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OFERTE SERVICIU
l Colegiul Național Andrei 
Saguna, cu sediul în locali-
tatea Brașov, strada Sir.
Mitropolit Andrei Șaguna, 
numărul 1, judeţul Brașov, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -Îngriji-
toare, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 22.11.2017, 
ora 9.30; -Proba practică în 
data de 22.11.2017, ora 12.00. 
Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii -școală gene-
rală; -vechime -minim 5 ani; 
-fără antecedente penale. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Cole-
giului Naţional Andrei 
Șaguna. Relaţii suplimentare 
la sediul Colegiului Naţional 
Andrei Șaguna, persoană de 
contact: Marhodin Leontina, 
telefon: 0734.315.555.            

l Grădiniţa cu Program 
Prelungit Nr.64 Galaţi, cu 
sediul în Strada Brăilei, 
nr.226, Galaţi, judeţul Galaţi, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante de: -Adminis-
trator de patrimoniu, 0,5 
n o r m ă ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011; -Îngrijitor, 
0,5 normă, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 22.11.2017, 
ora 10.00; -Interviul în data 
de 24.11.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: Administrator de 
patrimoniu: -nivelul studi-
i lor :  studii  superioare 
(inginer/subinginer, econo-
mist); -vechime în muncă: 
minim 5 ani; Îngrijitor: 
-nivelul studiilor: studii 
medii; -vechime în muncă: 
minim 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data 
de 14.11.2017, la sediul 
unităţii. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Grădi-
niţei cu Program Prelungit 
Nr.64, Galați, str.Brăilei, 
nr.226, persoană de contact: 
Nicolai Claudia, telefon: 

0749.225.652, e-mail: gradi-
nita64gl@yahoo.com

l Liceul Tehnologic Stoina, 
cu sediul în localitatea 
Stoina, str.Principală, nr.-, 
judeţul Gorj, organizează 
concurs pentru ocuparea 
u r m ă t o a r e l o r  p o s t u r i 
contractuale, aprobat prin 
HG nr.286/2011, modificat și 
c o m p l e t a t  d e  H G 
nr.1027/2014. Denumirea 
posturilor: -Îngrijitor -post 
vacant contractual 0.25 
normă pe perioadă nedeter-
minată; -Îngrijitor -post 
vacant contractual 0.50 
normă pe perioadă nedeter-
minată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: 
-nivelul studiilor: medii; 
-vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului: fără. Data, ora și 
locul de desfășurare a 
concursului: -Proba scrisă: 
data de 22.11.2017, ora 9.00, 
la sediul Liceului Tehnologic 
Stoina; -Proba de interviu: 
data de 23.11.2017, 9.00, la 
sediul Liceului Tehnologic 
Stoina. Data-limită până la 
care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de 
concurs este de 14.11.2017, la 
sediul Liceului Tehnologic 
Sto ina .  Date  contact : 
Jugravu Camelia, telefon: 
0253.281.292.

l Muzeul Brăilei Carol I, cu 
sediul în localitatea Brăila, 
strada Piața Traian, numărul 
3, judeţul Brăila, organizează 
concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante 
de: -Numele funcţiei: restau-
rator, Număr posturi: 1, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data 
de 22.11.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
28.11.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii: medii; -vechime: 
minimum 5 ani; -calificare: 
atestat în domeniul restau-
rării metalelor. Candidaţii 
vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Muzeului 
Brăilei Carol I, din Piața 
Traian, nr.3. Relaţii supli-
mentare la sediul Muzeului 
Brăilei Carol I, din Piața 

Traian, nr.3, persoană de 
contact: Apostolescu Miron 
L i l i a n a ,  t e l e f o n : 
0 3 3 9 . 4 0 1 . 0 0 2 ,  f a x : 
0339.401.003, e-mail: secreta-
riatmuzeu@yahoo.com

l Direcţia Generală  de Asis-
tenţă Socială și Protecţia 
Copilului Gorj organizează 
c o n c u r s  î n  d a t a  d e 
22.11.2017, ora 10.00 (proba 
scrisă) și 27.11.2017 (proba 
de interviu), la sediul institu-
ţiei din mun.Tg-Jiu, strada 
Siretului, nr.24, pentru 
ocuparea a două posturi 
vacante corespunzătoare 
funcţiei contractuale de 
execuţie de muncitor calificat 
I (fochist) la Centrul de recu-
perare și reabilitare Tg.
Cărbunești.
Condiţii generale și specifice 
de îndeplinit  de către 
candidat pentru ocuparea 
posturilor scoase la concurs: 
a) absolvent(ă) minim 10 
clase sau școală profesională 
și calificare de „fochist”, b) 
vechime în muncă de minim 
9 ani, c) autorizaţie ISCIR 
(Inspecția de Stat pentru 
Controlul Cazanelor, Recipi-
entelor sub Presiune și Insta-
lațiilor de Ridicat). Înscrierile 
la concurs se fac în perioada 
31.10.2017-13.11.2017, 
inclusiv, ora 16:30, la sediul 
instituţiei – Serviciul resurse 
umane, salarizare și pentru 
funcţia publică. Relaţii supli-
m e n t a r e  l a  t e l e f o n 
0253212518 sau la camera 
nr.36 – sediul D.G.A.S.P.C. 
Gorj.

l Spi ta lu l  Orășenesc 
Turceni, cu sediul în locali-
tatea Turceni, strada Sănă-
tății, număr 1, judeţul Gorj, 
organizează concurs sau 
examen, după caz, pentru 
ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -un post de 
asistent medical principal 
-specialitatea dietetică -secția 
psihiatrie cronici, conform 
HG 286/23.03.2011, cu modi-
ficările și completările ulteri-
oare.  Concursul  se  va 
desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 22.11.2017, 
ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 27.11.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la 
concurs sau examen, după 
caz, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii postliceale de 
asistent -specialitatea diete-
tică; -vechime: minim 5 ani 

vechime în specialitate; -să 
aibă gradul de principal. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
sau examen, după caz, în 
termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului 
Orășenesc Turceni, biroul 
RUNOS. Relaţii suplimen-
tare la sediul Spitalului 
Orășenesc Turceni, persoană 
de contact: Mănoiu Elisa-
beta, telefon: 0253.335.035, 
fax: 0374.833.334, e-mail: 
spitalulorasenescturceni@
yahoo.com

