. II. Năstase 
Silviu Dan, telefon: 021 / 
303.50.50. Manager, Dr. Moisa 
Ovidiu-Marcel.

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: - Statis-
tician medical cu studii M, 1 
post-Compartiment de evaluare 
şi statistică, vacant (contrac-
tual); 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 03.11.2017, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 
07.11.2017, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Condiţii 
generale: - cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domici-
liul în România; - cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; - 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; - capacitate 
deplină de exerciţiu; - stare de 
sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; - îndepli-
neşte condiţiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor posturilor scoase la 
concurs; - (candidatul/candi-
data) nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârşirea unei 

infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra auto-
rităţii, 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 incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea.  Condiţii 
specifice: - Nivel de studii – 
liceu (diplomă bacalaureat). - 
Cunostiinţe operare calculator: 
Office (Word, Excel, Power-
Point), Internet, E-mail. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la 
data de: 27.10.2017, 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 Spita-
lului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti, persoane de 
contact: Ref. Spec. I Butum 
Marinela, Ref. Spec. II. Năstase 
Silviu Dan, telefon: 021 / 
303.50.50. Manager, Dr. Ovidiu-
Marcel Moisa.

l Consiliul Judeţean Covas-
na-Kovaszna Megye Tanacsa, 
Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Covasna, Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Hăghig, 
Hidvegi Idosok Otthona, 
telefon: 0267.366.911, fax: 
0 2 6 7 . 3 6 6 . 9 0 3 ,  e - m a i l : 
caminpen@yahoo.com. 
Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Hăghig organizează 
concurs pentru ocuparea postu-
rilor contractuale vacante: 
-medic (generalist) -(1 post), 
nivelul studiilor S, -contabil şef 
(1 post), nivelul studiilor S, 
-referent IA (1 post), nivelul 

studiilor M, -asistent social (1 
post), nivelul studiilor S. Condi-
ţiile generale de participare la 
concurs sunt prevăzute la art. 3 
din Regulamentul-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs 
şi ocupării postului: a) Pentru 
medic generalist: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă în domeniul medicinei 
g e n e r a l e ,  a s i g u r a r e  d e 
malpraxis medical; b)Pentru 
contabil şef: studii superioare 
economice de lungă durată/
studii universitare de licenţă şi 
masterat în ştiinţe economice; 
vechime efectivă în specialitatea 
studiilor necesară, respectiv în 
domeniul finanţelor publice/
financiar-contabil: minimum 5 
ani; constituie avantaj deţinerea 
de certificat SEC, conform 
art.19, lit.b2) şi b3) din Legea 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi Ordi-
nului nr.496/2014, pentru apro-
barea Normelor metodologice 
privind dobândirea şi certifica-
tului de atestare a cunoştinţelor 
în domeniul Sistemului Euro-
pean de Conturi; cunoştinţe de 
operare pe calculator. c)Pentru 
referent 1A: vechime în posturi 
similare în domeniul finanţelor 
publice/financiar contabil: 
minimum 5 ani. d)Pentru asis-
tent social: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în 
domeniul asistenţei sociale. 
Condiţiile de participare la 
concurs, de angajare şi biblio-
grafia se afişează la sediul insti-
tuţ ie i .  Concursu l  se  va 
desfăşura începând din data de 
15.11.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă, iar interviul se va susţine 

în data de 21.11.2017, ora 10.00, 
la sediul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Hăghig 
(Hăghig, Str.Andrei Şaguna, 
nr.420). Dosarul de concurs se 
poate depune la sediul cămi-
nului (adresa de mai sus), în 
perioada 16.10.2017-30.10.2017, 
între orele 8.00-16.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
secretarul comisiei de concurs, 
Sa la  Hajna lka ,  t e le fon : 
0267.366.911.

l Filarmonica „Banatul” Timi-
şoara organizează în data de 
06.11.2017, ora 10.00, la sediul 
instituţiei, concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante în regim contractual, la 
Biroul Resurse Umane, Comu-
nicare: -Economist IA- salari-
zare; -Economist IA- deconturi 
finanțări nerambursabile. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute la 
art.3 din HG nr.286/2011. 
Data-limită de depunere a 
dosarelor de concurs este 
26.10.2017, ora 14.00. Condițiile 
de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediu 
şi pe site-ul: www.filarmonica-
banatul.ro. Relații suplimentare 
se pot obține în intervalul orar 
9.00-14.00, la sediul  Filarmo-
nicii „Banatul” Timişoara, din 
B-dul C.D.Loga, nr.1, sau la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
0256.492.521.

l Comuna Valea Salciei, 
judeţul Buzãu, organizeazã la 
sediul său situat în satul 
Modreni, pe data de 6 noiem-
brie 2017, ora 11.00 concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale  vacante de 
muncitor calificat IV(mecanic 
utilaje) în cadrul  aparatului de 
specialitate  al Primarului 

comunei Valea Salciei, judeţul 
Buzãu. Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 10 de zile de 
la publicarea în Monitorul 
Oficial, la sediul institutiei. 
Proba scrisã a concursului se 
organizeazã pe data de 6 noiem-
brie 2017, ora 11.00 în sala de 
şedinţe a Consiliului Local 
Valea Salciei. Interviul se va 
desfãşura în data de 8 noiem-
brie 2017 la ora 11.00 în sala de 
şedinţe a Consiliului Local 
Valea Salciei. Condițiile de 
participare la concurs sunt cele 
prevazute în Hotãrârea Guver-
nului României nr.1024/2014 şi 
ale Codului Muncii. Condiții 
specifice de participare – atestat 
în maşinist la maşini pentru 
terasamente, permis conducere 
categoria B/studii medii si gene-
rale, farã vechime. Persoanã de 
contact - Ghizuroiu Gheorghe, 
tel.0766503837, pagina de 
internet a instituţiei: www.
comuna-valeasalciei.ro. 

