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OFERTE SERVICIU

l U.M. 02122 Bucuresti (Institutul 
Medico-Militar) din Ministerul 
Apararii Nationale, organizeaza 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de personal civil contractual 
pe perioada nedeterminata, astfel: 
Referent de specialitate gr.I in 
Compartimentul comunicatii si 
informatica: -data limita de depunere 
a dosarelor este 10.01.2018, ora 15.00; 
-proba scrisa -19.01.2018, ora 10.30; 
-proba practica -26.01.2018, ora 
10.30; -proba de interviu -01.02.2018, 
ora 10.30; -studii necesare : sa fie 
absolvent/a a unor studii superioare 
cu diploma de licenta si cel putin al 
unui curs ori program de perfectio-
nare si/sau specializare in domeniul 
postului; - vechime in munca -minim 
6 ani si 6 luni; - vechimea in speciali-
tatea postului -minim 3 ani; Depu-
nerea dosarelor si organizarea 
concursului se vor face la sediul U.M. 
02122 Bucuresti, str.Institutul Medi-
co-Militar, nr.3-5, S.1 Bucuresti, unde 
vor fi afisate si detaliile organizato-
rice necesare. Date de contact ale 
s e c r e t a r i a t u l u i ,  l a  t e l e f o n 
021/3196006, int.184.

l Institutul Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul 
în localitatea Bucureşti, str.Dr.Calis-
trat Grozovici, nr.1, în conformitate 
cu prevederile HG 286/2011, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractual 
vacante, pe durată nedeterminată: -1 
(un) post Infirmieră (G) -Comparti-
ment Primiri Urgenţe de Specialitate. 
Concursul se va desfăşura la sediul 

institutului,  după următorul 
calendar: -Termenul de depunere a 
dosarelor: 10.01.2018, ora 13.00; 
-Testarea psihologică: în data de 
18.01.2018, ora 10.00; -Proba scrisă: 
în data de 22.01.2018, ora 10.00; 
-Proba pract ică:  în  data de 
29.01.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: Pentru funcţia de Infirmieră 
(G): -şcoală generală; -curs de infir-
miere organizat de Ordinul Asisten-
ţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si 
Asistenţilor Medicali din România 
sau curs de infirmiere organizat de 
furnizori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
cu aprobarea Ministerului Sănătăţii 
-Direcţia Generală Resurse Umane şi 
Certificare; -6 luni vechime în activi-
tate. 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 Institutului 
Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balş”. Relaţii suplimentare 
la sediul Institutului Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balş”, 
persoană de contact: referent Ştefan 
A lexandru-Mar ius ,  t e l e fon : 
021.201.09.80, interior: 3055, adresa 
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro.

l Administrația Serviciilor Sociale 
Comunitare organizează concurs în 
data de 22.01.2018, ora 9.30 (proba 
scrisă) şi în data de 25.01.2018, ora 
9.30 (interviul), la sediul din Ploieşti, 
Pța. Eroilor nr. 1A, pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a funcției 
publice de execuție la Serviciul 

Financiar - Contabilitate: „consilier 
cl. I/grad debutant – 1 post”. Condiții 
de participare: studii universitare de 
licenta absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lunga 
durata, absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta – domeniul 
fundamental stiinte sociale, ramura 
de stiinta – stiinte economice. Dosa-
rele de înscriere se depun la sediul 
instituției în termen de 20 zile de la 
data publicării anunțului. Date 
contact: consilier Brindusa Constan-
tin-Pietraru, Pța. Eroilor nr. 1A, 
Ploieşti ,  tel .  0740178780 sau 
0244/511137 int. 120, e-mail sru@
asscploiesti.ro.

l Academia Romana - Filiala Iasi,  
cu sediul in Iasi, bld. Carol I, nr.9, in 
data de 18 ianuarie 2018, organizeaza 
concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant conform HG 
286/23.03.2011 (actualizat), de docu-
mentarist IA (M), din cadrul Institu-
tului de Matematica O. Mayer, norma 
intreaga, perioada nedeterminata. 
Concursul va consta in trei probe: 
proba scrisa in data de 18.01.2018, 
ora 12:00, proba practica 23.01.2018, 
ora 12:00 si interviul in data de 
29.01.2018, ora 12:00. Conditii: Studii 
medii absolvite cu diploma de bacala-
ureat sau echivalenta in domeniul 
umanist, cursuri de specializare in 
secretariat, birotica, cunostinte 
operare PC – Windows, Microsoft 
Office, utilizarea LATEX – nivel 
avansat, cunostinte de limba engleza 
si limba franceza nivel avansat. 
Vechime minima de 7 ani de ocupare 
a unui post cu atributii in domeniul 
umanist in cadrul unei institutii 
bugetare in specialitatea studiilor 
necesare functiei de executie. 
Termenul de depunere a dosarelor 
este 10 ianuarie 2018, ora 15:00. 
Relatii suplimentare la telefon 
0332101115, Biroul Resurse Umane, 

Salarizare si la sediul Filialei.

l Liceul Tehnologic de Servicii, cu 
sediul în localitatea Bistriţa, strada 
Bulevardul Republicii, nr.41, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
aprobat prin HG nr. 286/2011, modi-
f icată ş i  completată de HG 
nr.1027/2014. Denumirea postului: 
post vacant contractual pe durată 
nedeterminată: administrator finan-
ciar, grad I-S. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studi-
ilor: studii superioare economice de 
lungă durată; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 6 ani în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului; 
-cunoştinţe foarte bune de operare pe 
calculator în limbaje specifice. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a concur-
sului:  -Proba scrisă: data de 
22.01.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuţiei; -Proba practică: data de 
25.01.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuţiei; -Proba interviu: data de 
26.01.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuţiei. Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 9 ianuarie 
2018, ora 16.00, la secretariatul insti-
tuţiei. Persoană de contact: Rădu-
lescu Camelia -secretarul comisiei de 
concurs, telefon: 0263.212.064.

l  Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”, 
cu sediul în localitatea Craiova, 
strada Bucovina, număr 5, judeţul 
Dolj, anunţă amânarea concursului, 
conform HG 286, pentru ocuparea 
postului contractual vacant de îngri-
jitor curăţenie organizat iniţial: 
-Proba scrisă în data de 11 ianuarie 
2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 18 ianuarie 2018, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 16 ianu-
arie 2018, ora 10.00, astfel: -Proba 
scrisă în data de 11 ianuarie 2018, ora 
14.00; -Proba interviu în data de 18 
ianuarie 2018, ora 14.00; -Proba prac-
tică în data de 16 ianuarie 2018, ora 
14.00. Prin acest anunţ venim în 
completarea celui publicat în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, număr 1731/14.12.2017, 
pagina7, cod 130557. Restul anun-
ţului rămâne neschimbat.

l Primăria Comunei Sânzieni, cu 
sediul în localitatea Sânzieni, str.
Principală, nr.337, judeţul Covasna, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: Consilier, 
clasa I, gradul profesional superior, 1 
post, conform HG nr.611/2008. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
primăriei astfel: -Proba scrisă în data 

DGRFP Ploiești. Citație. Dl. 

VESPRINI ELVASIO, cetățean 

italian, cu domiciliul cunoscut în 

Santelpidio a Mare, Monstra-

piedi I, nr. 2342, Italia, este 

chemat la Tribunalul Prahova - 

Secția a II a de Contencios Ad-

ministrativ și Fiscal din Ploiești, 

Bd. Republicii, nr. 15, et. 3, 

(Winmarkt) în ziua de 16 ianu-

arie 2018, ora 9.00, în calitate 

de pârât, în contradictoriu cu 

Administrația Finanțelor Publi-

ce Prahova, în calitate de recla-

mant, în dosarul nr. 5505/105/ 

2016/a1 având că obiect atra-

gerea răspunderii pentru intra-

rea în insolvență a SC GIRA-

SOLE GRUP SRL.

DGRFP Ploiești. Citație. Dl. 

MANDROC CONSTANTIN, cetă-

țean român, cu domiciliul cu-

noscut în Ploiești, str. Cameliei, 

nr. 15A, bl. 66, sc A, et. 3, ap. 

21, este chemat la Tribunalul 

Prahova - Secția a II a de 

Contencios Administrativ și Fis-

cal din Ploiești, Bd. Republicii, 

nr. 15, et. 3, (Winmarkt), în 

ziua de 10 ianuarie 2018, ora 

9.00, în calitate de pârât, în 

contradictoriu cu Administrația 

Finanțelor Publice Prahova, în 

calitate de reclamant, în dosa-

rul nr. 5562/105/2016/a1 

având că obiect atragerea răs-

punderii pentru intrarea în in-

solvență a SC ENERGY CON-

VENTIONAL SERV SRL.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 376. Nr. 79839 din 

18.12.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. S.F.O. 

Văleni anunță organizarea licitației, privind vânzarea următoarelor 

bunuri mobile, la sediul din strada Popa Șapca, nr. 7, oraș Vălenii de 

Munte, în data de 09.01.2018, ora 10.00: Licitația 1: - autouturism, 

Hyundai Tucson, PH-10-MZW, an fabricație 2006 preț de evaluare/ de 

pornire al licitației 22.042 lei (exclusiv TVA *). *) În conformitate cu 

prevederile Titlului VII din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, operațiunea este taxabilă cu 

cota de 19% TVA. Anunțul nr. 79838/18.12.2017 poate fi consultat la 

sediul organului fiscal, la primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru 

date suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare 

la depunerea ofertelor puteți apela numărul 0244.283006, int. 23, 

camera 112. Data afișării: 21.12.2017.
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de 22.01.2018, ora 10.00; -Interviul în 
data de 25.01.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare cu 
diplomă de licență; -vechime în 
specialitate minim 9 ani; -cunoștințe 
operare calculator; -îndeplinește 
condiţiile specifice pentru ocuparea 
funcţiei publice; -are o stare de sănă-
tate corespunzătoare funcţiei publice 
pentru care candidează, atestată pe 
bază de examen medical de speciali-
tate. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen 
de 20 zile de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial al Româ-
niei la sediul Primăriei Comunei 
Sânzieni. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăriei Comunei Sânzieni, 
persoană de contact: Bandi Levente, 
secretar al  comunei telefon: 
0730.584.174, fax: 0267.366.019, 
e-mail: blevi@consloc.ro

l Spitalul Clinic de Pneumoftizio-
logie Constanţa, cu sediul în locali-
tatea Palazu Mare, str.Sentinelei, 
nr.40, judeţul Constanţa, organizează 
concurs în conformitate cu HG 
286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
permanent vacante: -2 posturi infir-
miere, studii generale (G) -secţia 
Pneumologie II Adulţi; -1 post îngri-
jitoare, studii generale (G) -secţia 
Pneumologie II Adulţi. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă 
(test grilă) în data de 29.01.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
01.02.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-infirmiere, studii generale (G): 
-școală generală; -minim 6 luni 
vechime în activitate; -curs infirmiere 
organizat de Ordinul Asistenților 
Medicali Generaliști, Moașelor și 
A s i s t e n ț i l o r  M e d i c a l i  d i n 
România sau de furnizori autorizați 
de Ministerul Muncii, Familiei și 
Protecției Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătății -Direcția gene-
rală resurse umane și certificare; 
-îngrijitoare, studii generale (G): 
-școală generală; -nu este necesară 
vechimea în muncă. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului, 
la sediul spitalului, ora 10.00 -birou 
RUNOS. Relaţii suplimentare la 
sediul spitalului, birou RUNOS 
-persoană de contact :  Paciu 
Luminiţa, telefon: 0241.486.338.