l Spitalul Municipal Olte-
niţa, cu sediul în localitatea 
Oltenița, str.Argeșului, 
nr.134, judeţul Călărași, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante, conform HG 
286/2011, astfel: -2 posturi de 
asistent medical cu postli-
ceală sanitară -debutant 
-pentru compartimentul de 
cardiologie din secţia de 
medicină internă; -1 post de 
asistent medical cu postli-
ceală sanitară -debutant 
-pentru compartimentul de 
BFT din secţia medicină 
internă. Concursul se va 
desfășura la sediul spitalului 
menționat mai sus, astfel: 
-Proba scrisă -ora 10.00 
-22.11.2017; -Interviul -ora 
11.00 -23.11.2017. Condiţii 
generale pentru participarea 
la concurs: -are cetăţenie 
română; -cunoaște limba 
română, scris și vorbit; -are 
vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale; -are 
capacitatea deplină de exer-
ciţiu; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului 
pentru care candidează; 
-îndeplinește condiţiile de 
studii și,  după caz, de 
vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; -nu 
a fost condamnat. Condiţii 
specifice: 1.pentru postul de 
asistent medical -debutant: 
compartimentul de cardio-
logie: -diplomă absolvire 
bacalaureat; -diplomă de 
școală postliceală sanitară 
sau echivalentă sau diplomă 
de studii postliceale prin 
echivalare conform HG 
nr.797/1997; -vechimea în 
muncă nu este necesară; 2.
pentru postul de asistent 
medical -debutant: comparti-
mentul de BFT: -diplomă 

absolvire  bacalaureat ; 
-diplomă de școală postli-
ceală sanitară sau echiva-
lentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare 
conform HG nr.797/1997; 
-vechimea în muncă nu este 
necesară. Candidaţii vor 
depune dosarele de partici-
pare la concurs pâna la data 
de 14.11.2017, ora 14.00. 
Relaţii suplimentare la sediul 
spitalului, persoană de 
contact: Topârceanu Emilia, 
telefon: 0242.515.931, inte-
rior: 237, fax: 0242.510.673. 

l Pr imăr ia  Comune i 
Șendreni, cu sediul în sat 
Șendreni, nr.332, comuna 
Șendreni, județul Galați, 
organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a 
următoarelor funcții contrac-
tuale de execuție vacante din 
cadrul Societății Salubrizare 
Șendreni SRL: -contabil; 
-casier. Probele stabilite 
pentru concurs sunt: -proba 
scrisă; -interviul. Concursul 
se va desfășura în perioada 
22.11.2017-24.11.2017, la 
sediul Primăriei Comunei 
Șendreni, din sat Șendreni, 
nr.332, comuna Șendreni, 
județul Galați, potrivit proce-
durii stabilite în Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările 
u l t e r ioare ,  după  cum 
urmează:  -dosarele  de 
concurs se depun în termen 
de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului 
privind organizarea concur-
sului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, 
data-limită de depunere este 
14.11.2017,  ora 16.00; 
-selecția dosarelor se face în 
maximum 2 zile lucrătoare 
de la data expirării terme-
nului de depunere a dosa-
relor, respectiv în perioada 
15.11.2017-16.11.2017; 
-proba scrisă va avea loc în 
data de 22.11.2017, ora 10.00; 
-interviul se va desfășura în 
data de 24.11.2017, ora 10.00. 
Condiţi i le  generale de 
ocupare a funcțiilor contrac-
tuale vacante sunt următoa-
rele: a)are cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic 
European și domiciliul în 
România; b)cunoaște limba 
română, scris și vorbit; c)are 
vârsta minimă reglementată 

de prevederile legale; d)are 
capacitate deplină de exer-
ciţiu; e)are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei 
medica le  e l iberate  de 
medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; f)
îndeplinește condiţiile de 
studii și,  după caz, de 
vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g)nu 
a fost condamnată definitiv 
pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justi-
ţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 
Condiţii specifice de ocupare 
a funcției contractuale de 
execuție de contabil: -să aibă 
studii universitare de licenţă 
absolv i te  cu  d ip lomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul științelor 
economice; -să aibă vechime 
în specialitatea studiilor 
economice de minimum 3 
ani; -cunoștinţe și aptitudini 
în utilizarea calculatorului 
(Word, Excel): nivel mediu. 
Condiţii specifice de ocupare 
a funcției contractuale de 
execuție de casier: -studii 
medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -cunoștinţe și 
aptitudini în utilizarea calcu-
latorului (Word, Excel): nivel 
mediu. Dosarul de concurs 
va conţine următoarele docu-
mente conform art.6 din HG 
nr.286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare: a)
cerere de înscriere la concurs 
care se pune la dispoziţie 
candidaţilor prin secretarul 
comisiei de concurs din 
cadrul Primăriei Comunei 
Șendreni; b)copia actului de 
identitate sau orice act care 
să ateste identitatea, potrivit 
legii, după caz; c)copiile 
documentelor care să ateste 
nivelul studiilor și ale altor 
acte care atestă efectuarea 
unor specializări, precum și 
copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor 
specifice ale postului; d)copia 
carnetului de muncă sau, 
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după caz, adeverinţele care 
atestă vechimea în muncă şi, 
după caz, vechimea în speci-
alitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei contrac-
tuale; e)cazierul judiciar sau 
o declaraţie pe proprie 
răspundere că nu are antece-
dente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pe 
care candidează; f)adeverinţa 
medicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al 
candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; g)
curriculum vitae. Copiile de 
pe acte se prezintă însoţite de 
documentele originale care se 
certifică pentru conformi-
tatea cu originalul de către 
secretarul  comisie i  de 
concurs. În cazul depunerii 
declaratiei pe proprie răspun-
dere că nu are antecedente 
penale, candidatul declarat 
admis la selecţia dosarelor 
are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu origi-
nalul cazierului judiciar, cel 
mai târziu până la data 
desfăşurării primei probe a 
concursului, respectiv data 
de 22.11.2017. Dosarele se 
depun la secretarul comisiei, 
doamna Sandu Mioara, la 
sediul Primariei Comunei 
Șendreni, până la data de 
14.11.2017, ora 16.00. Relaţii 
suplimentare la nr.de telefon: 
0236.826.375.