CITAȚII  
l Lupu Petrişor cu ultimul 
domiciliu în  Com. Arcani, sat 
Arcani nr.14, Gorj, este chemat 
în  in s tan ţă  în  da ta  de 
26.10.2017, ora 9.00, Sala5, 
Complet C21, în calitate de 
pârât, în proces cu Popescu 
Alexandra Nicoleta, în calitate 
de reclamantă pentru stabilire 
p a t e r n i t a t e ,  î n  d o s a r u l 
nr.14030/318/2016, al Judecăto-
riei Tg-Jiu.

l Buzilă Marius– Cristian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Tulcea, str. Miron Costin nr. 10, 
jud. Tulcea, este citat în Dosar 
nr. 1072/327/2017 în ziua de 
09.11.2017, ora 8.30 la Judecă-
toria Tulcea, Complet I, camera 
4, în calitate de pârât în proces 

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

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Fiscal Orașenesc Budești. Număr operator date cu caracter personal - 20270. Dosar de 

executare nr. 4100282/2017. Nr. 8631 din 09.10.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 

imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2017, Luna Octombrie, Ziua 26. În temeiul art. 250, alin. 

(2) din Ordonanța Guvernului nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 26, luna octombrie, orele 

11.00, anul 2017, în localitatea Budești, str. Calea București nr. 36, se vor vinde prin licitație publică 

(licitația a I a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC TALIOM SRL, cu domiciliul 

fiscal în jud. Călărăși, localitatea Budești str. x nr. x, bl. x, sc. x, etaj x, ap. x, cod de identificare 

fiscală: 4100282. Prețul de pornire a licitației pentru acestea este următorul (exclusiv TVA). - Teren 

intravilan în suprafață de 2280 mp - situat în oraș Budești, jud. Călărași, cu o valoare de 66.675,00 

lei; - Magazie cereale în suprafață de 101.8367 mp, situată în oraș Budești, jud. Călărași, cu o 

valoare de 27.130,00 lei. Total valoare = 93.805 Ron (exclusiv TVA). Cota de taxă pe valoarea 

adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este 

19%/ scutit de TVA, conform art. 227, alin. (2), lit. d) sau lit. f) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate 

de următoarele: nu se cunosc. Creditori: X. Sarcini: X. 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 prezinte, până la termenul de 

vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte 

de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din 

prețul de pornire a licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la 

Trezoreria Municipiului Călărași - beneficiar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie 

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

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

copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, 

urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 

prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească 

competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 

prevederile art. 260 și art. 261 din Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 

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

ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 

contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon: 0242.528304, orele:8.00 - 16.30. Data afișării: 23.10.2017.

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

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Fiscal Orașenesc Budești. Număr operator date cu caracter personal - 20270. Dosar de 

executare nr. 3795980/2017. Nr. 8632 din 09.10.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 

imobile/ Ansamblu de bunuri mobile. Anul 2017, Luna Octombrie, Ziua 26. În temeiul art. 250, alin. 

(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 26, luna octombrie,orele 10.00, anul 2017, în 

localitatea Budești, str. Calea București nr. 36, se vor vinde prin licitație publică (licitația a I a) 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SOCIETATEA AGRICOLĂ FURNICA, cu 

domiciliul fiscal în jud Călărași, localitatea Fundeni, str. x nr. x, bl. x, sc. x., etaj x, ap. x, cod de 

identificare fiscală: 3795980. Prețul de pornire a licitației pentru acestea este următorul (exclusiv 

TVA): -Tractor Fendt Favorit 615 LSA, preț 35.407 lei; - Plug Lemkel Opal 140, preț 16.554 lei; - 

Combină Sema 110, preț 22.532 lei; - Semănătoare păioase SC 31 DN, preț 12.500 lei; - Plug 

Gregorie Besson 4 brazde, preț 10.116 lei. Total valoare = 97.109 lei (exclusiv TVA). Cota de taxă pe 

valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este 

19%/ scutit de TVA, conform art. 227, alin. (2), lit. d) sau lit. f) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate 

de următoarele: nu se cunosc. Creditori: X. Sarcini: X. 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 prezinte, până la termenul de 

vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte 

de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din 

prețul de pornire a licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la 

Trezoreria Municipiului Călărași - beneficiar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie 

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

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

copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, 

urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 

prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească 

competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 

prevederile art. 260 și art. 261 din Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 

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

ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 

contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon: 0242.528304, orele:8.00 - 16.30. Data afișării: 23.10.2017.
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cu Radu Mădălina, în calitate 
de reclamant, având ca obiect 
măsuri privind minori.

l D-na Cazan Geanina Lavinia 
cu ultimul domiciliu în mun. 
Constanţa, şos. Mangaliei, 
nr.67, bl. SM6, sc. B, et. 3, ap. 
58,  jud.  Constanţa,  este 
chemată la Judecătoria Secto-
rului 1 Bucureşti, în dosarul nr. 
22795/299/2017, camera 210, 
Complet C15 s1, ora 08.30, în 
ziua de 23 oct. 2017 în calitate 
de pârât, în proces cu Minis-
terul Transporturilor, cu sediul 
în mun. Bucureşti, str. Dinicu 
Golescu nr. 38, sector 1, în cali-
tate de reclamant, dosar ce are 
ca obiect pretenţii.

l Numitu l  Ro i tan  I l i e 
Coloman, cu ultimul domiciliu 
în Sighetu Marmaţiei, Str.Cuza 
Vodă, nr.7/20, jud. Maramureş, 
este citat pt.23.11.2017 la Jude-
cătoria Sighetu Marmaţiei, în 
dosar nr.243/307/2017, având ca 
obiect declararea judecato-
rească a morţii.