l La Monitorul Oficial al României, 
Partea  a  III -a ,  nr.1731 din 
14.12.2017, la anunţul cu numărul de 
înregistrare 130557 al Liceului 
Teoretic „Tudor Arghezi”, adresă: 
Craiova, Str.Bucovina, Nr.5, judeţul 
Dolj, pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de îngrijitor 
c u r ă ţ e n i e ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, se face următoarea 
rectificare: -în loc de: „Liceul Teoretic 
„Tudor Arghezi” Craiova, cu sediul 
în localitatea Craiova, strada Buco-
vina, numărul 5, judeţul Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: 
-Secretar șef S III: 1 post; -Îngrijitor 
curăţenie: 1 post, conform HG 

nr.286/23.03.2011.” -se va citi: 
„Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” 
Craiova, cu sediul în localitatea 
Craiova, strada Bucovina, numărul 
5, judeţul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante de: -Secretar șef S III: 1 
post; - Îngrijitor: 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011.” (Prezenta rectifi-
care nu se datorează Redacţiei Moni-
torului Oficial al României, Partea a 
III-a.) Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l Primăria Bălilești, cu sediul în 
localitatea Bălilești, strada Princi-
pală, numărul 169, judeţul Argeș, 
organizează concurs, conform Legii 
nr. 188/1999, pentru ocuparea func-
ţiei publice temporare vacante de: 
-inspector, clasa 1, grad profesional 
asistent, nivel studii S, în cadrul 
Serviciului Financiar-contabil, Achi-
ziţii Publice și Administrativ, 
Compartiment Achiziţii Publice, 1 
post. Concursul se va desfășura la 
sediul Primăriei Bălilești astfel: 
-Proba scrisă în data de 12.01.2018, 
ora 12.00; -Proba interviu în data de 
15.01.2018, ora 12.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii (obligatoriu): studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime 
(obligatoriu): vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice -un an. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 8 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Bălilești, judeţul Argeș. 
Relaţii suplimentare și coordonatele 
de contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: la sediul instituției: 
Primăria Bălilești, judeţul Argeș. 
Persoană de contact: Achim Maria 
-secretar, telefon: 0744.438.135, fax: 
0248.562.300, e-mail: secretar@
primariabalilesti.ro

l Comuna Ususău, cu sediul în 
localitatea Ususău, nr.87A, judeţul 
Arad, în baza Legii 188/1999, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 2 
posturi vacante pentru funcţie 
publică de execuţie: Denumirea 
posturilor Inspector, Clasa I, debu-
tant. Condiţii generale conform 
art.54 din Legea nr.188/1999, republi-
cată. Condiţii specifice de participare 
la concurs: 1. Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
știinţelor economice sau știinţe admi-
nistrative; 2. Cunoștinţe de operare 
pe calculator (Microsoft Office -nivel 
mediu); -nivelul studiilor: superioare; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: nu se 
solicită. Data, ora și locul de desfășu-
rare a concursului: -Proba scrisă: în 
data de 22.01.2018, ora 10.00, la 
sediul instituţiei; Interviul: data de 
25.01.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuţiei. Dosarele de înscriere se depun 
la sediul instituţiei în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României. Date 
contact: telefon: 0257.434.101, 

e-mail: primariaususau@gmail.com

l Spitalul Clinic de Pneumoftizio-
logie Constanţa, cu sediul în locali-
tatea Palazu Mare, str. Sentinelei, nr. 
40, judeţul Constanţa, organizează 
concurs în conformitate cu HG 
286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
temporar vacante: -1 post economist 
gradul II, studii superioare (S) -servi-
ciul RUNOS -Achiziţii Publice 
-Aprovizionare -Transport -Adminis-
trativ. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă (test grilă) în 
data de 29.01.2018, ora 10.00; -Proba 
practică (operare calculator) în data 
de 29.01.2018, ora 12.00; -Proba 
interviu în data de 01.02.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -diplomă de 
licenţă; -minim 6 luni vechime în 
specialitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, la sediul spita-
lului, ora 10.00 -birou RUNOS. 
Relaţii suplimentare la sediul spita-
lului, birou RUNOS -persoană de 
contact Paciu Luminita, telefon: 
0241.486.338.

l Primăria Municipiului Turnu 
Măgurele, cu sediul în municipiul 
Turnu Măgurele, organizează în data 
de 18.01.2018, ora 10.00 -proba 
scrisă, și 23.01.2018, ora 10.00 -inter-
viul, concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a unui post 
vacant de natură contractuală -infir-
mieră, debutantă din cadrul Servi-
ciului Public de Asistență Socială. 
Condițiile generale pentru înscrierea 
la concurs sunt cele prevăzute de HG 
nr. 286/2011, actualizată. Condiții 
specifice pentru înscrierea la concurs: 
-nivel studii: liceale; -curs de infir-
mieră organizat de Ordinul Asisten-
ților Medicali Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali din România 
sau curs organizat de furnizori auto-
rizați de Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Municipiului Turnu Măgu-
rele, judeţul Teleorman, str.Repu-
blicii, nr.2. Documentele necesare 
înscrierii la concurs, condiţiile speci-
fice de participare și bibliografia se 
vor afișa pe site-ul și la sediul Primă-
riei Municipiului Turnu Măgurele, 
judeţul Teleorman. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Primăriei 
Municipiului Turnu Măgurele 
-Compartiment Resurse Umane și la 
nr.de telefon: 0247.416.451, interior: 
129.

l Institutul Naţional de Geronto-
logie și Geriatrie „Ana Aslan”, cu 
sediul în București, str.Căldărușani, 
nr.9, sector 1, București, cod fiscal: 
4283333, în conformitate cu HG nr. 
286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
vacant contractual, pe perioada 
nedeterminată: -1 post economist 
specialist IA -Serviciul RUNOS. 
Condițiile generale de ocupare a 

postului sunt prevăzute la art. 3 din 
HG nr. 286/2011. Condițiile specifice 
de participarea la concurs conform 
Ordin nr.1470/2011 sunt următoarele: 
-diplomă de licență, vechime: minim 
06 ani, 06 luni în specialitatea servi-
ciului, în sectorul sanitar, curs 
inspector resurse umane. Proba 
scrisă se va desfășura în data 
23.01.2018, ora 10.00, și interviul, în 
data 26.01.2018, ora 10.00, în Str.
Căldărușani, nr.9, Sector 1, Bucu-
rești. Dosarele de concurs vor conține 
documentele prevăzute la art.6 din 
HG 286/2011 și se pot depune până 
la data de 15.01.2018, ora 15.00, la 
sediul Institutului din Str.Căldăru-
șani, nr.9, Sector 1. Informaţiile refe-
ritoare la organizarea și desfășurarea 
concursului, bibliografia și, după caz, 
tematica, calendarul de desfășurare a 
concursului sunt afișate la sediul 
Institutului, pe pagina de internet: 
www.ana-aslan.ro și portalul: posturi.
gov.ro. Relații suplimentare la 
tel.031.805.93.01-05, int. 123.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data de 
25.01.2018, ora 11.00, următoarele 
posturi funcţii publice: Programul 
concursului: -25.01.2018, ora 11.00 
-proba scrisă; Interviul se susţine, de 
regulă, într-un termen de maximum 
5 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Data și ora susţinerii 
interviului se afișează odată cu rezul-
tatele la proba scrisă ; -21.12.2017 
-publicitate concurs. Direcția Buget 
Finanţe, Serviciul Buget Contabili-
tate, Programare și Urmărire Veni-
turi, Compartiment Programare și 
Urmărire Venituri: 1.un post funcție 
publică de execuție de inspector, clasa 
I, gradul profesional superior. 
Condiţii de participare: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modifi-
cările și completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul știinţe economice: 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 9 ani. Compartiment 
Buget Contabilitate: 1.un post 
funcție publică de execuție de consi-
lier, clasa I, gradul profesional supe-
rior. Condiţii  de participare: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările și completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul știinţe economice: 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 9 ani. 2.un post funcție 
publică de execuție de consilier, clasa 
I, gradul profesional principal. 
Condiţiile de participare: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modifi-
cările și completările ulterioare; 

-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul știinţe economice: 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 5 ani. Dosarele de înscriere 
se depun în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului, începând 
cu data de 21.12.2017, ora 08.00, și 
până în data de 09.01.2018, ora 
16.30. Concursul se va desfășura la 
sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0243.230.200, int.234, persoana de 
contact: Hobjilă Crety, consilier 
Compartiment Resurse Umane. 

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data de 
22.01.2018, ora 10.00, un post de 
muncitor calificat II în cadrul Direc-
ţiei Direcției Achiziții și Patrimoniu 
-Personal Deservire, Protocol, Admi-
nis trat iv,  Protecţ ia  Munci i . 
Programul concursului: -Proba 
scrisă: 22.01.2018, ora 10.00. Data și 
ora susţinerii interviului se afișează 
obligatoriu odată cu rezultatele la 
proba scrisă; -Publicitate concurs: 
21.12.2017. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Consi-
liului Judeţean Ialomiţa începând cu 
data de 21.12.2017, ora 08.00 și până 
în data de 09.01.2018, ora 16.30. 
Condiţii de participare: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.3 din H.G. 
nr.286/2011, actualizată, pentru apro-
barea Regulamentului -cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
ţiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice: -studii 
medii sau școală profesională, profil 
industrial; -vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 6 ani. Concursul 
se va desfășura la sediul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Relaţii suplimen-
tare la telefon: 0243.230.200, int. 234, 
persoană de contact: Chivu Vasilica, 
consilier Resurse Umane.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data de 
31.01.2018, ora 11.00, următoarele 
posturi funcţii publice: Programul 
concursului: -31.01.2018, ora 11.00 
-proba scrisă; Interviul se susţine, de 
regulă, într-un termen de maximum 
5 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Data și ora susţinerii 
interviului se afișează odată cu rezul-
tatele la proba scrisă; -21.12.2017 
-publicitate concurs. Comparti-
mentul Coordonare Societăţi, Servicii 
și Instituţii Publice Subordonate: 
1.un post funcție publică de execuție 
de consilier, clasa I, gradul profesi-
onal superior. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările și completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
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cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în unul dintre domeniile ştiinţe 
economice sau ştiinţe juridice: 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 9 ani. 2.un post funcție 
publică de execuție de consilier, clasa 
I, gradul profesional asistent. Condi-
ţiile de participare: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modifi-
cările şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în unul dintre domeniile ştiinţe 
economice sau ştiinţe juridice: 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an. Dosarele de înscriere 
se depun în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului, începând 
cu data de 21.12.2017, ora 08.00, şi 
până în data de 09.01.2018, ora 
16.30. Concursul se va desfăşura la 
sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0243.230.200, int.234, persoana de 
contact: Chivu Vasilica, consilier 
Compartiment Resurse Umane. 