CITAȚII  
l Numita Kiss Margit este 
chemată la Judecătoria 
Sighetu Marmației, în data 
de 16.01.2018, în calitate de 
p â r â t ă  î n  d o s a r 
nr.1868/307/2017, având ca 
obiect uzucapiune.

l Pârâtul Freund Siegfried 
Josef este chemat la Tribu-
nalul Braşov în data de 
14.11.2017, ora 13.00, la sala 
T 1 ,  î n  d o s a r u l  c i v i l 
nr.2699/197/2013, având ca 
obiect cererea de rectificare 
eroare materială şi lămurire 
în procesul de succesiune şi 
ieş ire  din indiviziune, 
intentat de reclamantul 
Căpăţâna Alexandru Aurel.

l Ghaffari Mohamed, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
Tunisia, Tunis, Str. Omar El 
Khattab, Nr. 45, este chemat 
la Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a-VII-a Civila, Splaiul 
Independenţei, nr. 319L; 
cladirea B - Sema Parc, 
sector 6, Bucuresti, camera 
E32, Complet c 13, in data de 
15.12.2017, ora 9:00, in cali-
tate de parat in dosar nr. 
21354/3/2016/a1 in proces  cu 
SP Evrika Insolvency IPURL 
in calitate de  reclamant, 
avand ca obiect atragerea 
răspunderii pentru intrarea 
în insolvenţă (art. 169 Legea 
85/2014).

l Se citează pentru data de 
08.11.2017, ora 09.00, moşte-
nitoarea Apostol Rodica, cu 
domiciliu necunoscut, a 
defuncților Sandu Irimia, 
cetățean român, decedat la 
data de 17.06.2016, CNP 
1331019090096, cu ultim 
domiciliu în sat Gulianca, 
com. Salcia-Tudor, județ 
Braila şi Sandu Chira, cetă-
țean român, decedată la data 
d e  0 9 . 0 2 . 2 0 1 7 ,  C N P 
2450125090047, cu ultim 
domiciliu în sat Gulianca, 
com. Salcia-Tudor, județ 
Braila, la sediul Societății 
Profesionale Notariale Varga 
& Asociații din Braila, C. 
Călăraşilor nr. 40A, în 
vederea dezbaterii succesiunii 
acestora.

l Pleşa Simona-Ionela este 
chemată în instanţă în data 
de 27.11.2017, ora 11.30, Sala 
7, Complet C11, în calitate de 
pârâtă în procesul ce priveşte 
dezbarea succesiunii supli-
mentare a defunctului Călu-
gărița Constantin, în dosarul 
nr.6297/318/2017 al Judecă-
toriei Tg-Jiu.

l Subsemnata  Neagu 
Floarea anunţ că am deschis 
procedura de declarare a 
morţii soţului, Neagu Nico-
lae-Leluţiu, născut la data de 

4.12.1947, cu ultimul domi-
ciliu în comuna Cârcea, sat 
Cârcea, str. Izvorului, nr. 24, 
jud.  Dol j ,  d ispărut  la 
24.03.2010. Orice persoană 
care cunoaşte date este 
rugată să comunice la 
dosarul 33052/215/2016, la 
Judecătoria Craiova, CF5, T 
23.11.2017.

l Numitii: Mihalyi Florent, 
Mihalyi Zsofia, Mihalyi 
Gabor, Dr. Mihalyi Peter sunt 
citati la Judecatoria Sighetu 
Marmatie i ,  in  dosarul 
2385/307/2016. Termen 8 
noiembrie 2017, in proces cu 
Tamas Vasile si Tamas Ioana 
Voichita, ambii domiciliati in 
Sat Budesti, nr: 665.
 
l Numitii: Andrukkovics 
Maria, Andrukovics Nikolaj 
sunt citati la Judecatoria 
Sighetu Marmatiei ,  in 
dosarul  685 /307/2017 . 
Termen 5 decembrie  2017, in 
proces cu Dunca Stefan 
Marius, domiciliat in Sighetu 
Marmatiei,  str.  George 
Cosbuc, nr: 40.

l Numita: Kupcsa Irina este 
citata  la Judecatoria Sighetu 
Marmatie i ,  in  dosarul 
686/307/2017. Termen 5 
decembrie 2017, in proces cu 
Barlea Irina, domiciliata in 
Sat Sirbi, nr 138.
 
l Numitii: Mihali Florea, 
Surduc Maria, Muresan 
Dumitru  sunt citati la Jude-
catoria Sighetu Marmatiei, in 
dosarul  242 /307/2017 . 
Termen 5 decembrie 2017, in 
proces cu Lipcei Lucretia, 
domicil iata in Sighetu 
Marmatiei, Piata 1 Decem-
brie 1918, bl.4, sc.2, et.4, 
ap.28.

l Se citează la sediul Biro-
ului Individual Notarial Ene 
Frosina, din municipiul 
Tulcea, str. Păcii, nr. 7, bl. 
P21, sc. C, ap. 28, judeţul 
Tulcea, la data de 07 decem-
brie 2017, ora 10.30, persoa-
nele cu vocaţie succesorală 
legală sau testamentară, la 
succesiunea defunctului 
Brener Dragoş- Cătălin, 
d e c e d a t  l a  d a t a  d e 
15.04.2017, cu ultim domi-
ciliu în mun. Tulcea, judeţul 
Tulcea, CNP 1650805364211, 
în Dosar succesoral nr. 
117/2017, în vederea dezba-
terii succesiunii.