l Numitul Avarvarii Dorin 
Iulian, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Brăila, 
str. Malului nr. 23, judeţul 
Brăila, este citat la Judecătoria 
Brăila, Secţia Civilă, în data de 
02.11.2017, ora 9.00 în calitate 
de pârât, în Dosarul civil nr 
17570/196/2016, în proces cu 
reclamantul SC Compania de 
Utilităţi Publice Dunărea S.A. 
Brăila.

l Romania. Judecatoria Sanni-
colau Mare-Timis. Dosar nr. 
286/295/2017. Citatie nr. 
286/295/2017. Paratul Petruti 
Valentin-Adrian-Ovidiu CNP 
1840807350119, domiciliat in 
loc. Timisoara, Str. Frederic 

Chopin nr. 1, ap. 4, jud. Timis, 
este citat la Judecatoria Sanni-
colau Mare ,  in  data  de 
15.11.2017, orele 09:00, in 
proces cu reclamanta Petruti 
Cosmina- Iasmina ,  CNP 
292032435006, domiciliata in 
loc. Pesac nr. 801, jud. Timis, cu 
resedinta in Germania, loc. 
Sonthofen 87527, An der Eisen-
schmelze 27, cauza avand ca 
obiect “divort cu copii”.

DIVERSE  
l Composesoratul Imreh 
Albert şi persoanele fizice Incze 
Paraschiva, Szaraz Melinda, 
Kocsis Emoke, Szaraz Szende 
Katalin Szaraz Agneta având 
sediul în Păpăuți, Str. Princi-
pală, Nr. 29, judeţul Covasna, 
titulari ai panului Amenaja-
ment silvic UP II Comandău, 
cu amplasamentul în UAT 
Zagon şi Ghidfalău, anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii primei versiuni a planului 
la APM Covasna, în vederea 
obţinerii avizului de mediu. 
Informațiile privind varianta de 
plan pot fi consultate la sediul 
APM Covasna, B-dul Grigore 
Bălan, nr. 10, Localitatea Sfântu 
Gheorghe şi la sediul titularului, 
zilnic, de luni până joi între 
orele 08.00 – 16.30, vineri între 
orele 08.00 – 14.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic în 
scris la sediul APM Covasna, în 
termen de 15 zile de la data 
apariției anunţului.

l STIROM S.A. cu sediul în 
Bucureşti, sector 3, Bd. Th. 
Pallady nr.45, titular al activi-
tăţii de „Instalaţii pentru fabri-
carea articolelor de sticla cu o 
capacitate mai mare de 20 tone/
zi” anunţă depunerea docu-
mentelor de susţinere a solici-

tării de emitere a autorizaţiei 
integrate de mediu pentru 
obiectivul din Bucureşti, sector 
3, Bd. Th. Pallady, nr.45. Obţi-
nerea de informaţii suplimen-
tare, depunerea de sugestii şi 
propuneri se pot efectua în 
zilele lucrătoare, între orele 
8.00-16.00, la adresa A.P.M. 
Bucureşti, Aleea lacul Morii, 
nr.1, sector 6, Bucureşti, tel: 
0 2 1 . 4 3 0 . 6 6 . 7 7 ;  f a x : 
021.430.66.75.

l Dosar nr. 33043/245/2015 
admite în parte cererea formu-
lată de reclamanta Irimiciuc 
Elena, domiciliată în  comuna 
Valea Lupului, sat Valea 
Lupului, str. Zorilor, nr.21, 
județul Iaşi în contradictoriu cu 
pârâtul Irimiciuc Fănel Ionel, 
domiciliat în sat şi comuna 
Lețcani, la familia Irimiciuc 
Ioan, citat prin publicitate. 
Desface prin divorț căsătoria 
încheiată la data de 02.09.2000 
din culpa pârâtului. Dispune ca 
reclamanta să revină la numele 
purtat anterior căsătoriei, acela 
de ‘’Plamadă’’. Dispune ca auto-
ritatea părintească asupra mino-
rilor Irimiciuc Cătălin Ionuț, 
născut la data de 17.01.2001 şi 
Irimiciuc Elena Daria, născută 
la data de 13.05.2004, să fie exer-
citată exclusiv de reclamantă şi 
stabileşte locuința minorilor la 
mama reclamantă. Obligă 
pârâtul să plătească reclamantei, 
în favoarea fiecărui minor, 
pensie de întreținere în cuantum 
de 1/6 din venitul lunar minim 
net pe economia națională. Cu 
drept de apel în termen de 30 de 
zile de la comunicare. Pronun-
țată în şedință publică, azi 
06.10.2016.

l Judecătoria Ineu. Dosar nr. 
1864/246/2017. Anunţ despre 

deschiderea procedurii de 
declarare a morţii prezumate 
privind pe Jiva Onuţ născut la 
data de 21 noiembrie 1919 în 
Drauţ, fiul lui Jiva Teodor şi 
Balta Ana cu ultimul domiciliu 
cunoscut în  Drauţ nr.364 cu 
invitaţia ca orice persoană să 
comunice Judecătoriei Ineu 
datele pe care le cunoaşte în 
legătură cu cel dispărut în 
termen de cel mult 2 luni de la 
data publicării anunţului.

l Subscrisa Cabinet Individual 
de Insolventa Burcoveanu 
Laura Mihaela, cu sediul in 
Mun.Iasi, str.Gradinari nr.2, bl.
D1, sc.F, et.1, ap.1, jud.Iasi, 
telefon 0741232516, e-mail: 
laura.burcoveanu@yahoo.ro, in 
calitate de lichidator al debi-
toarei SC Univince SRL, 
J22/1202/2014, CUI 33439852, 
c o n f o r m  R e z o l u t i e i  n r. 
18113/22.08.2017, pronuntata 
de ORC Iasi,  in dosarul 
99239/2017, notifica inceperea 
procedurii de lichidare si 
radiere impotriva debitoarei SC 
Univince SRL. Creditorii pot 
depune creantele detinute 
impotriva debitoarei, insotite de 
documentele doveditoare, la 
sediul lichidatorului, in termen 
de 10 zile de la data publicarii 
prezentului anunt.