l Primăria Jilava din Județul Ilfov 
scoate la concurs funcția publică de 
conducere  vacantă de şef birou, 
gradul II, din cadrul Primăriei 
Jilava, Biroul Achiziții Publice, 
Investiții, Proiecte şi Autorizări, 
pentru ocuparea cărora trebuiesc 
îndeplinite următoarele condiții: 1. 
Condiții generale: candidații trebuie 
să îndeplinească condițiile prevăzute 
de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul Funcționarilor 
publici, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 2. Condiții 
specifice pentru ocuparea funcției 
publice de conducere vacantă de şef 
birou, gradul II, din cadrul Primăriei 
Jilava, Biroul Achiziții Publice, 
Investiții, Proiecte şi Autorizări: 
•absolvent- studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; •să fie absol-
venţi de masterat sau de studii postu-
n i v e r s i t a r e  î n  d o m e n i u l 
administraţiei publice, management 
sau în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice; •vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
participării la concursul de recrutare 
organizat pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere- minimum 2 
ani. Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei comunei Jilava din şos. 
Giurgiului nr.279, comuna Jilava, 
județul Ilfov. Proba scrisă se va 
susține în data de 01.02.2018 ora 
10.00. Interviul se va susține într-un 
termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data susținerii probei scrise.
Dosarele de înscriere vor fi  depuse în 
perioada  21.12.2017- 09.01.2018, în 
termen de 20 zile de la data apariţiei 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, partea a III-a, la sediul 
sediul Primăriei Jilava, şos. Giur-
giului nr. 279, comuna Jilava, judeţul 
Ilfov, la Biroul Resurse Umane şi 
A d m i n i s t r a t i v ,  t e l . /  f a x : 
021.457.01.15/ 021.457.11.71, e-mail: 

primaria_jilava@yahoo.com, 
persoana de contact Vîlcu Petruța –
şef birou Resurse Umane şi Adminis-
trativ. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la  art. 
49 din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare.

l Comuna Corunca cu sediul în: loc. 
CoruncA, nr. 108, jud. Mureş, în baza 
Legii  188/1999, organizează  concurs  
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată  a unei  funcției  publice de 
execuție,vacante,  din cadrul apara-
tului de specialitate al Primarului 
astfel: Denumirea postului - un post 
funcție publică de execuție de consi-
lier, clasa I., gradul profesional debu-
tant din cadrul Compartimentului 
asistență socială şi stare civilă; 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: – studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, specializarea 
asistență socială; Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului:
Proba scrisă:- data de 22 ianuarie  
2018  ora 10, la sediul Primăriei 
Corunca; Interviu:- data şi ora inter-
viului vor fi comunicate  odată cu 
afişarea rezultatului la proba scrisă; 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituției în  termen  de  20 de 
zile calendaristice de la data publi-
cării anunțului în Monitorul Oficial. 
Date contact: tel.: 0265/243152, 
email: corunca@cjmures.ro.

l Spitalul Clinic de Urgenţă 
“Bagdasar – Arseni”, cu sediul în 
Bucureşti, Şoseaua Berceni nr. 12,  
Sector 4, organizează concurs pentru 
ocuparea pe durată nedeterminată a 
următoarelor posturi  vacante, cores-
punzator functiilor contractuale,  în 
cadrul structurilor organizatorice din  
spital după cum urmează: - 3 posturi 
kinetoterapeut; - diploma de bacala-
ureat; diploma de licenta in speciali-
tate; 6 luni vechime in specialitate  
-  2 posturi de asistent medical gene-
ralist debutant (PL) -  diploma de 
bacalaureat; diploma scoala postli-
ceala sanitara; fara vechime in speci-
alitate. - 4 posturi de asistent medical 
generalist  (PL); diploma de bacalau-
reat; diploma scoala postliceala sani-
tara; 6 luni vechime in specialitate. 
- 1 post de asistent medical, speciali-
tatea radiologie  (PL); diploma de 
bacalaureat; diploma scoala postli-
ceala sanitara; 6 luni vechime in 
specialitate. - 1 post de asistent 
medical, specialitatea balneofiziote-
rapie  (PL); diploma de bacalaureat; 
diploma scoala postliceala sanitara; 6 
luni vechime in specialitate. -  1 post 
infirmiera debutant; Diploma de 
scoala generala; Disponibilitate de 
lucru in ture; cu sau fara vechime in 
activitate. 5 posturi infirmiera; 
Diploma de scoala generala; Curs 
infirmiere; 6 luni vechime in activi-
tate. 2 posturi registrator medical; 
Diploma de bacalaureat; Curs studii 
de specialitate - PC; 6 luni vechime in 
activitate. - 1 post registrator medical 
debutant; Diploma de bacalaureat; 

Curs studii de specialitate - PC; fara 
vechime in activitate.Concursul se va 
desfăşura la sediul instituţiei şi va 
cuprinde trei probe, astfel : 1. proba 
scrisă – 18.01.2018, ORA 09.00., în 
amfiteatrul centrului de excelenţă în 
neurochirurgie .2. Proba practică – 
23.01.2018, ORA 09.00.,  în cadrul 
structurilor organizatorice.3. Inter-
viul  – 26.01.2018, ORA 09.00., în 
amfiteatrul centrului de excelenţă în 
neurochirurgie. Persoanele interesate 
pot depune dosarul de înscriere în 
perioada 21.12.2017-10.01.2018 
(inclusiv), ora 14.00, la sediul spita-
lului - Serviciul R.U.N.O.S.Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
021 334 30 25, interior 1122  şi  1123  
Serviciul R.U.N.O.S. şi pe site-ul 
spitalului www.bagdasar-arseni.ro.

 PROPUNERI AFACERI
l Penitenciarul Mioveni poate pune 
la dispoziţia solicitanţilor forţă de 
muncă specială (deţinuţi), pe peri-
oade de timp prestabilite de comun 
acord, la un tarif excepţional, în 
condiţii deosebit de avantajoase.
Totodată, în cadrul atelierului 
propriu, poate fi confecţionată o 
gamă largă de produse de tâmplărie, 
atât cu materialele clientului cât şi 
ale unităţii, la preţuri competitive. 
Pentru detalii, vă puteţi adresa la 
numărul de telefon 0751267301 sau 
la adresa alin.lunganu@anp.gov.ro

CITAŢII
l Numitul Moţoc Ioan, cu domici-
liul în com.Turnu Roşu, nr.84, jud.
Sibiu, este citat în data de 30.01.2018, 
ora 09.00, la Judecătoria Avrig , 
complet C2, dosar nr.698787/2017, în 
procesul de divorţ cu reclamanta 
Moţoc Simona Ionela.

l Se citează Liţă Ionel Viorel la 
Judecătoria Bălceşti, pe data de 
25.01.2018, în dosar 8811/311/2016, 
având ca obiect exercitarea autori-
tăţii părinteşti.

l Olteanu Ion in legatura cu 
dosarul nr. 1236/259/2016 avand ca 
obiect declararea judecatoreasca a 
mortii, privindu-l pe numitul 
Olteanu Dumitru, cu ultim domi-
ciliu cunoscut in comuna Ceptura, 
sat Rotari nr. 228, jud. Prahova, 
prin prezentul anunt solicit ca orice 
persoana care are date privind 
disparutul, sa le comunice Judeca-
toriei Mizil, jud. Prahova, pana la 
data de 26 februarie 2018.

l  F l a v i r o m p r e s t  S R L ,  J 
05/614/2003, CUI 15448224, cu 
ultimul sediu in judetul Bihor, Mun. 
Oradea, Piata Bucuresti nr. 4, Ap. 33, 
cod postal 3700, prin administrator 
Olteanu Radu, este chemata la Tribu-
nalul Bucuresti, din Splaiul Indepen-
dentei nr. 319 L, Cladirea B,  sector 6, 
Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, 
camera E 26, c2-fond, in ziua de 11 
ianuarie 2018, ora 9:30, in calitate de 
parat, in proces cu IMSAT SA, in 
calitate de reclamant si altii, pentru 
Fond – Actiune in constatare si 
pretentii *Rejudecare Dosar nr. 
26988/3/2005, in cadrul Dosarului nr. 
13219/3/2017.”

l Se citeză debitorul Pristol Solar 
Park SRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
Bld. Mihai Viteazu nr. 33, Bl.V6, sc.2, 
ap. 11, jud. Mehedinţi ,  CUI 
29921470, J25/96/2012, în data de 
19.01.2018, ora 12.00,  la Tribunalul 
Mehedinţi, situat în Dr. Tr. Severin, 
Bld. Carol I nr. 14, jud. Mehedinţi, 
complet CD13F,  în dosarul nr. 
4561/101/2017, în proces cu credi-
torul Vulcano Energy SRL, CUI 
30080770, J25/144/2012, având ca 
obiect procedura insolventei.

l Toți cei interesați să facă opoziție 
în dosarul civil nr. 268/338/2015, aflat 
pe rol la Judecătoria Zărneşti, 
complet C3, având ca obiect uzuca-
piune, sunt chemați la această 
instanță în data de 09.01/2018. Toți 
cei interesați în dosar: Porancea 
Maria Violeta,  Porancea Nicolae, 
Terci Lupoiu Gheorghe, Terci Lupoiu 
Ioan, Pințea Nicolae, Benga Maria, 
reclamanți în dosar.

l Se citează pârâtul Nete Ion la 
Judecătoria Craiova în dosarul de 
divorţ nr. 25442/215/2017, termen 
judecată 13.03.2018, CMF3, ora 
09.00.

l Se citează pârâta Andreescu 
Constantina, fiica promitentei- 
vânzătoare Popescu Aurelia, în 
prezent decedată, la Judecătoria 
Craiova, în dosarul având ca obiect 
a c ţ i u n e  î n  c o n s t a t a r e 
nr.23621/215/2017, Complet Civil nr. 
6, Cameră Consiliu, pentru înmâ-
narea înscrisurilor doveditoare, în 
termen de 10 zile de la publicarea 
anunţului.

l Se citează Pănăete Doiniţa 
Mariana cu ultimul domiciliu în 
Craiova, Str. Mihail Străjan, nr.3, 
Bl.a4, sc.3, ap.6, Jud.Dolj, în calitate 
d e  p â r â t ă ,  î n  d o s a r  n r. 