DIVERSE  
l Lichidatorul judiciar al SC 
Efelo Concept SRL anunt 
deschiderea procedurii de 
faliment prevazuta de Legea 
nr. 85/2014 in dosarul nr. 
24748/3/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti – 
Sect ia  a-VII-a  Civi la . 
Termenul limita pentru 
depunerea declaratiilor supli-
m e n t a r e  d e  c r e a n t a 
08.12.2017. Termen de verifi-
care a creantelor, intocmire, 
afisare si comunicare a tabe-
lului suplimentar al crean-
telor la 05.01.2018. Termen 
de intocmire si afisare a 
tabelului definitiv consolidat 
la 02.02.2018.

l Oraşul Târgu Frumos, 
Cuza Vodă, nr.67, Târgu 
Frumos, judeţul Iaşi, telefon: 
0 2 3 2 . 7 1 0 . 9 0 6 ,  f a x : 
0232.710.330, e-mail: secreta-
riat@primariatgfrumos.ro. 
Aducem la  cunoşt ința 
publică atribuirea contrac-
tului de finanțare nerambur-
sabilă în cadrul sesiunii a II 
de selecție a proiectului, 
î n c h e i a t  î n  d a t a  d e 
17.10.2017. Procedura apli-
cată pentru atribuirea 

contractului: selecția publică 
de proiecte în cadrul celei 
de-a doua sesiuni. Forma 
contractului: contract de 
finanțare nerambursabilă, în 
conformitate cu prevederile 
d i spoz i ț i i lor  Legi i  nr. 
350/2005 (actualizată), 
privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri 
publice, alocate pentru activi-
tăți nonprofit de interes 
general, în baza Hotărârii 
Consiliului Local al Oraşului 
T â r g u  F r u m o s  n r . 
32/04.04.2017, privind apro-
barea Programului anual al 
finanțărilor nerambursabile 
pentru anul 2017, Hotărârea 
C o n s i l i u l u i  L o c a l 
nr.93/11.10.2017, privind 
aprobarea finanțării neram-
bursabile de la bugetul local 
al Oraşului Târgu Frumos, a 
proiectului finanțat pentru 
susținerea unor activități non 
profit de interes local pentru 
anul 2017, în cadrul sesiunii a 
doua de selecție în domeniul 
Sportiv de utilitate publică. 
Contract de finanțare: Nr.crt.; 
Beneficiar; Titlul proiectului; 
Domeniu de activitate; 
Valoare Contract (lei) ; 
Număr şi dată contract: 1.; 
Clubul Sportiv Argus Târgu 

Frumos; Scrabble -Sport de 
performanță pentru tinerii şi 
cetățenii Oraşului Târgu 
Frumos; Sportiv de Utilitate 
P u b l i c ă ;  2 0 . 0 0 0 , 0 0 ; 
41994/17.10.2017. Autori-
tatea contractantă, Oraşul 
Târgu Frumos, Cuza Vodă, 
nr.67, Târgu Frumos, judeţul 
Iaşi, telefon: 0232.710.906, 
fax: 0232.710.330, e-mail: 
secretariat@primariatgfru- 
mos.ro, atribuie contractul de 
finanțare nerambursabilă 
beneficiarului mai sus menți-
onat în conformitate cu 
prevederile Legii 350/2005, 
privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activi-
tăți nonprofit de interes 
general, cu modificările şi 
completările ulterioare.

l Subscrisa SP Evrika Insol-
vency IPURL reprezentata 
prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al Gene-
xion SRL desemnat prin 
hotararea nr.6028 din data de 
25.10.2017,  pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII-a  Civ i la  in  dosar 
nr.316/3/2017, notificã deschi-
derea falimentului prin 

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

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

Serviciul Fiscal Municipal Urziceni. Nr. 193868/30.10.2017. Anunț privind valorificarea de bunuri 

sechestrate. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

Administrația Finanțelor Publice Urziceni organizează licitație publică la sediul acesteia, din str. 

Revoluției, nr. 11 A, la datele și orele de mai jos, pentru societățile și bunurile următoare: 1. ION 

RAZVAN, Sf. Gheorghe - 14 noiembrie 2017, ora 11.00: Teren extravilan arabil, în suprafață de 5000 

mp, situate în comuna Sf. Gheorghe, tarla 32/1, parcela 32 – preț pornire licitație 10088 lei; 2. SC 

PTK DESIGN SRL, Fierbinți - 15 noiembrie 2017, ora 11.00: Autoutilitară N3, BC autotractor, Renault 

24 GPA3/ Premium, an fabricație 2008 - preț pornire licitație 40168 lei, fără TVA; 3. SC SOLAR 

CONSTRUCT SRL, Urziceni - 16 noiembrie 2017, ora 11.00: Autoutilitară furgon Dacia D1305PU 

NDC, an fabricație 2004 - preț pornire licitație 2019 lei, fără TVA; Autoutilitară BB furgon Iveco 

35S11 Daily, an fabricație 2000 - preț pornire licitație 4451 lei, fără TVA; Autoutilitară camion 

Renault Master T35D, an fabricație 2000 - preț pornire licitație 7800 lei, fără TVA; Autoutilitară 

Renault VI FN40B7 Messenger, an fabricație 1999 - preț pornire licitație 4359 lei, fără TVA; Șlefuitor 

beton CF 464, an fabricație 2010 - preț pornire licitație 2019 lei, fără TVA; Încărcător frontal JCB 

406, an fabricație 2010 - preț pornire licitație 22460 lei, fără TVA; 4. SC FIELD SOURVEY SRL, 

Armășești - 17 noiembrie 2017, ora 11.00: - 51 de repere: Laptop MacBook Pro 13'', Ploter Canon 

IPF710, Centrală termică Wiesmann 35 W, Televizor Samsung RSA1DTPE, Aparat măsură și control 

PF1102BK, Desktop PB Imedia X23800 + Monitor 19 Wide, Home Cinema cu Blu - Ray LG 965TZ, 

Sistem GPS Ashtech Promark 200, Auto CAD Civil 3 D, Stație totală topografică Leica TC 407, 

Televizor Smart TV Full HD 16 GB, Mobilier Ikea, canapele. Lista completă a bunurilor o puteți 

consulta la sediul SFM Urziceni. Valoarea totală a bunurilor 37326 lei, fără TVA. Prețurile nu includ 

TVA. 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 al licitației, la unitatea de 

trezorerie și contabilitate publică Slobozia, cont RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925; 

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

după 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 după actul de identitate, 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 cunostintă, 

în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015, privind Codul de procedura 

fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015, privind Codul de proce-     

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

contribuabilului. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0243.255.110, 0243.255.115, e-mail: 

admin.urilafsx01.il@anaf.ro. Data afisării: 30.10.2017.
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procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr.85/2014 
împotriva Genexion SRL, cu 
sediul in Bucureşti Sectorul 
2, Str. Thomas Masaryk, Nr. 
1, Scara A, Etaj 1, Ap. 1, CUI  
21518766, nr. de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/6982/2007. Persoanele 
fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta 
nascut dupa data deschiderii 
procedurii insolventei impo-
triva Genexion SRL vor 
formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului Bucureşti - 
Secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul  nr. 
316/3/2017, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii 
de admitere a creantelor in 
tabelul suplimentar al crean-
telor 27.11.2017; b) termenul 
limita pentru verificarea 
creantelor,  intocmirea, 
afisarea si comunicarea tabe-
lului suplimentar al crean-
telor 14.12.2017; c) termenul 
pentru depunerea contestati-
ilor la tabelul suplimentar va 
fi de 7 zile de la publicarea in 
BPI a tabelului suplimentar; 
d) termen pentru intocmirea 
si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 05.01.2018.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare în temeiul 
prevederilor articolului 117 
din Legea societăților nr. 