l Această informare este efec-
tuata de: CNCF “CFR” SA 
Bucureşti-Sucursala Regională 
CF Craiova, B-dul.Decebal, 
Nr.1, Craiova, Judeţul Dolj, 
telefon 0351.403.287, ce intenţi-
onează să solicite de la Admi-
nistraţia Naţională Apele 
Române-Administraţia Bazi-
nală de Apă Jiu, aviz modifi-
cator de gospodărire a apelor 
pentru realizare “Lucrări de 
reabilitare la Podeţ CF km 
226+575 şi lucrări de amenajare 
albie”, amplasat în localitatea 
Robăneşti, Judeţul Dolj, această 
investiţie este existentă. Persoa-
nele care doresc să obţină infor-
maţii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizul modificator de 
gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa menţionată. Persoanele 
care doresc să transmita obser-
vaţii, sugestii şi recomandări se 
pot adresa solicitantului.       

SOMAȚII  
l Somatie emisa la Judecatoria 
Sannicolau Mare in dosarul nr. 
3082/295/2016. Prin care se 
adduce la cunostinta tuturor 
celor interesati ca petenta 
Ivanov Rodica, cu domiciliul in 
loc. Sinpetru Mare nr. 862, jud. 
Timis, a formulat actiune civila 
necontencioasa – uzucapiune, 
prin care a solicitat: sa constate 
ca a dobandit ca bun propriu, 
prin uzucapiune, dreptul de 
proprietate asupra imobilului 
reprezentant casa cu nr. 349 si 
teren intravilan in suprafata de 
1439 mp, situate in loc. Sinpetru 
Mare, nr. 862 (nr. vechi 349), 
jud. Timis, inscris in CF nr. 
400935 Sinpetru Mare (CF 
vechi  nr.  7012)  nr.  cad 
361-362/b, sa dispuna radierea 
dreptului de proprietate al 
fostului proprietar si inscrierea 

dreptului sau de proprietate, 
asupra  imobilului sus-amintit, 
ca bun propriu cu titlu de drept 
dobandit prin uzucapiune. In 
baza art 1051 NCPC toti cei 
interesati sunt invitati sa faca 
opozitie, cu precizarea ca, in caz 
constrar, in termen de 30 zile de 
la emiterea celei din urma 
publicarii, se va trece la jude-
carea  cerer i i .  Data  az i , 
04.10.2015. Presedinte, Mota 
Adrian. Grefier, Balint Arpad.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
S.C. ”Girueta” S.A., persoană 
juridică română, având CIF 
477558, atribut fiscal RO şi 
număr de ordine la Registrul 
Comerţului J23/1589/2004, cu 
sediul în comuna Jilava, şos. 
Giurgiului nr. 3-5, judeţul Ilfov, 
în temeiul prevederilor Actului 
Constitutiv al societăţii şi a 
prevederilor art. 117 din Legea 
31/1990 republicată convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor societăţii pentru 
data de 17.11.2017, ora 12.00. 
Şedinţa Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor va avea 
loc la sediul societăţii din 
comuna Jilava, şos. Giurgiului 
nr. 3-5, judeţul Ilfov. La 
Adunarea Generală Ordinară 
sunt invitaţi să participe toţi 
acţionarii af laţi în evidenţa 
Registrului Acţionarilor şi 
Registrului de Acţiuni la data 
de 07.11.2017. Pe ordinea de zi 
a Adunării Generale Ordinare, 
sunt înscrise următoarele 
probleme: 1. Realegerea în 
funcţia de administratori a 
membrilor Consiliului de Admi-
nistraţie al societăţii având 
următoarea componenţă: 
-Jovicic Milos, domiciliat în 
Bucureşti, de profesie econo-
mist, în funcţia de Adminis-
trator, Preşedinte al Consiliului 
de Administraţie şi Director 
General al societăţii; -Cirjan 
Bogdan- Mircea, domiciliat în 
Bucureşti, de profesie inginer, în 
funcţia de Administrator şi 
membru în Consiliul de Admi-
nistraţie; -Hidos Sorin, domici-
liat în Bucureşti, de profesie 
inginer, în funcţia de Adminis-
trator şi membru în Consiliul de 
Administraţie;  2. Stabilirea 
remuneraţiei administratorilor; 
3. Stabilirea limitelor şi duratei 
mandatului administratorilor 
aleşi; 4. Aprobarea modelului 
contractului de administrare; 5. 
Împuternicirea Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie să 
semneze actul constitutiv actua-
lizat ca urmare a modificărilor 
survenite. În situaţia în care 
Adunarea Generală nu va 
putea delibera şi vota în mod 
valabil, o a doua Adunare 
Generală Ordinară este convo-
cată pentru ziua de 20.11.2017, 
la ora 12.00 în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi. După 
publicarea convocării, acţionarii 
reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/ au dreptul: 
a) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunărilor gene-
rale, în termen de cel mult 15 
zile de la data publicării convo-
cării, cu condiţia ca fiecare 

punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotă-
râre propus spre adoptare de 
adunarea generală; şi b) de a 
prezenta proiecte de hotărâre, 
în termen de 15 zile de la data 
publicării convocării, pentru 
punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi 
a adunării generale. Aceste 
drepturi pot fi exercitate numai 
în scris (transmise prin servicii 
de curierat sau prin mijloace 
electronice). Se precizează că 
acţionarii ce vor fi împiedicaţi 
de anumite împrejurări să 
participe la Adunarea Generală 
vor putea mandata, în confor-
mitate cu art. 125 din Legea 
31/1990 republicată, printr-o 
procură specială o terţă 
persoană care să participe şi să 
voteze în numele lor şi pentru 
ei, în Adunarea Generală, în 
condiţiile legii. Procurile 
speciale pot fi ridicate de la 
sediul societăţii începând cu 
data convocării şi vor fi depuse 
spre înregistrare la secretariatul 
adunării până cel târziu la data 
de 15.11.2017.  Procurile 
speciale vor putea fi transmise 
spre înregistrare şi pe fax sau 
email în format pdf., reprezen-
tantul acţionarului fiind obligat 
ca la data adunării generale să 
aibă asupra sa procura în 
original. Documentele privind 
problemele incluse în ordinea 
de zi a Adunării Generale pot fi 
consultate la sediul societăţii, 
începând cu data convocării. 
Documentele aferente şedin-
ţelor, inclusiv propunerile de 
hotărâre şi procurile speciale 
pot fi obţinute de la dna. Tapai 
Mihaela -tel. 021/4501761. 
Preşedintele Consiliului de 
A d m i n i s t r a ţ i e  a l  S . C . 
GIRUETA S.A., Milos Jovicic.

l Convocare. Consiliul de 
Administraţie al IMSAT S.A. cu 
sediul în Bucureşti, bd. Iuliu 
Maniu nr. 7, corp B, etaj 3, 
sector 6, având nr. de înregis-
trare la O.R.C.- J40/1015/1991, 
CUI: 1571536,  convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor la sediul societăţii, 
în data de 15.11.2017, ora 10.00, 
pentru toţi actionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 02.11.2017, cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Numirea membrilor Consiliului 
de Administraţie al căror 
mandat expiră în 09.12.2017, 
pentru un mandat de 4 ani. 2. 
Stabi l i rea  indemnizaţ ie i 
membrilor Consiliului de Admi-
nistraţie. Lista cuprinzând 
informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu şi califi-
carea profesională ale persoa-
nelor  pentru funcţia  de 
administrator se află la dispo-
ziţia acţionarilor, putând fi 
consultată şi completată de 
aceştia. În cazul în care 
cvorumul necesar nu se va 
întruni la data menţionată, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se va ţine la data 
de 16.11.2017, ora 10:00, în 
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de 
zi. Documentele şi materialele 
informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea 
de zi a adunării, precum şi 

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

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Fiscal Orașenesc Budești. Număr operator date cu caracter personal - 20270. Dosar de 

executare nr. 19036145/2017. Nr. 8633 din 09.10.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 

imobile/ Ansamblu de bunuri mobile. Anul 2017, Luna Octombrie, Ziua 26. În temeiul art. 250, alin. 

(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 26, luna octombrie,orele 10.30, anul 2017, în 

localitatea Budești, str. Calea București nr. 36, se vor vinde prin licitație publică (licitația a I a) 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC MESSI & CRIST CONSTRUCT SRL, cu 

domiciliul fiscal în jud. Călărași, localitatea Vasilați str. x nr. x, bl. x, sc. x., etaj x. ap. x, cod de 

identificare fiscală: 19036145. Prețul de pornire a licitației pentru accestea este următorul (exclusiv 

TVA): - Autoutilitară Iveco Daily, preț 21.382 lei; - Laptop Toshiba, preț 1.440 lei; - Birou cu 

extensie, preț 1.371 lei; - Scaun piele, preț 1.407 lei; - Fotoliu, preț 2.438 lei; - Canapea, preț 1.854 

lei; - Boxe Dinacord, preț 3.354 lei; - Tunuri CO2, preț 3.780 lei; - Brehingher DCX 496, preț 1.464 

lei; - Smoke Machine Hazer, preț 272 lei. Total valoare = 38.762 lei (exclusiv TVA). Cota de taxă pe 

valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este 

19%/ scutit de TVA, conform art. 227, alin. (2), lit. d) sau lit. f) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate 

de următoarele: nu se cunosc. Creditori: X. Sarcini: X. 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 prezinte, până la termenul de 

vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte 

de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din 

prețul de pornire a licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la 

Trezoreria Municipiului Călărași - beneficiar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie 

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

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

copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, 

urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 

prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească 

competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 

prevederile art. 260 și art. 261 din Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 

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

ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 

contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon: 0242.528304, orele:8.00 - 16.30. Data afișării: 23.10.2017.
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formularele de procură specială 
pot fi obţinute de la sediul socie-
tăţii. Informaţii suplimentare se 
p o t  o b ţ i n e  l a  t e l : 
021/316.66.00/274. Acţionarii 
pot participa la adunările gene-
rale personal sau prin reprezen-
tanţi, în baza unei procuri 
speciale, conform dispoziţiilor 
legale. Procura specială în 
original se depune la sediul 
societăţii în termenul şi în condi-
ţiile prevăzute de lege. Acţionarii 
pot vota prin corespondenţă prin 
utilizarea „Buletinului de vot 
prin corespondenta” care poate 
fi obţinut de la sediul societăţii. 
Buletinul de vot prin corespon-
denţă trebuie transmis la sediul 
societăţii până cel târziu în data 
de 02.11.2017. Director General 
Adjunct Delegat Marius Bunea.