8737/215/2013* la Judecătoria 
Craiova, în data de 26.01.2018, ora 
09.00, CF4.

l Autoritatea publică locală a Secto-
rului 4 al Municipiului Bucureşti, în 
temeiul Legii nr. 421/2002, citează 
public proprietarul/ deţinătorul vehi-
culelor, aflate pe domeniul public, 
pentru luarea măsurilor de eliberare 
a domeniului public, pentru vehi-
culul: Fiat Albea, culoare galben, 
aflat în Şos. Vitan-Bârzeşti, nr. 2-4 
(pe trotuar); Opel Astra, culoare gri, 
Str. Caporal Marin Grigore, nr. 91 (pe 
trotuar).

l Se citeaza numita Varga Ana cu 
domiciliu necunoscut, in calitate de 
parata, la Judecatoria Chisineu Cris 
in dosar nr. 1583/210/2017 pentru 
termenul de judecata din 23.01.2018, 
ora 9.00, in proces cu reclamantii 
Varga Ana si Varga Alexandru, 
pentru succesiune.

l Va anuntam ca in dos. nr. 
18493/55/2017 al Judecatoriei Arad, 
s-a deschis procedura de declarare a 
mortii numitilor Roth Ema, nascuta 
Klein si Roth Ladislau, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Semlac, nr. 
668, jud. Arad, cu invitatia ca orice 
persoana care poate oferi date pe 
care le cunoaste in legatura cu cel 
disparut sa le comunice Judecatoriei 
Arad in termen de 2 luni de la data 
publicarii prezentului anunt.

l Numita Truica Zenaida Tanusa cu 
ultimul domiciliu cunoscut in locali-
tatea Bucuresti, str. Valsanesti nr. 7, 
sector 3, este citata la Judecatoria 
sector 3, in ziua de marti, 16.01.2018, 
ora 8.30, complet C4- Familiei, 
camera 39, in calitate de parat , 
dosarul civil nr.22290/301/2017, in 
proces de divort cu reclamantul 
Truica Eduard Alexander  

DIVERSE
l Cimpoieru Livia Anamaria, avand 
domiciliul in municipiul Bucuresti, 
sector 2, str.Irimicului, nr.2, bl.1, sc.B, 
et.10, ap.79 titular al planului 
P.U.Z.-Birouri, servicii, comert, 
service auto cun hala itp, utilitati, 
judet Ilfov, T7,  P22/3/5, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtiere a avizului Favo-
rabil pentru PUZ-Birouri, servicii, 
comert, service auto cun hala itp, 
utilitati. Documentatia a fost afisata 
pentru consultare pe site-ul Consi-
liului Judetean Ilfov si a fost discu-
tata in sedinta CATU-nr.10C din 
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data de 01.08.2017. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov, cu  sediul 
in municipiul Bucuresti, str.Gheorghe 
M a n u ,  n r.  1 8 ,  s e c t o r  1 
(tel.021/212.56.93), in termen de 12 
zile  calendaristice de la publicarea 
anuntului, incepand cu data de 
14.12.2017.

l Rujan Elena, avand domiciliul in 
municipiul Bucuresti, Sector 4 strada 
Uioara, nr.7, bl.A14, Sc.B, Etaj 3, 
A p . 2 5  t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale 
s i  funct iuni  complementare 
P+1E+M, amenajare circulatii si 
utilitati, localitatea  Berceni, T4, 
P15/2/21  anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de mediu si declan-
sarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consul-
tata la sediul Agentiei   Protectia 
Mediului  Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr.1 (in spatele benzinariei 
Lukoil), sector 6, de luni pana joi 
intre orele 09:00-11:00. Observatii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.I. in termen de 15 zile de la 
data publicarii anuntului.

l Ilie Ana Gabriela, avand domici-
liul in municipiul Bucuresti, Str.Olte-
nitei, nr.162, bl.3, sc.5 et.5, ap.177, 
titular al planului P.U.Z.-Showroom 
dispositive electronice I.T. si depozi-
tare aferenta, put forat, fosa septica, 
imprejmuire teren, ridicare topogra-
fica, localitatea  BERCENI, T25, 
P61/1/1,2,3,  anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu  si 
declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzina-
riei Lukoil), sector 6, de luni pana joi 
intre orele 9°°-11°°. Observatii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.I. in termen de 15 zile de la 
data publicarii anuntului.

l S.C. Mohab Distributii S.R.L,  
avand domiciliul in municipiul Bucu-
resti, sector 6  str.Prelungirea 
Ghencea, nr.147K c.1. et.3, ap.15, 
titular al planului P.U.Z.-Abator, 
Anexe, Birouri si Servicii, Amenajari 
Exterioare, Accese, Imprejmuire si 
utilitati, localitatea  Popesti-Leor-
deni, jud.Ilfov, T 60/3, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu  si declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a planului 
poate fi consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzina-
riei Lukoil), sector 6, de luni pana joi 
intre orele 9°°-11°°. Observatii  si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.I. in termen de 15 zile de la 
data publicarii anuntului.

l Real Estate Ver Invest S.R.L, 
avand domiciliul in judetul Ilfov, 
comuna Berceni, titular al planului 
P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale 
s i  funct iuni  complementare 
P+1E+M, amenajare circulatii si 
utilitati, localitatea  Berceni, T16, P 

41/1/1, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de mediu  si declan-
sarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consul-
tata la sediul Agentiei  Protectia 
Mediului  Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr.1 (in spatele benzinariei 
Lukoil), sector 6, de luni pana joi 
intre orele 9°°-11°°. Observatii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.I. in termen de 15 zile de la 
data publicarii anuntului.

l Primaria Comunei Branesti, 
avand domiciliul in judetul Ilfov, 
comuna Branesti, str.I.C.Bratianu, 
nr.69, titular al planului P.U.Z.–
Pentru trama stardala-construire 
parc industrial cu unitati depozitare 
industrial si agricole, Comuna 
Branesti, Judetul Ilfov  anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu  si declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a planului 
poate fi consultata la sediul Agentiei  
Protectia Mediului  Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzina-
riei Lukoil), sector 6, de luni pana joi 
intre orele 09:00-11:00. Observatii  si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.I. in termen de 15 zile de la 
data publicarii anuntului.

l Administratorul judiciar Dinu, 
Urse Și Asociații SPRL notifică credi-
torii cu privire la deschiderea proce-
durii generale a insolvenței prevăzută 
de Legea nr. 85/2014, împotriva 
debitoarei S.C. Aap Group S.R.L. cu 
sediul în Moinești, Str. Mihail Sado-
veanu, bl.7 Parc, parter, ap.3, județul 
Bacău,  J04 /2198/2007 ,  CUI 
22952770, în dosarul 5059/110/2017 
aflat pe rolul Tribunalului Bacău, 
Secția a-II-a Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanțelor asupra averii 
debitorului -04.01.2018, termenul de 
verificare a creanțelor, de întocmire, 
afișare și comunicare a tabelului 
preliminar de creanțe -24.01.2018, 
termenul de definitivare a tabelului 
creanțelor -18.02.2018. Următorul 
termen de judecată a fost fixat pentru 
data de 16.03.2018. Pentru relații: 
021.318.74.25. 

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al CSWR 
International SRL desemnat prin 
hotararea nr.7541 din data de 
18.12.2017, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 38158/3/2017, notificã 
deschiderea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împo-
triva CSWR International SRL, cu 
sediul social in București Sectorul 4, 
Șoseaua Vitan Bârzești, Nr. 7D, Bloc 
4, Scara A, Etaj 2, Ap. 434 si punct 
de lucru in București Sectorul 3, 
Strada LT. Nicolae Pascu, Nr. 61-63, 
CUI  31791738, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/7383/2013. 
Persoanele fizice si juridice care inre-
gistreaza un drept de creanta impo-
triva CSWR International SRL vor 
formula declaratie de creanta care va 
fi inregistrata la grefa Tribunalului 

București - secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul nr. 38158/3/2017, 
in urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 01.02.2018; b) termenul 
de verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a tabe-
lu lui  pre l iminar  de  creante 
21.02.2018; c) termenul pentru intoc-
mirea  si afisarea tabelului definitiv la 
16.03.2018; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 
26.02.2018, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
12.01.2018, ora 14.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar.

l Anunt public pentru solicitare 
autorizatie de mediu Denumire 
comerciant Inpoint Medicare SRL cu 
sediul in Ilfov, Chiajna, Rosu, Str. 
Gura Leului Nr.57 Ap.2 Cam.2, 
titular al activitatii “Cod caen 2229 
-Fabricarea altor produse de material 
plastic”, ce se desfasoara in Bucu-
resti, Sector 6, Calea Plevnei Nr.204-
206 A2, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a autorizatiei de mediu. Infor-
mati i le /  observati i le  privind 
potentialul impact asupra mediului 
al activitatii desfasurate, pot fi 
consultate/ depuse zilnic, timp de 10 
zile lucratoare de la data publicarii 
anuntului, la sediul A.P.M. BUCU-
RESTI, Aleea Lacul Morii, Nr.1, 
Sector 6, Bucuresti, Cod Postal 
060841, de luni pana vineri intre 
orele 9.00-12.00.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Subscrisa Georgescu, 
Dănăilă și Asociații SPRL, cu sediul 
în București, str. Tudor Arghezi nr. 
26, sc. A, et. 2, ap. 24, sector 2, cod 
fiscal 3138368, înscrisă în Registrul 
formelor de organizare al UNPIR cu 
nr. 2A0663, în calitate de adminis-
trator judiciar al debitorului ICPET- 
Generatoare Abur S.A., cu sediul 
social în București, sectorul 4, șos. 
Berceni nr. 104, înregistrată la Regis-
t r u l  C o m e r ț u l u i  s u b  n r. 
J40/18840/2004,  având CUI 
16951886, denumită în continuare 
Societatea, desemnat conform Înche-
ierii Civile din 4.12.2017 pronunţată 
de Tribunalul București, secţia a 
VII-a Civi lă ,  în  dosarul  nr. 
45272/3/2017,în temeiul dispoziţiilor 
art. 58 alin. (1) lit. g) și art. 5 pct. 4 
din Legea nr. 85/ 2014 privind proce-
durile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, convoacă: Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor ICPET- Generatoare Abur S.A. 
pentru data de 29.01.2018, ora: 13.00 
la sediul social al societăţii situat în 
București, sectorul 4, șos. Berceni nr. 
104. Ordinea de zi: 1. Desemnarea 
administrator special al Societăţii 
conform art. 52 raportat la art. 5 
punctul 4 și art. 54 din Legea nr. 
85/2014. 2. Împuternicirea Doamnei 
Rosu Sofia identificată prin CI seria 
RT Nr. 787693 eliberat de S.P.C.E.P. 
S4 la data de 13.03.2012 care să 
reprezinte societatea pentru efectu-
area menţiunilor la O.R.C.T.B. cu 
privire la hotărârea acţionarilor și 
publicarea în Monitorul Oficial al 

României Partea a IV-a. În cazul în 
care la prima convocare nu se înde-
plinesc condiţiile de cvorum prevă-
zute de lege, a doua ședinţă a 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor Societăţii va avea loc la 
data de 30.01.2018, ora 13.00 în 
același loc și cu aceeași ordine de zi. 
La Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor S.C. ICPET- 
Generatoare Abur S.A. sunt 
îndreptăţiţi să participe și să voteze 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârșitul zilei de 
08.01.2018, considerată ca dată de 
referinţă. Dreptul de vot se poate 
exercita direct sau prin reprezentant, 
în condiţiile legii. Administrator 
judiciar Georgescu, Dănăilă și Asoci-
ații S.P.R.L. prin practician în insol-
vență Remus Dănăilă.