31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, Preşedintele 
Consiliului de Administraţie 
a l  S o c i e t ă ţ i i  E N G I E 
Romania S.A., societate cu 
sediul social în Bucureşti, bd. 
Mărăşeşti, nr. 4-6, sector 4, 
înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului cu nr. 
J40/5447/2000, Cod Unic de 
Înregistrare 13093222 („Soci-
etatea”), domnul Eric Joseph 
Stab, convoacă în data de 
07.12.2017, ora 15.00 la 
sediul social al Societăţii, 
Adunarea Generală Extraor-
d inară  a  Acţ ionar i lor 
(„AGEA”). Ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraor-
dinare a Acționarilor este 
următoarea: 1.  Aprobarea 
completării obiectului de 
a c t i v i t a t e  a l  E N G I E 
Romania şi actualizarea 
actului constitutiv, cu urmă-
toarele activităţi: •Cod 
CAEN 4674- Comerţ cu 
ridicată al echipamentelor şi 
furniturilor de fierărie pentru 
instalaţiile sanitare şi de 
încălzire, •Cod CAEN 4754- 
Comerţ cu amănuntul al 
articolelor şi aparatelor elec-
trocasnice în magazine speci-
a l i z a t e ,  • C o d  C A E N 
4791- Comerţ cu amănuntul 
prin intermediul caselor de 
comenzi sau prin internet, 
•Cod CAEN 4799- Comerţ 
cu amănuntul efectuat în 
afara magazinelor, standu-
rilor, chioşcurilor şi pieţelor, 

•Cod CAEN 4333- Lucrări 
de pardosire şi placare a 
pereţilor, •Cod CAEN 4334- 
Lucrări de vopsitorie, zugră-
veli şi montări geamuri, 
•Cod CAEN 4339- Alte 
lucrări de finisare, •Cod 
CAEN 9522- Repararea 
dispozitivelor de uz gospodă-
resc şi a echipamentelor 
pentru casă şi gradină. 2. 
Mandatarea Consiliului de 
Administraţie al ENGIE 
Romania şi a reprezentan-
tului său în Adunarea Gene-
rală a societăţilor afilitate de 
a aproba completarea/ modi-
ficarea obiectului de activi-
tate precum şi a actelor 
constitutive a societăţilor 
afiliate, de a actualiza şi 
semna actele constitutive şi 
de a efectua procedurile şi 
formalităţile necesare la 
Registrul Comerţului şi/ sau 
alte instituţii interesate. 
Documentele şi materialele 
aferente subiectelor incluse 
pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a 
Acţionarilor, pot fi consultate 
de acţionarii interesaţi, la 
sediul societăţii, în zilele 
lucrătoare, între orele 9:00– 
15:00. La A.G.E.A. sunt 
îndreptăţiți şi participe şi îşi 
pot exercita dreptul de vot 
numai acţionarii înregistrați 
în Registrul Acționarilor 
Societății la data A.G.E.A., 
fie personal (prin reprezen-
tanții legali) fie prin repre-
zentant, pe baza de procură 

specială. Accesul acţionarilor 
îndreptățiţi să participe la 
A.G.E.A va fi permis în cazul 
persoanelor fizice care repre-
zintă acționari persoane juri-
dice, pe baza de procură 
specială, depusă în conformi-
tate cu prevederile legale 
aplicabile. Procurile speciale 
însoţite de actele de identifi-
care ale acționarilor pot fi 
transmise şi prin e-mail cu 
semnătura e lectronică 
extinsă încorporată conform 
Legii nr. 455/2001 privind 
semnătura electronică, la 
adresa: „traian.capota@ro.
engie.com” menţionând la 
subiect „pentru AGOA din 
data de 07.12.2017”, cu 
condiţia ca exemplarul 
original să fie depus/ expediat 
astfel încât să fie înregistrate 
la Societate cu cel puţin 48 de 
ore înainte de data şi ora 
AGEA. Unul sau mai mulţi 
acționari reprezentând indi-
vidual sau împreună cel 
puțin 5% din capitalul social 
al Societății au dreptul, în 
condițiile legii, să introducă 
noi puncte pe ordinea de zi. 
Termenul limită până la care 
acţionarii îşi pot exercita 
drepturile menționate mai 
sus este de maxim 15 zile de 
la data publicării convocato-
rului în Monitorul Oficial al 
României. Orice acţionar 
interesat are dreptul să adre-
seze întrebări referitoare la 
punctele de pe ordinea de zi 
şi activitatea Societății. Socie-
tatea va putea formula un 
răspuns general pentru între-
bările cu acelaşi conținut. 
Răspunsul la întrebările acți-
onarilor va fi dat în cadrul 
şedinței.