LICITAȚII  
l Just Insolv SPRL anunta 
vanzarea la licitaţie publică a 
bunurilor aflate in patrimoniul 
SC Costrade Impex SRL. Lici-
tatia are loc in baza Adunarii 
Creditori lor  din data de 
04.08.2015, pretul de pornire al 
licitatiei fiind cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitaţiilor 
publice vor avea loc pe data de 
1 3 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  1 6 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
1 7 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  1 8 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
2 0 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  2 3 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
2 4 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  2 5 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
26.10.2017 si 27.10.2017, orele 
12.30 în Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud 
Prahova. Relaţii suplimentare la 
telefon 0344104525.
 
l Penitenciarul Mărgineni cu 
sediul în com. I.L. Caragiale, str. 
Moreni, nr. 1, județul Dâmbo-
viţa,  tel .0245660210,  fax 
0245660211, organizează lici-
taţie publică cu strigare în 
vederea închirierii unui spaţiu în 
incinta penitenciarului, în data 
de 26.10.2017 ora 10,00, în 
scopul înfiinţării unui punct 
comercial. Documentaţiile 
pentru prezentarea ofertelor se 
ridică în urma unei solicitări 
scrise, de la sediul Penitencia-
rului Mărgineni. Relaţii supli-
m e n t a r e  l a  s e d i u l 
Penitenciarului Mărgineni, tel 
0245660210 int. 142.

l Subscrisa VIA Insolv SPRL 
lichidator judiciar al Foraj 
Bucuresti SA scoate la vânzare 
prin licitaţie publică echipa-
mente birotica pornind de la 
pretul de 14.858 lei fara TVA, 
reprezentand valoarea de 
evaluare redusa cu 60% si insta-
latie de foraj Ingersoll Rand 
T3W, B 29 THG, pornind de la 
pretul de 43.000 lei fara TVA, 
reprezentand valoarea de 
evaluare redusa cu 50%. Persoa-
nele interesate vor cumpăra 
caietele de prezentare de la lichi-
datorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la 
licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
data de 17.10.2017, ora 15:30 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax 0244 519800. In cazul 
neadjudecării, licitatiile vor fi 

reluate la 24.10.2017, 31.10.2017, 
0 7 . 1 1 . 2 0 1 7 ,  1 4 . 1 1 . 2 0 1 7 , 
21.11.2017 respectiv 28.11.2017 
la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l SC Iasitex SA Iaşi, având 
sediul în Iaşi, str. Primăverii, nr. 
2, jud. Iaşi,  înregistrată la 
O.R.C. Iaşi sub nr. J22/255/1991, 
având cod fiscal RO1957058, 
reprezentată legal prin dl. 
Director general ec. Chiributa 
Alexandru, organizează licitaţie 
publică deschisă cu strigare, la 
sediul societăţii la cel mai mare 
preț obținut, a activului in 
suprafață totala de 36.328,57 mp 
situat in Iaşi Str. Primăverii Nr. 
2, proprietatea SC Iasitex SA 
Iasi, denumit in continare 
„Activul”, compus din: - „Hala 
filatura pieptanata si finisaj fire", 
nr. corp proprietate C75/0/1/1 
avand Sc=16.569,04 mp, avand 
nr. cad.: 4373/1/2/1/1-C75/0/1/1, 
impreuna cu teren construit si 
neconstruit in suprafata totala 
de 17.821,22 mp, avand nr 
cadastral 4373/1/2/1/1, inscris in 
CF nr. 128786 (nr. CF vechi: 
69454) a Mun. Iasi, situata in 
Iasi Str. Primaverii Nr. 2, jud. 
Iasi (cladirea este libera de 
sarcini). - „Hala filatura, piepta-
nata si finisaj fire”, nr. corp 
proprietate C75/0/1/2 avand Sc= 
3.619 mp, avand nr. cad. 
4373/1/2/1/2-C75/0/1/2, 
impreuna cu teren in suprafata 
de 4.080,00 mp, avand nr. cad. 
4373/1/2/1/2, pe care se af la 
amplasata constructia, inscris in 
CF nr. 138541 (CF vechi: 69455) 
a Mun. Iasi, situata in Iasi Str. 
Primaverii Nr. 2, jud. Iasi 
(cladirea este ipotecata in 
favoarea Bancpost SA). - Teren 
intravilan, in suprafata totala de 
6.596,85 mp, avand nr. cad. 
4373/1/1/1/1/10, inscris in CF nr. 
128945 a mun. Iasi, impreuna cu 
urmatoarele constructii ampla-
sate pe acesta: C63 in suprafata 
de 149,25 mp (nr. cadastral 
4373/1/1/1/1/10-C63), C64 in 
suprafata de 300,50 mp (nr. 
cadastral 4373/1/1/1/1/10-C64), 
C65 in suprafata de 520,90 mp 
(nr. cadastral 4373/1/1/1/1/10-
C65), C66 in suprafata de 349,50 
m p  ( n r .  c a d a s t r a l 
4373/1/1/1/1/10-C66), situate in 
Iasi Str. Primaverii Nr. 2, jud. 
Iasi (imobilul este ipotecat in 
favoarea Bancpost SA). - Teren 
intravilan, in suprafata totala de 
2.294,32 mp, avand nr. cad. 
4373/1/1/1/2, inscris in CF nr. 
128954 a mun. Iasi, pe care se 
af la amplasata constructia 
C62-Atelier Confectii III, avand 
Sc=1.057,50 mp;  situat in Iasi 
Str. Primaverii Nr. 2, jud. Iasi 
(cladirea este ipotecata in 
favoarea Bancpost SA). - Teren 
intravilan, in suprafata totala de 
1.585,18 mp, avand. nr. cad. 
4373/1/1/1/1/9, inscris in CF nr. 
128938 a mun. Iasi, pe care se 
af la amplasata constructia 
C60-Magazie chimicale, avand 
Sc=655,97 mp si Su=597,22 mp; 
situat in Iasi Str. Primaverii Nr. 
2, jud. Iasi (imobilul  este 
ipotecat in favoarea Bancpost 
SA). - Teren curti, constructii 
suprafata totala de 2466 mp, 
avand nr. cad. 158047, dezmem-
brat din nr. cadastral 127852 in 