l Convocator  d in  data  de 
20.12.2017. Președintele Consiliului 
de Administraţie al societăţii Insti-
tutul de Studii și Proiectari Energe-
tice (I.S.P.E.) S.A., cu sediul social în 
municipiul București, sectorul 2, 
b-dul Lacul Tei, nr. 1-3, cod unic de 
înregistrare 8630885, având număr 
de ordine în Registrul Comerţului 
J40/5731/1996 (denumită în conti-
nuare „Societatea”), convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor la sediul Societăţii 
pentru data de 30.01.2018 ora 11:00, 
prima convocare, iar în cazul în care 
nu se întrunește cvorumul prevăzut 
în Actul constitutiv al Societăţii, la 
data de 31.01.2018, aceeași oră, a 
doua convocare, pentru discutarea și 
aprobarea următoarelor puncte ce 
alcătuiesc ordinea de zi: 1. Prelun-
girea facilităţilor de credit BRD– 
Groupe Societe Generale SA. Sunt 
convocaţi să participe la Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor Societăţii la 
data de 23.01.2018 (“Data de refe-
rinţă”). Documentele și materialele 
informative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor se af lă la sediul Societăţii, 
camera P10, la dispoziţia acţionarilor, 
putând fi consultate și completate de 
aceștia în timpul orelor de program, 
între orele 09:00–16:00. Acţionarii pot 
participa la adunare personal sau 
prin reprezentanţi, în baza unei 
procuri speciale, conform dispoziţi-
ilor legale. Procura specială se 
depune la sediul Societăţii conform 
prevederilor legale, cel mai târziu 
până la data ţinerii ședinţei Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor. Președinte al Consiliului de 
Administraţie, Cristian Secoșan. 

l În conformitate cu prevederile 
articolului 117 din Legea societăților 
nr. 31/1990, republicată,  cu modifică-
rile și completările ulterioare, având 
în vedere prevederile din Actul 
Constitutiv  al societăţii pe acțiuni 
ROMENERGO MECANIC S.A., cu 
sediul social în București, sectorul 4, 
Str. Dumitru Brumărescu nr. 9, înre-
gistrată la Oficiul Registrului Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul 
București sub nr. J40/22/1990, având 
cod unic de identificare RO 368267 
(denumită în continuare “Socie-

tatea”), Administratorul unic al 
Societăţii convoacă Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
ROMENERGO MECANIC S.A.  la 
data de 29.01.2018, ora 11:00, 
adunare ce se va ţine în imobilul 
situat în Bucuresti, sectorul 1, Calea 
Floreasca, nr. 175, etaj 7,  sala de 
ședinţe, pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul acţionarilor Socie-
tăţii la sfârșitul zilei de 08.01.2018, 
stabilită ca data de referinţă. Ordinea 
de zi a Adunării Generale Extraordi-
nare: 1. Aprobarea vânzării către 
societatea OLIMPIC COMPANY 
S.R.L, persoană juridică română, cu 
sediul în București, sectorul 2, Str. 
Mîntuleasa, Nr. 24, Etaj 1, având 
CUI RO 16803766, număr de ordine 
î n  R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/15675/2004 și Identificator Unic 
l a  Nive l  European  (EUID) 
ROONRC.J40/15675/2004, sau către 
o altă persoană juridică desemnată 
de aceasta și acceptată de către 
ROMENERGO MECANIC S.A., 
pentru un preţ de minim 12.000.000 
Euro, a următoarelor imobile aflate 
în proprietatea ROMENERGO 
MECANIC S.A., respectiv: 1.1. 
imobilul situat în Municipiul Bucu-
rești, Strada Dumitru Brumărescu nr. 
9, sector 4, compus din teren în 
suprafaţă de 38.029 mp, având cate-
goria de folosință curți construcții și 
construcţia edificată pe acesta- hală 
mecano-sudură, în suprafaţă 
construită la sol de 36.028,56 mp. 
Întregul imobil este identificat cu 
n u m ă r u l  c a d a s t r a l  2 1 8 5 9 0 , 
218590-C1 (număr cadastral vechi 
936/5/1)  și este întabulat în Cartea 
Funciară nr. 218590 (nr. CF vechi 
49157) a localității București, sector 
4 ,  c o n f o r m  î n c h e i e r i i  n r. 
7814/04.05.2006, rectificată prin 
încheierea nr. 502155/11.12.2008, 
ambele emise de OCPI București- 
BCPI Sector 4; 1.2. imobilul situat în 
Municipiul București,  Strada 
Dumitru Brumărescu nr.9, sector 4, 
compus din teren în suprafaţă de 669 
mp, având categoria de folosință 
curți construcții și construcţia edifi-
cată pe acesta- anexă tehnico-socială 
și extindere, în suprafaţă construită 
la sol de 534,34 mp. Întregul imobil 
este identificat cu numărul cadastral 
202113 (număr cadastral vechi 936/4) 
și este întabulat în Cartea Funciară 
nr. 202113 (nr. CF vechi 31719) a 
localității București, sector 4, 
c o n f o r m  î n c h e i e r i i 
nr.12374/02.06.2003, rectificată prin 
încheierea nr.20355/07.08.2012, 
ambele emise de OCPI București- 
BCPI Sector 4; 1.3. suprafața de 
18.897 mp ce urmează a fi dezmem-
brată din terenul în suprafață de 
20.612 mp– din actele de proprietate, 
situat în Municipiul București, 
Strada Dumitru Brumărescu nr. 9, 
sector 4, având categoria de folosință 
curți construcții, identificat cu 
numărul cadastral 200548 (număr 
cadastral vechi 936/1/1), întabulat în 
Cartea Funciară nr.200548 (nr. CF 
vechi 49022) a localității București, 
sector 4, conform încheierii nr. 
88766/23.11.2017 emisă de OCPI 
București- BCPI Sector 4; 1.4. terenul 
în suprafață de 8.974 mp, situat în 
Municipiul București,  Strada 
Dumitru Brumărescu nr. 9, sector 4, 
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având categoria de folosință curți 
construcții, identificat cu numărul 
cadastral 202116 (număr cadastral 
vechi 936/2), întabulat în Cartea 
Funciară nr.202116 (nr. CF vechi 
31717) a localității Bucureşti, sector 
4 ,  c o n f o r m  î n c h e i e r i i  n r. 
12372/02.06.2003, rectificată prin 
încheierea nr. 20354/07.08.2012, 
ambele emise de OCPI Bucureşti- 
BCPI Sector 4; 1.5. terenul în supra-
față de 1.368 mp,  s i tuat  în 
Municipiul Bucureşti, Strada 
Dumitru Brumărescu nr.9, sector 4, 
având categoria de folosință curți 
construcții, identificat cu numărul 
cadastral 209540 (număr cadastral 
vechi 936/3/2), întabulat în Cartea 
Funciară nr.209540 (nr. CF vechi 
59845) a localității Bucureşti, sector 
4 ,  c o n f o r m  î n c h e i e r i i  n r. 
1124340/11.12.2007, emisă de OCPI 
Bucureşti- BCPI Sector 4. 1.6. partea, 
precizată la pct. i-iii de mai jos, din 
cota parte indiviză deţinută de 
ROMENERGO MECANIC S.A. din 
terenurile cu destinaţia de drumuri 
uzinale care delimitează proprietatea 
acesteia situată în Municipiul Bucu-
reşti, Strada Dumitru Brumărescu 
nr.9, sector 4, terenuri ce nu au 
deschisă Carte Funciară şi care se 
află în coproprietate indiviză cu 
coproprietarii vecini. Aceste terenuri 
sunt identificate prin Procesele 
verbale de vecinătate încheiate cu 
coproprietarii vecini astfel: i. terenul 
în suprafaţă de 1.396,06 mp, definit 
în schiţa anexă la Procesul verbal de 
vecinătate încheiat în data de 
16.12.2002 între ROMENERGO 
MECANIC S.A. şi VULCAN S.A., 
teren deţinut în cote egale de 50% 
fiecare dintre cele două societăţi sus- 
menţionate. Din cota parte indiviză 
d e ţ i n u t ă  d e  R O M E N E R G O 
MECANIC S.A., cumpărătoarei  îi 
va reveni o anumită cotă, ce urmează 
a fi negociată de părţi, restul  urmând 
a  rămâne în proprietatea Societăţii. 
ii. terenul în suprafaţă de 1.428 mp, 
definit în schiţa anexă la Procesul 
verbal de vecinătate încheiat în data 
de 15.01.2003 între ROMENERGO 
MECANIC S.A. şi KVAERNER 
IMGB S.A., teren deţinut în cote 
egale de 50% fiecare dintre cele două 
societăţi sus-menţionate. Din cota 
parte indiviză deţinută de ROME-
NERGO MECANIC S.A., cumpără-
toarei îi va reveni o anumită cotă, ce 
urmează a fi negociată de părţi, 
restul urmând a rămâne în proprie-
tatea Societăţii. iii. terenul în supra-
faţă de 4.553,99 mp, definit în schiţa 
anexă la Procesul verbal de vecină-
tate nr. 08 încheiat în data de 
08.01.2003 între ROMENERGO 
MECANIC S.A. şi TITAN MAŞINI 
GRELE S.A., teren deţinut  în cote 
egale de câte 33,33% de către fiecare 
dintre următoarele societăţi: ROME-
N E R G O  M E C A N I C  S A , 
KVAERNER IMGB SA şi TITAN 
MAŞINI GRELE SA. Din cota parte 
indiviză deţinută de ROMENERGO 
MECANIC SA, cumpărătoarei  îi va 
reveni o anumită cotă, ce urmează a 
fi negociată de părţi, restul  urmând 
a  rămâne în proprietatea Societăţii. 
(toate denumite în continuare  
„Imobilul”). 2. Aprobarea împuterni-
cirii dlui. Poenaru Corneliu- Adrian, 
administratorul unic al ROME-
NERGO MECANIC S.A., în vederea 

implementării şi finalizării operați-
unii de vânzare a Imobilului Socie-
tăţii, astfel cum este aceasta 
menționat la punctul 1 din prezentul 
Convocator şi delegarea următoa-
relor atribuții în legătură cu cele de 
mai sus: (i) negocierea termenilor, a 
garanțiilor aferente şi a celorlalte 
condiții de vânzare de către Societate 
a Imobilului, semnarea promisiunii 
bilaterale de vânzare- cumpărare cu 
privire la Imobil, în formă autentică; 
(ii) negocierea termenilor, a garanți-
ilor aferente şi a celorlalte condiții de 
vânzare de către Societate a Imobi-
lului, inclusiv cu privire la modali-
tatea de stingere a obligației de plată 
a prețului de vânzare în rate, şi 
semnarea contractului autentic de 
vânzare-cumpărare a Imobilului; (iii) 
încasarea, în numele şi pentru Socie-
tate, a prețului de vânzare– cumpă-
rare privind Imobilul, precum şi 
semnarea oricăror declarații, 
procese- verbale, cereri, etc., necesare 
în contextul transferării de către 
Societate a dreptului de proprietate 
asupra Imobilului. 3. Aprobarea 
modificării indemnizaţiei brute 
lunare a  administratorului unic al 
Societăţii la suma de 10.900 Lei, 
începând cu data de 01.01.2018, ca 
urmare a punerii în aplicare a dispo-
ziţiilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 
Completarea ordinii de zi. În cel mult 
15 zile de la publicarea prezentului 
Convocator în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, unul sau 
mai multi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social al Societăţii, 
pot  înainta Administratorului unic 
al Societăţii cereri privind introdu-
cerea unor  noi puncte pe ordinea de 
zi a Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor. Ordinea de zi 
completată cu punctele propuse de 
acţionari, ulterior convocării, se va 
publica în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, cu cel puţin 
10 zile înaintea Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor. Partici-
parea la şedința Adunării Generale 
Extraordinre a Acţionarilor. La 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor pot participa şi pot vota, 
direct sau prin reprezentare, în baza 
unei procuri speciale, toţi acţionarii 
înscrişi în Registrul Acţionarilor la 
data de 08.01.2018 stabilită ca dată 
de referinţă; acţionarii nu vor putea 
fi reprezentaţi în adunarea generală 
decât prin alţi acţionari. Acţionarii 
îndreptăţiţi pot participa şi pot vota 
în cadrul Adunării Generale Extraor-
dinare a Acţionarilor pe baza actului 
de identitate, buletin de identitate/ 
carte de identitate, pentru cetățenii 
români sau, după caz, cu paşaport/ 
legitimație de şedere pentru cetățenii 
străini, în cazul acționarilor persoane 
fizice, respectiv pe baza actului de 
identitate al reprezentantului legal 
însoțit de un document oficial, în 
original, care îi atestă această calitate 
(certificat constatator emis de Regis-
trul Comerţului cu cel mult 10 zile 
înainte de data şedinței), în cazul 
acționarilor persoane juridice. 
Mandatarii acționarilor persoane 
fizice pot participa şi pot vota în 
cadrul Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor pe baza actului 