LICITAȚII  
l Cons i l iu l  Loca l  a l 
Comunei Groşi, jud.Mara-
mureş, organizează licitaţie 
publică deschisă, pentru 
concesionarea unei suprafeţe 
de 10.500mp teren, situat în 
localitatea 
Satu Nou de 
Jos. Prețul de 
pornire a lici-
tației este de 
9,60Euro/mp. 
C a i e t u l  d e 
s a r c i n i  s e 
poate obţine 
de la sediul 
Primăriei 
Groşi, la prețul 
d e  2 0 0 L e i . 
Data l imită 
pentru solici-

tarea clarificărilor este 
16.11.2017. Documentația de 
participare se poate depune 
până în data de 20.11.2017, 
ora 12,00 la secretariatul 
primăriei. Licitația va avea 
loc în data de 21.11.2017, ora 
10,00, în sala de şedințe a 
Comunei Groşi. Informaţii 
suplimentare la telefon: 
0262.258.804 şi 0262.258.685.

l SC Vasi-Trans SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoa-
terea la vânzare, a activelor 
societăţii debitoare, după 
cum urmeaza :  1  Buc . 
Autobuz turist ic  BMC 
Probus 850 TBX, sasiu nr. 
NMC850RKT8DL00132, nr. 
inmatriculare IS-06-LJN, an. 
Fab. 2008- bun vandut  la 
4425 EUR+TVA. Persoanele 
care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează 
a fi scoase la vânzare au obli-
gaţia, sub sancţiunea decă-
derii, să facă dovada acestui 
fapt  până la  data  de 
02.11.2017,ora 12.30, la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 
43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea 
loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, in data 
de 03 noiembrie 2017 ora 
13.30 şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile 
Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale 
regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea credito-
rilor din data de 04.08.2017. 
Pentru participarea la lici-
taţie, potenţialii cumpărători 
trebuie să se înscrie la sediul 
lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, str.Vasile Lupu, nr. 
43, jud. Iaşi, până la data de 
03.11.2017,ora 12.30. Adju-
decarea se va face în confor-
mitate  cu  preveder i le 
Regulamentului de organi-
zare şi desfăşurare a licitaţiei, 
Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul 

cauzei cat si la sediul lichida-
torului. Adjudecatarul va fi 
ţinut la plata preţului de 
adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de 
organizare şi desfăsurare a 
licitaţiei. Ofertantii sunt obli-
gati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o 
garantie de participare la 
licitatie in procent de 10% 
din pretul de incepere a lici-
tatiei. Garantia se va depune 
in numerar, prin  plata in 
contul indicat de lichidator. 
Prezenta publicaţie de 
vânzare va fi afişată la  sediul 
lichidatorului judiciar (locul 
desfasurare a licitatiei), 
la  Tribunalul Iasi-Judecator 
Sindic, Consiliul Local Iasi 
precum şi la locul de dispu-
nere a activului. Relaţii supli-
mentare se pot obţine: -C.I.I. 
Pohrib Ionela  la telefoanele: 
0232/240.890; 0742/109899, 
Fax 0232/240890

l Debitorul SC Zadumit 
Com Prod SRL societate în 
faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse Și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.
Stoc de marfă, în valoare de 
27.097,50 Lei exclusiv TVA. 
Prețul de pornire al licitați-
ilor pentru stocul de marfă 
aparținând SC Zadumit 
Com Prod SRL reprezintă 
50% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare. Parti-
ciparea la licitație este condi-
ționată de: -consemnarea în 
c o n t u l  n r.  R O 7 2 B I -
TR003010064199RO01 
deschis la Veneto Banca 
SCPA Italia Montebelluna 
Suc. Bucureşti, Ag. Ploieşti, 
până la orele 14.00 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul 
de pornire a licitației; -achizi-
ționarea până la aceeaşi dată 
a Regulamentului de licitație 
pentru stocul de marfă, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru stocul de marfă, 

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

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

Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni. Nr. S.F.O. Boldești Scăeni 118305/27.10.2017. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni, în 

temeiul art. 250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, organizează 

licitații publice deschise în vederea vânzării bunurilor sechestrate după cum urmează: 1. În ziua de 

14 noiembrie 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60 - 62, camera nr. 3, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC GECAST TECH 

INDUSTRY SRL, licitația I - a: Teren intravilan în suprafață de 335 mp, situat în localitatea Ploiești, 

str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 134, jud. Prahova, preț de pornire al licitației este de 284.400 lei, 

exclusiv TVA; Teren extravilan în suprafață de 5.500 mp, categorie vie, situat în localitatea Urlați, 

tarlaua 15, parcela V451, jud. Prahova, preț de pornire al licitației este de 16.300 lei, exclusiv TVA; 

Teren extravilan în suprafață de 7.700 mp, categorie vie, situat în localitatea Urlați, tarlaua 14, 

parcela V633/1, jud. Prahova, preț de pornire al licitației este de 23.500 lei, exclusiv TVA. Invităm pe 

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

executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt 

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

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

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

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

de pornire al licitației, în contul RO05TREZ5395067XXX000748, cod fiscal beneficiar 2844936 - SFO 

Boldești Scăeni, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe, denumirea completă a 

ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d).pentru 

persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului; e).pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română; f). pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g). pentru persoanele 

fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h).declarația pe proprie răspundere a 

ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi 

revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile 

de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: nu este cazul. Alte informații 

de interes pentru cumpărător, după caz: nu este cazul. Pentru informații suplimentare, vă puteți 

adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244.512.879. Data afișării: 31.10.2017.

ECOLEX IPURL, lichidator judiciar al ECOCONSTRUCT S.A., anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunurilor mobile din patrimoniul falitei: Mijloace de transport: Autotractor 
DAF-10.400 lei, Utilaje si echipamente: presa automata Schlosser - 14.512 lei, rascheta         
automata GEKO - 7.784 lei, malaxor automat Schlosser - 704 lei, cantar automat                      
Arbau-5.424 lei, lift automat pt paleti - 3.896 lei, compresor - 640 lei, betoniera  xa - 9.344 
lei, utilaj de tocat tip KD45-6.752 lei, instalatie exhaustare - 8.032 lei, stivuitor electric 
STIIL-10.560 lei, transport cu lant in jgheab mare -10.448 lei, instalatie semiaut.                            
boiandrugi-13.896boiandrugi-13.896 lei, transport. cu lant in jgheab mic - 8.560 lei, statie de incarcare-5.200 
lei, transpalet -1.600 lei, rezervor metalic 5000 litri -1.040 lei, container - 480 lei, matrite 
borduri, caramizi dif. marimi si dale - 31.184 lei. La valorile a sate se va adauga TVA.               
Licitatiile publice pentru vanzarea bunurilor mobile se vor desfasura in  ecare zi de vineri 
de la ora 12.00, in Tg. Mures, str., str. G. Cosbuc nr. 1, jud. Mures, incepand cu data de 
10.11.2017. Bunurile sunt situate in mun. Reghin. Inspectarea se face cu programare      
prealabila. Caietele de    sarcini pot   achizitionate de la lichidatorul judiciar. Pentru inf.     
suplimentare: 0724.055.880.suplimentare: 0724.055.880.
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prima ședință de licitație a 
fost stabilită în data de 
08.11.2017, ora 11.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în 
d a t a  d e   1 5 . 1 1 . 2 0 1 7 ; 
22.11.2017; 29.11.2017; 
06.12.2017, ora 11.00. Toate 
ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiești, Str. Elena 
Doamna nr.44A,  Județ 
Prahova. Pentru relații supli-
mentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizio-
nare apelați tel.: 0753.999.028, 
dl. Cristian Ciocan. Anunțul 
poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro. 