suprafata de 3543 mp situat in 
Iasi Str. Primaverii Nr. 2, jud. 
Iasi (imobilul este liber de 
sarcini).- parcela DF2(5927/1) in 
suprafata de 342 mp,  cu nr. cad. 
158058 dezmembrat din 4373/2 
– CF 131905 (liber de sarcini); - 
parcela DF3(8247/1) cu nr. cad. 
4373/3 in suprafata de 318.00 
mp – CF 131825 (liber de 
sarcini); parcela DF4(8249/1) cu 
nr. cad. 4373/4 in suprafata de 
283.00 mp – CF 131895 (liber de 
sarcini). Teren in suprafata de  
542 mp, din categoria „curti 
constructii”, cu destinatia cale 
de acces, nr. cadastral 127853, 
CF 127853, (imobilul este 
ipotecat in favoarea Bancpost 
SA). Pretul de pornire al licita-
tiei: 6.938.756,87 EUR la care se 
adauga cota legala de TVA. 
Caietul de sarcini se poate 
procura de la sediul societăţii 
pentru suma 2.000 lei, aceasta 
valoare include şi taxa de parti-
cipare la licitaţie. Garanţia de 
participare este de 5% din pretul 
de pornire şi se va depune în 
contul bancar al societatii 
deschis la Bancpost Iasi Iaşi, 
c o n t  I B A N 
R003BPOS24019386303RON01 
cu minim 3 ore înainte de data 
licitaţiei. Conditiile de partici-
pare la licitatie si prezentarea 
situației Activului se af la in 
Caietul de Sarcini care poate fi 
achizitionat de la sediul proprie-
tarului. Dovada consemnarii 
garantiei de participare la lici-
tatie de 5% din pretul de pornire 
si documentele solicitate prin 
Caietul de sarcini se vor depune 
la sediul vanzatorului in ziua 
licitatiei cu minim 3 ore inainte 
de licitatie. Licitatia va avea loc 
in data de 16.10.2017, ora 14:00 
la sediul societatii din Iasi, str. 
Primaverii nr. 2. Activul poate fi 
vizionat cu contactarea preala-
bila a directorului general ec. 
Chiributa Alexandru la sediul 
societăţii sau/şi prin telefon la nr. 
0744760764. În caz de neadjude-
care, licitaţia se reia în data de 
19.10.2017, ora 14:00, cu menti-
unea ca in fiecare zi de marti si 
joi, orele 14,00, cu exceptia 
sarbatorilor legale la sediul Soci-
etatii se va organiza cate o 
sedinta de licitatie, pana la adju-
decarea Activului, sau pana la 
decizia Consiliului de Admninis-
tratie de sistare a licitatiilor.

l Primăria oraşului Petrila 
organizează licitație publică în 
data de 02.11.2017, ora 10.00. 
1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Consiliul Local al 
Oraşului Petrila -Serviciul Achi-
ziții, Investiții, Proiecte cu 
Finanțare Internațională, Mana-
gementul Calității -cu sediul în 
oraşul Petrila, str. Republicii 
nr.196, județul Hunedoara, tel./
fax. 0254.550.760, cod fiscal 
4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com, 
Persoana de contact -Ing.Jr. 
Lang Mihaela. 2. Informaţii 
generale privind obiectul conce-
siunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care 

urmează să fie concesionat: 
Obiectul licitației publice îl 
constituie concesionarea unor 
parcele de teren în suprafață de 
15 mp, respectiv 14mp, terenuri 
situate în str. Paringului, în fața 
pavilioanelor nr. 16 şi 18, în 
vederea construirii unor magazii 
pentru depozitarea de combus-
tibil solid. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atri-
buire: Documentația de atribuire 
se va obține contra-cost, de la 
Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Internați-
onală, Managementul Calității, 
camera 7. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de 
atribuire: Documentația de atri-
buire se va obține contra-cost, de 
la sediul Primăriei oraşului 
Petrila, str. Republicii, nr.196, 
Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Internați-
onală, Managementul Calității, 
camera 7. 3.3.Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006: Valoarea documentației 
este 10 lei, se va achita la casieria 
unității. 3.4. Data limită pentru 
sol ic i tarea c lar if icări lor : 
27.10.2017, ora 15.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
02.11.2017, ora 09.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Petrila cu 
sediul în oraşul Petrila, str. 
Republicii nr. 196, județul Hune-
doara, Serviciul Achiziții, Inves-
tiții, Proiecte cu Finanțare 
Internațională, Managementul 
Calității, camera 7. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
02.11.2017 ora 10.00 Primăria 
Petrila str. Republicii nr.196, jud. 
Hunedoara, Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare 
Internațională, Managementul 
Calității, camera 7. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Deva , 
B-dul 1 Decembrie  nr.35, 
județul Hunedoara, cod poştal 
330005, telefon 0254.234.755 sau 
0254.211.574, fax 0254.216.333, 
e-mail: iniciu@just.ro. Termenele 
pentru sesizarea instanței sunt 
menționate în documentația de 
atribuire. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 11.10.2017. Primar Jurca 
Vasile. 

l Primăria Municipiului 
Bistriţa organizează în data de 
31.10.2017, ora 13,30, respectiv 
ora 14,00, la sediul din Piata 
Centrală, nr.6, licitaţie publică 
cu strigare pentru vânzarea 

spaţiiIor situate în: Bistriţa, Str.
Gh. Şincai, nr.3, parter, ap.5; 
Bistriţa, str.Nicolae Titulescu, 
nr.24; Bistriţa, str.Independenţei, 
nr.14, etaj; Bistriţa, str.Liviu 
Rebreanu, nr.16, et.I, ap.V; Loca-
litatea componentă Unirea, 
nr.147. Documentele licitaţiei se 
pot procura de la Primăria 
municipiului Bistriţa, Direcţia 
Patrimoniu, str.Gh. Şincai, nr.2, 
începând cu data de 16.10.2017. 
Ofertele se vor depune la Regis-
tratura Primăriei municipiului 
Bistriţa, strada Gh.Şincai nr.2, 
până la data de 30.10.2017 ora 
15,30. Relaţii suplimentare la 
telefon 0263.232.391 sau 
0263.223.923 int.264. Primar, 
Ovidiu Teodor Creţu.