de identitate însoțit de procura 
specială semnată de acționarul 
persoană fizică şi depusă în prealabil 
la sediul Societății. Mandatarii acțio-
narilor persoane juridice pot parti-
cipa şi pot vota în cadrul Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor pe baza actului de identitate al 
mandatarului, însoțit de procura 
specială semnată de reprezentantul 
legal şi de certificatul constatator 
emis de Registrul Comerţului care 
atestă calitatea de reprezentant legal 
a semnatarului procurii speciale, 
ambele depuse în prealabil la sediul 
Societății. În cazul în care nu se vor 
îndeplini condiţiile legale privind 
desfăşurarea Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor, aceasta 
se reprogramează pentru data de 
30.01.2018, la aceeaşi oră, în acelaşi 
loc şi cu aceeaşi ordine de zi; data de 
referință stabilită pentru identifi-
carea acţionarilor îndreptăţiţi să 
participe şi să voteze în cadrul 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor, rămâne aceeaşi. Admi-
nistrator unic Poenaru Corneliu- 
Adrian.

l Domnul Rigani Mihai Alexandru 
Florin, în calitate de administrator 
unical Inter-Mecanord SA, o socie-
tate pe acțiuni constituită şi care 
funcționează conform legislației din 
România, având sediul social în 
Bucureşti, sectorul 1, str.Ioan Bianu, 
nr.47, înmatriculată la Oficiul Regis-
trului Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul Bucureşti sub nr.de ordine 
J40/1089/1991, cod unic de înregis-
t r a r e  C U I : 1 5 5 5 7 3 5 ,  E U I D 
ROONRC. J40/1089/1991, capital 
social subscris şi vărsat 560.276,2Lei, 
divizat în 5.602.762 acțiuni (“Socie-
tatea”), ca urmare a cererii formu-
lată  de Cirrus  Estates  SRL 
(CUI:33909237) în calitate de acți-
onar deținător a unui număr de 
5.064.300 acțiuni reprezentând 
90,389348% din capital social al 
Societății, în temeiul art.119 din 
Legea nr.31/1990 privind societățile 
republicată aşa cum a fost ulterior 
modificată şi a art.13.1 din actul 
constitutiv în vigoare al Societății 
(”Actul Constitutiv”), Convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor Societății („AGEA”) 
pentru data de 22.01.2018, ora 11.00 
la sediul societății din str.Ioan Bianu, 
nr.47, Sector 1, Bucureşti, România. 
În cazul în care la data de 22.01.2018, 
ora 11.00 nu sunt întrunite condițiile 
pentru ținerea şedinței AGEA din 
cauza neîndeplinirii cerințelor legale 
sau statutare stabilite conform 
art.15.1. lit.a din Actul Constitutiv, a 
doua convocare pentru această 
adunare este stabilita pentru data de 
23.01.2018 la aceeaşi oră, în acelaşi 
loc, cu aceeaşi ordine de zi şi având 
aceeaşi dată de referință. La AGEA 
vor putea participa şi vota doar acți-
onarii înregistrați în registrul acțio-
narilor Societății la sfârşitul zilei de 
10.01.2018. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor este: 1.Aprobarea dobândirii 
calității de garant şi constituirii de 
către societatea Inter-Mecanord SA a 
unei garanții reale imobiliare până la 
concurența sumei de 3.000.000Euro 
asupra imobilului teren intravilan 
situat în strada Bianu Ioan, nr.47, 

sector 1, Mun.Bucureşti compus din: 
a)teren în suprafață de 3.433mp, 
având nr. cadastral 267478, şi b)teren 
în suprafață de aproximat 466mp, 
având nr cadastral 263072, în 
vederea garantării executării cu 
bună-credință, în mod corect şi 
complet a obligației de restituire a 
unui credit, obligație ce va fi asumată 
în calitate de împrumutat de socie-
tatea Erebus Tehnics International 
SRL, societate română cu sediul în 
Bucureşti, Sectorul 1, Str.Ioan Bianu, 
nr.47, identificată cu număr de înre-
gistrare în Registrul Comerțului 
J40/22558/1994, CUI:6521580 pentru 
derularea activității curente a acestei 
societății, dezvoltarea afacerii, 
inclusiv prin realizarea de investiții, 
şi continuarea derulării în bune 
condiții a relației contractuale înde-
lungate cu societatea Inter-Mecanord 
SA, inclusiv ca urmare şi în condițiile 
încheierii unui contract de asociere 
cu societatea Erebus Tehnics Interna-
tional SRL. 2.Aprobarea aportării în 
natură de către societatea Inter-Me-
canord SA la capitalul social al 
societății Global Invest Consult 
Management SRL, societate română 
cu sediul în județul Ilfov, oraş Volun-
tari, Şos.Pipera-Tunari nr.2/II bis, 
Clădirea Pipera II Center, Parter, 
Camera 4, identificată cu număr de 
înregistrare în Registrul Comerțului 
J23/876/2015, CUI:34236031 a 
imobilului teren în suprafață de 
2815mp, având nr. cadastral 267479, 
front cadastral- 69,58 la strada Petru 
Rareş, nr.12, sector 1, Mun.Bucureşti 
cu o valoare de 2.696.800Euro (echi-
valent a 12.382.400Lei) conform 
raportului de evaluare întocmit la 
data de 12.10.2017 de Fortis Global 
Management. 3.Ca efect al operați-
unii de aportare în natură de către 
societatea Inter-Mecanord SA la 
capitalul social al societății Global 
Invest Consult Management SRL a 
imobilului teren intravilan în supra-
față de 2815mp, având nr. cadastral 
267479, front cadastral- 69,58 la 
strada Petru Rareş, nr.12, sector 1, 
Mun.Bucureşti aprobarea transmi-
terii şi/sau cesionării de către socie-
tatea Inter-Mecanord SA către 
societatea Global Invest Consult 
Management SRL a tuturor şi 
oricăror drepturi rezultând din docu-
mente şi/sau documentații urbanis-
tice/arhitecturale în vigoare şi/sau în 
curs de obținere la data efectuării 
aportului inclusiv, dar fără a se limita 
la autorizații de construcție, autori-
zații de demolare, proiecte de arhitec-
tură de execuție sau orice alte avize 
şi/sau acorduri în legătură cu 
imobilul teren aportat în natură. 4.În 
urma operațiunii de aportare în 
natură către societatea Inter-Meca-
nord SA a imobilului teren în supra-
față de 2815mp, nr. cadastral 267479, 
front cadastral la strada Petru Rareş, 
nr.12, sector 1, Mun.Bucureşti: -apro-
barea dobândirii de către societatea 
Inter-Mecanord SA de părți sociale 
până la deținerea unei cote de parti-
cipare în procent de până la 65% din 
capitalul al societății Global Invest 
Consult Management SRL, societate 
română cu sediul în județul Ilfov, 
oraş Voluntari, Şos.Pipera-Tunari, 
nr.2/II bis, Clădirea Pipera II Center, 
Parter, Camera 4, identificată cu 
număr de înregistrare în Registrul 

C o m e r ț u l u i  J 2 3 / 8 7 6 / 2 0 1 5 , 
CUI:34236031; -aprobarea constitu-
irii ca primă de aport în bilanțul 
societății Global Invest Consult 
Management SRL a diferenței dintre 
valoarea de piață a terenului adus ca 
aport în natură şi valoarea nominală 
a părților sociale dobândite de socie-
tatea Inter-Mecanord SA. 5.Având în 
vedere că în urma operațiunii de 
aportare în natură menționată la 
pct.3 şi 4 societatea Inter-Mecanord 
SA va deține calitatea de asociat al 
societății Global Invest Consult 
Management SRL, iar societatea 
Global Invest Consult Management 
SRL intenționează să îşi dezvolte 
activitatea prin derularea unui 
proiect imobiliar ce va fi susținut atât 
din surse de finanțare proprii, dar şi 
dintr-un credit imobiliar cu consti-
tuire de garanții, aprobarea expri-
m ă r i i  d e  c ă t r e  a s o c i a t u l 
Inter-Mecanord SA în adunarea 
generală a asociaților Global Invest 
Consult Management SRL a votului 
pozitiv cu privire la contractarea 
liniei de credit necesară dezvoltării 
proiectului imobiliar, semnarea 
contractului de credit, deschiderea de 
conturi bancare, constituirea de 
garanții reale imobiliare precum gaj 
pe terenul în suprafață de 2815mp, 
nr.cadastral 267479, situat în strada 
Petru Rareş, nr.12, sector 1, Mun.
Bucureşti, gaj pe părțile sociale şi gaj 
pe conturile societății Global Invest 
Consult Management SRL, precum 
şi cu privire la aprobarea desfăşurării 
oricăror activități, contractării şi 
semnării oricăror documente vizând 
dezvoltarea proiectului imobiliar şi 
activității societății Global Invest 
Consult Management SRL. 6.Apro-
barea încheierii şi semnării de către 
Societate a oricăror documente nece-
sare în vederea dobândirii de partici-
pații în societatea Global Invest 
Consult Management SRL şi majo-
rării capitalului social al acestei din 
urmă societăți prin aport în natură, 
potrivit prevederilor pct.2-5 din 
prezenta. 7.Împuternicirea adminis-
tratorului Societății, cu posibilitate de 
sub-delegare, pentru ca, în numele şi 
pe seama societății, să acționeze cu 
putere şi autoritate deplină în scopul 
efectuării tuturor actelor, a îndepli-
nirii tuturor formalităților, a 
semnării, încheierii, predării şi 
primirii tuturor documentelor nece-
sare, utile sau oportune, pentru a 
asigura implementarea deciziilor ce 
fac obiectul pct.1-5 din prezenta. 
Accesul acționarilor îndreptățiți să 
participe la AGEA este permis prin 
simpla probă a identității acestora 
făcută în cazul persoanelor fizice cu 
documentul de identitate, iar în cazul 
persoanelor juridice cu actul de iden-
titate al reprezentantului legal al 
persoanei juridice. Calitatea de 
reprezentant legal va fi probată prin 
prezentarea, în original, a unui certi-
ficat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerțului (sau un 
document echivalent în cazul persoa-
nelor juridice străine) emis cu nu mai 
mult de 7 (şapte) zile în cazul persoa-
nelor juridice române, respectiv nu 
mai mult de 30 (treizeci) de zile în 
cazul persoanelor juridice străine 
anterior datei primei întruniri a 
AGEA. Documentele care atestă 
calitatea de reprezentant legal întoc-
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mite într-o limba străină, alta decât 
limba engleză, vor fi însoțite de o 
traducere în limba română sau în 
limba engleză realizată de un tradu-
cător autorizat. Acționarii Societății 
vor putea participa la AGEA prin 
reprezentant, în baza unei procuri 
speciale acordată pentru AGEA, 
depusă sau transmisă în original la 
sediul Societății cu cel puțin 48 de ore 
înainte de ținerea sedintei, procuri 
care vor fi reținute de societate făcân-
du-se referire în procesul verbal al 
ședinței despre aceasta în raport de 
dispozițiile art.15.4 din Actul Consti-
tutiv. Procurile speciale vor fi însoțite 
de o copie a actului de identitate a 
acționarului persoană fizică, sau, 
pentru persoanele juridice, de o copie 
a actului de identitate a reprezentan-
tului legal și de documentele care 
atestă calitatea de reprezentant legal 
enumerate mai sus. Fiecare acționar 
poate adresa administratorului unic 
al Societății întrebări în scris referi-
toare la activitatea Societății, înaintea 
datei de desfășurare a AGEA, 
urmând a i se răspunde în cadrul 
AGEA.