l Subscrisa Evrika Insol-
vency IPURL, reprezentata 
prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al  Amiral 
Fish SRL desemnat prin 
sentinta civila nr. 2942 din 
data de 07.03.2012, pronun-
tata in Dosar nr. 70567/3/2011 
aflat pe rolul Tribunalului 
Bucuresti, Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat 
in proprietatea Amiral Fish 
SRL constand in: teren intra-
vilan in suprafata de 2.680 
mp,  s i tuat  in  Comuna 
Dascalu, Judet Ilfov, tarlaua 
55, parcela 208/63/1, in 
valoare totala de 59.728 lei 
exclusiv TVA. Vanzare 
bunului imobil apartinand 
societatii falite se va organiza 
in data de 08.11.2017 ora 
14,00 prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care 
bunul nu se va vinde la 
termenul de licitatie stabilit, 
se vor organiza licitatii sapta-
manale, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare 
a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd. Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de 
inscriere la licitatie mentio-
nate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licita-
tiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunului, pretul aces-
tuia, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judi-
ciar. Caietul de sarcini se 

poate achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd. Mircea Voda, 
nr. 35, bl. M27, et.4, ap.10, 
sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 300 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului 
de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare 
s e  p o t  o b t i n e  l a 
tel.021.227.28.81.

l 1. Informaţii generale 
privind concedentul, în 
special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de 
contact: Primăria Piatra 
Neamț, Ștefan cel Mare nr. 
6-8, Piatra Neamt, judeţul 
Neamț, telefon 0233218991, 
fax 0233215374, email prima-
riapn@yahoo.com. 2. Infor-
maţi i  generale  privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie 
concesionat: Concesionare  
terenuri aparținând  munici-
piului Piatra Neamț în 
vederea realizarii de rețele de 
canalizații  subterane  pentru 
rețelele de comunicații prin 
cablu. Concesionarea se va 
face pe o perioadă de 25 ani 
cu posibilitatea prelungirii cu 
încă 24  ani la solicitarea  
concesionarului cu cel puțin 
un an înainte de expirare  
contractului și aprobarea 
prealabilă a Consiliului Local 
al Municipiului Piatra Neamț.  
Redevența este de minim 15 
% din valoarea  tuturor  tari-
felor de acces la sistemele de 
canalizație subterană pentru 
rețelele de comunicații prin 
cablu, conform HCL nr. 
221/24.08.2017. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atri-
buire: 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: La 
Primăria municipiului Piatra 
Neamț , Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări și Transport. 3.2. 
Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de 
atribuire: Biroul Relații cu 
Publicul. Ghișeul Serviciului 
Patrimoniu, Autorizări și 
Transport, zilnic între orele 
8,00-16,30. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevede-

rilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006: 1000 
lei. Plata se poate face direct 
la casieria Primăriei Piatra 
Neamt din strada Ștefan cel 
Mare, nr. 6-8, sau în contul 
Primăriei Piatra Neamț 
RO82TREZ4915006XXX 
000150, deschis la Trezoreria 
municipiului Piatra Neamț, 
CUI 2612790. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarifică-
rilor: 23.11.2017, Zilnic între 
orele 8,00-16,30, la Biroul 
Relații cu Publicul, Ghișeul 
Serviciului Patrimoniu, Auto-
rizări și Transport, sau la 
telefon 0233 218991, int. 122. 
4. Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 23 noiembrie 2017, 
ora 16,30. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: 
Primăria municipiului Piatra 
Neamț, str. Ștefan cel Mare, 
nr. 6-8, Biroul Relații cu 
Publicul, Ghișeul Serviciului 
Patrimoniu, Autorizări și 
Transport. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Original 
și copie. 5. Data și locul la 
care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofer-
telor : 24 noiembrie 2017, ora 
14, în Sala de ședințe a Primă-
riei municipiului Piatra 
Neamț, str. Ștefan cel Mare, 
nr. 6-8. 

l Dinu, Urse și Asociații 
SPRL, în calitate de lichidator 
judiciar, scoate la vânzare 
imobilul situat în str. Avrig nr. 
6, sector 2, București, aflat în 
patrimoniul Vinalcool Bucu-
rești SA, la prețul de pornire 
de 73.676 Euro, exclusiv TVA. 
Prețul Caietului de Sarcini 
este de 2.000 lei exclusiv TVA 
și se achită prin OP în contul 
nr. RO43INGB5514999900 
513726 deschis la Ing Bank 
-Sucursala Dorobanți, pe 
seama lichidatorului judiciar 
Dinu Urse și Asociații SPRL. 
Participarea la licitație este 
condiționată de: -consem-
narea în contul contul IBAN: 
RO93BSEA007000000 
1761253 deschis la Banca 
Credit Agricole, titular Vinal-
cool București S.A. –în fali-
ment, cel mai târziu cu o zi 
înainte de data și ora stabilită 
pentru licitație, a garanției de 
10% din prețul de pornire al 
licitației. -achiziționarea cel 
mai târziu cu o zi înainte de 
data și ora stabilită pentru 
licitație a Caietului de sarcini, 
ce va fi achitat în contul lichi-
datorului judiciar. Prima 