l Primăria Maia, cu sediul în 
com.Maia, Judeţul Ialomiţa, 
CUI: 16384617, str.Primăriei, 
nr.68, telefon: 0243.282.163, fax: 
0243.282.167, organizează în 
condiţiile legii licitaţie publică în 
vederea închirierii a unui teren 
neproductiv situat în tarlaua 
364/6, parcela 1, suprafaţa de 
47.700mp pe raza comunei 
Maia. Pot participa la licitaţie 
persoanele juridice care întru-
nesc condiţiile prevăzute în 
caietul de sarcini şi care fac 
dovada achitării la casieria 
unităţii sau la Trezorerie a taxei 
pentru obţinerea documentaţiei 
de atribuire în sumă de 100 de 
lei şi a garanţiei de participare în 
valoare de 500Lei. Persoanele 
interesate pot procura documen-
taţia de atribuire de la sediul 
instituţiei, Compartimentul de 
achiziţii publice. Documentaţia 
de atribuire privind organizarea 
şi desfăşurarea procedurilor de 
închiriere poate fi achiziţionată 
de la sediul Primăriei Comunei 
Maia. Perioada de achiziţionare 
a documentaţiei de atribuire este 
14.10.2017-25.10.2017, ora 
16.00. Data-limită pentru solici-
ta rea  c lar i f i căr i lo r  e s t e 
26.10.2017, ora 16.00. Data-li-
mită pentru depunerea ofertelor 
este 01.11.2017, ora 16.00. 
Oferta fermă trebuie să fie vala-
bilă minim 30 zile de la data 
depunerii acesteia. Preţul minim 
de începere a licitaţiei este 
prezentat detaliat în documen-
taţia de atribuire privind organi-
z a r e a  ş i  d e s f ă ş u r a r e a 
procedurilor de închiriere. Ofer-
tele se depun într-un singur 
exemplar la sediul Primă-
riei Maia. Şedinţa de deschidere 
a ofertelor se va desfăşura la 
sediul Primăriei Comunei Maia 
în data de 02.11.2017, ora 12.00. 
Instanţa competentă în soluţio-
narea litigiilor apărute este 
Tribunalul Slobozia- Secţia 
Contencios Administrativ. Data 
transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea  pub l i căr i i ,  e s t e 
10.10.2017.

PIERDERI  
l Pierdut contract vanzare 
cumparare 30911/06.1992 pe 
numele Vînosu Gheorghe. 
Declar nul. 

l CII Burcoveanu Laura 
Mihaela, cu sediul in Mun.Iasi, 

str.Gradinari nr.2, bl.D1, sc.F, 
et.1, ap.1, jud.Iasi, telefon 
0741232516, e-mail: laura.burco-
veanu@yahoo.ro, in calitate de 
lichidator al debitoarei SC Rom 
Rhadoo Press SRL, J22/428/2010, 
CUI 26692185, conform Rezolu-
tiei nr. 16033/21.0.2017, pronun-
tata de ORC Iasi, in dosarul 
74803/2017, declar pierdute 
certificatul de inregistrare si certi-
ficatele constatatoare de autori-
zare ale debitoarei.

l Subscrisa Cabinet Individual de 
Insolventa Burcoveanu Laura 
Mihaela, cu sediul in Mun. Iasi, 
str. Gradinari nr. 2, bl.D1, sc.F, 
et.1, ap.1, jud.Iasi, telefon 
0741232516, e-mail: laura.burco-
veanu@yahoo.ro, in calitate de 
lichidator al debitoarei SC 
Junimea Cafe SRL, J22/783/2014, 
CUI 33137439, conform Rezolu-
tiei 13186/19.06.2017, pronuntata 
de ORC Iasi  in  dosarul 
47768/2017, declar piedute certifi-
catul de inregistrare si certificatele 
constatatoare de autorizare ale 
debitoarei.

l Pierdut legitimaţie de student 
emisă de Universitatea Bucu-
reşti, Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei pe numele 
Pavel Marta- Iustina.

l Pierdut contract vânzare- 
cumpărare pe numele Gruboi 
Ion şi Gruboi Maria (decedată), 
pentru imobilul din strada Aleea 
Costineşti nr. 1, bloc 1, sc. 1, ap. 
9, sector 5, şi act succesiune pe 
numele Gruboi Ion, Gruboi 
Mihai şi Miclăuş Silvia, pe 
aceeaşi adresă.

l S.C. Quadrant AMROQ 
Beverages S.R.L. cu sediul în 
Calea Văcăreşti nr. 391, Bucu-
reşti, sector 4, declar pierdut 
chitanţier în data de 09.10.2017 
cu seriile cuprinse între 4381365-
4381400. Îl declar nul.

l Declar pierdut şi nul Atestat 
marfă eliberat pe numele Avră-
mescu Marian Teodor, de către 
ARR Dolj.

l Pierdut legitimaţie student pe 
numele Nedelcu Horia, eliberată 
de UPB. O declar nulă.

l Societatea Corex-Unic 
Prodcom SRL, J6/152/1997, 
C.U.I. 9411620, reprezentat prin 
Asociat  Unic Suia Clau-
diu-Cornel, declar pierdute 
Anexe La Certificat de inregis-
trare pentru sediu social din oraş 
Beclean, Str.Liviu Rebreanu, 
Nr.2, jud.BN si Anexe pentru 
Puncte de lucru. Declar nule.

DECESE
PROF. DR. PETRIŞOR               

GEAVLETE, ALĂTURI DE 
COLECTIVUL CLINICII DE 

UROLOGIE AL
SPITALULUI SF IOAN                     SPITALULUI SF IOAN                     

BUCUREŞTI, TRANSMITE            
SINCERE CONDOLEANŢE                             

DR. ENE COSMIN
PENTRU MAREA PIERDERE A 

MAMEI SALE, MARCELA ENE. 
DUMNEZEU S-O IERTE!