LICITAŢII
l ILSA SA vinde prin licitatie 
publica masini, utilaje, instalatii, 
obiecte de inventar, din domeniile 
morarit, panificatie, confectii si 
prelucrari metalice, in fiecare zi de 
marti si vineri, ora 11 la sediul socie-
tatii din Calarasi, str. Bucuresti nr. 
352. Listele complete cu bunurile 
supuse vanzarii pot fi consultate 
zilnic la sediul societatii. Tel: 
0242312331 si e-mail: office@ilsa-cl.
ro.

l Primăria comunei Lița, județul 
Teleorman, vinde prin licitație 
publică deschisă teren intravilan în 
suprafață de 72.197mp. Licitația va 
avea loc în ziua de 15 ianuarie 2018, 
ora 10.00, iar prețul de pornire este 
de 63.400Euro. Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul primă-
riei. Persoană de contact: Nonea 
Marian. 

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e - m a i l  a l e  p e r s o a n e i  d e 
contact:  Comuna Heleșteni, sat 
Heleșteni,  numărul 131, județul Iași, 
Cod fiscal: 4541300, cod poștal: 
7 0 7 2 4 5 ,  R o m â n i a ,  t e l e f o n : 
0232.716.768, fax: 0232.716.770, 
e-mail: primariahelesteni@yahoo.
com,  www.comunahelesteni.ro. 
2.Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: -teren  curţi 
construcţ i i  în  suprafață  de 
2.854,30mp, aparţinând domeniului 
public al Comunei Heleșteni,  identi-
ficat prin  nr.parcela C138 și CC139, 
amplasat în localitatea Heleșteni, 
judeţul Iași; -cota de 1/3 din 
construcţie solar acoperit, proprietate 
publică a Comunei Heleșteni, 
amplasat în satul Heleșteni, identi-
ficat prin nr.parcelă CC139 cu supra-
faţa construită la sol de 435,40mp. 
3.Informaţii privind documentaţia de 

atribuire: Ofertanţii vor prezenta 
documentele de calificare și oferta 
financiară, conform documentaţiei 
de atribuire. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire:  prin cerere, de la sediul 
Comunei Heleșteni, sat Heleșteni, 
numărul 131, județul Iași. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului /comparti-
mentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Secretariat al 
Comunei Heleșteni, zilnic între orele 
08.00 -13.00. 3.3. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006: Gratuit. 3.4 
.Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor:  05.01.2018, ora 13.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: Ofertele 
vor fi întocmite conform documenta-
ţiei de atribuire. 4.1.Data limită de 
depunere a ofertelor: 12.01.2018, ora 
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: sediul Comunei 
Heleșteni, sat Heleșteni, numărul 
131, județul Iași. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar original și 
un exemplar în copie. 5. Data și locul 
la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofer-
telor: 15.01.2018, ora 10.00, sediul 
Comunei Heleșteni, sat Heleșteni, 
numărul 131, județul Iași. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Iași, 
Strada Elena Doamna, numărul 1A, 
Iași, telefon: 0332.403.642, fax: 
0332.435.700, adresă e-mail: tr-ia-
si-reg@just.ro, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data comunicării 
rezultatului licitației, cu condiția 
obligatorie de notificare în acest 
termen a Comunei Heleșteni. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 20.12.2017.

l SC Sot Pan Group SRL, prin lichi-
dator judiciar, anunta vanzarea in 
bloc la licitatie publica a bunurilor 
imobile si mobile, respectiv teren, 
clădiri, construcții tip magazine 
metalice și mijloace de transport 
auto, echipamente și obiecte de 
inventar utilizate în domeniul panifi-
cației aflate in patrimoniul societatii 
debitoare, asa cum sunt ele identifi-
cate in Rapoartele de evaluare întoc-
mite de evaluator autorizat Nica 
Violeta Cornelia. Vanzarea are loc 
conform hotararii Adunarii Credito-
rilor din 15.06.2017 care a hotarat 
vanzarea in bloc a tuturor bunurilor 
si a Adunarii Creditorilor din 
21.02.2017, care a incuviintat Regu-
lamentul de vanzare a bunurilor. 
Pretul de pornire al licitatiei publice, 
potrivit regulamentului de vanzare, 
este de 416.331 lei (fara TVA). Licita-
tiile vor avea loc pe data de: 
18.01.2018, 01.02.2018, 15.02.2018, 
01.03.2018, 15.03.2018, 29.03.2018, 
12.04.2018, 26.04.2018, 10.05.2018, 
24.05.2018 orele 12.00 la sediul lichi-
datorului din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, Bl. 33S1, Cab.7B, Et.7. 

Conditiile de participare la licitatie 
sunt mentionate in caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar, a 
carui valoare este de 3500 lei (fara 
TVA). Relatii suplimentare la telefon: 
0344104525.

l SC Bomas Distributions SRL prin 
lichidator, anunta vanzarea la lici-
tatie publica bunurilor af late in 
patrimoniul societatii, respectiv 
magazine tip termopan, pretul de 
pornire al licitatiei fiind redus cu 50% 
din cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe 
data de: 16.01.2018, 18.01.2018, 
23.01.2018, 25.01.2018, 30.01.2018, 
01.02.2018, 06.02.2018, 08.02.2018, 
13.02.2018, 15.02.2018 orele 13.00 la 
sediul lichidatorului din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 
7, jud. Prahova. Conditiile de partici-
pare si relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

l SC Real Bucov SA, societate în 
faliment, cu sediul în com Bucov, sat 
Pleașa, str. Industriei, nr. 1, jud. 
Prahova, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, cu sediul în Ploiești, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1 et. 7, cab. 7B, 
anunta vanzarea la licitatie publica a 
bunurilor mobile (electropalan, 
balanta, motopompa incendiu, teava 
galvanizata, deseuri caramizi refrac-
tare si alte materiale refractare, 
materiale reciclabile) si imobile (teren 
intravilan 1471 mp situat in loc. 
Pleasa, teren intravilan in suprafata 
de 796 mp si constructia C2-spatiu 
comercial si C4-WC, situat in loc. 
Bucov si teren intravilan in suprafata 
de 180 mp situat in loc. Bucov) astfel 
cum sunt mentionate in Adresa 
evaluatorului nr. 426 din 08.11.2017. 
Licitatia publica are loc in baza hota-
rarii Adunarii Creditorilor din 
07.12.2017, a regulamentului de 
participare la licitatie, a adresei 
mai-sus mentionate.Garantia de 
participare la licitatie pentru aceste 
bunuri este 10% din valoarea bunu-
rilor licitate. Caietul de sarcini 
pentru terenul intravilan 1471 mp 
situat in loc. Pleasa este in cuantum 
de 700 lei plus TVA, pentru teren 
intravilan in suprafata de 796 mp si 
constructia C2-spatiu comercial si 
C4-WC, situat in loc. Bucov caietul 
de sarcini este in cuantum de 1000 lei 
plus TVA si pentru terenul intravilan 
in suprafata de 180 mp situat in loc. 
Bucov caietul de sarcini este in 
cuantum de 500 lei plus TVA. Taxa 
de participare la licitatie pentru elec-
tropalan pivotat, electropalan 0,5 to, 
electropalan 3,2 to, balanta si moto-
pompa este de 100 lei plus TVA, taxa 
de participare la licitatie pentru teava 
galvanizata este de 300 lei plus TVA, 
pentru deseuri de caramida refrac-
tara si alte materiale refractare 
provenite din demolarea cuptoarelor 
este de 300 lei plus TVA si pentru 
materialul reciclabil este de 300 lei 
plus TVA. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de:  16.01.2018, 
18.01.2018, 23.01.2018, 25.01.2018, 
30.01.2018, orele 12:00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 
7B. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar cat si la telefon 
0344104525.