ședință de licitație a fost 
fixată la data de 06.11.2017, 
ora 14:00 iar dacă bunul nu se 
adjudecă la această dată, 
următoarea ședință de lici-
tație a fost fixată în data de: 
13.11.2017, la ora 14:00. Dacă 
bunul nu se adjudecă nici la 
această dată, următoarele 
ședințe de licitație au fost 
fixate după cum urmează: -în 
datele de 20.11.2017 si 
27.11.2017, la ora 14:00, la 
prețul de pornire de 66.308,40 
Euro, exclusiv TVA; -în datele 
de 04.12.2017 si 11.12.2017, la 
ora 14:00, la prețul de pornire 
de 58.940,80 Euro, exclusiv 
TVA; -în datele de 18.12.2017 
si 08.01.2018, la ora 14:00, la 
prețul de pornire de 51.573,20 
Euro, exclusiv TVA; -în datele 
de 15.01.2018 si 22.01.2018, la 
ora 14:00, la prețul de pornire 
de 44.205,60 Euro, exclusiv 
TVA; -în datele de 29.01.2018 
și 05.02.2018, la ora 14:00, la 
prețul de pornire de 36.838 
Euro, exclusiv TVA. Ședințele 
de licitație se vor desfășura la 
sediul lichidatorului judiciar 
din București, Str. Buzești, 
nr.71, et.5, cam. 502 -505, 
sector 1. Pentru relații supli-
mentare  sunaț i  la  te l . 
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. 

l 1. Informaţii generale 
privind concedentul, în 
special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de 
contact: Primăria comunei 
Șona, judeţul Alba, cu sediul 
în Șona, str. Lungă, nr. 2, cod 
f iscal  4562036,  te l / fax 
(0258)884144, e-mail consi-
liulsona@yahoo.com; 2. Infor-
maţi i  generale  privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie 
concesionat: Concesionarea 
terenului în suprafaţă de 
39.354 mp,  înscris în CF 580, 
situat în extravilanul locali-
tăţii Șona; 3. Informaţii 
privind documentaţia de atri-
buire:  Documentaţia de atri-
buire care conţine și caietul de 
sarcini se poate procura de la 
Primăria comunei Șona - 
compartimentul fond funciar, 
situată în str. Lungă, nr. 2, 
comuna Șona, judeţul Alba; 
3.1. Modalitatea sau modali-
tăţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: Se poate intra 
în posesia documentaţiei de 

atribuire în urma achitării 
sumei de 20 lei, contrava-
loarea documentaţiei de atri-
buire care include și caietul de 
sarcini la Casieria Primăriei 
comunei Șona; 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţ ia  de  a t r i -
buire: Compartimentul fond 
funciar din cadrul Primăriei 
comunei Șona; 4. Informaţii 
privind ofertele: În documen-
taţia de atribuire care include 
și caietul de sarcini este redat 
explicit modul de formulare a 
ofertei; 4.1. Data limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r -
telor: 23.11.2017; 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofer-
tele: Compartimentul Regis-
tratură din cadrul Primăriei 
comunei Șona; 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Oferta 
se va depune în 2 exemplare; 
5. Data și locul la care se va 
desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 
04.12.2017, ora 10:00,  în Sala 
de ședinţe din cadrul Primă-
riei comunei Șona; 7. Data 
transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, 
în  vederea  pub l i căr i i : 
30.10.2017.

PIERDERI  
l Pierdut card ADR pentru 
transport mărfuri periculoase, 
colete și cisterne, emis de 
către ARR pe numele Voinea 
Ion, domiciliat în comuna 
Ciochina, sat Orezu, judeţul 
Ialomiţa. Se declară nul.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională (CPC), emis de 
către ARR pe numele Voinea 
Ion, domiciliat în comuna 
Ciochina, sat Orezu, judeţul 
Ialomiţa. Se declară nul.

l Pierdut legitimatie revoluti-
onar seria LRM-R nr.00703 
emisa de Secretariatul de Stat, 
Comisia Partamentara a 
Revolutionarilor din decem-
brie 1989 pe numele Rusu 
Simion. Declar nula. 

l Pierdut carnet student emis 
de Univ. Bucuresti, fac. Drept 
pe numele Florea Gabriela 
Alexandra. Declar nul. 

l Floriștean Cristinel-Ionuţ, 
Alexandria, pierdut Certificat 
profesional conducător auto 
marfă nr. 031239000. Îl declar nul.

l Pierdut Atestat profesional 
de transport marfă eliberat de 
ARR Dolj pe numele Păgilă 
Ionuţ Marian. Se declară nul.

l Declar pierdut și nul Certi-
ficat de concediu medical 
seria CCMAI, nr.3380941, 
eliberat pe numele Cosman 
Marian.

l Pierdut Certificat de Inre-
gistrare si Certificat consta-
tator, eliberate de ORC Arad 
pentru PFA Colf Jenica 
Silvia. Le declar nule.

l Pierdut Anexa la Certifi-
catul  de Inregistrare  eliberat 
de ORC Arad pentru SC 
Peregu-Mic 2000 SRL O 
declar nula.

l Pierdut legitimatie si carnet 
student. Numele: Burduja 
Crina-Elena, studenta la 
Facultatea de Psihologie si 
Stiintele Educatiei, speciali-
zarea psihologie, Universi-
tatea Bucuresti. Le declar 
nule.

l Pierdut atestat taxi cu seria 
CPTx nr. 104188 eliberat de 
A.R.R. București pe numele 
Ștefan Daniel.

l Pierdut abonament trans-
port în comun persoană cu 
handicap pe numele Măce-
șaru Simona. Îl declar nul.

l S.C. Fan Taxi, Camil Ressu 
nr. 31, ap. 66, sector 3, RO 
15275689, declar pierdută 
adresa atribuţie număr fiscal 
062746 emisă de ANAF sector 
3 București.

l Spring Cash Money Solu-
tions S.R.L., cu cod unic de 
înregistrare 37367309 din 
data de 11.04.2017,  nr. de 
ordine Registrul Comerţului 
J40/4999/2017 din data de 
10.04.2017, declar nule și pier-
dute următoarele acte: certi-
ficat de înregistrare, rezoluţia 
nr. 47917/10.04.2017, certificat 
c o n s t a t a t o r  e m i s e  d e 
O.N.R.C. București. 

l Declar nul certificat de 
înregistrare seria B nr. 
2423024, firma Moroacă Com 
Impex S.R.L., cu sediul social 
în București, str. Cap. Petre 
Grigoreanu nr. 14, sector 5, 
codul unic de înregistrare 
2 7 2 8 1 8 5 4  ș i 
J40/7754/16.08.2010. 