l SC Editura Lvs Crepuscul SRL, 
prin lichidator judiciar, anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
bunurilor mobile – utilaje pentru 
industrie poligrafica si autoturisme, 
respectiv: Peugeot 206, motorina, an 
fabricatie 2005, km ~360.000, stare 
nefunctionala (lovita lateral stanga) 
pret: 950 lei; Ford Fiesta 2 PH24LVS, 
motorina, an fabricatie 2006, km 
~365000, nefunctionala, motor 
defect, stare fizica medie, pret: 2010 
lei, Ford Fiesta PH27LVS, motorina, 
an fabricatie 2006, km ~400.000, 
stare fizica medie, probleme de func-
ționare ale motorului, pret: 2150 
lei,  Ford New Fiesta Confort 
1,4 PH12LVS, an fabricatie 2007, km 
~345.000, necesita reparatii la pompa 
servo, injectoare, planetare, pret: 
2835 lei, Ford Fiesta Confort 1,4 Tdci 
PH15LVS, an fabricatie 2007, km 
~173000, necesita inlocuire injec-
toare, pret: 4570 lei,  Ford Focus 
PH11LVS, an fabr. 2006, motorina, ~ 
320.000 km, pret: 4.640 lei, Ford 
Fiesta PH16LVS, an fabr. 2007, 
motorina, ~ 170.000 km, lovita 
dreapta spate, pret: 4090 lei, Autouti-
litara Peugeot Partner PH25LVS, an 
fabr. 2008, motorina, ~350.000 km, 
pret: 4160 lei, Ford Fiesta PH79LVS, 
an fabr. 2006, motorina, ~ 500.000 
km, pret: 2125 lei,  Volvo S80 
PH99LVS, an fabr. 2008, motorina, ~ 
210.000 km, pret: 8910 lei, Masina 
brosat Subly, an fabr. 2001, functio-
nala, la pretul de 1480 lei, Masina 
tipatir Miller, an fabr. 2002, functio-
nala, pret: 6075 lei, Masina de legat 
CPI 95, an fabr. 2003, functionala, la 
pretul de 1045 lei, Masina de taiat 
coli din rola, an fabr. 2003, functio-
nala, la pretul de 2030 lei, Masina 
tipar inalt Man 1000, an fabr 2004, 
functionala, la pretul de 2405 
lei, Masina cusut Brohmer AMK 385, 
an fabr. 2004, functionala, la pretul 
de 4490 lei, Masina de capsat cu 
sarma, an fabr. 2004, functionala, la 
pretul de 590 lei, Masina de ambalat 
in folie, an fabr. 2005, functionala, la 
pret de 2395 lei, Masina de ambalat 
folie speed, an fabr. 2005, functio-
nala, la pretul de 2395 lei, Masina 
tipar Rotativa Solna, an fabr. 2005, 
functionala, la pretul de 25225 
lei, Imagesetter Agfa Avantra, an 
fabr. 2001, functionala, la pretul de 
7200 lei, Masina tipar Offset KBA 
Rapida SR04, an fabr. 2005, functio-
nala, la pretul de 27055 lei, Masina 
tipar Folio la cald, an fabr. 2006, 
functionala, la pretul de 705 
lei,  Ghilotina Eurocutter 780 cu 
display, an fabr. 2006, functionala, la 
pretul de 6670 lei, Masina de stantat 
hidraulica MSH180, an fabr. 2006, 
f u n c t i o n a l a ,  l a  p r e t u l  d e 
4095lei,  Masina de capsat cu 2 
capete, an fabr. 2007, functionala, la 
pretul de 1045 lei, Aparat de indosa-
riat Artter-CM670, an fabr. 2008, 
functionala, la pretul de 390 
lei,  Masina de ritzuit, biguit si 
perforat R760, an fabr. 2008, functio-
nala, la pretul de 755 lei, Echipament 
de ambalat in folie Smipack FP 6000, 
an fabr. 2010, functional, la pretul de 
7785 lei, Cort expozitional, pret 2570 
lei, Corpuri de mobilier  (birouri, 
dulapuri, etc), preturi intre 12 – 40 
lei. Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 50% din cel stabilit in 

rapoartele de evaluare. Licitatiile 
sunt organizate in baza hotararii 
Adunari lor  Creditor i lor  din 
26.06.2015, 22.08.2017 si din 
17.10.2017 si vor avea loc pe data 
de :   03 .01 .2018 ,  04 .01 .2018 , 
05.01.2018, 09.01.2018, 10.01.2018, 
11.01.2018, 16.01.2018, 17.01.2018, 
18.01.2018, 23.01.2018, 25.01.2018, 
26.01.2018, 30.01.2018, 01.02.2018, 
02.02.2018, 06.02.2018, 07.02.2018, 
08.02.2018, 12.02.2018, 13.02.2018, 
orele 12.00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, strada Ion Maio-
rescu, bl 33 S1, et. 7, cab 7B. Conditii 
de participare si relatii suplimentare 
la telefon: 0344104525.

l SC Mymob Myjob SRL prin lichi-
dator, anunta vanzarea la licitatie 
publica a terenului intravilan in 
suprafata de 4.632 mp, situat in com 
Topalu, str. Soarelui, nr. 710, jud. 
Constanta, inscris in CF 10223 a com 
Topalu, cu deschidere de 134,6 ml la 
strada Soarelui (distanta pana la 
Dunare este de aproximativ 600 m) 
iar zona de amplasament in care se 
afla terenul dispune de urmatoarele 
utilitati: energie electrica, apa, gaze. 
Pretul este cel stabilit prin raportul 
de evaluare incuviintat de Adunarea 
Creditorilor din 19.12.2017 si este in 
cuantum de 32.400 lei. Licitatiile vor 
avea loc pe data de: 04.01.2018, 
05.01.2018, 11.01.2018, 12.01.2018, 
18.01.2018, 19.01.2018, 25.01.2018, 
01.02.2018, 02.02.2018, 07.02.2018, 
08.02.2018, 14.02.2018, 15.02.2018, 
21.02.2018, 22.02.2018, 27.02.2018, 
28.02.2018, 01.03.2018, 02.03.2018, 
06.03.2018, orele 13.00 la sediul lichi-
datorului din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7, jud. 
Prahova. Detalii: in caietul de sarcini 
si la telefon 0344104525.

l SC Rovit SA, societate aflata in 
reorganizare judiciara, prin adminis-
trator judiciar anunta vanzarea la 
licitatie urmatorului activ aflat in 
p a t r i m o n i u l  d e b i t o a r e i , 
respectiv Spațiului comercial Incinta 
„Magazin Vinuri” Valea Calugă-
rească, situat in com. Valea Calugă-
rească, jud. Prahova, in suprafata de 
72 mp, P+1E, in incinta gradinitei de 
copii, la pretul de 92400 lei fara TVA. 
Constructia nu este intabulata in 
Cartea funciara, fiind edificata pe un 
teren care nu este proprietatea SC 
Rovit SA. Daca cumparatorul este o 
societate neplatitoare de TVA, va 
opera taxarea inversa, iar pretul nu 
va fi purtator de TVA.  Licitatia 
publica are loc in baza hotararilor 
Adunarii Creditorilor din 09.03.2011, 
30.05.2013 si 27.07.2017 si a regula-
mentului de participare la licitatie. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 09.01.2018, 16.01.2018, 
23.01.2018, 30.01.2018, 01.02.2018, 
08.02.2018, 15.02.2018, 22.02.2018, 
28.02.2018, 07.03.2018 orele 12.00, la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab 7B. Vanzarea se face 
conform caietului de sarcini intocmit 
de administratorul judiciar in 
cuantum de 500 lei + TVA. Relatii la 
telefon 0344104525.

l SC Petroutilaj SA, societate aflata 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Just Insolv SPRL, anunta vanzarea 
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la licitatie publica a terenului intra-
vilan in suprafata de 1781 mp, situat 
in com. Brebu, T30, P A1703, jud. 
Prahova, inscris in Cartea funciara 
nr. 22939 a com. Poiana Campina, la 
pretul total de 26.700 lei fara TVA. 
Terenul este situat intr-o zona rezi-
dentiala, semicentrala, nu este impre-
jmuit, forma aproximativ regulata, 
accesul la proprietate se face pe un 
drum de servitute de trecere lat de 3 
ml si lung de aproximativ 78 ml. 
Daca cumparatorul este o societate 
platitoare de TVA, va opera taxarea 
inversa, iar pretul nu va fi purtator 
de TVA. Licitatia publica are loc in 
baza hotararilor Adunarilor Credito-
rilor din data de 19.12.2016 
si27.07.2017 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Pretul este 
redus la 50% fata de cel mentionat in 
Raportul de evaluare. Sedintele de 
licitatii vor avea loc pe data de: 
03.01.2018, 04.01.2018, 10.01.2018, 
11.01.2018, 17.01.2018, 18.01.2018, 
23.01.2018, 25.01.2018, 29.01.2018, 
31.01.2018, 01.02.2018, 02.02.2018, 
07.02.2018, 08.02.2018, 14.02.2018, 
15.02.2018, 21.02.2018, 22.02.2018, 
27.02.2018 si 28.02.2018,  orele 
12.00 la sediul lichidatorului judiciar 

din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, 
bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Relatii supli-
mentare la la sediul lichidatorului 
judiciar cat si la telefon 0344104525.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al Agro 
Oyl SRL desemnat prin incheierea de 
sedinta din data de 19.01.2015, 
pronuntata in Dosar nr. 45044/3/2014 
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, 
Sectia a VII a Civila, anunta scoa-
terea la vanzare a bunului imobil 
aflat in proprietatea AGRO OYL 
SRL constand in proprietate imobi-
liara cu tip rezidential reprezentata 
de apartament cu 3 (trei) camere, 
situata in Slobozia, str. Matei 
Basarab, nr. 81, bl. MB9, sct. 4, ap. 
15, judetul Ialomita, in valoare totala 
de 25.000 euro. Vanzarea bunului 
imobil apartinand societatii falite se 
va organiza in data de 10.01.2018 ora 
14,00 prin licitatie publica cu stri-
gare. In cazul in care bunul nu se va 
vinde la termenul de licitatie stabilit, 
se va mai organiza inca  o licitatie, in 
data de 17.01.2018, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. 

Locul de desfasurare a licitatiilor va 
fi stabilit la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl. M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunului, 
pretul acestuia, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de orga-
nizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietul de sarcini se 
poate achizitiona de la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul caietului de 
sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimen-
t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a  t e l . 
021.227.28.81.

PIERDERI
l Pierdut registru unic de control 
pentru SC Protopopescu Transport 
SRL, CUI 15301222. Il declar nul.

l Pierdut card tahograf categoriile 
B, E C+E, pe numele Dumitru Dani-
el-Alen, eliberat de către S.P.C.L.E.P. 
Slobozia. Se declară nul

l Pierdute: adresă D.G.F.P. din 2007 
(nr. ordine), carte intervenţie aparat 
taxi auto B-15-ERG din 26.04.2007.

l Pierdut legitimaţie student seria A 
numărul 0061435, eliberată de 
Universitatea din Bucureşti, Facul-
tatea de Psihologie şi Ştiinţele Educa-
ţiei pe numele de Tomşa Adina. 

l Constantin Adrian, Bucureşti, 
pierdut legitimație seria LRR-C, 
număr 00014, eliberată de Secretari-
atul de Stat pentru Problemele Revo-
l u ț i o n a r i l o r,  p r i n  C o m i s i a 
Parlamentară a Revolutionarilor din 
Decembrie 1989,  la  data de 
04.09.2017. O declar nulă.

l Pierdut certificat de concediu 
medical seria CCMAK nr. 0539271 
din 08.12.2017 pentru perioada 01-19 
Dec. 2017, eliberat de Spitalul Colen-
tina- Oncologie pe numele Călincea 
Victor.

l Pierdut atestat CPC marfă nr. 
293704 şi cartelă tahograf eliberate 
de A.R.R. Mehedinți pe numele Plos-
caru Cornel. Se declară nule.

l Pierdut certificat profesional 
pentru conducătorii auto care efectu-
ează transport rutier de taxi eliberat 
de ARR Vâlcea, pe numele Anițescu 
Constantin Bogdan. Se declară nul.

l Pierdut certificat constatator pentru  
F25/58/30.01.2009, CUI  25038639, 
pentru sediul social pe numele: 
Dăogariu Titel Iulian –Întreprindere 
Individuală, eliberat de O.R.C. Mehe-
dinți în anul 2010. Se declară nul.

l Pierdut certificat constatator 
pentru  F25/58/30.01.2009, CUI  
25038639, pentru sediul social pe 
numele: Dăogariu Titel Iulian –Între-
prindere Individuală, eliberat de 
O.R.C. Mehedinți în anul 2010. Se 
declară nul.

l Pierdut Certificat Constatator nr. 
518902/01.06.2012, eliberat de ORC 
Arad, pentru Antal Mariana Aurelia 
II.Il declar nul.




